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Van de redactie
We zijn weer begonnen aan een nieuw jaar, 2020.
Het is al weer 20 jaar geleden, dat Reyshoeve op 
25 januari zijn deuren opende. De tijd gaat snel 
en we zijn benieuwd wat het jaar 2020 ons 
gaat brengen.

In deze eerste Reyswijzer van 2020 staat 
informatie vanuit de verschillende diensten, 
zoals het management, geestelijke verzorging, 
dienstverlening en dagbesteding die gevestigd 
is in Reyshoeve. Mocht u naar aanleiding van de 
artikelen vragen hebben, dan kunt u altijd contact 
opnemen met de redactie. 
E  reyswijzer@dewever.nl

De redactie wenst u veel leesplezier 
en alle gezondheid toe voor 2020.

Als nieuweling op Reyshoeve heb ik met 
de afgelopen weken beziggehouden met 
kennismaken. Met Reyshoeve leren kennen in 
waar Reyshoeve voor staat, trots op is, haar kracht 
ligt en natuurlijk ook waar uitdagingen liggen. 
Ik zie nieuwe mooie huiskamers met nieuwe 
keukens, leuke activiteiten en uitstapjes, 
medewerkers die op een betrokken manier elke 
dag opnieuw staan voor goede zorg of een lekkere 
maaltijd, een Blij-lijn, meer persoonsgerichte 
aandacht voor bewoners door de inzet van 
de extra (‘Hugo Borst’-)gelden en zo meer.

Een grote uitdaging bracht een beleidsaanpassing 
vanuit de overheid. In 2018 is er namelijk landelijk 
onderzoek gedaan naar kosten in de zorg en is 
besloten de tarieven per ZZP-indicatie aan te 
passen. Voor de ene ZZP-indicatie komt een hoger 
tarief binnen en voor een andere ZZP-indicatie 
(met name de ZZP 4) een aanzienlijk lager tarief. 
In Reyshoeve wonen veel mensen met een ZZP 4. 
Dat betekent dat Reyshoeve veel minder budget 
zou krijgen. Of als we het positief uitdrukken: we 
krijgen minder van de extra gelden. 

We realiseren ons dat we niet met minder 
kunnen en dat dit wellicht betekent dat een 
aantal bewoners eigenlijk de zorg en begeleiding 
krijgen die hoort bij een hogere ZZP. Hier zijn de 
zorgmedewerkers met bewoners en familie samen 
naar aan het kijken. Zorgelijk! Maar hopelijk komen 
we snel tot een situatie waarbij er een juiste balans 
is tussen de ZZP-indicaties, de zorgbehoeften en 
de te leveren zorg en begeleiding. 

De teammanagers Zorg en Welzijn en 
zorgcoördinatoren zijn afgelopen tijd druk geweest 
om alle ZZP’s goed in beeld te krijgen en waar 
nodig aanvragen gedaan voor ophoging.

Rest mij nog om iedereen een heel goed en 
vooral gezond 2020 te toe wensen!!

Lizette de Laat

Lizette de Laat – clustermanager Reyshoeve
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Vanuit de Cliëntenraad Reyshoeve
De cliëntenraad Reyshoeve is er voor u!

In 1996 werd de Wet Medezeggenschap Cliënten 
Zorginstellingen (de WMCZ) van kracht. Deze wet 
bepaalt dat alle instellingen in de gezondheidszorg 
een Cliëntenraad moeten hebben. Dus ook 
woonzorgcentrum Reyshoeve. Op basis van 
deze wet behartigt de cliëntenraad de belangen 
van de bewoners door mee te denken, mee te 
praten en te adviseren over het beleid en de 
dagelijkse gang van zaken binnen Reyshoeve. 
De inbreng en ervaringen van de bewoners, hun 
familie én de medewerkers van Reyshoeve zijn 
hierbij onmisbaar. De cliëntenraad is er niet voor 
individuele klachten van bewoners. Daarvoor is bij 
De Wever een klachtenfunctionaris aangesteld.

De cliëntenraad van woonzorgcentrum Reyshoeve 
bestaat uit minimaal drie en maximaal negen 
leden, die iedere twee jaar gekozen of herkozen 
worden. Dit kunnen zowel bewoners als 
familieleden van bewoners of ex-bewoners zijn.

Hoe werkt de cliëntenraad?
De cliëntenraad geeft feedback, adviseert en 
informeert het management van woonzorgcentrum 
Reyshoeve, zowel gevraagd als ongevraagd. 
Het beleid van de overheid op het gebied van 
de Wlz, Wmo en ouderenzorg wordt op de voet 
gevolgd. De cliëntenraad vergadert één keer per 
twee maanden.

Onderwerpen die besproken worden in de 
cliëntenraad kunnen betrekking hebben op: 
• faciliteiten zoals maaltijdvoorzieningen, 
 schoonmaken, activiteiten;
• algemeen instellingsbeleid (kwaliteit en 
 tevredenheid met betrekking tot de zorg 
 en het welzijn); 
• inrichting gebouw;
• communicatie met bewoners.
Het doel hierbij is om de leefbaarheid in 
woonzorgcentrum Reyshoeve te verbeteren.

Vacatures leden cliëntenraad Reyshoeve.
Wij streven ernaar dat iedere afdeling 
vertegenwoordigd is in de cliëntenraad.
Op dit moment hebben we een viertal vacatures 
en zijn dus naarstig op zoek naar nieuwe leden.
De samenstelling is per 1 januari 2020 als volgt:

Afdeling  Vertegenwoordiger
Huibeven  De heer Otten 
   (contactpersoon)
Koolhoven  Vacature
Dalem   Mevrouw. Pistorius 
   (contactpersoon)
Witbrant  Vacature
Heerevelden  Vacature
Bijstervelden  Vacature
Campenhoef  Mevrouw Mutsaers 
   (bewoner)

Mocht u interesse hebben of heeft u vragen, 
dan kunt u contact opnemen met Marlies 
Tahalele, secretaresse Reyshoeve / secretaresse 
Ondersteuning cliëntenraad.

Contact met de cliëntenraad
Mocht u de cliëntenraad nodig hebben, dan 
kunt u contact opnemen met Marlies Tahalele, 
secretaresse van Reyshoeve. Dit geldt zowel 
voor bewoners als familieleden/contactpersonen. 
Post voor de cliëntenraad kunt u afgeven bij de 
receptie ter attentie van het locatiesecretariaat. 

Centrale cliëntenraad
De cliëntenraad van Reyshoeve is 
vertegenwoordigd in de centrale cliëntenraad van 
De Wever, de overkoepelende cliëntenraad van 
alle woonzorgcentra van De Wever en van 
De Wever Thuis.

We hopen van u te horen.

Jan Wevers
Voorzitter cliëntenraad Reyshoeve

Klachtenfunctionaris 
De Wever
Mijn naam is Marije Ruijgh en per 1 januari 
2019 ben ik de nieuwe klachtenfunctionaris 
van De Wever. Ik ben 42 jaar en woon samen 
met mijn man en twee dochters in Waalre. 

Graag vertel ik u meer over mijn achtergrond. 
Na mijn rechtenstudie ben ik gestart in de 
advocatuur. Na een aantal jaar heb ik de overstap 
gemaakt naar mediation en sinds 2011 heb ik 
een eigen mediationpraktijk. Ik bemiddel zowel 
in zakelijke als in familieconflicten. 

De reden dat ik zo enthousiast ben over 
bemiddeling, is dat ik geloof in de kracht van 
mensen om zelf invloed uit te oefenen bij het 
vinden van de juiste oplossing voor een conflict. 
Als klachtenfunctionaris ben ik u daar graag bij 
van dienst. Indien u een klacht heeft over de 
zorg, behandeling of overige diensten van 
De Wever en u komt er met de direct betrokkenen 
niet (meer) uit, dan hoor ik dat graag van u. 
Ik bespreek met u wat er is misgegaan en wat 
uw wensen en verwachtingen zijn en zal proberen 
u verder te helpen. Ook kan ik bemiddelen tussen 
de behandelaar en u. Vaak voorkomt dit verdere 
onduidelijkheden en klachten. Dit zal altijd in nauw 
overleg gaan.  

U kunt met mij in contact komen door het invullen 
van een klachtenkaart. Die kunt u, samen met 
een antwoordenveloppe, vinden bij de receptie 
van elke locatie of in de thuiszorgmap. 
Ook kunt u mij per e-mail of telefoon bereiken 
op klachten@dewever.nl of T 06 520 505 63

Hartelijke groet,
Marije Ruijgh
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Vanuit dienstverlening
Aanpassing drankprijzen 

In de huidige situatie is binnen De Wever per 
locatie een verschil in prijzen geconstateerd voor 
warme en koude dranken. Hierdoor ontstaat vaak 
verwarring en onduidelijkheid bij bezoekers. 
Om eenduidigheid te bieden aan bewoners, 
familieleden en gasten, heeft De Wever besloten 
om een helder beleid te voeren omtrent de prijzen 
van de standaard aangeboden dranken. 

Vanaf 8 januari 2020 hanteert heel De Wever 
dezelfde prijzen, deze tarieven worden 
jaarlijks aangepast.

Bovenstaande is besproken met Raad van Bestuur 
en Centrale Cliëntenraad, die beiden akkoord zijn 
met deze aanpassing. De locatie cliëntenraden zijn 
natuurlijk hier ook over geïnformeerd.

De nieuwe prijzen van de warme en koude 
dranken op een rijtje

Koffie    € 1,35
Koffie Verkeerd  € 1,80
Cappuccino   € 1,80
Espresso   € 1,35
Latte Macchiato  € 1,80
Thee    € 1,35
Frisdrank (flesje)  € 1,80
Jupiler (flesje)   € 2,15
Witte wijn   € 2,20
Rode wijn   € 2,20
Rosé    € 2,20
PSV    € 2,10

Mocht u nog vragen hebben, 
dan kunt u hiervoor terecht bij Peter Heijstek, 
teammanager dienstverlening.

De warme maaltijden op de afdelingen  
en in het restaurant

Vanaf 6 januari 2020 zullen de laatste twee 
afdelingen van Reyshoeve overgaan op het 
zelf bestellen en bereiden van de warme 
maaltijd. Dit houdt in dat ze zelf de warme 
maaltijdcomponenten gaan bestellen en de 
warme maaltijd gaan bereiden op de afdeling. 
De afdelingen gaan dan zelf bekijken wat ze 
eventueel vers gaan bereiden en wat ze kant en 
klaar binnen laten komen. Om de gastvrouwen 
hiermee te helpen komt er de 1e week externe 
ondersteuning op de afdeling. Als deze externe 
hulp weg is kunnen de gastvrouwen met hun 
vragen terugvallen op de coördinatoren horeca

Als gevolg hiervan vervalt het portioneren 
van de warme maaltijd in de centrale keuken.
Hierdoor ontstaat er ruimte binnen de horeca 
om ook in het restaurant zelf meer vers te gaan 
bereiden. Daar zal de horeca ook in de week 
van 6 januari mee gaan beginnen.

Om ook de voedselverspilling in het restaurant 
terug te gaan brengen zijn we gaan kijken hoe 
we dat kunnen gaan doen. Omdat we nu nog 
met twee keuzemenu’s werken, is het altijd een 
gok wat de mensen gaan eten en kopen we 
van beide menu’s een x-aantal in. Dit heeft als 
gevolg dat er altijd wel eten overblijft, omdat je om 
teleurstellingen tegen te gaan meer inkoopt dan 
je nodig hebt. Graag willen we in januari overgaan 
op één per dag wisselend dagmenu en één 
weekmenu. De bewoners kunnen dan nog gewoon 
een keuze uit beide maken, maar het weekmenu 
komt, zoals de naam al zegt, de hele week terug, 
waardoor de inkoop makkelijker wordt en 
de verspilling minder.

Mocht u hier meer informatie over willen hebben, 
dan ben ik graag bereid om uw vragen 
te beantwoorden.

Peter Heijstek
Teammanager Dienstverlening

Vanuit Geestelijke verzorging Reyshoeve

Bij De Wever staan drie mannen en vijf 
vrouwen klaar om u, als cliënt/bewoner of 
als familie, te ondersteunen in het (opnieuw) 
uitvinden van een zinvol bestaan.

Op uw plek bij ons, en tijdens de aanloop 
ernaartoe, kunnen u en uw familieleden ervaren op 
de proef gesteld te worden.

Als u nog in de wijk woont, maar al weet dat uw 
nieuwe plek in Reyshoeve is, kunnen wij naar u toe 
komen, thuis. In het contact kan u delen hoe het 
is om het eigen huis op te geven en te (moeten) 
verhuizen. Samen zoeken we naar lichtpuntjes in 
een verandering die vaak als zwaar wordt ervaren.

Als u eenmaal binnen Reyshoeve bent, kunnen 
we in de eerste maanden met u onderzoeken hoe 
u uw draai kan vinden (‘Maak van je oude dag 
een nieuwe dag’). Vanuit de geestelijke verzorging 
hebben we diverse werkvormen om u daarbij op 
weg te helpen: ontmoetingsgroep, persoonlijk 
gesprek, meditatie, levensboek, koffieconcert. Als 
u katholiek bent, is de maandelijkse liturgische 
viering misschien iets voor u.

Het kan zijn dat u ziek wordt. Als u denkt dat u een 
moeilijke afweging moet maken, kan een geestelijk 
verzorger met u, uw familie en zorgverlener, een 
moreel beraad plannen om gezamenlijk keuzes te 
verhelderen én eventueel ook te maken.

De Wever hecht groot belang aan goede zorg 
rondom het levenseinde. Wij hebben een team 
van waakvrijwilligers om familie te ondersteunen 
in het present zijn in de laatste levensdagen. 
Een ziekenzegen kan een mooie manier zijn 
om als familie, met elkaar, de eenheid, liefde en 
betrokkenheid te vieren, juist wanneer het einde 
nadert. Vaak ervaren cliënten en familie dan troost.

Soms organiseren de geestelijk verzorgers, enige 
tijd na het overlijden, een herdenkingsbijeenkomst, 

om nog een keer samen stil te staan bij het verlies 
én nieuwe wegen te vinden naar de toekomst.

Alle geestelijk verzorgers van De Wever hebben 
een masteropleiding op gebied van zingeving 
en levensbeschouwing afgerond. Enkelen zijn 
daarnaast geregistreerd bij een kwaliteitsregister 
en kunnen daarmee vergoede begeleiding geven in 
de thuissituatie, voorafgaand aan verhuizing naar 
Reyshoeve. De geestelijk verzorgers werken in een 
interprofessioneel team in elk woonzorgcentrum, 
maar blijven óók een vrijplaats voor u bieden. De 
vakgroep geestelijke verzorging is elke dag actief 
in alle woonzorgcentra en behandelcentra van De 
Wever. Wij zijn van 09:00 tot 17:00 uur oproepbaar 
via de receptioniste van Reyshoeve (013 578 57 
85) en via behandelcentrum De Hazelaar (013 464 
41 00). Buiten die uren zijn wij, voor acute situaties 
of vragen die niet kunnen wachten, ook bereikbaar. 
Uw zorgcoördinator is op de hoogte van de details 
van deze regeling.

De (geregistreerde) geestelijk verzorger van 
Reyshoeve is Archie de Ceuninck. Hij is aanwezig 
op maandag (hele dag) en vrijdag (middag). 

Er is een maandelijkse nieuwsbrief met updates 
van de kalender van Geestelijke verzorging en 
ethiekondersteuning in Reyshoeve. 

U kan zich aanmelden voor deze nieuwsbrief door 
een mail te sturen naar a.d.ceuninck@dewever.nl 
met als onderwerp ‘aanmelden nieuwsbrief’.

Inschrijven voor groepsactiviteiten van geestelijke 
verzorging kan ook via een website: https://sites.
google.com/view/geestelijk-verzorger/home. 

U kunt Archie de Ceuninck bereiken voor het 
maken van een afspraak door even te bellen met 
de receptie van Reyshoeve.
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Teamassistenten Reyshoeve

Dagbesteding in de wijk Reeshof

Ik ben Debby Hesselberth, vele van 
jullie kennen mij al. Ik deed voorheen de 
cliëntenservice. 

Met ingang van 1 december 2019 ben ik werkzaam 
als teamassistent voor 16 uur per week. Een 
nieuwe functie binnen Reyshoeve. 

De werkzaamheden die ik deed bij de 
cliëntenservice zijn mee overgenomen naar 
de nieuwe functie. Verder is het de bedoeling, 
dat ik samen met mijn collega-teamassistent Karin, 
de teams ga ontlasten met allerlei papierwerk 
en taken. Samen met de teams zullen we hier 
invulling aan gaan geven. 

Ik heb er in ieder geval veel zin in!

Hoi, ik ben Karin van Noije, 55 jaar jong 
en moeder van een prachtige dochter die 
studerende is.

Koken met vrienden, popquizzen en stedentrips 
maken zijn dingen die ik graag doe. Maar het 
grootste deel van mijn vrije tijd wordt opgeslokt 
door mijn hond, een 3-jarige Heidewachtel met 
ADHD. Samen wandelen we vaak in de bossen 
en de duinen. Lekker uitwaaien en een frisse 
neus halen.

Ik ben sinds 2000 werkzaam bij De Wever. 
18,5 jaar heb ik met plezier gewerkt in de 
Centrale Keuken op De Hazelaar. In juli 2018 is 
deze voorgoed gesloten. Ja en wat dan?! 
Op zoek naar een nieuwe uitdaging kwam er 
een nieuwe functie ter sprake: teamassistent. 
Een veelzijdige functie, bedoeld om de collega’s 
in de zorg te ontlasten van allerlei papierwerk en 
andere tijdrovende taken. En nu ben ik hier op 
Reyshoeve, een voor mij totaal onbekende locatie, 
waar ik me vanaf dag 1 zeer welkom voel. 

Kortom, ik heb er zin in!

Voorwaarden
Als u thuis woont, wilt u natuurlijk 
zo lang mogelijk zelfstandig blijven. 
Maar misschien is uw sociale wereld erg klein 
geworden of ervaart u wat problemen met uw 
geheugen. Dan kunt u hierbij een steuntje in 
de rug wel gebruiken en kan een dagbesteding 
uitkomst bieden. Denk aan het ontmoeten van 
nieuwe mensen. Of aan een zinvolle en gezellige 
dagbesteding, die u structuur biedt, en waarbij u 
professioneel wordt begeleid tijdens de activiteiten 
die bij u passen. Een dagbesteding biedt minimale 
zorg, nadruk ligt vooral op Welzijn.

Werkwijze
Onze dagbesteding is geopend van maandag 
tot en met vrijdag van 10.00 uur -16.00 uur 
met uitzondering van de feestdagen.

We ontmoeten elkaar aan het begin van de dag met 
een kopje koffie/thee. Daarna kunt u deelnemen 
aan onze activiteiten, die niet alleen gezellig 
maar ook zinvol zijn. We gaan bij de activiteiten 
zoveel mogelijk uit van uw wensen, interesses en 
mogelijkheden. Dit kunnen groepsactiviteiten zijn, 
maar ook individuele activiteiten. We bieden een 
gevarieerd activiteitprogramma zowel in de ochtend 
als de middag:

Bewegen activiteiten
bewegingsgroep, wandelen, sport & spel
Sociale activiteiten 
vraag-antwoord spel, sjoelen, gezelschapsspelen
Creatieve activiteiten
muziek, kook-en bakactiviteiten , knutselactiviteiten 

Educatieve activiteiten
krant lezen, geheugentraining, braintrainer 
of een uitstapje

Verwijzing 
U kunt gebruikmaken van de dagbesteding 
als u een Wmo-beschikking hebt.
• Aanvraag Wmo-beschikking van uw 
 gemeente met de functie Begeleiding groep
 verloopt via de toegang.
 - IMW Tilburg Reeshof, 
  Wijkcentrum de Heyhoef
  Kerkenbosplaats 1, 5043 RX Tilburg
  T 013 5039057 
  Kijk voor informatie over spreekuren op 
  www.imwtilburg.nl/locaties/tilburg-reeshof

Een toegangsmedewerker komt bij u thuis, 
ze stellen een plan van aanpak op en met 
dit plan neemt u contact op met de dagbesteding. 
Een medewerker van de dagbesteding zal voor de 
gemeente een ondersteuningsplan maken die u 
mede ondertekend  en beide plannen gaan naar 
Loket Z, die uiteindelijk een beschikking afgeeft. 
Loket Z, verdeeld in Tilburg over Centrum – West – 
Zuid en Noord. Telefonisch te bereiken op 14 013. 
• Hebt u een CIZ-indicatie dan kan u ook 
 gebruikmaken van de dagbesteding, dan hebt u 
 niets te maken met de gemeente maar wordt 
 alles geregeld via het zorgkantoor. 
• De Wever heeft ervoor gekozen dat men alleen 
 op basis van Zorg In Natura ( ZIN ) gebruik kan 
 maken van onze dag voorzieningen.
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Behandelaren Reyshoeve

U kunt, als u bent doorverwezen door uw arts 
(huisarts of medisch specialist), terecht bij een van 
de behandelaren van de Reyshoeve. Wij bieden 
behandelingen aan alle bewoners van Reyshoeve, 
cliënten in de aanleunwoningen of uit de wijk. 
Wij komen dus ook bij u thuis!

U kunt een verwijzing krijgen voor 
de volgende disciplines:
 - Fysiotherapie
 - Ergotherapie
 - Logopedie
 - Diëtist
 - Psychologie
 - Muziektherapie
 - Geestelijke verzorging

Wij werken nauw met elkaar samen en vullen 
elkaar, indien nodig, ook aan. Zo kan het zijn, dat 
een fysiotherapeut samen met een ergotherapeut 
bij u langskomt om samen naar de hulpvraag 
te kijken.

Indien u een verwijzing heeft, of u heeft 
een vraag voor een van onze behandelaren, 
dan kunt u contact met ons opnemen via het 
algemene telefoonnummer van De Wever 
0800 3 39 38 37. 

Via dit nummer wordt u vervolgens in contact 
gebracht met de behandelaar die u zoekt.

Vergoeding
• Met een Wmo-beschikking betaalt u voor 
 de middag maaltijd. U kunt bij de meeste 
 dagbestedingen kiezen tussen een warme 
 of broodmaaltijd. Ook kunt u eten van thuis 
 meenemen.
• Met en Wlz-indicatie zit een broodmaaltijd in 
 de indicatie. Voor de warme maaltijd betaalt u 
 de helft.
•  Voor ontspanning kosten betaalt u in  

2020 € 1,70 per dag. 
•  Voor zorg van de gemeente betaalt u een  

eigen bijdrage. Dit betaalt u aan het CAK,  
in 2019 was de eigen bijdrage maximaal  
€ 17,50 per periode van 4 weken. Ook met een 
CIZ-indicatie betaalt u een eigen bijdrage maar 
dat is inkomensafhankelijk. U kunt dat op de site 
van het CAK zelf berekenen.

Contact
Hebt u een indicatie of beschikking dan 
kan u contact opnemen met de dagbesteding 
van Reyshoeve

• Dagbesteding Reyshoeve
 Gendringenlaan 15 
 5043 LW Tilburg
 013 578 54 67
 m.d.roij@dewever.nl en r.barrink@dewever.nl

Huifkartocht van Witbrant
Afgelopen 1 november hebben we met de bewoners van afdeling 
Witbrant een leuke huifkartocht gehad! 

We werden bij Reyshoeve opgehaald met een mooie huifkar en 
vandaaruit reden we al zingend naar de manege ‘t Zandeind in Riel. We 
werden daar erg gastvrij en vriendelijk ontvangen met koffie, thee met 
gebak.

Daarna mochten we de stallen bezoeken en de paarden aaien. En 
wat was het paard met het veulentje ontzettend mooi om naar te 
kijken! Tot slot keken we naar een demonstratie met een ruiter en 
een wedstrijdpaard. 

Rond half 5 gingen we weer huiswaarts. Het werd al wat donker 
en wat frisjes. Met een fleecedekentje om ons heen zaten we in de 
huifkar en al zingend, allemaal een beetje moe maar zeer voldaan 
van een superleuke middag, reden we terug naar Reyshoeve. Daar 
wachtte ons lekkere warme chocomel. Wat een fijne middag!
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Blij-lijn
Wat is de Blij-Lijn precies?
Beneden bij de entree voor de liften staat een 
Bushalte. Dit is onze Blij-Lijn. Bij de Blij-Lijn liggen 
briefjes waarop u uw ideeën, verbeterpunten voor 
Reyshoeve kunt invullen en zaken kenbaar kunt 
maken die goed gaan en waar u blij van wordt. 
Eens in de maand worden de briefjes verzameld en 
besproken met de kartrekkers Radicale Vernieuwing. 
Zij gaan met de aangeven ideeën en verbeterpunten 
aan de slag en zorgen voor terugkoppeling.

In 2019 hebben we het volgende bereikt naar 
aanleiding van ideeën en verbeterpunten 
aangegeven bij de Blij-Lijn.

• Friet wordt bruiner gebakken.
• Er is extra opbergruimte gecreëerd 
 op de afdelingen.
• Er is een lekkere lunch verkrijgbaar in het 
 restaurant in de vorm van broodje en salade 
 van de week.
• Iedere zorgafdeling heeft een eigen mailadres.
• Muziek in de Viersprong.
• Verbouwing op de afdelingen: er liggen 
 mooie vloeren in de gangen en huiskamers.
• Er is aandacht voor onze bewoners 
 en er is een fijne sfeer onderling.
• Verhoogde bank onder het prieeltje in de tuin.
• Alle afdelingen hebben een welzijnsmedewerker.
• Iedereen ruimt zijn eigen rommel op in de tuin.
• Duidelijk en overzichtelijk huisblad.
• Bij afdeling Huibeven is er een pas vanaf 
 het terras naar de tuin gemaakt.
• In het restaurant is koffie met gebak te koop.

We hopen dat ook in 2020 u uw ideeën en 
verbeterpunten blijft aangeven bij de Blij-Lijn, 
zodat we samen ervoor kunnen zorgdragen dat 
Reyshoeve een fijne woon-, leef- en 
werkomgeving blijft.
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Opening vernieuwde 
huiskamer Dalem
Wij zijn er een paar maanden mee bezig geweest, 
maar de huiskamer van afdeling Dalem heeft een 
nieuw uiterlijk gekregen en we hopen dat ook u het 
een gezellige  en knusse huiskamer vindt waar u 
graag wil vertoeven.

Op zondag 10 november was de officiële opening 
van de huiskamer. Samen met de bewoners, 
familie en medewerkers hebben wij een fijne 
middag gehad met hapjes, drankjes en een echte 
zangeres. Wij hebben met zijn allen zichtbaar 
genoten en meegezongen met het brede 
repertoire van Farah. Er kwamen liedjes voorbij als 
‘Halleluja’, ‘Een kind zonder moeder’, ‘I will always 
love you’, ‘I want to break free’ en ‘Viva España’  

Sanne Smeets
Welzijnsmedewerker

Carnaval op Reyshoeve 2020
Dinsdag 11 februari Raad van Elf  
Pannenkoeken & snert vanaf 18.00 uur
De medewerkers van het restaurant gaan 
de pannenkoeken in samenwerking met de 
medewerker van welzijn vers voor u bakken. 
U krijgt vooraf een kop snert geserveerd en u kunt 
kiezen uit pannenkoeken naturel, pannenkoek 
met appel of pannenkoek met spek. Na afloop 
krijgt u een lekker kopje koffie of thee. Tijdens het 
eten bezoekt rond 18.30 uur de Stadsprins van 
Kruikenstad ons met zijn gevolg. 
Kortom, een gezellige avond! 

Vrijdag 21 februari Furgloeifist  
Danscafé vanaf 14.30 uur
We gaan vandaag van start met de eerste 
carnavalsmiddag, gezellig met onze dj Johan van 
Erven, met gezellige polonaises en wiegende 
heupen, Dweilorkest Bekek ‘t is zal ook nog voor 
ons op komen treden. Om 14.30 openen wij het 
carnaval officieel met de overhandiging van de 
sleutel aan onze prinses en hofdames. Kom mooi 
verkleed en feest met ons mee. De polonaise zal 
goed worden ingezet. U bent van harte welkom 
om lekker te genieten van deze 
muzikale carnavalsmiddag. 

Zaterdag 22 februari Carnaval 
Artiestoptreden vanaf 14.00 uur 
Deze middag barst het feest in alle hevigheid los. 
Dweilorkesten zullen met hun muziek de sfeer 
deze middag op het juiste peil weten te brengen. 
Schuif gezellig aan en zing en hos mee, 
en geniet van een lekkere kop koffie met lekkernij 
of borreltje. U kunt tevens tijdens carnaval een 
speciaal carnavalsmenu bestellen.

Zondag 23 februari 
Optocht kijken in de huiskamers
Bij het carnaval hoort natuurlijk ook d’n Opstoet. 
U hoeft deze keer niet buiten in de kou te wachten 
op de prachtige wagens die voorbij komen. U kunt 
D’n Opstoet kan in de huiskamers bekijken. In de 
Viersprong zal deze middag geen grootse activiteit 
plaatsvinden. Natuurlijk is er altijd een mogelijkheid 
om d’n Opstoet op het grote scherm te bekijken. 
De beamer zal aan staan.

Maandag 24 februari 
Carnavalsliedjesbingo vanaf 14.30 uur
Vanmiddag een speciale carnavalseditie 
van de bingo met carnavalsliedjes. Alle grote 
carnavalsknallers zullen langskomen. Met veel 
verrassende cadeautjes. Contact en plezier met 
spel en muziek dat is waar deze bingo voor staat. 
Wij kijken er naar uit om met elkaar weer iets heel 
bijzonders van de Carnavalsliedjesbingo te gaan 
maken. Het zal een groot carnavalsfeest zijn.

Dinsdag 25 februari  Dweilorkesten 
en tonpraoters vanaf 14.00 uur
Vanmiddag komt er een  tonpraoter Cees Coolen 
uit Tilburg hier zijn buut doen. Hij is winnaar van 
maar liefst 12 topconcoursen waaronder het 
Zuid-Nederlands kampioenschap. 
De middag wordt gepresenteerd door Loek Melis. 
Tevens zullen dweilorkesten  komen voor de 
nodige carnavaleske gezelligheid. Tegen vieren zal 
de Prinses de sleutel van het Reesridderrijk weer 
inleveren en komt er weer een eind 
aan al het feestgedruis.
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Activiteiten op de verschillende afdelingen  
en Viersprong
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Humor op Heerevelden
Bloedprikdienst
Van maandag tot en met  
vrijdag van 8.30 tot 10.00 uur, 
donderdag van 18.15 tot 19.15 
uur op zorgpassage Huibeven. 
Uitgezonderd feestdagen.

Coupeuse
Zoekt u iemand die uw kleding 
kan her- en/of verstellen? 
Alle informatie over coupeuse 
Barbara van Peer vindt u bij de 
receptie. Of bel 06-48491419
Als u met uw vaste toestel belt, 
eerst een 0 intoetsen.

Diëtist
U kunt, als u bent 
doorverwezen door uw arts 
(huisarts of medisch specialist), 
contact opnemen met de diëtis-
ten van De Wever. 
De diëtisten zijn er voor bewo-
ners De Reyshoeve, cliënten 
van de aanleunwoningen en 
uit de wijk. Bereikbaar via 
info.dietisten@dewever.nl 
of via het telefoonnummer 
013-4644518.

Fysiotherapie 
U kunt, als u een verwijzing hebt 
voor fysiotherapie, terecht bij de 
fysiotherapeuten van Reyshoeve.
Wij behandelen cliënten uit het 
verpleeghuis, het verzorgings-
huis en de woningen. 
De fysiotherapeuten van 
De Wever op Reyshoeve 
-    May Versteynen
Geriatrisch fysiotherapeuten
-   Odette Voesenek 
De oefenzaal is op de derde 
verdieping, waar u meestal  
één van ons zult treffen. Het 
telefoonnummer is 5815.  
De fysiotherapeut zal met u  
een afspraak maken voor de 
behandeling.

Hairstudio M & A
Behandeling op afspraak. 
Open op woensdag van 8.00 tot 
12.00 uur en 13.00 tot 19.00 uur. 
Donderdag en vrijdag 8.00 tot 
12.00 uur en 13.00 tot 16.00 uur. 
De kapsalon bevindt zich op de 
begane grond van de 
Reyshoevepassage. U kunt een 
afspraak maken in de kapsalon 
of telefonisch T 571 49 01. Als u 
vanuit Reyshoeve belt moet u 
eerst een 0 intoetsen.

Internetcafé
Vrijwilligers van het internetcafé 
kunnen u les geven of hulp 
bieden wanneer u gebruik maakt 
van de computer. Het café is 
geopend op maandagmiddag 
vanaf 13.30 uur. De deelnemer 
kan zich inschrijven bij de 
receptie vóór 11.30 uur. U neemt 
uw eigen laptop of tablet mee 
en er zijn geen kosten 
aan verbonden. 

Linnenkamer
De linnenkamer is open op 
maandag, woensdag en 
donderdag van 8.00 tot 
12.00 uur. U kunt er terecht voor 
informatie over wassen, stomen 
en nummeren van uw kleding. 

Pedicure
Afspraken via de verzorging.

Wasserette 
U kunt binnen Reyshoeve uw 
was voordelig wassen en drogen 
in de wasserette. Daar staat een 
wasmachine en een droger. 
Was- en droogmunten zijn 
verkrijgbaar bij het winkeltje

Colofon
De Reyswijzer is een informatieblad 
voor cliënten van Reyshoeve hun 
relaties. Het blad verschijnt 4 x per jaar 
in een oplage van 500 exemplaren.

Redactiesecretariaat
Reyshoeve
Gendringenlaan 15
5043 LW Tilburg
T 013 578 57 90
E reyswijzer@dewever.nl

Opmaak
Afdeling Communicatie De Wever
 
Kopij dient duidelijk geschreven of 
per mail aangeleverd te worden bij 
het redactiesecretariaat. De redactie 
behoudt zich het recht stukken te 
weigeren, in te korten of te wijzigen.

SLUITINGSDATUM KOPIJ 
1 maart 20120

Algemene informatie
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LIKE REYSHOEVE OP FACEBOOK
WWW.FACEBOOK.COM/REYSHOEVE 


