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Locatienieuws
Fons van de Gevel, locatiemanager

Wat gaat de tijd toch snel, de vakantieperiode is alweer een heel eind op 
weg. Bijna iedereen heeft zijn vakantie al voor een deel gehad. 

Zoals ik de vorige keer al meldde, hebben we  
met teams en teammanagers ook dit jaar tijdens de 
zomervakantie ervoor gezorgd dat er voldoende 
mensen achter blijven om iedereen van de nodige 
zorg en behandeling te voorzien.

Het effect dat er in de zorg veel vacatures zijn, 
merken we goed. Verschillenden van onze  
(gespecialiseerde) medewerkers gebruiken de kans 
om hun opgehaalde kennis en ervaring te delen 
met andere organisatieonderdelen in bijvoorbeeld 
de woon-zorgcentra of gaan buiten De Wever een 
kijkje nemen. Het daagt ons weer uit, tijdig nieuwe 
mensen te vinden voor de ontstane vacatures en 
hen vervolgens weer goed in te werken. In deze tijd 
gaat daar veel energie in zitten. Maar zoals u ziet 
doen we enorm ons best en nemen inhoudelijk ook 
steeds alle nieuwe inzichten vanuit de verschillende 
zorgprogramma’s mee. Gelukkig doorlopen we door 
het extra personeel de vakantieperiode een stuk 
beter dan afgelopen jaren. Ik wil alle medewerkers 
super danken dat ze zich weer met hart en ziel 
hebben ingezet, ondanks de mega hoge temperatu-
ren. Hun inzit reflecteert in de kwaliteit van zorg 
waar we enorm om gewaardeerd worden.

De reorganisatie die de Raad van Bestuur begin dit 
jaar aankondigde heeft en gaat veel effect krijgen. 
Het feit dat veel managers onzeker zijn over hun 
baan en er nog onvoldoende duidelijk is, wie er  
voor continuïteit moet gaan zorgen, maakt dat er 
verschillende trajecten aardig vertraagd zijn. Veel 
zaken over hoe we invulling gaan geven aan de 
nieuwe structuur en gedachtegoed moeten we nog 
uitzoeken. Duidelijk is, dat teams veel meer regie 
en verantwoordelijkheid krijgen in de organisatie 
van hun zorg aan de cliënt. Veel teams binnen  
De Hazelaar zijn bezig met een verkleining van  
het team door op te splitsen naar team 1 en 2, 
zodat ze beter in staat zijn goede werkafspraken  
te maken met elkaar. Wil je als zelfstandig team 
goede zorg verlenen volgens de visie, moet je met 
elkaar weten welke zorgvragen er zijn en hoe je dit 
optimaal met elkaar organiseert. Daar komen veel 

zaken bij kijken, denk 
aan dagbeleving, be-
handeling, eten en 
drinken van de cliënten. 
Maar ook afspraken 
maken hoe je multidisci-
plinair afstemt, je roos-
ters aanpast op de 
(vaak wisselende) 
zorgvragen en taken en 
bevoegdheden onder-
ling verdeelt. Dit ten 
einde de vier oneliners van De Wever in de dage-
lijkse zorg en individueel contact te vertalen. Hier en 
daar zullen we daar nog echt in uitgedaagd gaan 
worden, hoe daar handen en voeten aan te geven. 
Juist omdat er op verschillende vlakken veel be-
drijfsvoering komt kijken om onder anderen het 
hoge aantal nieuwe cliënten op een afdeling goed 
aan te kunnen.

Daarnaast ben ik benieuwd of iedereen al gemerkt 
heeft dat er een nieuwe wind door ons restaurant 
Plaza waait. Het team daar is heel hard aan het 
werk met de tijdelijke interim manager. Verbetering 
van werkprocessen, bekijken van het  assortiment  
en afstemming zoeken rondom onze dienstverle-
ning. Binnen de werkgroep Voeding van De  
Hazelaar participeren ook onder anderen voedings-
assistenten om hen maximaal te faciliteren in 
kennis en kunde. Immers zoals u weet probeert  
De Hazelaar zich positief te onderscheiden op  
eten en drinken. 

Mooi zoveel projecten die uiteindelijk allemaal in 
elkaar haken om cliënten maximaal te faciliteren  
in hun behandelingen. Zoals u weet, ben ik daarin 
trots op onze medewerkers die zich daar altijd  
met hart en ziel voor inzetten.
 
Voor nu wil ik u veel leesplezier wensen met  
deze Nieuwsbrief Plus. En rest mij u allen een 
goede vakantie te wensen voor hen die het nog  
in verschiet hebben.
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Op 27 oktober 1944 trokken de bevrijders 
Tilburg binnen. Dat is dit jaar precies 75 jaar 
geleden. Maar wie erbij was, is het nog lang 
niet vergeten…

5 Mei 1945 is de datum waarop Nederland bevrijd 
werd, na vijf jaar bezet te zijn geweest door de 
Duitsers. Maar Tilburg kon al zes maanden eerder 
het juk van de vijand van zich af gooien.

De geallieerden trokken zingend door de straten 
van Tilburg en omliggende dorpen, om samen met 
de bevolking de bevrijding te vieren. Zij liepen 
overigens zij aan zij met soldaten van de Prinses 
Irene Brigade, die als stoottroepen hadden gefun-
geerd bij de felle strijd om de stad die duurde van 
14 tot 27 oktober. 54 Burgers kwamen daarbij om 
het leven. Vooral in de wijk Broekhoven was hevig 
gevochten.

Maar de 27ste om 15.17 uur trokken de eerste 
tanks het Heuvelplein op. De Schotse strijders die 
onder leiding van Generaal Collin M. Barber als 
eerste Tilburg waren binnen gemarcheerd, lieten 

zich begeleiden door hun Pipe Band gekleed in kilt 
en met de Doedelzak als instrument.

Terwijl in de grote steden in het Westen de honger-
winter meedogenloos zou toeslaan, konden de 
Brabanders zich al tegoed doen aan het lekkers  
dat de bevrijders hadden meegebracht.

Het is vandaag natuurlijk nog geen 27 oktober maar 
in alle kranten duiken de artikelen over ’75 Jaar 
Bevrijd’, al op. Dus wij wilden ook met Nieuwsbrief 
Plus hier graag aandacht aan besteden en we 
gingen binnen De Hazelaar op zoek naar mensen 
die hun herinneringen aan die dag in oktober, 75 
jaar geleden, met u en ons wilden delen.

Cliënten Martien, Jan, Bert, Ad, Wil, Lenie, Nico  
en vrijwilligers Annemarie en Maria gingen samen 
met Elly Robben en uw verslaggever rond de tafel 
zitten om die 75 jaar oude verhalen die ze eigenlijk 
nauwelijks meer vertellen maar die ze nooit meer 
vergeten zijn, voor deze gelegenheid weer eens  
tot leven te wekken.

Tilburg bevrijd
Troeke van Rijswijk - gastverslaggever



5PLUS NIEUWSBRIEF

Maria begint: ‘Ik woonde in Enschot, was de 
jongste van acht kinderen. Ik had twee broers die 
ondergedoken zaten. Dat wil zeggen, ’s nachts 
sliepen ze bij de buren en overdag waren ze 
zoveel mogelijk thuis. In een huis wat verderop in 
de straat zat ook een Joodse man verstopt. Die 
man kwam op 26 oktober 1944, in de avond bij 
ons aan de deur om aan mijn broers te zeggen dat 
de geallieerden Moergestel hadden bereikt en om 
te vragen of ze mee gingen om te gaan kijken. 
Mijn broers durfden het risico niet te nemen dus hij 
ging met een andere buurtgenoot naar Moerges-
tel. Ze gingen te voet op weg en hebben onderweg 
onder heel onplezierige omstandigheden de nacht 
doorgebracht, maar reden de volgende dag wel 
bovenop de allereerste tank Enschot binnen. Een 
prachtig moment, een ondergedoken Jood die 
Enschot mee kwam bevrijden…

Martien zat intern op de Fraterschool toen de 
bevrijders kwamen.

Nieuwsgierig naar die Engels sprekende helden 
trok hij met zijn klasgenootjes de stad in om ze 
tegen te komen. En pas heel erg laat in de nacht 
slopen zij weer terug naar de kostschool waar ze 
via het raam de slaapzaal inklommen.

Ad herinnert zich nog heel goed de sigaretten die 
de soldaten uitdeelden. ‘Ze zaten in kleine blikjes 
die dicht gesoldeerd waren.’ 

‘En hele plakken chocolade, brachten ze mee,’ vult 
Bert aan.

‘En ik kreeg van de soldaten handgemaakte 
poppen,’ zegt Lenie. ‘Maar met hetzelfde gemak 
legden ze sigaretten in mijn uitgestrekte kinder-
handje. Maar gerookt heb ik die nooit, hoor, ik nam  
ze mee naar huis voor mijn broers.’

Niet alle Duitsers waarmee ik te maken heb gehad 
waren beesten,’ zegt Ad, ‘sommigen gaven ons 
ook voedsel. Net zo goed als niet alle geallieerden 
goeie jongens waren.’

‘Ze dachten dat ze alles mochten, omdat ze door ons 
als helden werden binnen gehaald,’ vult Nico aan.
‘Zoals dat altijd gaat met overwinnaars, in welk 
leger ze ook zitten,’ zegt Jan.

Op tafel ligt een foto uit 1944 van een Canadese 
soldaat omgeven door jonge vrouwen met vrolijke 
gezichten.
‘Er zijn 9 maanden later heel wat kinderen geboren 
met Engelse of Canadese vaders, ook al werd 
daar vaak niet over gesproken en zijn die kinderen 
dat zelf ook niet altijd te weten gekomen,’ zegt 
Jan. 
‘Dat bleef toch een schande,’ vult Bert aan.
Maria, Lenie en Annemarie zetten het liedje in: 
‘Trees heeft een Canadees…’

‘Mijn tante,’ vertelt Annemarie, ‘had bij de bevrij-
ding ook kennis aan een Canadees gekregen. 
Maar dat bleek echte liefde. Hij heette Eddy. Ze 
wilden zo graag samen naar Canada, maar haar 
moeder verbood het. Er kwam niks van in dat ze 
zo ver weg zou gaan wonen. Oma hield voet bij 
stuk.

Zo vreselijk verdrietig, want mijn tante heeft nooit 
meer een andere man gekregen, ze is altijd vrijge-
zel gebleven. Haar hele leven is ze over Eddy 
blijven spreken, ze is nooit opgehouden hem te 
missen.

Ze zou nu in de negentig zijn geweest maar ze 
leeft niet meer.’

Op een andere foto staan Engelse soldaten die in 
een bootje het Wilhelminakanaal oversteken, bij 
de vernielde draaibrug aan de Bosscheweg. ‘Maar 
met dat roeibootje kwamen ze niet uit Engeland 
gevaren, hoor,’ zegt Jan lachend.

Nico weet nog dat de piloten uit het bevrijding-
sleger in wagens vol met hout en kolen werden 
verstopt. ‘Zo werden ze vanuit Tilburg naar Frank-
rijk gebracht om opnieuw ingezet te worden in de 
strijd tegen de Duitsers in die delen van Europa 
die nog niet bevrijd waren. Ik hoorde hierover pas 
veel later want met dit soort geheime missies liepen 
de mensen die daarbij hielpen natuurlijk niet te koop.’

‘Maar als er iemand terug kwam uit de oorlog, 
iemand die gevangen had gezeten en dood ge-
waand werd, dan wist juist iedereen daarvan,’ zegt 
Annemarie. ‘Toen de jongste broer van mijn moed-
er, ome Toon die krijgsgevangene was geweest 
van de Duitsers, op weg naar huis was, kwamen 
de buurtbewoners al bij ons binnen gerend en ze 
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riepen: Jullie Toon komt eraan, jullie Toon komt 
eraan… Hij was zo mager en uitgeteerd, maar de 
vreugde was enorm en iedereen leefde mee…Ik 
krijg nog kippenvel als ik denk aan dat verhaal.’

De oorlog maakte de mensen ook vindingrijk. 

‘Er was geen stof te krijgen voor kleding en er zijn 
meisjes geweest die een prachtige communiejurk 
droegen van parachutestof,’ zegt Annemarie en Ad 
vult aan: ‘mijn zuster is getrouwd in een bruidsjurk 
gemaakt van parachutestof, heel mooi, hoor, net 
kunstzijde.’

Maar natuurlijk was de bevrijding niet alleen maar 
één groot feest.
‘Mensen uit het Westen die stierven van de honger 
probeerden naar Brabant te komen op zoek naar 
eten. Vooral op het platteland was voedsel gen-

oeg,’ vertelt Martien.’ Ik kom van Eersel, daar zag 
ik ze veel.’

‘Wij gingen de straat op, om die mensen te ontmo-
eten en om ze te geven wat we konden missen,’ 
zegt Bert.
‘Er waren mensen die echt wilden geven, maar  
er waren natuurlijk ook lui die misbruik maakten  
en ze in ruil voor voedsel juwelen of dekens  
aftroggelden. En met die is het niet altijd even 
goed afgelopen. Ik ken een boerderij die in brand 
is gestoken omdat de boer geprofiteerd had van 
de honger en ellende van zijn landgenoten.  
 
Tot de grond toe afgefikt…,’ vertelt Jan.
‘En met NSB’ers, is het na de oorlog ook niet  
altijd goed gegaan, die zijn ook weggejaagd en 
uitgejouwd,’ herinnert Nico zich.
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‘Voor het einde van de oorlog waren de mensen 
de verraders en profiteurs eigenlijk al op het spoor 
en ze hadden allang in het vizier wie er uit zijn huis 
gehaald zou worden.’

‘Er stierven in de laatste maanden voor de bevrij-
ding ook nogal wat mensen aan tbc, in Enschot 
alleen al herinner ik me vier dodelijke slachtoffers,’ 
vertelt Maria. Wil knikt bevestigend. ‘En wat ik zo 
erg vond, was dat ze dan geïsoleerd lagen,’ gaat 
Maria door. ‘Bij ons in de buurt was een jongen 
van een jaar of zestien en die lag helemaal apart 
in een klein huisje op hun terrein alleen te slapen, 
zo zielig vond ik dat. En ons buurmeisje is ook 
gestorven aan tbc in een instelling in Oisterwijk, 
maar zij moest begraven worden in Enschot en 
toen heeft mijn broer die toen pas veertien jaar 
was, haar kist met de bakfiets van Oisterwijk naar 
Enschot vervoerd.’

De twijfelachtige rol van de katholieke kerk komt 
ook nog even ter sprake. 

‘De pastoor heeft in de oorlog nooit honger gehad, 
die werd goed verzorgd door zijn parochianen,’ 
hoor ik iemand zeggen en ‘de kerken zaten in die 
tijd van nood, in ieder geval goed vol…’

En dan zegt Lenie opeens, ‘maar we hebben  
in de oorlog goed Duits leren praten, wel met  
een Tilburgs/Oisterwijks accent natuurlijk. 

Toen een Duitser mij een keer de weg vroeg 
omdat hij een ijsje wilde gaan eten antwoordde ik 
hem in perfect Oisterwijks-Duits:
In dieze strasse, kunde dun hoek omdrassen en 
dan kunde daar unnen ijsco frassen…’

Onze bijenkomst eindigt vrolijk..
En dat mag want we vieren tenslotte dat we al  
75 jaar in een bevrijde stad wonen.

En over weer 25 jaar, is er waarschijnlijk niemand 
meer die het uit eigen ervaring kan navertellen.
Nu gelukkig nog wel…
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www.sponsorkliks.nl

Shop jij wel eens online? Dan 
lever je met één extra klik een 
bijdrage aan de Vrienden van 
De Hazelaar. Kleine moeite, 
groot gebaar!

Hoe werkt het?
Ga naar 


Zoek met de zoekfunctie naar
‘Stichting Vrienden van De Hazelaar’
(vergeet vooral STICHTING niet!)

Klik op de webshop naar keuze en 
winkel zoals je gewend bent. Meer 
hoef je niet te doen!

Klik op zoek en je komt meteen op
een pagina met een overzicht van de 
webshops die aangesloten zijn bij 
Sponsorkliks. En dat zijn er veel! Je 
ziet ook welk bedrag of percentage 
van het aankoopbedrag ze overmaken 
naar De Vrienden van De Hazelaar.



SPONSOR DE VRIENDEN VAN DE HAZELAAR

Bedankt!

De Vrienden geven
fi nanciële ondersteuning 

aan bijzondere
initiatieven die bijdragen 

aan het welzijn van de 
cliënten.

Vrienden van De Hazelaar

De Vrienden van
De Hazelaar ontvingen
onlangs van het
locatiesecretariaat
de inhoud van
hun lief-en-leedpot!

Dank je wel!

Wilt u de 
Vrienden van De Hazelaar
financieel ondersteunen,
dan kan dat heel makkelijk
door gebruik te maken van
Sponsorkliks als u online
iets koopt.

Veel webshops,
zoals Bol.com,
Coolblue en Booking.com,
zijn aangesloten bij
Sponsorkliks en staan een
percentage van het
aankoopbedrag af aan 
verenigingen en stichtingen.
U gaat via Sponsorkliks
naar de webshop waar u
iets wilt kopen. En daarna
gaat alles precies zoals u
gewend bent en u betaalt
niets meer.

De Vrienden van 
De Hazelaar bedanken u
voor uw medewerking!





Filmprogramma

Iedere donderdagmorgen
van 10.30-11.30 uur in
Conferentieruimte 1. Behalve de 
1e donderdag van de maand. 
Dan is het in Plaza

Donderdag 5 september
Plaza
‘Roy Orbison’ - Oh Pretty Woman

Donderdag 12 september 
Conferentieruimte 1
Documentaire over ‘Rail Away’ 
Tsjechië , Polen, Duitsland, 
Oostenrijk

Donderdag 19 september
Plaza
‘Hollandse Gouwe’ Corry 
& Koos, Nico Haak, Tineke 
Schouten, Gerard Joling

Donderdag 26 september 
Conferentieruimte 1
Ciske de Rat, met in de hoofdrol 
Danny de Munk

Creatieve workshops
 
Iedere dinsdagmorgen van 
10.30-11.30 uur in ’t Atelier 
Deelname is gratis maar even-
tuele materiaalkosten worden in 
rekening gebracht.

Dinsdag 3 - 10 september 2019
Terracotta potjes versieren met 
vergeet-me-nietjes

Dinsdag 17 - 24 september 2019
Vogelhuisje versieren
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Agenda SEPTEMBER

Zo 1 11.00 uur (liturgie)viering Plaza
Ma 2 10.30 uur spel-inloopochtend in Plaza
Di 3 10.30 uur creatieve workshop in Plaza

14.30 uur cliëntenkoor (vereniging) in ’t Atelier
Wo 4 19.30 uur optreden The Dixie Boys in Plaza
Do 5 10.30 uur film in conferentieruimte 1 

14.00 uur sjoelvereniging in ’t Atelier
Vr 6 10.30 uur spel-inloopochtend in Plaza
Za 7
Zo 8 11.00 uur (Liturgie)viering Plaza
Ma 9 10.30 uur spel-inloopochtend in Plaza
Di 10 10.30 uur creatieve workshop in ‘t Atelier

14.30 uur cliëntenkoor (vereniging) in ’t Atelier
Wo 11 14.30 uur bingo in Plaza
Do 12 10.30 uur film in conferentieruimte 1 

14.00 uur sjoelvereniging in ’t Atelier
Vr 13 10.30 uur spel-inloopochtend in Plaza
Za 14
Zo 15 11.00 uur (liturgie)viering Plaza
Ma 16 10.30 uur spel-inloopochtend in Plaza
Di 17 10.30 uur creatieve workshop in ‘t Atelier

14.30 uur cliëntenkoor (vereniging) in ’t Atelier
Wo 18
Do 19 10.30 uur film in Plaza 

14.00 uur sjoelvereniging in ’t Atelier
Vr 20 10.30 uur spel-inloopochtend in Plaza
Za 21 15.00 uur zaterdagmiddagmatinee met optredens 

van Peter van Berkel en Jurgen Jonkers
Zo 22 11.00 uur (Liturgie)viering Plaza
Ma 23 10.30 uur spel-inloopochtend in Plaza

14.30 uur bewegen aan tafel in Plaza ( start Be-
weegweek )

Di 24 10.30 uur creatief workshop in ‘t Atelier
14.00 uur buitenwandeling Hazelaar start vanuit 
Plaza ( beweegweek )

Wo 25 14.00 uur Rondje Sportief in de tuin (beweegweek)
Do 26 10.30 uur film in conferentieruimte 1 

14.00 uur sjoelvereniging in ’t Atelier
Vr 27 10.30 uur spel-inloopochtend in Plaza
Za 28
Zo 29 11.00 uur (liturgie)viering Plaza
Ma 30 10.30 uur spel-inloopochtend in Plaza

Wilt u de 
Vrienden van De Hazelaar
financieel ondersteunen,
dan kan dat heel makkelijk
door gebruik te maken van
Sponsorkliks als u online
iets koopt.

Veel webshops,
zoals Bol.com,
Coolblue en Booking.com,
zijn aangesloten bij
Sponsorkliks en staan een
percentage van het
aankoopbedrag af aan 
verenigingen en stichtingen.
U gaat via Sponsorkliks
naar de webshop waar u
iets wilt kopen. En daarna
gaat alles precies zoals u
gewend bent en u betaalt
niets meer.

De Vrienden van 
De Hazelaar bedanken u
voor uw medewerking!



10

 
Beautyverwennerijen voor hem en haar 
Demonstraties van verschillende verzorgings- 
producten voor de ouder wordende huid,  
handmassages, nagels lakken, gezichtsmaskertje, 
haarverzorging en nog veel meer.
 
Kom kijken en beleef uw verwenmomentje.
 
Dag van de Ouderen
dinsdag 1 oktober 2019
van 14.00-16.00 uur
in Plaza

10 PLUSNIEUWSBRIEF

Maandelijks komt de Cliëntenraad van 
behandelcentra De Hazelaar, Damast en 
hospice De Sporen bijeen. In de Cliëntenraad 
staat het belang van de cliënten centraal. 

In de vergaderingen van 13 mei en 17 juni 2019 
zijn de volgende onderwerpen besproken
• Voorgenomen besluit Raad van Bestuur  

reorganisatie De Wever
• Waardigheid & Trots: evaluatie en plan voor 

(vervolg)kwartalen 2019
• Samenstelling Cliëntenraad en verdeling/

aanspreekpunt afdelingen
• Evaluatie kwaliteitsplan De Hazelaar
• Zinvolle dagbesteding (pilot welzijn, herinricht-

ing van de huiskamers, inzet domotica en 
bewegingsvrijheid, vervoer naar activiteiten)

• Deskundigheidsbevordering
• Voeding
• Werkdrukvermindering
• Prezo keurmerk
• De Hazelaar gaat voor een nieuw keurmerk: 

Prezo Care (werken met waarden, regels en 
dilemma’s)

• Visie op voeding 
 
 
 
 

 
 
 
 

• Aspecten die aan de orde komen zijn: kwaliteit, 
presentatie, medewerker, menukeuze, 
feestmaaltijden. Vanuit deze visie wordt een 
plan van aanpak gemaakt

• LOC-Netwerkbijeenkomst van de regio  
Midden-Brabant: De (nieuwe) Wet Medezeg-
genschap Cliënten Zorginstellingen

• Enkele leden hebben aan deze bijeenkomst 
deelgenomen

De notulen van het overleg Cliëntenraad en  
manager De Hazelaar worden binnen veertien  
dagen na de vergadering op de prikborden  
opgehangen. Ook ontvangen de afdelingen een 
exemplaar voor inzage voor de cliënten.

Mocht u nog vragen hebben over dit verslag  
of over de activiteiten van de Cliëntenraad  
dan kunt u ons bereiken via ons e-mailadres:  
clientenraad.hazelaar@dewever.nl

Van de Cliëntenraad

In het kader van de Dag van de Ouderen organiseren wij

Beautyverwennerijen

mailto:clientenraad.hazelaar@dewever.nl


- advertentie - 

- advertentie - 

De Salon
‘De Salon’ is de schoonheidssalon
voor alle cliënten van De Hazelaar

De Salon is twee woensdagen 
per maand geopend
van 9.30 tot 15.30 uur. 

De juiste datums vindt u op het
mededelingenbord van uw  
afdeling.
Afspraken kunt u maken door
middel van een afspraken- 
formulier verkrijgbaar bij de  
receptie of tijdens openingstijden 
in De Salon, toestel 4131. 

Fietsverhuur
De Hazelaar bezit twee aangepaste fietsen die u 
kunt huren. Met deze speciaal uitgeruste fiets(en) 
kunt u, als client van De Hazelaar en/of  van zorg- 
gerelateerde instellingen, met uw begeleider  

fietsend de omgeving verkennen.
 

Velo-plus
Zit u in een rolstoel dan kunt u gebruikmaken van de 
Velo-plus. De handige oprijplaat maakt het makkelijk 

om de rolstoel op de fiets te plaatsen. 

Fun 2 go
Deze fiets kunt u naast uw begeleider zitten en hebt 

u de mogelijkheid om zelf  mee te trappen. 

Voor uitleen- en gebruiksvoorwaarden kunt u zich 
richten tot Elly Robben.

- advertentie - 

Hairstudio M & A 
U bent bij ons aan het juiste adres voor knippen, 

kleuren, föhnen en permanent. 

Heren knippen € 17,50
Snor knippen € 4,00
Baard trimmen € 6,50
Haarmasker € 9,50
Dames knippen  € 18,00
Dames knippen en drogen € 23,50
Dames wassen, knippen en drogen € 34,50
Watergolf/föhnen € 23,00
Highlights/lowlights € 31,00
Kleuren tot 80 cc inclusief  knippen  
en watergolf  € 81,00
Permanent - knippen, watergolf
en crèmebehandeling  € 83,50

Openingstijden
Dinsdag 8.00 - 12.00 uur
Vrijdag 8.00 - 14.30 uur

- advertentie - 

De pedicuresalon is een onderdeel van
De Hazelaar. Ik behandel op professionele 
wijze uw voeten en ben aangesloten bij 
Provoet en tevens KRP geregistreerd. 

De Salon is geopend op maandag- en dins-
dagmiddag en donderdag.
Afspraken kunt u maken door middel van een 
afspraakformulier dat verkrijgbaar is bij de 
receptie of tijdens openingstijden in de salon. 

Ik ben bereikbaar via toestel 4131.
Diny Santegoets

Pedicuresalon
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Kijk altijd naar de zonnebloem, 

die keert zich naar het licht

en heeft van alle bloemen

het zonnigste gezicht.

En als het nu even donker is,

zo’n grijze grauwe nacht,

kijk dan weer naar die zonnebloem, 

die geeft je nieuwe kracht.

Het is nazomer, we hebben behoorlijk wat warme 
dagen achter de rug met veel zonneschijn. Waar  
de een geniet van elk straaltje zon, hoe warm ook, 
zoekt een ander de schaduw of blijft zelfs binnen.  
Nu de dagen weer aan het korten zijn, voelen we de 
koelte weer toenemen.

De zonnebloem hoort bij de zomer en de nazomer. 
De zonnebloem, u leest het in het gedicht, is een 
bloem die de zon opzoekt. Ze heeft er haar naam 
aan te danken. In de groei draait de bloem met de 
zon mee, van het oosten naar het westen, steeds 
gericht op de zon. 

De zonnebloem mag symbool staan voor ons zoe-
ken naar licht in ons leven, niet alleen letterlijk, ook 
figuurlijk. Een lichtpuntje kan zoveel zijn: een dag 
waarop je uitgerust wakker wordt, een dag waarop 
het gezellig is met de mensen om je heen, een dag 
waarop je samen bent met familie of vrienden, er 
kunnen zoveel mooie momenten zijn. Ik hoop dat u 
er zich naar toe kunt wenden. Momenten, dat u 
donkerte achter zich kunt laten en u, soms zelfs met 
mooie zonnebloemen in de buurt, het licht in u en 
om u heen voelt.

Elly van Bavel
geestelijk verzorger

Dienst Geestelijke Verzorging
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Woensdag 4 september
Dixie Boys
Een gezellige jazzavond met The Dixie Boys.
Live-jazz oude stijl.
19.30 uur Plaza

Woensdag 11 september 
Bingo
De balletjes gaan rollen voor de prachtige prijzen 
die staan opgesteld. Wordt u de gelukkige winnaar? 
Kaarten kosten 75 cent per stuk. Veel spelplezier!
14.30 uur Plaza
 
Zaterdag 21 september 2019
Zaterdagmiddagmuziekmatinee met optredens 
van Peter van Berkel én Jurgen Jonkers
15.00 - 17.00 uur
Een oergezellig muziekprogramma met voor elk 
wat wils. Luisteren naar en meezingen met de 
liedjes van Peter van Berkel en genieten van de 
muzikale momenten met Jurgen Jonkers.Met 
name het optreden van Jurgen Jonkers  
vindt in het kader van Wereld Alzheimerdag plaats. 

Hij heeft een stichting, Ik weet dat jij het weet*, die  
muzikale genietmomenten verzorgt. 

‘Ik weet dat jij het weet’ is een  
stichting met als doel muzikale genietmomenten 
verzorgen. De stichting realiseert verbindingen 
tussen verzorging/verpleeghuizen en artiesten. 
Omdat er vaak onvoldoende budget is bij de 
tehuizen om artiesten in te huren, helpt de stichting 
om deze optredens mogelijk te maken. De sticht-
ing werft hiervoor donaties en giften. De stichting 
ondersteunt naast financiële middelen, ook op 
andere manieren om de optredens tot  
onvergetelijke momenten te maken. 

Maandag 23 t/m woensdag 25 september
Beweeg je fit! tijdens de beweegdagen
Maandag 23 september ‘Bewegen aan tafel’ in 
Plaza.
Dinsdag 24 september Wandelen in de buitenom-
geving van De Hazelaar.
Woensdag 25 september Rondje Sportief! in de 
tuin van De Hazelaar.

Dienst welzijn biedt u maandelijks een gevarieerd aanbod van ontspanningsactiviteiten.
De activiteiten zijn vrijblijvend en gratis te bezoeken door cliënten en hun bezoekers. 
Ze vinden plaats in Plaza (tenzij anders vermeld)

Uitgaan in De Hazelaar
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In het kader van de Nationale Sportweek organiseert De Hazelaar een aantal sportieve 
beweegactiviteiten van maandag 23 t/m woensdag 25 september 2019. 

Beweeg je fit! 
tijdens de beweegdagen in september

Programma

Maandag 23 september 
14.30 - 16.00 uur in Plaza
‘Bewegen aan tafel’
Laat u uitdagen met teamspelen aan tafel!

Dinsdag 24 september 
14.00 - 16.00 uur 
Wandelen in de buitenomgeving  
van De Hazelaar

Woensdag 25 september 
14.00 - 16.00 uur 
Rondje Sportief!
Verschillende spelelementen in onze eigen tuin 
dagen u uit lekker te bewegen en mee te doen.

Uitgebreidere en verdere programmering leest u te 
zijner tijd op de publicatieborden van de afdeling.
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Algemene informatie
Plaza
Plaza is het restaurant van De 
Hazelaar en is dagelijks geopend 
van 10.30 tot 20.00 uur. Aan de 
counter van Plaza kunt u een 
keuze maken uit een assortiment 
dranken, vers gebak en zoetwar-
en. Naast het zelf samenstellen 
van uw lunch, worden (warme) 
lunchgerechten en snacks op 
bestelling voor u bereid. Als betaal-
wijze behoren contant en PIN tot 
de mogelijkheden. Als extra ser-
vice mag u bij een PIN betaling tot 
een bedrag van € 20,- bijpinnen. 

Warme maaltijden
Partners en/of familieleden van 
cliënten kunnen tegen betaling van 
€ 6,65 een warme maaltijd gebrui-
ken. Zij kunnen hiervoor een 
maaltijdbon kopen in Plaza. Tegen 
inlevering van deze bon krijgt u op 
de afdeling een hoofd- en 
nagerecht. 

Iets te vieren?
Hebt u iets te vieren dan kunt u 
daarvoor een ruimte reserveren bij 
de uitgiftebalie van Plaza. U kunt 
daar ook iets te eten en te drinken 
bestellen voor de feestelijke 
gelegenheid.

Wasserette
U kunt binnen De Hazelaar uw 
was voordelig wassen en drogen 
in de wasserette. Daar staan twee 
wasmachines met automatische 
zeepdosering en twee droogauto-
maten. De machines werken met 
munten. Deze kosten € 1, - en zijn 
dagelijks van 10.00 tot 21.00 uur 
verkrijgbaar bij Plaza. De wasser-
ette bevindt zich in de beneden-
gang richting bouwdeel Casa 
(tegenover Matisse). De wasser-
ette is 7 dagen per week en 24 uur 
per dag geopend.

Linnenkamer
De linnenkamer is van maandag 
tot en met vrijdag van 8.00 tot 
15.00 uur geopend. Tussen 10.15 
- 10.30 uur en 12.00 – 12.30 uur is 
er niemand aanwezig, maar zijn zij 
wel telefonisch bereikbaar op het 
telefoonnummer 013 4644111.
U kunt in de linnenkamer terecht 
voor informatie over het wassen, 
stomen en nummeren van uw 
kleding. 

Zoekgeraakte kledingstukken
Als u een kledingstuk mist, zoek 
eerst op uw afdeling. Levert dit 
niets op, dan meldt u dit vervol-
gens bij de linnenkamer. Heeft dit 
geen resultaat dan kunt u een 0-43 
formulier ‘klachtenformulier cliënt 
wasverzorging’ (verkrijgbaar in de 
linnenkamer) invullen. Stuur dit 
naar de linnenkamer. 

Gevonden en verloren 
voorwerpen
Gevonden voorwerpen kunt u 
afgeven bij de receptie. Ze worden 
daar ongeveer één maand 
bewaard. Bent u iets verloren, 
informeer altijd even bij de 
receptie. 

Liturgieviering
Elke zondagochtend is er om 
11.00 uur een liturgieviering voor 
alle cliënten en hun naasten. 
Deze viering vindt plaats in Plaza. 
Na afloop van de viering is er 
gelegenheid om koffie te drinken.

Hairstudio M&A
De kapsalon is op dinsdag open 
van 8.00 uur tot 12.00 uur en 
vrijdag van 8.00 – 14.30 uur. 

De Salon
‘De Salon’ is de schoonheidssalon 
voor alle cliënten van De Hazelaar. 
De Salon is twee woensdagen per 
maand geopend van 9.30 tot 15.30 
uur. De juiste data vindt u op het 
mededelingenbord van uw afdel-
ing. Afspraken kunt u maken door 
middel van een afsprakenformulier 
dat verkrijgbaar is bij de receptie of 
tijdens openingstijden in De Salon, 
toestel 4131. 

Klachtenfunctionaris
Bij een klacht kunt u het beste zelf 
of uw contactpersoon contact 
opnemen met de direct betrok-
kene. Het kan zijn dat u er in het 
directe contact niet samen uitkomt. 
U kunt dan de hulp inschakelen 
van de klachtenfunctionaris. Die 
buigt zich als onafhankelijk per-
soon over uw klacht. U kunt in 
contact komen met de klachten-
functionaris door gebruik te maken 
van het klachtenformulier op onze 
website www.dewever.nl onder het 
kopje ‘Contact’. Vervolgens kiest u 
in de linkerkolom voor ‘klachten’. U 
kunt ook een klachtenkaart invul-
len. Deze zijn verkrijgbaar bij de 
receptie. De klachtenfunctionaris 
neemt dan binnen vijf werkdagen 
na ontvangst van de klacht contact 
met u op. 

Parkeerregeling bezoekers 
Bezoekers van De Hazelaar 
kunnen betaald parkeren op het 
parkeerterrein van het Twe-
eSteden ziekenhuis. De eerste 
contactpersonen van de cliënten 
krijgen een sleutel waarmee zij op 
werkdagen na 15.30 uur en in het 
weekend de hele dag gratis kun-
nen parkeren op de parkeerplaats 
van De Hazelaar. 



Zaterdagmiddag-
matinee
Op 21 september is het Wereld Alzheimerdag. 
De Hazelaar grijpt deze gelegenheid aan om 
geld in te zamelen voor de stichting ’Ik weet 
dat jij het weet’. Deze stichting heeft als doel 
muzikale genietmomenten verzorgen. Zij 
realiseert verbindingen tussen verzorging- en 
verpleeghuizen en artiesten.

Omdat er vaak onvoldoende budget is bij de 
organisaties om artiesten in te huren, helpt de 
stichting om deze optredens mogelijk te maken. 
De stichting werft hiervoor donaties en giften.  
De stichting ondersteunt behalve met  
financiële middelen, ook op andere manieren om 
de optredens tot onvergetelijke momenten te 
maken. 

Goede-doelenweek
Kom vanaf 16 september naar de stand
bij Plaza en koop één van de zelfgemaakte 
cadeautjes, cupcakes, een gadget van
Alzheimer Nederland of doe een donatie in de 
daarvoor bestemde bus en steun daarmee de 
stichting ‘Ik weet dat jij het weet’.

Livemuziek
Als afsluiting van deze  
goede doelen-actie is er  
op zaterdag 21 september van 
15.00 - 17.00 uur  
een zaterdagmiddagmuziek-
matinee met optredens van 
Peter van Berkel én
Jurgen Jonkers

Een oergezellig  
muziekprogramma  
met voor elk wat wils. 
Luisteren naar en  
meezingen met de liedjes 
van Peter van Berkel en 
genieten van de muzikale 
momenten met
Jurgen Jonkers.
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