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Kling, klokje, klingelingeling

De laatste Bijerd van 2019 ligt voor u, het is 
al weer bijna 2020. Samen kijken we weer 
achterom naar 2019 een jaar waaraan weer 
veel herinneringen kleven. Mooie, maar vast 
ook minder mooie. Zowel op De Bijsterstede als 
op Den Herdgang proberen wij van uw ‘oude dag 
een nieuwe dag’ te maken. Uiteraard doen we dat 
op ons eigen manier. Maar toch zijn we een soort 
van ‘zusjes’. December is voor velen een 
feestmaand, maar wij beseffen ons ook dat de 
decembermaand voor vele van u het gemis van 
een geliefde naar boven komt. We hopen dan 
ook dat we in beide huizen het jaar weer op een 
mooie manier kunnen afsluiten en zin hebben 
in wat gaat komen in 2020.  
 

Wij wensen jullie;
Iets goeds, iets lekkers.
Iets geks, iets gekkers.
Iets aardigs, iets liefs.
Maar hoe dan ook iets Positiefs. 

De redactie

Van de redactie Zo langzamerhand wordt het kouder, 
en hoewel de bomen dit jaar erg lang blad 
dragen worden ze toch steeds wat kaler, 
tot uiteindelijk de takken in al hun pracht te 
bewonderen zijn. Alleen de naaldbomen blijven 
mooi groen en zorgen voor wat kleur in de 
natuur. En die naaldbomen halen we rond 
de kerst dan ook massaal in huis (echt of 
namaak) en versieren we met lichtjes, ballen 
en slingers. Die lichtjes zijn hard nodig, want 
sinds de klok naar wintertijd verzet is wordt 
het korten van de dagen alleen maar meer 
voelbaar. Er zijn dagen waarop de lamp 
de hele dag blijft branden, vooral als 
het grijs en regenachtig is.  
 
Winter, na de kleurenpracht van de herfst altijd 
even wennen, vind ik. De dagen dat het vriest 
en de zon schijnt zijn nog wel licht en fris,  
maar zoveel zijn die er niet. De grauwe, 
donkere dagen lijken de boventoon te voeren. 
Hou dan de moed er maar in, dat het heus weer 
lente worden zal. Officieel gaan de dagen na 
de kortste dag op 21 december weer lengen, 
maar echt voelbaar is dat dan nog een tijdlang 
niet. En na alle feestelijkheden en versiering van 
de decembermaand is januari dan een soort 
‘niemandsland’: er is niets bijzonders te vieren 
(op een enkele verjaardag na), de dagen zijn 
nog kort en donker, als het tegenzit is het 
ook nog regenachtig… 

Hoe houden we de moed erin? 
Een paar jaar geleden werd de 3e maandag 
van januari uitgeroepen tot ‘Blue Monday’ en 
hoewel in onze taal ‘een blauwe maandag’ 
betekent dat je iets niet heel erg lang volhoudt 

gaat deze blauwe maandag om ‘de blues’, om de 
dip die onherroepelijk lijkt toe te slaan na al die 
feestelijkheden, na de roes van de start van een 
nieuw jaar, nadat de eerste goede voornemens 
weer gesneuveld zijn. Wanneer u al 70, of 80,
of misschien wel 90 jaarwisselingen hebt 
meegemaakt bent u waarschijnlijk al lang tot de 
conclusie gekomen dat die goede voornemens 
maken elk jaar niet echt houtsnijden. En dan weet 
u ook dat die ene maandag in januari echt niet 
somberder of moeilijker is dan alle andere dagen 
in die maand, of in die periode. 

Waarschijnlijk heeft u een manier gevonden hoe 
om te gaan met de diverse seizoenen in het leven, 
zowel de echte seizoenen, die de natuur volgt, als 
de seizoenen in uw eigen leven. Of u zoekt nog 
steeds uw weg hierin. Het kan allemaal. Wat kan 
helpen is elkaar op blijven zoeken. Alleen in huis, 
alleen op uw kamer, kan dingen zwaarder laten 
lijken dan ze zijn, vooral als er niet veel afleiding is 
of gevonden kan worden. Dat wil niet zeggen dat 
u aan alle activiteiten die er zijn deel hoeft te gaan 
nemen, als u daar geen zin in heeft. Maar af en 
toe eens samen koffiedrinken, een praatje maken, 
elkaar ontmoeten kan veel ruimte en misschien 
zelfs ‘licht’ brengen. Of een gesprek met iemand 
die hier werkt, die dagelijks voor u zorgt, of die af 
en toe eens binnenloopt voor een praatje of dieper 
gesprek, het kan allemaal bijdragen om uw weg te 
vinden. Zo kunt u misschien een lichtpuntje zien 
op zijn tijd, of een lichtpuntje voor iemand anders 
zijn. Zelfs als het buiten donker is.

Jantine Ronde
Dienst Geestelijke Verzorging

Winter
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Veranderingen voor volgend jaar  
naar aanleiding van de begroting

Veranderingen voor volgend jaar naar 
aanleiding van de begroting

In de afgelopen periode is er flink wat geld 
bijgekomen in de ouderenzorg. Dit was mede te 
danken aan de media-aandacht die Hugo Borst 
opriep. Er kwam landelijke aandacht voor ons werk. 
En natuurlijk kun je daar van alles van vinden, maar 
dat heeft ervoor gezorgd dat we in 2019 veel nieuwe 
medewerkers hebben kunnen begroeten, en dat 
hebben de cliënten en onze medewerkers gemerkt. 

Op basis van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg 
hebben we ‘normen verantwoorde 
personeelssamenstelling’ opgesteld, die met de 
extra middelen worden bekostigd. Immers was 
beloofd dat de uitbreiding van de extra middelen tot 
2021 zou doorlopen. Vanaf eind 2018 is met heel 
veel inzet gewerkt aan het binnenhalen van extra 
medewerkers en met name op het niveau van 
gastvrouwen lukte dat bijzonder goed. En wat 
waren we daar blij mee. Juist deze groep van 
medewerkers zorgde voor die gevoelde extra hand. 
Het ging zelfs zo goed dat we alvast mensen 
aannamen vanuit het geld van 2020. Iets wat door 
het Zorgkantoor alleen maar gestimuleerd werd.

Het leek eigenlijk iets te mooi om waar te zijn. 
Intussen zijn we namelijk recent geïnformeerd dat 
de tarieven van de verschillende zzp’s per 2020 
worden aangepast. En laat dat nu net het 
zorgzwaartepakket zijn dat we binnen De Wever 
gemiddeld genomen heel veel hebben. Veel meer 
dan landelijk gemiddeld gezien.

Dat leidt voor De Wever tot een forse daling van 
inkomsten. Een fors bedrag dat moet worden 
gecompenseerd uit de extra middelen. 

En daar hadden we al een deel van uitgegeven. 
Hierdoor is al het extra’s in feite dus al op.
Inmiddels is ook duidelijk geworden dat de 
wachtlijsten harder stijgen dan voorspeld. Ook het 
invullen daarvan moet worden bekostigd uit de 
extra kwaliteitsmiddelen. 

Uiteraard laten we het daar niet direct bij zitten. In 
de komende weken voeren we overleg met het 
Zorgkantoor en het Ministerie.

Maar realiteit dwingt ons ook om zuiver naar zaken 
te blijven kijken.

En feitelijk kan dat ook niet anders. De zorgkosten 
nemen jaarlijks exceptioneel toe, en bij een 
gelijkblijvend kwaliteitsniveau lijken we af te 
stevenen op een gigantisch probleem. Laat staan 
dat we de mensen niet lijken te hebben op de 
langere termijn.

Wat betekent dit dan voor onze begroting:
-   We proberen de pijn zo gelijkmatig als kan te 

verdelen, waarbij KWALITEIT het uitgangspunt is. 
De locaties die al wat verder waren in het 
realiseren van de normen verantwoorde 
personeelssamenstelling leveren wat extra in, 
opdat de locaties die nog wat verder van de 
normen verwijderd waren, kunnen groeien. 
Uiteindelijk komen we dan per locatie gemiddeld 
goed uit.

-   Ook qua overhead zijn we zeer kritisch geweest, 
waarbij we ook vinden dat de teams niet alleen 
vandaag, maar ook morgen en overmorgen 
adequaat ondersteund moeten worden in hun 
werk. Daarin hebben we gezocht naar een goede 
balans tussen beschikbare gelden en 
ontwikkeling van de organisatie voor de toekomst. 

’t Kiendje van Jantje Kapoen en Marieke Slameur

Daor rijdt Jan Kapoen en Marieke Slameur
D’r waogentje kraokt en den Hit doe mar deur.
Hij wil wel vuruit want den aovond die valt,
’n Stapke d’r bij en ’t zwipke knalt.

Hij denkt aon wè hooi en Marieke content
Aon Jantje Kapoen, durren doodgoeie vent…
En ook aon d’r kindje… z’n vuutjes die stampen…
En in durre rug steeds fellere krampen.

Daor is Jantje Kapoen en Marieke Slameur
Van ’t woonwaogenkamp en den Hit doe mar deur.
Ze komen van verre en zuuken den stal
Op den Dongenseweg, bij de minsten van al.

De wegen zèn grouw en in nevels gehuld…
“Marieke, Marieke, nog efkes geduld.”
Zééj Jantje Kapoen… “die verdomde kaaien,
’t Wordt toch wel tèèd om ’n bedje te spraaien.”

Daor jankt unnen hond… ver heurt ie gerucht…
“ut Kamp”, zee Kapoentje finaol opgelucht.
Dan gromter ’n donkere stem langs de baon…
“D’r is hier gin plaots mir, ge kunt hier nie staon.”

En Jantje Kapoen, gelèèk van de wèès.
Hij dokkert wir deur en naor Gôôl gao de rèès,
Naor Brees in de bossen en zonder malleuren.
Daor zal ’t dan meej ons Marieke gebeuren.

Daor is Jantje Kapoen en Marieke… ochot,
Want d’r hitje dè wil niemer hèèr of nie hot,
Ze hebben d’r waogentje daor laoten staon
En zen toen ochèèrm den boer opgegaon.

Ze kwamen nie verder mir dan unne stal.
En mee desser waren was ’t kiendje er al..
En Jantje Kapoen, och wè stond ie te kèèke…
En Marieke Slameur laag van blèdschap te kwèèke.

Ze hannet in Gôôl al vlug geheurd.
Daor was op ’t Hôôgend ’n wonder gebeurd.
Ze kwamen gelôôpe gelèèk overstuur,
En keeken naor ’t kiendje in die kaaw boereschuur…

D’n Stoere, Jan Doo, d’n Dorres en Drikske,
En ’t Kreupel Katooke, die liep op ’n hikske,
Den Paus, en de Prent en ’t schèèle Lowieke,
Nuuschierig as gèète naor ’t kèènd van Marieke.

Marieke die kêek naor d’r kiendje… allicht
En blôosde van weelde mee hil d’r gezicht.
En Jantje Kapoen wies niks nie te zegge…
Soms ging ie kwansuis mar ’t kiendje verlegge.

’n Kiendje… zôô schôôn en bêeldig gesneeje.
Net Marieke Slameur en zoo raankel van leeje
Dè zôômar op strooi laag, in uiterste nôod
Niks aon as een hemke de billekes blôôt.

Toen kwaam daor waorachtig d’n Hit aon gestapt
En zeej langs z’n neus weg, agge me snapt,
“We ekker toch spèèt van, ’t zal niemer gebeuren”
“ ’t is goed”, zee Marieke… “dan naa niemer zeuren.”

Hij maokte ’n praotje mee Jantje Kapoen
En zittie noggis dettie ’t niemer zù doen…
En toen han die Gôôlse pas in de gaote,
Dè dieren op kerstnacht… ôk kunnen praoten…

Net toen ze won gaon, klonk hôog in de lucht
’n Lieke… zôô schôôn… ’n vriendelijk gerucht…
Ze lösterden ammol maor ’n lied van de wend
Venite… Venite… toezjoer… zonder end.

D’n Stoere van d’Abcoven zeej toen ontdaon”
“We blèèven hier buurten we meugen nie gaon”
Ze knielden wir neer en zongen ’n lieke.
Nie schôôn mar wel hard vur ’t kèènd van Marieke.
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Door het vertrek van enkele leden van De Cliëntenraad 
is de raad op zoek naar nieuwe leden. Wilt u meepraten, 
meedenken, meebeslissen over uw welzijn en 
welbevinden en dat van alle andere cliënten in De 
Bijsterstede, neem dan contact op met de secretaresse 
van De Bijsterstede (l.v.d.langenberg@dewever.nl of 
m.hendriks@dewever.nl. Zij staan u graag te woord en 
brengen u in contact met de Cliëntenraad van 
De Bijsterstede. 

Wij zien uw reactie graag tegemoet.
 
Namens de Cliëntenraad De Bijsterstede

Lid worden van uw Cliëntenraad?
• Afdelingsvrijwilligers voor de afdelingen Herboth, Stedeke,  
 Oude Lange, Nijver, Rosmolen en Molenbocht.
 Tijden - 09.30-12.30 uur  / 14.00-17.00 uur / 19.00-21.00 uur

• Vrijwilligers voor het wandelen op dinsdagochtend 
 Tijden - 10.00-12.00 en donderdagmiddag 14.00-16.00 uur
.
• Vrijwilligers voor activiteiten te ondersteunen op werkdagen                                                                   
 Tijden - 09.30-12.00 uur 13.45-17.00 uur

• Vrijwilligers voor de zondagmatinees op oneven weken 
 Tijden -13.45-17.00 uur

Vacatures vrijwilligers De Bijsterstede

Vanaf 1 oktober zijn we, team Activiteiten, 
begonnen met d’n Inloop. Iedereen is welkom, 
niets moet, wat je wil proberen kunnen we 
creëren. Een lange tafel met koffie, koekjes wat 
‘fröbelspulletjes’, een spelletje 
en boeken.  

We beginnen met een kopje koffie en iets lekkers. 
We zitten in de Brasserie dus kan iedereen 
aansluiten. Als we iemand zien kijken wat we 
aan het doen zijn nodigen we ze uit erbij 
te komen zitten. 

Tijdens de eerste Inloop viel op dat de bewoners al 
snel een boek in handen namen en zo een gesprek 
op gang brachten. En wat ook heel opvallend was 
dat tijdens een spel er bewoners zijn die een boek 
voor zich nemen en zich daar een beetje achter 
verschuilen. Zo zitten ze toch bij de gezelligheid 
maar hoeven ze niet actief deel te nemen. 
Het grappige is dat er af en toe een antwoord 
achter zo’n boek vandaan komt. 

Boeken doen iets!

Dus aan de mensen gevraagd wat zijn nou 
onderwerpen waar jullie graag over zouden lezen 
[foto’s zien]. Al snel ging het over de industrie van 
Tilburg, straten en wijken in Tilburg, de boerderij 
maar vooral oude foto’s. 

Met deze onderwerpen in het hoofd ben ik naar  
‘De Boekenschop’ gegaan, daar uitgelegd waar ik 
voor kwam. Meteen werd het enthousiasme gewekt 
en gingen ze mee op zoek naar geschikte boeken. 
We hadden zo een hele stapel. Toen ik een keuze 
wilde maken zei degene die mij hielp in de winkel dat 
ze de helft graag wilde doneren. Geweldig!
 
Op naar nog meer gezellige gesprekken en 
herinneringen en weet dat u welkom bent.  

Marina Jaarsveld

Aan alle bewoners, familieleden, mensen uit de wijk 
en medewerkers/vrijwilligers

 
Bij het begin van ’t nieuwe jaar
Heb ik voor u mijn wensen klaar
Goed gezond te zijn, niet lijden
Al wat uw hartje mag verblijden
Goede vrienden, raad en daad,
Dat de kerk altijd in ’t midden staat
Een paraplu voor in de regen
Elke zonnedag als een zegen
Sterren in geheime nachten
Mensen die naar gezondheid smachten
Langs onbegane paden gaan
En voor heel wat nieuwe vragen staan
Het is vertrouwen en geloven
Want het Jezus kindje komt van boven.

Beste wensen voor een onbezorgd 
en gelukkig nieuwjaar

Alex Hendrickx 
Coördinator vrijwilligers  
en medewerker Welzijn medewerker

D’n Inloop Kerstwens
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Vrienden van de Bijsterstede
Beste lezers van D’n Bijerd,

Het bestuur van de Stichting Vrienden van 
De Bijsterstede heeft na een lange periode 
eindelijk weer een voltallig bestuur.  
Vandaar dat er een nieuwe verdeling van 
de bestuursfuncties kon worden gemaakt.

Maaike Dejonckheere  voorzitter
Yvonne Leemans   penningmeester
Wendy Ratelband  secretariaat
José de Volder  lid
Ria Smolders   lid
Petra van den Nieuwhuizen  lid 
Alex Hendrickx  lid

We willen José de Volder heel hartelijk bedanken, 
dat onder haar bezielende inzet de stichting 
financieel er gezond voor staat. Ook heeft 
zij jarenlang een dubbele functie gehad als 
penningmeester en secretaris. De nieuwe leden 
Wendy en Petra heten wij van harte welkom.

Wat is er de afgelopen periode gebeurd 
en wat gaan we in 2020 doen

De buitenkooien van de volière zijn afgebroken, 
na de winter komt er een nieuwe deze wordt 
door de stichting gesponsord.

Verschillende bewoners hebben een 
persoonlijk uitstapje aangevraagd en het vervoer 
via onze eigen bus werd door de stichting betaald. 
U kunt een uitstapje aanvragen via de zorg 
en welzijn en samen met de stichting gaan we 
kijken of dit mogelijk is. Ook kunt u rechtstreeks 
naar a.hendrickx@dewever mailen of een 
brief in het postvak bij de receptie posten.

De duofiets staat ook weer klaar om met onze 
bewoners en vrijwilligers een rondrit te maken.

Voor 2020 gaat de stichting het zondagmatinee 
met een artiest mogelijk maken. Één zondag in de 
maand nodigen wij een artiest uit. Wil je weten wie 
er komt kijk dan op het bord van de Vrienden van 
De Bijsterstede naast de lift bij de receptie.

Op vrijdag 22 november was er een 
Sponsbingo op De Bijsterstede. Het werd 
goed bezocht en er waren mooie cadeaus, 
die zorgvuldig zijn gekocht door de leden 
van het bestuur en ook zijn opgehaald bij 
de winkeliers die deze bingo sponsorden. 

Met dank aan Discus-Animo, Mitra 
Slijterij, Donna en I, de Gunst, Almila, 
het Vishuys, Peerke Donders en 
De Carrousel, de sponsors van de bingo.

Na aftrek van alle kosten heeft het € 1155,00 
opgebracht. Iedereen bedankt voor zijn deelname.

Er zijn verschillende mensen die de afgelopen 
periode een donatie hebben gegeven.
24 juli   € 5,00
19 augustus  € 30,00
26 augustus  € 5,00
8 september  € 20,00
24 september  € 5,00
12 oktober  € 20,00
24 oktober  € 5,00

Namens het bestuur van Stichting Vrienden van 
De Bijsterstede dank voor alle donaties.
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Op de dag dat je geboren bent vier je je verjaardag. Het is dus eigenlijk je geboortedag die je viert. 
Daarom feliciteren wij de vrijwilligers die in de maanden januari, februari en maart jarig zijn.

Wij wensen jullie een mooie dag toe, namens collega’s en bewoners.

JANUARI 
Marian van Wereld   
Tonny van Hoof     
Jan van Riel     
Christ Leemans  
Gert Hems      
Bert van Gils     
Thjeu Kolen      
Michelle vd Nieuwenhuizen

FEBRUARI
Maja Biemans  
Felicia van Polen  
Jacqueline Volleberg 
Georgia Achianiotis 
Ad van Lissum

MAART
Els de Wijs      
Tiny Mathijsen     
Wilma Hakken  
Bep Didden
 

Jarige vrijwilligers

Bewonersberichten
Jarig
JANUARI
De heer van Abeelen
De heer Neyda
Mevrouw Jolie
Mevrouw van Amelsvoort
De heer Brouwer
De heer Fonken
De heer in ‘t Groen
Mevrouw Martens
Mevrouw van der Becx
Mevrouw Basters

FEBRUARI
Mevrouw Merkx
De heer Spaninks
Mevrouw van den Broek

MAART
De heer Rietveld
Mevrouw van den Dries
Mevrouw Soer
Mevrouw Schuttinga
Mevrouw Versmissen
Mevrouw Wulms

Nieuwe bewoners
Mevrouw Duppen
De heer Stout
Mevrouw van Mier
De heer van Wijmeren
Mevrouw Heesakkers
Mevrouw Snoeren
Mevrouw Schijvens
Mevrouw van Beurden

Verhuisd
Mevrouw v.d. Heijden
Mevrouw Ligtenberg

Intern verhuisd
De heer Brouwer

Overleden
De heer Souwen
Mevrouw van Loon
De heer Knotter
Mevrouw Klaassen
Mevrouw v.d. Schans
Mevrouw v.d. Wouw
Mevrouw Bax
De heer de Jong

06-18049212    pedicure@yolandanass.nl

Hebt u wel eens moeite met opstaan als u een 
tijdje heeft gezeten? Of pijn tijdens het lopen van 
langere afstanden? Misschien bent u wel bang 
om te vallen? Dan kunnen wij, Fysiotherapeuten 
van De Wever, u helpen. Mocht u ons advies 
of begeleiding nodig hebben, kunt u contact 
opnemen met een van ons.

Elvera Bruijnzeels
T 06 309 148 56
E e.bruijnzeels@dewever.nl 
Aanwezig op dinsdagochtend en 
Vrijdagmiddag 
Aangesloten bij Parkinsonnet

Anske van Densen
T 06 204 580 31
E a.v.densen@dewever.nl 
Aanwezig op maandagochtend 
en woensdagmiddag

Schoonheidssalon 
Bijster Mooi
De Schoonheidssalon is geopend op 
dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag. 
U kunt telefonisch een afspraak maken op 
nummer 06-21431800. 

Buiten de openingstijden kunt u voor het maken 
van een afspraak een afspraakformulier halen 
bij de receptie en ingevuld in de brievenbus bij 
de ingang van Bijster Mooi deponeren. Imke 
neemt contact met u op om de afspraak te 
bevestigen.
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Activiteitenprogramma welzijn De Bijsterstede Activiteitenprogramma welzijn Den Herdgang

Maandag
10.45 - 11.30 uur
Meer Bewegen voor Ouderen
Bruin Café

14.00 - 16.30 uur
Sjoelen
De Heuvel

14.30 - 16.00 uur
Biljarten
Bruin Café

20.00 uur
Repetitie Gangmaokers
De Heuvel 

Dinsdag 
10.00 - 11.00 uur
Internetcafé

14.30 - 16.00 uur 
Knutselclub
Bruin café 

19.00 - 21.00 uur  
Bingo
Om de week (oneven week)
De Heuvel

Woensdag 
9.30 - 11.45 uur
Hobbyclub
Bruin café

9.30 - 11.30 uur 
Bibliotheek
De Heuvel 

10.00 - 11.30 uur
Klassieke muziek  
Afdeling Korvel
 
14.30 - 16.30 uur 
Bingo
Om de week (even week) 
De Heuvel 

Donderdag 
15.00 - 16.00 uur
Kun je nog zingen 
1e donderdag van de maand  
De Heuvel 

14.30 - 15.30 uur
Stoelyoga 
Even weken - wisselend 
op afdeling

Vrijdag
10.00 - 11.30 uur 
Schildersclub 
Bruin café 

14.30 - 16.00 uur 
Jeu de Boules 
Tuin Korvel 

14.30 - 16.30 uur 
Mannenclub 
Eén keer per maand op vrijdag 
(volgens kalender) 
Bruin café

14.30 - 16.00 uur 
DJ Ad 
Laatste vrijdag van de maand 
De Heuvel

Om de week activiteit 
met Amarant
Bruin café

Maandag
10.00 - 11.30 uur
D’n Inloop / Barakken
Uurtje Klassiek (om de week)

14.00 - 16.30 uur
D’n Inloop / Gezelschapsspel
Schildersclub

19.00 - 20.30 uur 
D’n Inloop 

Dinsdag 
10.00 - 11.30 uur
D’n Inloop
WandelClub
Creatief Café 

14.00 - 16.30 uur 
D’n Inloop / Creatief
Bakkerij 

19.00 - 20.30 uur 
D’n Inloop 

Woensdag 
10.00 - 11.30 uur
D’n Inloop / Actief & Spel
MBVO 10.00 uur
MBVO 11.15 uur

14.00 - 16.30 uur
Bingo

Donderdag 
10.00 - 11.30 uur
D’n Inloop 
Creatief Café

14.00 - 16.30 uur
D’n Inloop
WandelClub
Atelier

19.00 - 20.30 uur 
Soos / Begonia’s

Vrijdag
10.00 - 11.30 uur
D’n Inloop / Spel
MBVO 10.00 uur
MBVO 11.15 uur

14.00 - 16.30 uur
MannenCafé / Vrouwenclubke
Jeu / Indoor Boules (om de 
week)
Matinee (even weken)

Zaterdag 
19.00 - 20.30 uur
Eucharistieviering
(om de week)

Zondag 
14.00 - 16.30 uur
Matinee (oneven weken) 
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Bewonersberichten

Verkoop hobbygroepDispuut te gast

Jarig
JANUARI
Mevrouw Verhoeven
Mevrouw Pigmans
Mevrouw Tuerlings
Mevrouw Ruis
De heer Kokke

FEBRUARI
De heer van de Heide
Mevrouw Overman
De heer Mol
Mevrouw Wouters
Mevrouw van Corven
De heer Meijers

MAART
De heer Biesenbeek
Mevrouw Musters
Mevrouw Engel
Mevrouw Matthijssen
Mevrouw van Gorp
De heer Jonkers
Mevrouw Heier

Nieuwe bewoners
Mevrouw Michielsen
Mevrouw Hoepelman
Mevrouw Overman
De heer Landa
Mevrouw Hamakers

Verhuisd
De heer van Korven

Intern verhuisd
Mevrouw Peters

Overleden
Mevrouw van Dijk
Mevrouw Ooms
Mevrouw de Rooij

De deelnemers van de hobbygroep maken  
wekelijks prachtige artikelen die zij graag verkopen. 
Met de opbrengst kunnen we weer nieuwe materialen 
kopen of andere leuke activiteiten ondernemen. 

De artikelen staan in de boekenkast in het  
restaurant en worden op woensdagochtend van 
10.00 tot 11.30 uur bij de hobbygroep verkocht. 

Op dinsdag 19 november waren 
we te gast bij Den Herdgang in 
Tilburg. Nu zult u denken: hoe 
komen de studenten hier verzeilt? 
Als studentendispuut doen we 
regelmatig vrijwilligerswerk voor 
diverse organisaties, dit keer een 
avondje bij de Bingo. Van koffie 
schenken, een praatje maken, 
tot de schuifjes verzetten op de 
bingokaarten. 

Daarbij werden wij nog fanatieker 
dan de bewoners zelf, we wilden 
winnen! We kijken terug op een 
gezellige avond, die zeker voor 
herhaling vatbaar is. 

De glimlach van de mensen zei 
alles, daar doen we het voor! 
Tot de volgende keer..

Groet,

Wilco van Helten
Dispuut ADAR
Navigators studentenvereniging 
Tilburg

Onderweg naar 2020
Onderweg naar 2020 kijk ik achterom en 
zie ik wat we allemaal gedaan hebben het 
afgelopen jaar! 

‘Op Den Herdgang is het nooit saai’ hoor vaak 
zeggen. Inderdaad, proberen we iedereen in 
beweging te houden met leuke activiteiten. 
Uiteraard gaat dat niet zonder onze vrijwilligers. 
Langs deze weg wil ik de vrijwilligers dan ook extra 
bedanken voor hun inzet van afgelopen jaar. Ik 
hoop dat ze in 2020 weer net zoveel energie en tijd 
willen steken in al die activiteiten. 

In 2020 gaan we verder waar we gebleven zijn. 
Gaan we proberen van iedere oude dag 
een nieuwe dag te maken. Mochten er wensen zijn 
dan horen we die uiteraard graag. 

We gaan wel één ding veranderen en dat is de 
jaarlijkse feestweek. Door de beweegweek, 
die inmiddels ook uitgegroeid tot een feestweek  
en landelijk de laatste week van september is,  
komt onze feestweek in het gedrang. Twee  
weken feest is iets te veel van het goede, zelfs  
op Den Herdgang. Ook is de kermisweek 
inmiddels uitgegroeid tot een feestweek. 

Maar geen paniek, blijven van uw oude dag een 
nieuwe dag maken. En in plaats van een feestweek 
komen de dolle donderdagen. Op dit moment zijn 
we nog bezig met de invulling hiervan. 
Dat doen we samen met de keuken. 
Want lekker eten is belangrijk. 

U ziet ze vanzelf verschijnen in 2020, 
de dolle donderdagen! 

Welzijn, Claudi Olieslagers 

Twee honderdjarigen
in Den Herdgang 
Bijzonder dat we in 2019 maar liefst twee 
honderdjarigen hebben. De heer Aarts werd 
dit op 31 oktober en mevrouw Van Beers hoopt 
dit op zaterdag 28 december te gaan vieren. 

U bent 28 december om 10.30 uur van  
harte welkom op de koffie in ons restaurant. 
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Zalig Kerstfeest en een fijne jaarwisseling 

Al jaren wonen een aantal bewoners van Amarant 
binnen Den Herdgang. Zowel in de zorg als in de 
in- en aanleunwoningen.
Wat ooit een pilot was, is al lang niet meer weg te 
denken. De bewoners van Amarant horen er 
gewoon bij, ook van hun oude dag maken wij graag 
een nieuwe dag.

Vorig jaar kwam een vraag vanuit Amarant of er 
ruimte was om samen te gaan koken. Het woordje 
‘nee’ hoor je niet snel op Den Herdgang. Samen 
besloten we deze nieuwe uitdaging aan te gaan 
met cliënten die wonen bij Amarant aan de 
Bredaseweg. Sindsdien komt er om de week een 
groepje van Amarant langs op vrijdagavond. De ene 
keer om te chillen in ons Bruin Café,  de andere 
keer om te koken en uiteraard samen te eten. De 
cliënten van Amarant kunnen zo ook hun verhaal 
kwijt aan de bewoners en het team van Den 
Herdgang. Bewoners van Den Herdgang mogen en 
kunnen hier bij aansluiten en zo ontstaat er een 
win-win situatie.

Jongstleden mocht ik als deelnemer aanwezig zijn 
bij het kookcafé. Eerder was het er nog niet van 
gekomen, wel had ik al een aantal keer een 
gedeelte van de avond meegemaakt. Op het 
moment dat Amarant arriveerde, gebeurde er ook 
meteen wat. De eerste zin van een deelnemer naar 
Angelique van de keuken, namelijk:  ‘Dit gaan we 
volgend jaar weer doen, want dat wil ik graag’. Dit 
werd beaamd door de andere deelnemers van 
Amarant. Onze horecamedewerkers werden met 
naam en toenaam begroet met een dikke kus of 
knuffel. Eén ding was meteen duidelijk, Amarant 
voelt zich thuis op Den Herdgang. 

Daarna ging alles vanzelf…de tafels werden 
ingedekt, een drankje met zorg uitgekozen, 
groenten gesneden, gekookt en heel veel gelachen 
en gepraat. Een aantal bewoners van Den 

Herdgang sloten aan bij het eten en er was contact, 
echt contact. Uiteraard werd ik ook nog even aan 
de tand gevoeld, wat mijn taak was. Toen ik dat 
uitlegde moesten ze er om lachen, ‘ik was een 
goei’, dat hadden ze al gehoord van de bewoners.  
Ze wisten ook te vertellen welke activiteiten er 
waren. Dus de interesse in elkaar is oprecht. Er 
werd lekker gegeten en samen besloten we wat er 
de volgende keer gekookt gaat worden.

Het voelde goed, echt goed! Oprechte aandacht 
voor iedereen, met lekker eten. Meer hoeft het niet 
te zijn. De cliënten van Amarant gingen voldaan 
naar huis. Blij met het feit dat ze ons blij hadden 
kunnen maken. Ik kreeg op de valreep nog een 
uitnodiging voor de volgende keer. Kan ik nog eens 
lekker eten, want zelf kan ik vast niet zo goed 
koken!

Ik wil mijn collega’s van de horeca bij deze een 
groot compliment geven. Want de manier waarop 
ze dit project op poten hebben gezet is ‘GOUD’ om 
maar met de woorden van een van de cliënten van 
Amarant te spreken.
Wilt u ook eens deelnemen? U bent welkom! Niet 
allemaal tegelijk ;-)

Claudi Olieslagers

Als deze nieuwe D’n Bijerd bij u in de 
brievenbus valt, dan leven we letterlijk in 
de donkere dagen voor Kerstmis. Wij willen 
echter geen duisternis, maar we willen licht. 
Dat kunt u zelf ervaren tijdens de kerstdagen. 
Overal branden de lampjes in de bomen, de 
lichtguirlandes hangen alom, bij vele huizen 
staan er lichtornamenten in de voortuin en 
wordt er gegourmet met kaarsjes op tafel. 

Wat zijn wij dan hier bevoorrecht. 
Op hoeveel plekken op deze aarde is het 
kommer en kwel? Denk maar eens na over alle 
vluchtelingen, de slachtoffers van burgeroorlogen 
en de mensen die leven in hongersnoodgebieden. 
Hoeveel mensen leven er wel niet in Tilburg onder 
de armoedegrens? Hoeveel mensen zijn afhankelijk 
van voedselbanken? Dit staat in schril contrast met 
het voorgaande.

Als bewoner van Den Herdgang mogen we 
dan toch niet klagen. De zorg is hier uitstekend 
geregeld, wij hebben volop te eten, te drinken en 
zéér regelmatig worden we ook nog eens verwend 
met bepaalde optredens, bingo’s, sjoelen, 
schilderen, beweging; kortom, te veel om 
op te noemen.

Dan over verwennen gesproken: de Stichting 
Vrienden van Den Herdgang had in september 
een mosselavond georganiseerd. De hele Heuvel 
zat vol met bewoners van de zorg, met of zonder 
familie, mensen uit de in- en aanleunwoningen en 
ook uit de omgeving. Dit etentje werd muzikaal 
ondersteund door het Zeemanskoor 
De Leyezangers. Wat is er leuker dan die 
vissersliedjes, terwijl er genoten wordt van 
de mosselen!

Oók hebben we ruim een week geleden weer 
de traditionele kerstbingo gehad, aangeboden door 

de Vrienden van Den Herdgang. Alle deelnemers 
kregen zoals gewoonlijk een gratis bingokaart. 
Wie er allemaal gewonnen heeft, kunnen we nog 
niet zeggen.
Binnenkort wordt u door de Vrienden van 
Den Herdgang een optreden aangeboden door 
Pabariko. Wanneer dit exact zal plaatsvinden was 
bij het aanleveren van de kopij nog niet bekend. 
Houdt de mededelingen op de diverse borden in 
de gaten. Dit wordt een spetterend optreden. 

Ook in 2020 zullen wij er weer voor u zijn!

Nu we het toch hebben over het volgende jaar
We blijven ons inzetten voor de zorg en welzijn van 
alle bewoners. Wij willen u allen veel plezier en 
vertier blijven bieden. En ja hoor, daar istie weer: 
we kunnen niet zonder uw hulp. Wij moeten het 
doen met de middelen die ons ter beschikking 
staan. Die middelen komen van u! Zonder uw 
broodnodige financiële ondersteuning kunnen 
wij als Vrienden niks.

Wij vragen u dan ook – indien mogelijk – op korte 
termijn weer een donatie te doen. Voor zowel u 
als voor ons is het gemakkelijker bij te houden als u 
een bedrag, vanaf 2020 bijvoorbeeld, elk jaar in 
januari zou willen doneren. We hanteren nog steeds 
€ 10.00 per jaar. Maar als u weet, wat de kosten 
voor optredens, bingo’s en andere festiviteiten 
gestegen zijn, dan begrijpt u wel dat ook wij, 
als Vrienden van Den Herdgang, de bekende 
dubbeltjes wel eens om moeten draaien, alvorens 
ze uit te geven. U mag uw bijdrage ook overmaken 
op rekeningnummer NL65 RABO 0181 2584 20. 
Veilig voor u en veilig voor onze penningmeester. 
(Hij heeft dan minder geld in kas.)

Als laatste willen wij u allen een Zalig 
Kerstfeest wensen, een fijne jaarwisseling 
en een voorspoedig 2020.

Den Herdgang en Amarant
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BMO - samenwerking Beatrix en OCLeijpark

Acht 3TL-leerlingen van het Beatrix en tien van 
het Onderwijscentrum Leijpark werkten in het 
project Shake it OFF maandag 25 november 
samen om een grote groep senioren in Den 
Herdgang een leuke middag te bezorgen. 

Het doel van dit project is om leerlingen van het 
speciaal onderwijs die een chronische handicap 
hebben te laten ervaren dat hun beperking geen 
grens is aan hun kunnen.  
Het project gaat om verbinding met het regulier 
middelbaar onderwijs om jongeren nog verder in 
hun kracht te zetten. 

Vanuit het Beatrix deden de leerlingen mee onder 
de BMO-vlag (Beatrix Maatschappelijk 
Ondernemen). Het tiental leerlingen van OCLeijpark 
(de voormalige Mytylschool) werkten hieraan mee 
in het kader van hun eindexamen Maatschappijleer.  
Nadat ze de zaal versierd hadden gingen ze aan de 
slag met het verzorgen en bereiden van de hapjes.  
Ondertussen sjoelden de ouderen met pepernoten, 
speelden bingo en galgje, en deden ze een fotoquiz 
gedaan. Maar het belangrijkste was wel dat de 
leerlingen aan de praat raakten met de senioren 
van Den Herdgang. Aan het eind van de middag 
waren veel senioren dankbaar voor de leuke 
middag en kregen de leerlingen dan ook een 
daverend applaus!

Geachte bewoners van Den Herdgang,
 
U heeft mij vast en zeker al een paar keer zien 
lopen, al dan niet samen met een jonge dokter in 
opleiding. 

Ik ben Dokter Mols en ik heb al 11 jaar een 
huisartsenpraktijk in de Hasseltstraat. Voordat ik 
de praktijk had, heb ik als tropenarts in Tanzania 
gewerkt. Op dinsdagmiddag ben ik met ingang van 
oktober op dinsdag aanwezig voor mijn patiënten 
die niet naar de praktijk kunnen komen. De 
afspraken hiervoor worden door de verpleging van 
Den Herdgang gemaakt.

De ‘jonge dokter’ zoals ik hem of haar graag noem 
is een arts in opleiding. Die moet voor zijn studie 
stagelopen bij onder andere een huisarts. Deze 
jonge dokter is dus geen vast persoon, maar 
wisselt om de zoveel weken.

Ook kunt u Anne tegenkomen als 
praktijkondersteuner. Anne begeleidt mensen die 
een verhoogde suiker hebben of longpatiënt zijn. 
Anne mag, omdat ze daarvoor een opleiding 
gevolgd heeft, bepaalde taken van de huisarts 
overnemen als het gaat over diabetesvoorlichting, 
COPD (longen en longaandoeningen) en 
cardiovasculaire (hart, bloed, en bloedvaten) 
aangelegenheden.  
Ze werkt zelfstandig maar wel in opdracht van- en 
altijd in overleg met mij. Ik vind het fijn u zo te leren 
kennen en samen met mijn kleine team hoop ik 
een vertrouwd en betrouwbaar gezicht te worden 
in Den Herdgang, zeker nu de dokters 
Woudenberg  
en Schormans met pensioen zijn. 

Met vriendelijke groet, 
Dokter Mols

Even voorstellen

Kerstviering op Den Herdgang
Op dinsdag 24 december is er om 10.30 uur in 
het Bruin Café een kerstviering met het 
kerstverhaal, kerstliederen en gebed. Marjolein 
van Roekel, geestelijk verzorger van Den 
Herdgang zal hierin voorgaan. U bent van harte 
welkom.

Ieder mens heeft zijn eigen verhaal. Van het 
‘concert des levens krijgt niemand een 
program’. Als dat verhaal een vervelende 
wending krijgt, kom je soms in een neerwaartse 
spiraal. 
Hoe goed hebben wij het op Den Herdgang. We 
genieten van alle mooie dingen in het leven.  
Zeker nu de kersttijd er weer aan komt. We 
maken Den Herdgang weer een beetje mooier, 
warmer en zorgen voor lekker eten en drinken. 
Dat warme gevoel gunnen we eigenlijk iedereen. 
Daarom mogen er tijdens de kerstdiners steeds 
vijf Tilburgers als gast komen eten.  Mensen die 
minder bedeeld zijn en het niet altijd 
gemakkelijk hebben in het leven. We willen het 
geluk en warmte met deze mensen delen. Zeker 
met de kerst.  
Samen met u willen we deze gasten een warm 
ontvangst bieden.  Wij zorgen voor de 
inwendige mens. U voor een glimlach en een 
praatje. 

Warm gevoel voor iedereen
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DORRIS COIFFURE & BEAUTY 
Donderdag van 8.30 tot 17.00 uur  |  Zaterdag van 8.00 tot 13.00 uur
Wij werken op afspraak. Kapsalon T 013 583 18 12  |  Schoonheidssalon T 06 205 455 82

Vacature vrijwilligers

Afdelingsvrijwilliger huiskamer Korvel

Maandag tot en met zondag  
van 16.45 uur tot 20.00 uur.

Je ondersteunt de afdeling met het dekken 
van de tafels, het ontvangen van bewoners 
en het helpen met eten, daar waar nodig is.

Afdelingsvrijwilliger huiskamer Korvel

Zaterdagochtend 
van 9.00 tot 14.00 uur.

Je ondersteunt de afdeling met het dekken 
van de tafels, het ontvangen van de bewoners 
en het helpen met eten daar waar nodig is.

Vrijwilliger Bingo
op dinsdagavond of woensdagmiddag

Woensdagmiddag: hulp bij de bingo 
en hulp bij bewoners aan tafel.
Dinsdagavond: hulp bij bewoners aan tafel

Je haalt bewoners die niet zelfstandig 
naar de bingo kunnen komen. Je begeleidt de 
bewoners tijdens de bingo of helpt de collega 
vrijwilligers met de bingo zelf.

Vrijwilliger restaurant

Aanwezigheid vooral weekeind.

Je ondersteunt de medewerkers van Horeca. 
Je verricht barwerkzaamheden en ontvangt 
gasten in het restaurant.

Afdelingsvrijwilliger huiskamer Meerzorg

Aanwezigheid in overleg

Je ondersteunt de gastvrouw en ontvangt 
de bewoners. Samen zorgen jullie voor 
koffie / thee en een gezellige bezigheid.

Vrijwilliger Schildersclub

Aanwezigheid vrijdag van 9.00 tot 11.30 uur

Je ondersteunt onze creatieve bewoners tijdens 
het schilderen samen met andere vrijwilligers. 
Samen maken jullie prachtige kunstwerken

Bezoekvrijwilliger

Aanwezigheid in overleg

Individueel bewonersbezoek. De belangrijkste 
taak van de vrijwilliger is het ‘er zijn’ vanuit een 
meelevend hart. Gezelschap en een goed 
gesprek staan centraal bij het bezoekwerk.

Bedroefd hebben wij kennisgenomen van het overlijden van
 
Gerard van Rijen
Sinds juli 2018 was Gerard vrijwilliger bij woonzorgcentrum Den Herdgang. Hij was lid van 
het huisorkest De Gangmaokers en speelde de bariton. Gerard verzorgde samen met zijn 
bandleden  feestelijke muziekmiddagen voor onze bewoners en deed dit met veel plezier. 
Onze bewoners genieten altijd ontzettend van deze muzikale momenten.

Het was voor Gerard zo vanzelfsprekend om als vrijwilliger muziek te komen maken. Voor 
ons is dat niet vanzelfsprekend.
Je tijd zo onbaatzuchtig aan anderen besteden is iets dat de directie, medewerkers en de 
bewoners van Den Herdgang enorm waarderen.

Het doet ons veel verdriet afscheid te moeten nemen van Gerard maar wij zijn erg dankbaar 
dat wij Gerard hebben mogen kennen. Wij zullen de mooie herinneringen aan Gerard 
koesteren.

Ons medeleven gaat uit naar zijn familie. Wij wensen hen veel sterkte en troost in deze 
moeilijke periode.

Namens vrijwilligers, bewoners, medewerkers en Raad van Bestuur De Wever,
 
Margriet Ratelband   
Clustermanager Woonzorgcentrum Den Herdgang 

Vrijwilligersinfo

Vertrokken
In de afgelopen periode zijn er een aantal vrijwilligers
gestopt met hun vrijwilligerswerk. Wij bedanken hun
hartelijk voor hetgeen zij voor onze bewoners hebben
gedaan.

Nieuwe vrijwilligers
In de afgelopen periode zijn er ook weer een aantal
nieuwe vrijwilligers begonnen bij Den Herdgang.
We heten ze van harte welkom en wensen ze veel
plezier met hun vrijwilligerswerk
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Algemene informatie
 
DE BIJSTERSTEDE
 
Algemeen nummer 
De Bijsterstede
013  549 61 00

Openingstijden receptie
Maandag t/m vrijdag 
8.00 - 12.30 en 13.00 - 16.30 uur

Restaurant Ons Genoegen
Dagelijks geopend van
09.00 - 16.30 uur
Maaltijden worden dagelijks 
geserveerd van 12.00 - 13.30 uur

Bruin café 
Dagelijks geopend van 
09.00 - 16.30 uur
Reserveringen/Gelegenheden 
op afspraak via horeca

Winkel openingstijden
Maandag t/m zaterdag van 
10.00 - 12.00 uur

Computerhoek
Maandag t/m vrijdag op 
afspraak. Meer info Wendy 
Ratelband of Florine Bakker, 
toestel 6170

Bibliotheek
Dinsdag van 9.30-11.00 uur  
Brasserie Ons Genoegen 

Fysiotherapie
Elvera Bruijnzeels 
Dinsdagochtend en 
vrijdagmiddag T 06 091 48 56
Anske van Densen, 
Maandagochtend en 
woensdagmiddag 
T 06 204 580 31

Pedicure 
Jolanda Nass, 
op afspraak T 06 180 492 12

Kapsalon
Maandag, woensdag en 
donderdag vanaf 9.15 uur op 
afspraak T 013 549 6 183

Bloedprikdienst
Woensdag 10.00 - 10.15 uur

Wijkagent
Te bereiken via 0900 8844
 
DEN HERDGANG

Openingstijden winkel
Van maandag t/m zaterdag  
van 10.00 – 12.30 uur 

Fysiotherapie 
De Wever
Marjon Bartels
Tel. 06-12483513

Bas Verdegaal
Dinsdag en vrijdag  
van 08.00 – 12.00 uur.
Tel. 06-33103176

Van de Braak en Maas
Volgens afspraak
T 013 542 068 5

Prikdienst
Elke dinsdag en donderdag van 
09.00 – 10.00 uur
in de wisselruimte Heuvel

Pedicure
Maandag hele dag en
dinsdagochtend aanwezig op 
Den Herdgang
WonenBreburg

Huismeester Bert Wielaert
T 06 506 630 55
Woonconsulent Mariet van 
Maanen, T 013 539 97 62

Wijkagent
Te bereiken via T 0900 8844

Ouderenzorg gemeente 
Tilburg (sociale dienst)
U kunt zelf de gemeente bellen 
(T14013), vragen naar ouderen-
zorg

Diëtiste
Judith Goertz T 06 131 074 48

Kleine reparaties rolstoelen 
en rollators (zoals oppompen 
banden)
Maandag t/m donderdag van 
08.00 – 12.00 uur in de werk-
plaats van de huismeester

Bibliotheek
De lange, donkere en koude herfst- en winter- 
avonden komen er weer aan. Een prima tijd om  
te genieten van een mooi boek.

Weet u dat Den Herdgang een bibliotheek  
heeft met een mooie collectie gewone en  
speciale grootletter-boeken?

Houdt u van lezen?
Kom dan eens een kijkje nemen bij de Brasserie 
Ons Genoegen. Wij zijn er elke woensdag van 9.30 
uur tot 11.00 uur.

Graag tot ziens.
Vrijwilligers bibliotheek. 

 

SPEURPUZZEL

PUZZELWINNAAR
Ook deze keer kunt u het onderstaand strookje invullen met uw naam en de afdeling waar u werkt, woont of verblijft.
De oplossing van deze puzzel kan worden ingeleverd tot 20 januari 2020 in het postvak van het locatiesecretariaat.

Oplossing:  .........................................................................................................................................................

Naam:  .........................................................................................................................................................

Afdeling:   .........................................................................................................................................................  

Winnaar van de vorige puzzel is  
Oplossing 
Gefeliciteerd u kunt bij de Welzijn een tegoedbon van 10,-- euro in ontvangst nemen.

ACCOUNTANCY
ADVOCATE 
ALLERLEI
ALLIAGE 
ALREEDS 
BADGAST
BEENACHTIG 
CINEAST 
DANSSCHOOL

DWEEPZUCHT 
ENCYCLOPEDIST
FANAAL
FOLIOPAPIER 
FRAAIS 
GADOGADO
GARANT 
GEHOTS 
HAVANNA

HOLPENNING 
JULIA 
KARIG
KRAAKBES 
LAFHARTIGHEID
LENGTEPROFIEL
LOONVRAAGSTUK
OMDAT 
ONGEGROND

ONTPLOFFING 
OPPASCENTRALE
OVENWAND
POFFERTJESPAN
RACEPAARD` 
SNOWBOARD
SPORADISCH 
VALSEMUNTER 
VERLIESGEVEND

WILLENS 
WINSTBEPALING
WRINGER
ZEEPPIL

Colofon

D’n Bijerd is een informatieblad van 
De Bijsterstede en Den Herdgang 
Het blad verschijnt ieder kwartaal. 

Redactie
Resy van Dommelen
Leoni Hoogendoorn
Lia van de Langenberg
Claudi Olieslagers

Redactie 
Secretariaat De Bijsterstede
Energieplein 54 – 5041 NH Tilburg
T  013 549 61 00
E  redactie.bijerd@dewever.nl 

Secretariaat Den Herdgang
Berlagehof 60 – 5041 JS Tilburg
E  redactie.bijerd@dewever.nl

Opmaak
Kopij dient duidelijk geschreven of 
getypt aangeleverd te worden in het 
postvak van d’n bijerd of via de mail 
aan redactie.bijerd@dewever.nl
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In beweging

Silverfit, fietsen in eigen huis

Meneer en mevrouw Ruis
65 jaar getrouwd


