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We zijn al weer toegekomen aan de laatste 
PaduaCourant van het jaar. Wat gaat een jaar 
snel voorbij. Een jaar waarin weer van alles 
gebeurd is binnen De Wever en Padua. Het 
lijkt vroeg om het er nu al over te hebben in 
oktober, maar de volgende editie komt pas in 
januari 2020 uit. Al onze medewerkers en 
vrijwilligers hebben weer erg hun best gedaan 
om uw oude dag een nieuwe dag te laten zijn. 
Gezien de klanttevredenheid zijn ze daar goed 
in geslaagd.Waar we als Padua erg trots op 
zijn is de start van de mannenknutselgroep. 
Deze is wekelijks in de Vide actief.  Het eerste 
resultaat mag gezien worden. Er is een mooie 
boom gemaakt, die geplant is tegen de muur 
bij De Vide. Loop er vooral eens langs om te 
bewonderen. Het volgende project is al weer 
gestart. Wat dat is houden we nog even 
geheim.

Ondertussen zijn we ook alweer bezig 
met de voorbereidingen voor de feestdagen. 
Sinterklaas zal weer in stijl gevierd worden op 
de afdelingen en voor de kinderen van onze 
medewerkers. Houdt u ook de aankondiging 
aan voor de kerst- en nieuwjaarsdiners. Onze 
welzijnsmedewerkers en de collega’s van de 
horeca zullen u dan verrassen met een 
feestmenu wat u niet mag missen. 

In deze Padua Courant vindt u ook uitleg 
over de wijzigi in besturing die De Wever 
is ingeslagen. Dit brengt met zich mee dat 
de verzelfstandiging van onze teams een 
versnelling zal doormaken. Uiteraard doen we 
dit samen met hen en krijgen ze daarvoor de 
ondersteuning die gewenst is vanuit hen. 

Ook zijn we met de teams in gesprek over het 
onderwerp Leven in Vrijheid. Dit is erg breed 
en gaat van eigen regie, bijvoorbeeld zelf 
bepalen wat je op je brood wil eten, tot aan 
geen gesloten afdelingsdeuren meer binnen 
Padua. In deze Courant leest u 
daar iets meer over. 

Verder wil ik het onderwerp cliëntenraad 
nogmaals onder uw aandacht brengen. 
We zijn nog steeds op zoek naar een 
nieuwe voorzitter voor deze raad. Als we die 
gevonden hebben, kunnen we de rest van de 
cliëntenraad gaan samenstellen. Tot die tijd 
zullen we bij iedere beslissing die u als 
bewoner raakt, de vraag voorleggen aan de 
Centrale cliëntenraad van De Wever. Op die 
manier proberen we uw bewonersbelangen te 
behartigen. Mocht u informatie willen over 
deze rol, dan kunt u terecht bij de 
teammanager van uw afdeling.

Rest me nog om u veel leesplezier toe te 
wensen en alvast, ook al is het vroeg, hele 
fijne feestdagen.

Beste bewoners, familie en collega’s
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De PaduaCourant is een locatieblad 
voor bewoners, familie, medewerkers 
en vrijwilligers van Padua. Het verschijnt 
vier keer per jaar en geeft informatie over 
activiteiten en wetenswaardigheden binnen 
het woonzorgcentrum. De redactie wenst u 
veel leesplezier!   

Redactie
Björn Vos – Teammanager Dienstverlening
Elise Swietkowiak – Coördinator Vrijwilligers
Nathalie Bettonviel – Coördinator Receptie

Vormgeving
Afdeling Communicatie De Wever
Oplage - 500 stuks

Contact
E-mail: paduanieuws@dewever.nl

Volgende uitgaven PaduaCourant

Bijdragen voor in de PaduaCourant graag 
aanleveren vóór 25 november. Graag 
teksten aanleveren als Worddocument en 
foto’s los, als apart bestand. 

Coverfoto

Mevrouw Giagtzidou en Anneke van Meurs 
als Diva Dichtbij tijdens haar optreden op 
afdeling Siena. 
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Mevrouw Westenberg

Verjaardagen bewoners

Nieuwe bewoners

De nieuwe besturingsfilosofie  
van De Wever

Marlou van Dal 

Mijn naam is Marlou van Dal, ik ben 23 jaar en woon in Rijen.  
Sinds 1 juli werk ik op Genua als Helpende. Ik heb het hier al erg 
naar mijn zin! In mijn vrije tijd ga ik graag lekker uit eten en dagjes 
weg. Omdat ik toe ben aan een nieuwe stap, ga ik in september de 
Helpende Plus opleiding volgen. Ik heb er heel veel zin in!

Even voorstellen

We hadden op Padua de eer om de diploma 
uitreiking van de eerste SwitchZ gediplomeerde  
te mogen vieren. SwitchZ is een project wat we 
samen met Thebe, Riethorststromenland,  
Volckaert en bureau Gloudemans en Dilven zijn  
gestart. SwitchZ staat letterlijk voor het verande-
ren van baan naar een baan in de zorg. Sven van 
Eijndhoven heeft op 5 juli zijn diploma ontvangen. 
Hij heeft in 1 ½ jaar tijd zijn verzorgende diploma 
behaald. Wij zijn super trots en hopen dat er nog 

snel meer gaan volgen. Sven heeft hiervoor onder 
andere zijn leerwerkplek gehad op afdeling Siena 
en bij De Wever thuis, team Padua. Op afdeling 
Siena hebben we 3 studenten van SwitchZ  
rondlopen. Ook op afdeling Genua zal vanaf 
oktober gestart worden met deze leerroute. 

Mocht uw interesse gewekt zijn, u kunt  
voor informatie terecht op www.switchZ.nl.

Eerste SwitchZ  
gediplomeerde  
verzorgende
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De afgelopen periode heeft De Wever 
een aantal wijzigingen aangebracht in de 
managementstructuur. Dit betekent dat er minder 
managementfuncties zullen zijn, met als doel om 
de medewerkers meer zelfstandigheid te geven in 
hun dagelijkse werkzaamheden. Hierdoor kan de 
medewerker zelf beslissingen nemen over zaken 
die van belang zijn voor onze bewoners. We hopen 
hiermee de tevredenheid van de bewoners en 
medewerkers te verhogen.

Concreet betekent deze wijziging dat we in 
clusters gaan werken. Als cluster zullen we meer 
de samenwerking met elkaar gaan opzoeken en 
daar waar nodig is leren van elkaar. Binnen De 
Wever zijn er drie clusters voor langdurige zorg 
en één cluster voor kortdurende zorg. Locatie 
Padua behoort tot het cluster Padua, De Heikant 
en Joannes Zwijsen. Dit cluster wordt aangestuurd 
door Anja Meeuwesen, die per 1 september 2019 
benoemd is tot clustermanager.

Naast de verandering op deze laag, komt er nog 
een verandering aan voor de laag van de huidige 
Teammanagers. Vanaf 1 september 2020 zal 
deze functie gewijzigd worden naar Manager 
Zelfstandige teams. Dat betekent dat zij meer 
medewerkers krijgen die ze aan mogen sturen.  
Dit gaat ondersteund worden door teamassistenten 
en teamcoaches. Het komende jaar zal gebruikt 
worden door de teammanagers om hun teams de 
weg naar verzelfstandiging te laten maken, zodat 
de teams vanaf 1 september 2020 ook zover zijn 
dat er meer afstand is tot de leidinggevende.

We hopen u hiermee voldoende te hebben ingelicht 
over de verandering. Samen gaan we er een 
prachtig nieuw cluster van maken, dat zich gaat 
richten op een duurzame onderlinge samenwerking 
met als doel de zorg voor onze bewoners nog 
verder te optimaliseren.

Mevrouw van Herwaarde is verhuisd naar De Heikant

Verhuizingen



Mijn naam is Maria Michels-van de Plas en sinds 
1 september ben ik werkzaam binnen Padua, op 
afdeling Siena Uno. Ik ben geboren op 19 maart 
1965 te Udenhout. Mijn vader en moeder waren 
trots, want hun enige dochter was geboren.
Mijn vader was boer en mijn moeder boerin,  
van een gemengd veehouderij bedrijf. We hadden  
dus zowel koeien als varkens en daarnaast voor  
de hobby schapen, geiten, honden en konijnen.  
De boerderij staat net buiten de bebouwde kom 
van Udenhout, naar Biezenmortel toe  
in buurtschap “’t Endeke”.

Ik ben het vijfde kind uit een gezin van zes 
kinderen. Toen ik zeven jaar was, was de 
huishoudelijke hulp op de boerderij niet meer 
nodig, want ik werd geacht mijn moeder te helpen. 
Mijn vader ging met de jongens buiten de boerderij 
werken en ik moest samen met mijn moeder  
de boerderij draaiende houden. Als meisje mee 
koeien melken, varkenskooi uit doen, en noem 
maar op. Ik werd als meisje niet gespaard, werken 
was de beste room die je maar kon geven zeiden 
mijn ouders. 
 
Ik ben in een Rooms Katholiek gezin groot 
geworden. Ik ben meerdere jaren lid geweest van 
het kinderkoortje. Daarna naar de lagere school 
bij de zusters waar alleen maar meisjes op zaten. 
Na twee jaar daar te hebben gezeten verhuisden 
we naar de nieuwe school in de nieuwe wijk 
Achthoeven. Daar kwam ik in een gemengde klas 
te zitten met jongens en meisjes. Hier ging ik altijd 
met de fiets naar toe en bij slecht weer te voet. Na 
de lagere school ben ik naar de huishoudschool “St 
Martha” gegaan te Oisterwijk.
 
In de periode dat ik bij de KPJ (katholieke plattelands 
jongeren) was heb ik daar gehandbald en was daar 
keepster. Op de sportdag waren er ook nog atletiek 
wedstrijden en ik deed dan mee met hardlopen en 
heb toen meerdere malen een podiumplaats behaald. 
Toen ik geslaagd was voor de huishoudschool had 
mijn moeder zo iets van ga maar werken, want straks 
wordt je toch moeder en zorg je voor het gezin. Mijn 
oudste broer is voor mij in de bres gesprongen en 
dankzij hem kon ik verder studeren.

Na de huishoudschool ben ik naar de MSPO 
gegaan en heb daar de tweejarige opleiding tot 
bejaardenverzorgende gedaan. In deze periode 
heb ik mijn man Wilfried leren kennen. Eenmaal 
mijn diploma behaald, ben ik gaan werken op 
de Notre Dame te Tilburg en ben ik één jaar 
werkzaam geweest bij de zusters. Ik kreeg 
toen ook mijn eerste autootje. Daarna ben ik op 
aandringen van mijn moeder dichter bij huis gaan 
werken en wel op Torentjeshoef te Berkel Enschot. 
Daar ben ik ook één jaar werkzaam geweest en 
ben toen getrouwd met Wilfried en wij zijn verhuisd 
naar Melderslo, gemeente Horst in Noord-Limburg. 
Daar ben ik werkzaam geweest voor een half 
jaar in de thuiszorg en ben toen gaan werken in 
verzorgingshuis Sevenheym te Sevenum. 
Via het hoofd van Sevenheym ben ik één maal 
mee geweest op ziekenbedevaart naar Lourdes 
met de trein in de verzorging. Een prachtige 
ervaring die ik zeker niet had willen misschien. In 
één week ben je zo verbonden met de zieken en 
de begeleiding dat je het gevoel hebt familie van 
elkaar te zijn. Zeer vermoeiend, maar zeker de 
moeite waard. Na vier jaar in Melderslo gewoond 
te hebben zijn we verhuisd naar Udenhout. Bij 
mijn man op zijn werk gingen ze reorganiseren 
en kwam hij te werken in Boxtel en had daarbij 
verhuisplicht. Terug in Udenhout ben ik voor een 
half jaar gaan werken in verzorgingshuis Ten 
Bijgaarde, te Oisterwijk. Daarna ben ik werkzaam 
geweest in de Eikelaar te Udenhout en heb nog 
twee jaar doorgewerkt toen onze kinderen geboren 
waren als oproepkracht.

Mijn kinderen heten Iwan, 25 jaar, een de tweeling 
Henri en Jessica, 23 jaar. Allemaal nog thuis 
wonend. Ik ben in de periode dat de kinderen op 
de lagere school zaten, veel op school aanwezig 
geweest bij activiteiten die op school of door school 
werden georganiseerd. Ik heb meerdere jaren als 
overblijf moeder geholpen. Ik ben erg trots op mijn 
kinderen dat ze zich zo sociaal hebben ontwikkeld 
en zelf hun eigen keuzes maken in dat wat ze 
graag willen bereiken. Ik, mijn man en de jongens 
zijn bij het schuttersgilde. Ook doe ik graag fietsen, 
wandelen en tv kijken. Met Wilfried ga ik jaarlijks op 
fietsvakantie binnen Nederland en België. 

Ik ben bijna 16 jaar werkzaam geweest op de Notre 
Dame, als verzorgende en heb mij opgewerkt tot 
Zorgcoördinator/ Gespecialiseerd Verzorgende 
Psychogeriatrie. Ik hoop nu met heel veel plezier 
weer werkzaam te zijn binnen de afdeling Siena 
Uno. De eerste contacten zijn veel belovend, een 
warm binnen komen. Dank jullie wel. U zult mij 
nu vaker tegen komen en ik hoop u van dienst te 
kunnen zijn

Madeleine Verstegen

Mijn naam is Madeleine Verstegen - van de 
Sande. Ik ben 53 jaar en ben verpleegkundige.  
Ik ben gehuwd en heb een dochter. Mijn hobby`s 
zijn lezen (thrillers), wandelen (ik ben bijna 
wekelijks te vinden in de Beekse Bergen), uit eten 
gaan, en lekker op de bank hangen met Netflix  
en/of Videoland. Verder doe ik een beetje aan 
sport, niet omdat ik het leuk vind  
maar meer uit noodzaak.

Sinds 1 mei ben ik werkzaam als zorgcoordinator 
op Padua afdeling Genua. Mijn eerste indrukken 
zijn zeer positief. Het is super fijn om in een 
betrokken team te mogen werken. Vanaf dag 1 
voelde ik mij thuis op Padua en op Genua. 

Ik hoop nog lang te kunnen en mogen werken bij 
Padua, om zorg te dragen voor onze ouderen en  

 
 
een fijne bijdrage te mogen leveren voor de 
ontwikkelingen die Padua maakt.

Gerrie Stuve

Hallo, ik ben Gerrie Stuve, 60 jaar, getrouwd,  
twee kinderen en twee kleinkinderen en ik woon 
in Tilburg. Mijn hobby’s zijn verre reizen, fietsen, 
lezen en genieten van de kleinkinderen. 
Oorspronkelijk kom ik uit het oosten van het land, 
ik heb ruim tien jaar in Duitsland gewoond en bijna 
een jaar in de Verenigde Staten vanwege het werk 
van mijn man. Uiteindelijk, in 1997, zijn we in 
Tilburg terecht gekomen waar ik mijn oude beroep 
als verzorgende weer heb opgepakt. Ik heb 19 jaar 
bij De Kievitshorst gewerkt, maar ik was toe aan 
een nieuwe uitdaging en die heb ik gevonden bij 
Padua, ik heb er ontzettend veel zin in!

Even voorstellen
Maria Michels
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Even voorstellen en vrijwilligersuitje
Door Jan Rasterhoff

Wie ben ik, wie is die vrijwilliger! 
Ongeveer zes weken geleden belde ik met mijn 
oud collega, jullie coördinator vrijwilligers Elise 
Swietkowiak, en de volgende dag zat ik bij haar op 
de koffie. In ons gesprek had ik aangegeven graag 
iets voor de medemens te willen doen en het liefst 
niet gebonden te zijn aan een vaste dag, maar 
meer als oproep. Er werd mij gelijk gevraagd of ik 
op donderdag en vrijdag met rolstoelers van 
afdeling Genua en Siena naar de Tilburgse kermis 
wilde gaan. Vanwege de te hoge 
buitentemperaturen, werden de twee middagen 
omgezet in swingende muziekdagen. Tijdens de 
tweede muziekmiddag leerde ik Kees kennen en 
toen was ik verkocht en werd ik, terwijl ik 
aangegeven had niet vast aan iemand gebonden 
wilde zijn, zijn maatje.

Ik ben Jan Rasterhoff en werkzaam als coördinator 
voeding bij Reinier van Arkel. Reinier van Arkel is 
een psychiatrisch ziekenhuis in Vught. Voor deze 
organisatie geef ik voornamelijk kookworkshops 
aan onze bewoners (jong en oud). Samen met 
onze bewoners heb ik met groot succes een 
koekje, Reiniertje, en een appelgebakje, Arkeltje, 
op de markt gebracht. Net zo succesvol is het 
eetcafé dat op elke tweede woensdag van de 
maand samen met bewoners een drie gangen 
serveert en alle grote activiteiten  
rondom eten en drinken. 

Vrijwilligersuitje
En dan krijg je na twee weken vrijwilligerswerk  
een uitnodiging om mee te gaan met het Padua 
vrijwilligers uitje. Ik voelde mij behoorlijk bezwaard 
omdat ik voor mijn gevoel mijn sporen als 
vrijwilliger nog niet verdiend had. Ik wilde graag 
mee, maar dan met een opdracht/missie en zo 
werd ik aan Marieke gekoppeld. Marieke is ook 
vrijwilliger, visueel gehandicapt en samen met 
hond Vince zijn wij met de bus mee geweest naar 
Camping boerderij Breehees in Goirle. Vandaar 
ging de tocht met een huifkar door het mooie 
natuurgebied van landgoed Gorp en Roovert. 
Tijdens de rit een Wellness boerderij voor koeien 
bezocht en op camping Breehees genoten van  
een warm en koud buffet.

Organisatie Padua, vrijwilligers en Marieke,  
bedankt voor een gezellige middag, ik voel mij 
gelijk thuis bij jullie. En nu vragen jullie je af, wat 
heeft Marieke aan zo’n middag! ... Ze ziet toch 
niets? Marieke heeft op haar manier genoten van 
het er bij horen en de verhalen die er verteld 
werden! Een uitje dat voor herhaling vatbaar is. 

Op de boerderij werd verteld over het voer  
wat de koeien krijgen en hoe het kalveren  
in zijn werk gaat. Rob en Frits vertelden dat het 
interessant was om te zien hoe geautomatiseerd de 
boerderijen tegenwoordig zijn. “Koeien lopen zelfstandig 
de melkmachine in, ze weten gewoon  
hoe het gaat”.
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Binnen Padua staan wij bekend als de 
Eftelinggroep. Wij zijn Erica, Riet, Ans, Trees en 
Lucie. Samen organiseren wij, vrijwillig, kosteloos, 
volledig verzorgd, 1x per jaar een dagje naar de 
Efteling voor onze bewoners, met één-op-één-
begeleiding. Maar hoe meer geld er in de pot zit, 
hoe meer we kunnen doen. Zo zijn we vorig jaar 
naast een dagje Efteling ook een dagje naar 
Volendam en Marken geweest.  

Doch, om dit allemaal te kunnen realiseren is  
er wel geld nodig. In de winter staan we op de 
Klottermarkt van Padua met een loterij.  
En daarvoor zijn wij onder andere afhankelijk  
van u. Hebt u thuis nog iets liggen wat een  
mooie prijs zou kunnen zijn en waar u niets  

meer mee doet, dan willen wij u vragen deze  
aan ons te schenken. U kunt het afgeven bij  
de receptie. Wij denken bijvoorbeeld aan een 
cadeautje dat u zelf hebt gekregen maar net niet  
is wat u zocht, aan een vorm van sponsoring door 
middel van cadeaubonnen. Hebt u thuis echter 
niets staan maar wil u ons toch graag steunen, 
dan kan dat altijd. Bij de receptie is een 
collectebus aanwezig waarin u altijd  
uw bijdrage kwijt kunt.

Wij hopen op uw medewerking om weer zoveel 
mogelijk bewoners op een geweldig dagje uit te 
kunnen trakteren!

De Eftelinggroep

De Eftelinggroep vraagt
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Door Elise Swietkowiak
Coördinator vrijwilligers

Dit jaar hebben we op Padua maar 
liefst drie vrijwilliger-jubilarissen! 
Twee daarvan konden we tijdens het 
vrijwilligers uitstapje  
in het zonnetje zetten.

Onze locatiemanager Anja Meeuwesen 
kwam naar Breehees om Riet Mauritsz 
(vrijwilliger Welzijn) en Joos van 
Raak  (kerkvrijwilliger) persoonlijk 
een bloemetje en cadeaubon aan te 
bieden. Vrijwilliger-jubilaris Iskouhi 
Haybedian (winkeltje) kon helaas niet 
aanwezig zijn bij het uitstapje en is 
op een ander moment verrast door 
onze vrijwilligerscoördinator Elise 
Swietkowiak.

Riet Mauritsz

Iskouhi Haybedian

Vrijwilligers in  
het zonnetje

Door Saskia van Antwerpen

De Duo Fiets is een gebruiksvriendelijke fiets 
waardoor wij vele van onze bewoners nog een 
heerlijk moment van vrijheid kunnen laten ervaren.
De wind door de haren en genieten, quality time 
en aandacht één op één. 

Hierbij zijn er verschillende mogelijkheden;
- Bestuurder fietst, met of zonder elektrische 
 ondersteuning, en bijrijder/bewoner fietst mee.
- Bestuurder fietst en bijrijder laat de voeten op 
 een vaste tree plank staan en trapt dus niet 
 mee. Deze treeplank is naar gelieve te 
 (de)monteren.

De fiets is door iedereen te gebruiken. 
Verzorgenden, gastvrouwen, welzijnsmedewer-
kers, vrijwilligers en zeker ook familie. Iedereen  
die tijd heeft of tijd vrij kan maken om met een  
van onze bewoners te gaan fietsen is bij deze  
van harte uitgenodigd om dat te doen. 

De fietssleutel kun je bij de receptie halen, je  
dient hiervoor wel te tekenen. Ook is het mogelijk 
de fiets voor een aantal uren te reserveren zodat 
je zeker bent van de beschikbaarheid van de fiets 
als het jou uitkomt.

Voor gebruik van de fiets graag wel goed de 
gebruiksaanwijzing lezen, als we met z’n allen 
voorzichtig met deze mooie fiets om gaan,  
kunnen we hier hopelijk nog vele mooie momenten 
mee beleven.

Heb je nog vragen of wil je eerst een uitleg en 
proefritje voordat je met een bewoner op pad gaat?  
Neem dan gerust even contact op met Saskia van 
Antwerpen, afdeling Porto Casa, s.v.antwerpen@
dewever.nl.

Veel fiets plezier.

Eindelijk is hij er dan,  
onze nieuwe Duofiets

Zaterdag 24 augustus was het eindelijk zo ver. Naar 
aanleiding van hun deelname aan Voetbal en Memory s waren 
de heren Frijters, Van Alphen en Hoogkamer uitgenodigd om 
een wedstrijd bij te wonen. De wedstrijd Willem II – Emmen 
stond op het programma. En wat een wedstrijd was het. Na 91 
minuten kwam Willem II als winnaar uit de bus en stond zelfs 
(even) boven aan in de competitie. De wedstrijd was top, het 
weer was top, kortom het was een TOP AVOND waarvan de 
heren zichtbaar genoten hebben.

Mannenuitje Willem II
Door Saskia van Antwerpen

Joos van Raak



Vrijwilligersacademie Leven in Vrijheid
De Wever is bezig met een project Leven in 
Vrijheid. Binnen dit project willen we de aandacht 
vestigen op alles wat met eigen regie te maken 
heeft. Dit houdt in ruimte om in vrijheid te bewegen, 
kunnen zijn wie je bent, regie behouden, 
verantwoordelijk zijn voor eigen keuzes.

Binnen Padua zijn we al twee jaar bezig om samen 
met een werkgroep, waarin ook een afvaardiging 
van de cliëntenraad en OR zit, te bepalen wat 
wenselijk zou zijn voor onze bewoners. Inmiddels 
hebben we een mooi programma van eisen 
hiervoor gemaakt. 

Voor Padua betekent dit dat we in 2020 ernaar 
streven om Padua zo in te richten dat uiteindelijk 
alle bewoners de vrijheid hebben om te gaan en 
staan waar ze willen. Dat betekent dat ze met de lift 
naar andere verdiepingen kunnen, maar ook dat ze 
in de binnentuinen van Piazza en Roma kunnen als 
ze dat willen. Al de buitendeuren zullen afgesloten 
zijn voor die bewoners die niet veilig alleen naar de 
straat kunnen. We kunnen ons voorstellen dat dit 
zowel voor de medewerkers, bewoners, maar ook 
voor u als familie heel wat voeten in de aarde zal 
hebben. Dit proces zullen we daarom ook samen 
met u doorlopen. De afdelingen zullen hier tijdens 
familieavonden aandacht aan schenken. Bovendien 
lopen er op locatie Satijnhof stagiaires die als 
afstudeeropdracht bezig zijn om een goede 
instructie te maken, zodat we u goed mee  
kunnen nemen in deze ontwikkeling.

Daarnaast willen we op de appartementen de 
mogelijkheid hebben om eventueel een sensor in  
te zetten, die alarmeert indien bijvoorbeeld iemand 
op staat uit bed. Ook zou een optie moeten kunnen 
zijn om camera bewaking in te zetten op het 
appartement. Uiteraard kan dit alles niet zonder  
dat de Specialist ouderen geneeskunde en u als 
familielid, hiervoor akkoord hebben gegeven. Ook 
houden we bij alles wat we doen rekening met de 
privacy van onze bewoners. We kiezen voor opties 
die het minst belastend zijn voor hen.

Een andere functie die we graag willen  
toepassen is dat de deur van het eigen 
appartement automatisch open gaat als de 
bewoner ervoor staat. Hierdoor kan iedereen naar 
zijn eigen kamer toe als hij dat wil. Momenteel is dat 
niet voor iedereen mogelijk. Voor de bewoners op 
de verzorgingsafdelingen zal het mogelijk zijn om 
eventueel een alarmoproep systeem te krijgen met 
een spreekluister verbinding. Dit heeft zowel voor 
de bewoner als voor de medewerker een 
meerwaarde.

Binnen De Wever beschikt locatie Satijnhof  
al over een groot deel van deze technieken.  
Zij werken al zes jaar met het systeem dat alle 
bewoners door het hele huis kunnen lopen en 
alleen de buitendeuren dicht blijven. Op basis 
daarvan gaan we binnen Padua verder ontwikkelen. 
Mocht u vragen hebben hierover stel ze  
aan de teammanager.

Maak de mooiste foto’s  
met je mobiele telefoon
Datum:  Vanaf 11 oktober
Tijd:    13.30 – 16.30 uur
Locatie:  Buurthuis Jeruzalem, 
  Casper Houbenstraat 109, 
  5018 BP Tilburg

Basiscursus voor vrijwilligers werkzaam  
in zorg of welzijn (2 dagdelen)
Datum:  Vanaf 23 oktober
Tijd:   19.00 – 21.30 uur
Locatie: Wijkcentrum Spijkerbeemden, 
  Don Sartostraat 4, 5022 HA Tilburg

Asiel in Nederland
Datum:  Vanaf 29 oktober
Tijd:   13.00 – 16.00 uur
Locatie:  Wijkcentrum Spijkerbeemden, 
  Don Sartostraat 4, 5022 HA Tilburg

Erfrecht en Levenstestament
Datum:  Vanaf 31 oktober
Tijd:   14.00 – 16.00 uur
Locatie:   Wijkcentrum Koningshaven, 
  Kruisvaardersstraat 32c, Tilburg

Omgaan met vooroordelen
Datum:  Vanaf 31 oktober
Tijd:   13.00 – 16.00 uur
Locatie:  MFA Het Spoor, 
  Schaepmanstraat 36, 
  5041 AR Tilburg

Basiscursus voor vrijwilligers werkzaam  
in zorg of welzijn (2 dagdelen)
Datum:  Vanaf 20 november
Tijd:   09.30 – 12.00 uur
Locatie:  Wijkcentrum Spijkerbeemden, 
  Don Sartostraat 4, 
  5022 HA Tilburg

Bij het ter perse gaan van deze editie waren voor 
de maand november en december nog niet alle 
cursussen bekend. U kunt eventueel een actueel 
overzicht bekijken op: www.vrijwilligerstilburg.nl  
en dan klikken op “cursussen”.

De medewerkers van De Wever proberen 
goede kwaliteit van zorg te leveren. Helaas 
gaat er soms wel eens iets mis of lopen de 
zaken niet zoals u had verwacht en ontstaat 
er een klacht. Wanneer u er samen met de 
medewerker niet uitkomt kunt u de hulp 
inschakelen van een klachtenfunctionaris. 
Dit kan via het contactformulier op de 
website of via een klachtenkaart, 
die u opstuurt naar: 

Antwoordnummer 63016
5000 VE Tilburg

Als u geen klachtenkaart heeft kunt u deze 
ophalen bij de receptie of, als u thuiszorg 
ontvangt, vragen aan de medewerkers van 
De Wever Thuis. Als onafhankelijk 
bemiddelaar zal ik dan samen met u  
en de mensen die betrokken zijn bij uw zorg 
in gesprek gaan om te onderzoeken wat er 
aan de hand is. In een gesprek proberen we 
dan tot een oplossing te komen die hopelijk 
tot een verbetering zal leiden.

Bent u niet 
tevreden?
Door Marije Ruijgh onafhankelijk 
klachtenfunctionaris 
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Activiteiten
Maandag

Wandelgroep
Piazza 10.00 – 11.30
Elke maandagochtend gaat de 
wandelclub van Padua wande-
len. We lopen elke week een 
andere route ongeveer 5 km. We 
verzamelen in het restaurant, 
lopen dan een route en sluiten 
af met een kopje koffie of thee in 
de Welzijnsruimte. 
Vindt u het leuk om mee te 
doen? Dan kunt u contact opne-
men met Trees Jansen  
T: 013 540 86 00. 

Barakken
Piazza 10.30 – 11.30

Bibliotheek
Leestafel 10.30 – 11.45 

Kleding herstellen
Leestafel 14.00 – 16.00 

Wijkbingo
Piazza 14.15 – 16.00
U bent van harte welkom voor 
onze wekelijkse bingo. Voor 
€5,- koopt u een kaart en dan 
kan het spel beginnen! Er zijn 
leuke prijzen te winnen dus sla 
uw slag!

Dinsdag

Paduakoor
Piazza 10.00 – 11.30
Het Paduakoor telt ongeveer 30 
leden die met veel plezier komen 
zingen. Iedereen kan meedoen 
en ook om enkel te luisteren 
bent u van harte welkom. 
Zou u ook lid willen worden? 
Neem dan contact op met Irene 
Hof, T: 013 540 86 00. 
Mannenclub
Vide 10.30u – 11.30

Kleurgroep
Piazza 14.00 – 16.00
Afdeling Verona gaat elke 
dinsdagmiddag kleuren. Dit met 
een hoop leut en een gezellig 
praatje.

After Eight
Piazza 14.30 – 16.00
U bent van harte welkom om te 
komen luisteren naar de repeti-
ties van deze band. Let op: deze 
jazzband treedt op in de oneven 
weken!

Rikken
Piazza 19.00 – 21.00

Woensdag

Gym Padua
Piazza 10.30 – 11.30
Onder leiding van Trees Jansen 
kunt u gymmen in de Welzijns-
ruimte. Kosten voor deelname 
zijn €10,- per maand. 

Frietmiddag
Restaurant Roma 16.00 – 17.30 
Een lekker frietje met een snack, 
wie houdt daar nu niet van? 
Daarom organiseert Padua elke 
woensdag een Frietmiddag. 

Donderdag

Knutselclub
Piazza 10.00 – 11.30
In de mozaïekgroep bewerken 
we van glasmozaïek allerlei din-
getjes zoals sieraden doosjes, 
houdertjes voor waxinelichtjes, 
schilderijlijstjes, spiegels. Zou 
u graag meedoen, neem dan 
contact op met Irene Hof,  
T: 013 540 86 00. 

Beweeggroep
Vide / Huiskamer Porto  
10.45 – 11.30
Beweeggroep voor bewoners 
van Vittoria en Porto Casa.

Bingo / Film middag
Huiskamer Porto 14.00 – 16.00
Bingo voor bewoners van  
Vittoria en Porto Casa.

Vrijdag

Hobbyclub
Piazza 10.00 – 11.30
De hobbyclub maakt leuke en 
originele spulletjes van verschil-
lende materialen. Wilt u mee-
doen? Dat kan! Neem contact 
op met Trees Jansen  
T: 013 540 86 00.

Luisteren vanuit je leunstoel
Vergaderruimte 10.30 – 11.30
Let op: Twee vrijdagen in de 
maand Luisteren vanuit uw 
leunstoel!

Breiclub
Leestafel 14.30 – 16.00
De breiclub is een gezellige 
club dames die met breigaren 
de mooiste dingen maken. Ook 
van deze club kunt u lid worden. 
Neem daarvoor contact op met 
Trees Jansen T: 013 540 86 00.

Vaste activiteiten
Onderstaande activiteiten vinden allemaal plaats 
in de welzijnsruimte Piazza.
Entree voor bewoners, inclusief een kopje koffie/
thee, is gratis.
Aanleunbewoners en bezoekers betalen € 2,50, 
inclusief een kopje koffie/thee, tenzij anders 
aangegeven.

Let op: enkele activiteiten zijn alleen toegankelijk 
voor bewoners van Vittoria, Porto Casa en/of 
Genua en Siena. 

Houdt u verder vooral de informatiezuil bij de 
entree en de tv-schermen in de gaten voor het 
actuele aanbod en meer uitleg bij de activiteiten.

Oktober 
Vrijdag 4 oktober – Dierendag
Mobiele kinderboerderij
14.30 uur – 16.30 uur 
Verschillende huiskamers krijgen bezoek van 
kleine dieren in diverse manden en een karretje. 
Ze mogen geaaid en geknuffeld worden!

Woensdag 23 oktober
Paduamarkt
14.00 – 17.00 uur 
Piazza of binnentuin van Piazza

Vrijdag 25 oktober
Paduadag

November 
Woensdag 6 november
Themaactiviteit - Bruidsjurken passen 
14.30 – 16.30 uur

Zondag 10 november
Verhalen- en liedjesprogramma ‘Teruguit naar Nu’ 
Door Hans van Heiningen
14.30 uur

Vrijdag 15 november
‘Ja Zuster, Nee Zuster’ door ’t HuisTheater
14.30 uur

Zondag 24 november
Klottermarkt
10.00 – 17.00 uur 

December 
Donderdag 5 december
Entertainmentgroep met Sinterklaas
10.45 – 11.45 uur 

Maandag 16 december
Lichtjestocht

Woensdag 18 december
Kerstshow Tjerry en Mariska
14.30 – 16.30 uur 

Dinsdag 31 december Oudjaarsdag 
Oliebollenfestijn
13.00 – 16.30 uur 
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De Bibliotheekfiets
Door Suzanne en José

Wist u dat...
-  Er elke maandag vanaf 10.30 uur bibliotheek
   is bij de Leestafel?
-  Er een collectie GROOTLETTERboeken is?
-  Deze collectie om de drie maanden gewisseld  
 wordt?
-  Er een gratis kopje koffie of thee wordt geser 
 veerd?
-  Het gezellig is om aan de leestafel andere  
 bewoners te ontmoeten?

Een abonnement voor 10 boeken kost € 5,00.

Wij ontvangen u graag!



Visie De Wever op daginvulling
De ondersteuning die onze cliënten nodig hebben 
betreft niet alleen de directe zorgverlening. Om die 
reden zijn we met een groep medewerkers, OR en 
CCR aan tafel gaan zitten. Vanuit iedere locatie/
bedrijfsonderdeel zijn er medewerkers betrokken. 
We hebben samen gebrainstormd wat een  
uiteindelijk wenselijke situatie voor onze cliënten 
zou kunnen zijn als het daginvulling betreft.  
Dit heeft geleid tot de volgende visie.

“De Wever realiseert een meer persoonsgerichte 
daginvulling door met elke cliënt afspraken te 
maken over een eigen, persoonlijk arrangement, 
dat past bij zijn passie, wensen en mogelijkheden.”

Een groot deel van onze cliënten is 24 uur  
per dag bij ons. Het merendeel krijgt de gevraagde 
ondersteuning, die betrekking heeft op dagelijkse 
en wekelijkse activiteiten, binnen en buiten de  
eigen woning/huiskamer op de afdeling door het 
zorgteam, zoals onder andere koffiedrinken, eten, 
luisteren naar muziek. Naast deze activiteiten is  
het belangrijk dat al onze cliënten ook activiteiten 
kunnen ondernemen die plaats vinden buiten  
een zorglocatie. Onze thuiswonende cliënten doen 
hun activiteiten voor een groot deel zelf, in de eigen 
woning of bij bestaande organisaties in de omge-
ving, zoals dagverzorging, theaterbezoek, hobby-
club etc. Binnen een zorglocatie/afdeling sluiten zij 
momenteel nog nauwelijks aan. De Wever wil 
cliënten uit een breed en gedifferentieerd aanbod 
een eigen week-/maand arrangement samenstellen 
en laten verbinden met elkaar. Om dit te bereiken 
hebben we onze visie uitgesplitst in twee aan-
dachtsgebieden als het om daginvulling gaat.

Dagbesteding - activiteiten die door medewerkers 
van De Wever worden georganiseerd en die door 
cliënten als zinvol worden beleefd. Kenmerken:
 o Vinden plaats in en buiten de zorglocaties.
 o Deelname is niet gekoppeld aan de 
  woonplek/woonsituatie van cliënt.
 o Deelname is niet gekoppeld aan bepaald 
  ziektebeeld of een indicatie.
 o Deelname gebeurt op basis van 
  voorkeuren, talenten en 
  mogelijkheden cliënt.

Woonondersteuning - deze wordt nu gegeven 
door de zorgteams. Kenmerken:
 o Huiselijke activiteiten in 
  een huiskamer/woongroep
 o Per cliënt wordt gekeken wat 
  diens rol hierbij is.
 o Medewerker ondersteunt cliënten daarbij 
  op een passende manier
 o Medewerker onderneemt met 1 of meer 
  cliënten tegelijk een passende activiteit.

Om dit te kunnen bereiken hebben we twee  
projectleiders gevonden die deze visie mee vorm 
en inhoud gaan geven. Diana Ververs heeft als 
onderwerp Dagbesteding.  Zij gaat dit doen op  
de pilotlocaties Hazelaar en Bijsterstede en  
bedrijfsonderdeel De Wever Thuis. Zij is gestart  
op 1 september. Annemarie van Hest heeft het 
onderwerp Woonondersteuning. Zij doet dit op de 
pilotlocaties De Hazelaar, De Bijsterstede en 
Satijnhof. Het is de bedoeling dat per 1-12-2020 
de beide onderdelen zijn geïmplementeerd op alle 
locaties van De Wever. 

Door Marjolein van Roekel

Meestal, om de twee weken, doe ik de themagroep 
op Porto Casa. Ik heb dit overgenomen van 
collega Marijke. Er zijn verschillende bewoners 
die regelmatig meedoen. We komen samen rond 
de tafel in de stilteruimte en hebben steeds een 
ander thema. Ik werk met afbeeldingen, gedichten 

en verhalen. We zingen liederen die bij het thema 
passen en gaan met elkaar in gesprek over het 
thema. We beginnen met een kopje koffie en het 
aansteken van een lichtje. De bewoners helpen 
elkaar. Vaak komen er mooie verhalen boven. Het is 
een bijzondere manier om met elkaar in contact te 
zijn. We leren elkaar beter kennen. De bewoners en 
ik genieten van deze bijeenkomsten.

Themagroep Porto Casa

Zo zagen de binnenplaats  
en binnentuin er deze zomer uit 

De Wever vindt het belangrijk dat cliënten 
zeggenschap hebben en regie houden over  
hun leven. Daarom krijgen zij met hun familie/
vertegenwoordiger rechtstreeks toegang tot het 
eigen zorgdossier in het online Cliëntportaal.  
Vanaf juni 2019 zijn nieuwe mogelijkheden in het 
Cliëntportaal actief zoals mee rapporteren in het 
zorgdossier, informatie delen via het prikbord en 
berichten versturen naar uw zorgverleners. 

Inloggen op cliëntportaal 

Uw gebruikersnaam voor Cliëntportaal is: 
Dit blijft uw gebruikersnaam,  
u kunt deze niet wijzigen. 
Uw wachtwoord is: Welkom2019 

Uw wachtwoord kunt u bij de eerste keer  
inloggen meteen wijzigen. Bij de eerste keer 
inloggen ontvangt u per sms een code die u 
invoert om verder te kunnen gaan. Houdt uw 
mobiele telefoon dus bij de hand. U kunt inloggen 
bij Cliëntportaal via https://dewever.mijncaress.nl 
of via de link op de website van De Wever,  
www.dewever.nl

Op onze site vindt u ook een handleiding en 
instructievideo.

Belangrijke informatie over Cliëntportaal 

- Iedere cliënt of vertegenwoordiger ontvangt 
 een account en inloggegevens. 
-  Om uw account voor Cliëntportaal te activeren 
 heeft u een mobiel telefoonnummer en e-mail 
 adres nodig. Als u als cliënt hier zelf niet over 
 beschikt, dan kunt u het mobiele nummer en 
 e-mail adres van een van uw naasten hiervoor 
 opgeven bij uw zorgcoördinator of contact-
 verzorgende. Het Cliëntportaal beheert 
 u dan samen. 
-  De cliënt of zijn vertegenwoordiger krijgt 
 de mogelijkheid om als portaalbeheerder 
 anderen toegang te geven tot (onderdelen) 
 van het Cliëntportaal. 
-  In de folder die u op de afdeling ontvangt, 
 vindt u informatie over de nieuwe 
 mogelijkheden van het Cliëntportaal. 
-  Bij vragen over inloggen op Cliëntportaal kunt 
 u contact opnemen met Bureau zorgadvies 
 via 0800 339 3837. Bij inhoudelijke vragen 
 over Cliëntportaal kunt u contact opnemen 
 met de deskundige voor het Cliëntportaal 
 op de afdeling. 

Bij Padua is het nieuwe clientportaal vanaf 9 
september in gebruik genomen.

De Wever biedt nieuwe mogelijkheden  
in het Cliëntportaal
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In Herinnering

In onze gedachten †

Mevrouw Hoezen
Mevrouw Danklof
Mevrouw Rijnen
Meneer Van Eeten

In herinnering
De heer Van Eeten

Na een kort ziekbed hebben wij 
afscheid genomen van de heer Van 
Eeten, voor ons allen bekend als 
Jan. Hij is twee jaar geleden bij ons 
komen wonen op Siena. Hij was 
een rustige man, in voor een praatje 
en zorgzaam naar medebewoners. 
Vol trots vertelde hij over zijn gezin, 
en hij vond het fijn dat zijn vrouw 
en kinderen iedere dag kwamen 
en ging dan graag met ze naar 
beneden. Zijn werk van vroeger 
kwam regelmatig ter sprake, hij 
zat in de bouw en vertelde dan in 
geuren en kleuren hoe hij het huis 
van zijn zwager in Enschede had 
gebouwd. Hij was ook een man 
van structuur, alles moest zo liggen 
zoals hij het wilde. Hier kon je dan 
ook wel eens met hem over stoeien, 
maar de boosheid zakte daarna 
vaak weer snel weg. Helaas werd 
Jan begin augustus plotseling ziek 
en is daarna in het bijzijn van zijn 
familie ingeslapen. Lieve Jan, we 
hopen dat je je rust hebt gevonden. 
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Maandagavond 7 oktober 2019 vindt de jaarlijkse 
herdenkingsbijeenkomst plaats. We herdenken een 
medewerkster en bewoners van afdeling Siena, Genua,  
Porto Casa en Vittoria, die in het afgelopen jaar overleden zijn. 
De bijeenkomst begint om 19.30 uur. Vanaf 19.00 uur bent u 
welkom in het restaurant voor een kopje koffie of thee.

Herdenkingsbijeenkomst

Kerkvieringen 

Rooster kerkvieringen Padua oktober, november, december 
Zaterdagmiddag 16.00 uur 

5-okt Pater Tarsis
 en pastor Gerard Stevelink  Eucharistieviering 

12-okt Werkgroep parochie  Woord- en communiedienst

19-okt Pastoor Frank Lemmens  Eucharistieviering 

26-okt Werkgroep parochie  Woord- en communiedienst 
2-nov Pastoor Frank Lemmens  Eucharistieviering 

9-nov Werkgroep parochie  Woord- en communiedienst 
16-nov Pater Tarsis 
 en pastor Gerard Stevelink  Eucharistieviering 

23-nov Werkgroep parochie  Woord- en communiedienst

30-nov Pastoor Frank Lemmens  Eucharistieviering 

7-dec Werkgroep parochie  Woord- en communiedienst

14-dec  Pater Tarsis 
 en pastor Sjack Willemen  Eucharistieviering 

21-dec Werkgroep parochie  Woord- en communiedienst 
24-dec Pater Tarsis 
 en pastor Sjack Willemen  Eucharistieviering 

28-dec Werkgroep parochie  Woord- en communiedienst
 
4-jan Pater Tarsis  Eucharistieviering 
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Ruim elf jaar geleden, in 2008, werd Stichting 
Vrienden van Padua opgericht. Een onafhankelijke 
stichting met als doelstelling: “Het bevorderen van 
het welzijn van de bewoners, familieleden, 
vrijwilligers en personeel van Woonzorgcentrum 
Padua door het inzamelen van fondsen.” Een wat 
algemeen geformuleerde zin maar in de praktijk 
komt het erop neer dat de Vrienden geld 
inzamelen om dingen te doen die het leven, wonen 
en werken aangenamer maken, maar die uit het 
reguliere budget van Padua niet kunnen of mogen 
worden betaald.

De afgelopen jaren is er heel wat gerealiseerd 
dankzij een bijdrage van de Vrienden van Padua. 
De inrichting van de Welness ruimte op een 
verpleegafdeling, de aanschaf van de biljart tafel, 
de bouw van verschillende dierenverblijven, een 
deel van de bouw van de serre, de aanschaf van 
duo fietsen en de muziekstoelen zijn zo wat 
voorbeelden. Maar de stichting heeft ook 
meebetaald aan de viering van het eerste lustrum 
van Padua en denkt ook zo nu en dan aan de 
medewerkers in de vorm van een leuk presentje in 
de drukke zomermaanden.

Nieuwe bestuursleden Vrienden  
van Padua benoemd

Het bestuur van de stichting bestaat uit mensen die op de een 
of andere manier een connectie hebben met Padua, zoals 
medewerkers, oud medewerkers en familieleden van bewoners. 
Recent zijn er twee nieuwe bestuursleden benoemd: Björn Vos, 
teammanager dienstverlening, en Saskia van Antwerpen, 
welzijnsmedewerker. Dat zijn mensen uit de dagelijkse  
praktijk van Padua. 

Het bestuur van de Vrienden is natuurlijk heel blij dat ze leuke dingen 
kan doen voor Padua en wil dit ook in de toekomst graag blijven doen. 
Daarom zoeken wij mensen die de stichting willen steunen en dat kan 
op verschillende manieren:

- U kunt Vrienden van Padua steunen met een donatie. 
 Dit kan eenmalig, maandelijks of jaarlijks. 
 Net wat u wilt en ook het te doneren bedrag staat u helemaal vrij. 
 Er ligt een folder klaar bij het locatiesecretariaat en bij de receptie 
 van Padua waarin een en ander nader wordt uitgelegd.
- U kunt ook mee doen aan de Vriendenloterij en Stichting Vrienden 
 van Padua opgeven als begunstigde. Een vast deel van ieder lot 
 dat u koopt is dan voor de kas van de Vrienden. Zo snijdt het mes 
 aan twee kanten. U steunt onze stichting door deelname aan de 
 loterij en mogelijk ontvangt u zelf ook nog een mooie prijs!

Onze stichting heeft de zogenaamde ANBI status. Dat wil zeggen wij 
geen belasting hoeven te betalen over de giften die wij krijgen en dat 
voor u onder bepaalde omstandigheden giften aftrekbaar zijn van de 
belasting.

Stichting Vrienden van Padua heeft natuurlijk ook een echte website: 
www.vriendenvanpadua.nl, waarop wij verantwoording afleggen voor 
elke euro die we binnenkrijgen en elke euro die we ergens aan 
besteden. We zijn blij met elke donatie en we hopen nog lang dit 
mooie werk voor Padua te kunnen blijven doen.
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Klanttevredenheid
Als De Wever, en als locatie Padua, willen we graag weten hoe u als 
bewoner en familie onze zorg- en dienstverlening ervaart. Wij stellen 
u hierover enkele vragen bij de zorgleefplanbespreking. Wij vragen  
u om een cijfer te geven en om te vertellen wat we al goed doen 
volgens u, en wat we anders of beter zouden kunnen doen. 
Deze informatie helpt ons om te kijken waar we zaken  
kunnen verbeteren voor u.

In het tweede kwartaal van 2019 hebben 27 bewoners  
of familieleden een reactie gegeven.

U waardeert de zorg- en dienstverlening bij Padua met het cijfer:  8,3

81 % van deze bewoners of familieleden bevelen Padua aan om te 
komen wonen.

Enkele voorbeelden van zaken die volgens u 
goed gaan:

•  Familiezorg, betrokkenheid en empathie is 
goed

•  Zorg gaat goed, alles wordt bespreekbaar 
gemaakt.

•  tevreden op de manier waarop wij benadert 
zijn vanaf het intakegesprek tot nu toe. Lijntjes 
zijn kort en duidelijk met zorgcoördinator. 
Makkelijk en snel contact.

Enkele voorbeelden van zaken die volgens u 
anders of beter kunnen:

•  Een terras of balkon waar mensen zonder 
begeleiding kunnen zijn

• De persoonlijke was beter regelen

Fijn dat u zowel het goede als de verbeterpunten 
met ons wilt delen. 
Wij gaan ermee aan de slag!
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Dames van Padua modelleren 
trouwjurken in Den Bosch
Door Trees Jansen

Het was een geslaagde dag: een fotosessie  
met trouwjurken in Den Bosch. Mevrouw Jansen, 
mevrouw Ceron, mevrouw Beekman en mevrouw 
Otten mochten ermee op uit om trouwjurken te 
passen en te showen. In het begin waren de 
dames wat ontzeker en klonk het hier en daar:  
‘ik weet niet of ik wel mee ga’ en ‘ik doe geen jurk 
aan’. Maar eenmaal daar aangekomen trokken 
de dames wel bij. Een lief woordje van Heidi, de 
eigenaresse, deed hen allen helemaal goed. Je 
hebt ze constant zien lachen dus dat kon niet 
missen.

Mevrouw Beekman was zo blij en denkt erover om 
een ‘trouwfoto’ te vergroten en in een mooie lijst 
op haar kamer te hangen. Mevrouw Jansen leefde 
ook op bij het terugzien van de foto’s. Mevrouw 
Otten raakt niet uitgepraat over het passen en de 
‘bruidegom’. Ze zegt dat ze de dag van haar leven 
heeft gehad en is door deze dag weer wat 
opgepiept na een zware periode en het overlijden 
van haar dochter. We hopen dat deze lijn zich 
voortzet. Mevrouw Ceron, met haar bijna 100 jaar, 
had eigenlijk niet zo’n zin in de dag. Waar ze soms 
moeilijk te paaien is om mee te doen en graag 
commentaar levert, was ze nu ontzettend blij en 
vertelde ze in de auto al wat voor een fantastische 
dag ze had gehad. Ook zij was blij met het 
terugzien van de foto’s en liep met een grote lach 
aan iedereen te vertellen hoe mooi het was. 

 
 
Landelijke aandacht 
Na deze geslaagde dag kreeg Omroep Brabant 
hoogte van de activiteit. Zij kwamen langs op 
Padua en hebben een item over The Golden Girls 
Say Yes to the Dress uitgezonden. Dit nieuws 
deed snel de ronde, en de volgende dag belde 
RTL 4 om ook een item over Padua en de dames 
te doen. Wat een succes!

Zo zie je maar weer wat een middagje uit met de 
dames kan doen. Ze hebben niet alleen op dat 
moment genoten, maar ook iets om nog lang over 
na te praten. Verder bedankt alle collega’s voor de 
positieve reacties. 

The golden girls say 
yes to the dress! 
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Foto’s Kermisweek Kermisweek 2019 met de Kermisbingo  
en John Desmares.

Door Sylvie Jacobs

Op 4 september heeft afdeling Genua, team  
Due, een spiegelgesprek gehouden met familie  
en contactpersonen van de bewoners. Tijdens het 
gesprek werden de families uitgenodigd om hun 
ervaringen met zorg en wonen op de afdeling met 
ons te delen. We noemen het een spiegelgesprek 
omdat de familie ons als het ware een spiegel 
voorhoudt, waardoor wij direct horen wat voor 
onze bewoners en de families belangrijke thema’s 
zijn. Ook krijgen we zo als gehele team input voor 
verbeterthema’s, zaken waaraan we de komende 
tijd aan kunnen werken. Vrijwel het gehele team 
van Genua Due was daarom die avond aanwezig 
als toehoorder om te leren van de ideeën die 
families voor ons hebben. Het gesprek zelf werd 
begeleid door twee gespreksleiders van de Wever. 
We kijken terug op een fijne en zinvolle gesprek-
savond, een gevoel wat bij het team leeft maar 
zeker ook door de families en contactpersonen 
werd beleefd. In alle openheid werden er tips en 

Door Elise Swietkowiak en Nathalie Bettonviel

Misschien heeft u het in het in de wandelgangen al 
gehoord, of zelfs gelezen in de Tilburgse Koerier; 
onze vrijwilligster Hester Elisen heeft drie medai-
lles gewonnen bij de World Transplant Games in 
Newcastle, Engeland.  

Van 17 t/m 24 augustus vonden de World Trans-
plant Games plaats, waarbij Hester net als twee 
jaar geleden, mee deed op het evenement 
tafeltennis. Dit jaar deed ze voor het eerst ook 
mee met het voetbal. Een gemengd team, waarin 
ze de enige vrouw was. Ze was erg succesvol, en 
won voor zichzelf en met het team uiteindelijk drie 
medailles, twee keer zilver en één keer brons.

Gefeliciteerd Hester!

Verslag spiegelgesprek 

Vrijwilligster Hester Elisen won  
mooie prijzen bij Transplant Games 

tops gedeeld. De tops hebben we met plezier 
ontvangen, de tips gaan we met het hele team 
bespreken op zoek naar verbeteringen. Het ver-
slag van de avond delen we met de families en 
contactpersonen. In januari 2020 wil afdeling 
Genua wederom een spiegelgesprek  
organiseren, dan voor team Uno.
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Bijzonder optreden voor bewoners Siena
Door Charlotte Verhaag

De bewoners van afdeling Siena hebben genoten 
van een zeer persoonlijk concert. Op 15 augustus 
heeft er een optreden plaatsgevonden van de 
professionele zangeres Anneke van Meurs, van 
Stichting Diva Dichtbij. Deze stichting verzorgt 
intieme muzikale ontmoetingen, speciaal voor 
specifieke doelgroepen

Via het optreden wil de Stichting  
Diva Dichtbij bewoners, familieleden en 
verzorgenden momenten van verlichting en geluk 
bieden. Ze zingen niet vanaf een podium, maar 
letterlijk en figuurlijk ‘dichtbij’. Dat doen ze in de 
huiskamers van het verzorgingshuis of aan het 
bed. De Diva Anneke van Meurs gaf  
de bewoners oprechte aandacht.

De sfeer van een optreden van de Diva Dichtbij  
is feestelijk. Tegelijkertijd wordt er bij veel mensen 
een gevoelige snaar geraakt. De Diva’s geven alle 
ruimte aan herinneringen die terugkomen.
Aan pijn, aan vreugde en verdriet. Vaak kruipen 
mensen met dementie uit hun schulp en reageren 
ze verrassend op de zangstem. Ze kunnen weer 
even ervaren dat ze meer zijn dan hun ziekte.

Het repertoire van Diva Dichtbij varieert  
van prachtige klassieke liederen, aria’s, 
musicalmelodieën tot Nederlandstalige 
luisternummers. Stichting Diva Dichtbij verzorgt 
jaarlijks ongeveer 750 optredens, door heel 
Nederland. Stichting Diva Dichtbij is gefinancierd 
vanuit de gelden van Waardigheid en Trots.  
Deze gelden worden o.a. ingezet t.b.v. een  
zinvolle dagbesteding. Denk hierbij ook aan 
uitstapjes, BBQ-avonden, diverse artiesten voor 
de afdeling, de aanschaf van een duo-fiets, etc.

Het optreden wat Anneke van Meurs verzorgde 
was in één woord GEWELDIG. Anneke zong de 
sterren van de hemel met haar krachtige stem.  
Zij wist de bewoners vanaf de allereerste minuut  
te boeien met haar stem, voorkomen en empathie.  
Er werd gelachen, geluisterd en af en toe een 
traan weggepinkt. Wij hopen ze volgend jaar  
weer te mogen verwelkomen!

BBQ Siena
Door Charlotte Verhaag en Laura Buskens

Op dinsdag 27 augustus en woensdag 28 
augustus was Piazza gereserveerd voor een 
intiem BBQ-feest voor bewoners en familie 
van afdeling Siena.

Wegens de warme zomerdagen heeft de BBQ 
binnen plaats moeten vinden en helaas niet in  
de binnentuin. Daar was het écht te warm voor. 
Het toetje, ijs, vruchten en slagroom hebben we 
nadien wel in de binnentuin kunnen nuttigen.  
In Piazza was het ook behoorlijk heet, maar met 
zes airco’s hebben we deze ruimte enigszins 
kunnen koelen. Desalniettemin waren het twee 
onvergetelijke avonden. In ongedwongen sfeer 
hebben bewoners en hun familie kunnen genieten 
van een heerlijke BBQ en een gezellig samenzijn. 
De inwendige mens is uitstekend verzorgd met 
dank aan de 

medewerkers van de horeca. DJ Thijs zorgde 
vol overgave voor de muzikale omlijsting, dank 
hiervoor! Natuurlijk ook dank aan de vrijwilligers, 
Ans Jeanne en José die zich volledig mede 
hebben ingezet om deze avond goed te laten 
verlopen. Zoals eerder genoemd werd het toetje 

buiten genuttigd. DJ Thijs verhuisde met  
de draaitafel ook naar buiten zodat het feestje in 
alle vrolijkheid kon worden voortgezet. Er werd 
gedanst en gelachen en rond 20.00 uur werd 
de avond met een voldaan gevoel voor ieder 
afgesloten. 

De BBQ is gefinancierd vanuit de gelden van 
Waardigheid en Trots. Deze gelden worden onder 
meer ingezet ten behoeve van een zinvolle 
dagbesteding. Denk hierbij ook aan uitstapjes, 
artiesten op de afdeling, de aanschaf van een 
duo-fiets en zo. 



Zelfstandige teams, wat is dat nu?
Binnen De Wever is de ontwikkeling naar zelfstandige teams in volle gang. Dit is niet hetzelfde als 
zelfsturende teams. De Wever gelooft er niet in dat een team zonder leidinggevende kan. Een term die 
daarbij vaak valt is Rijnlands denken. Dit is een besturingsfilosofie. Het gaat erom dat de professional 
het vertrouwen krijgt om verantwoordelijkheid te nemen. Kernwoorden zijn vakmanschap, 
verantwoordelijkheid, vertrouwen en verbinden. De input voor de onderwerpen die van belang zijn voor 
De Wever vinden we op de werkvloer in plaats van dat deze van bovenaf bedacht worden.

Door de nieuwe besturingsfilosofie zal de afstand tussen de teams en hun leidinggevende groter gaan 
worden, doordat een leidinggevende meer fulltime eenheden moet gaan aansturen. Het is gebleken bij 
andere organisaties, die al zo werken, dat de medewerkers zelfstandiger doen, denken en beslissen op 
hun  vakgebied. We willen de afvinklijstjes achter ons laten en onze medewerkers stimuleren om vooral 
hun eigen gezonde verstand te gebruiken op basis van hun professionaliteit. Ze mogen zelfstandige 
beslissingen nemen, die soms misschien verkeerd zullen zijn. Van die situaties kunnen medewerkers 
weer leren.

Om de teammanagers te ondersteunen zullen we uiteindelijk gaan werken met teamassistenten en 
teamcoaches. Ook de teams zullen ondersteund gaan worden, zodat ze minder bijzaken hoeven te  
doen en zich vooral kunnen richten op de primaire zorg van onze bewoners.

Als u meer wilt weten, bevraag dan de medewerkers en teammanager van uw afdeling.

Overgang

Vlammend rood
in vuur en vlam
galoppeerd de herfst
door de slapende nazomer
om dan vol verve
de weg vrij te 
maken voor de 
winter

Graag en met hebzucht
Graai in naar mijn 
Overgebleven gezondheid
Accepteren dat dit alles is
Wat overgebleven is
Kwakkelend en happend naar zuurstof
Steunen en kreunend
Vroegtijdig een oude boom

De Paddenstoel

Lastig laveloos
hing de padestoel
tegen de boom aan…
wachtend
op de kabouter waar
hij van hield
stip na stip
Ongeduldig schudde de
boom zijn kruin…
zodat de paddenstoel wakker werd
Kijk dan…zie
dat was de kabouter
nu ben je weer alleen
met je stippen
en zonder gevoel

Drie gedichten
Door Siep de Vos

Locatie
Manager 
Anja Meeuwesen
013-5408600 
(bereikbaar via receptie)
Secretariaat
Patricia Broere 
013-5408600 
(bereikbaar via receptie)

Verzorgafdelingen
Manager
Carla de Jongh
013-5408600
(bereikbaar via receptie) 

Vittoria (begane grond)
Telefoon  
07.00 - 15.00 uur  
013-5408760 
15.00 - 23.00 uur  
013-5408769
23.00 - 07.00 uur
013-5408600

Porto Casa (1e verdieping)
Telefoon 
07.00 - 15.00 uur  
013-5408761 
15.00 - 23.00 uur 
013-5408770
23.00 - 07.00 uur
013-5408600

Verpleegafdelingen
Manager Genua
Sylvie Jacobs
013-5408600
(bereikbaar via receptie)
Joyce Mozes
013-5408600
(bereikbaar via receptie)

Vrijwilligers
Coördinator
Elise Swietkowiak
013-5408600 
(bereikbaar via receptie)

Cliëntenraad
Cliëntenraad
013-5408600
(bereikbaar via receptie)

Genua Uno (2e verdieping)
Telefoon
07.00 - 15.00 uur  
013-5408763 / 013-5408785
15.00 - 23.00 uur 
013-5408772 / 013-5408753
23.00 - 07.00 uur
013-5408779

Genua Due (2e verdieping)
Telefoon
07.00 - 15.00 uur  
013-5408764 / 013-5408765
15.00 - 23.00 uur 
013-5408773 / 013-5408774
23.00 - 07.00 uur
013-5408779

Siena Uno (3e verdieping)
Telefoon
07.00 - 15.00 uur  
013-5408766 / 013 - 5408795 
15.00 - 23.00 uur 
013-5408775 / 013 - 5408795
23.00 - 07.00 uur
013-5408788 

Siena Due (3e verdieping)
Telefoon
07.00 - 15.00 uur  
013-5408767 / 013-5408768
15.00 - 23.00 uur 
013-5408776 / 013-5408777
23.00 - 07.00 uur
013-5408788

Facilitair
Manager
Björn Vos
013-5408600
(bereikbaar via receptie)

Huishouding
Coördinator
Yvette van Halteren
013-5408600
(bereikbaar via receptie)

Catering
Coördinator
Agnes Hulst 
013-5408600
(bereikbaar via receptie)
Coördinator
Erica de Krom
013-5408600
(bereikbaar via receptie)

Receptie
Coördinator
Nathalie Bettonviel  
013-5408600
(bereikbaar via receptie)
M receptie.padua@dewever.nl

Huismeester
Ad van de Wiel
013-5408600
(bereikbaar via receptie)
Marcel Janse
013-5408600
(bereikbaar via receptie)

Bereikbaarheid Padua
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Pedicure verpleegafdeling   
Door Diny Santegoets

Sinds 2000 ben ik werkzaam bij De Wever. Eerst 
als verzorgende IG, met een ruime ervaring van 32 
jaar met mensen met dementie. In 2003 heb ik de 
opleiding Pedicure gevolgd, in 2005 ben ik als 
pedicure gaan werken op diversen afdelingen  
voor mensen met dementie binnen De Wever. 

Mijn ervaring als verzorgende IG sluit perfect  
aan bij het behandelen van de voeten. Vanuit  
de belevingswereld van de cliënt zoek ik naar  
een passende behandeling. Op vrijdagochtend  
ben ik altijd op Padua te vinden. 

Mocht u mij willen inschakelen voor een familielid 
op de afdeling voor mensen met dementie,  
dan kunt u mij bereiken op 06 43 40 42 69.

Pedicure op Padua 
 
Door Laurette van der Sprong

U kunt terecht bij mij, Laurette van der Sprong, 
voor een pedicure behandeling. Daaronder valt 
nagels knippen, het dunner maken van de nagels, 
eelt en likdoorns verwijderen en ingroeiende 
nagels behandelen.

Op donderdagochtend ben ik aanwezig op 
Padua, in de Salon op de eerste verdieping. 
Behandelingen zijn altijd op afspraak. 
Een afspraak kunt u maken op  
telefoonnummer 06-28921479.

Ik hoop u te zien.
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Kapsalon Padua 
Wij heten de bewoners van Woonzorg-
centrum Padua en de aanleunwoningen, 
maar ook bewoners uit de wijk, van harte 
welkom.

Het team van Kapsalon Padua bestaat uit 
professionele kapsters en daarnaast is er altijd een gastvrouw 
aanwezig om iedereen een beetje extra aandacht te geven en 
te voorzien van een kopje koffie.

Wij zijn gespecialiseerd in het knippen en kappen van dames 
en heren die wat extra aandacht nodig hebben en zich in de 
moderne salons niet op hun plaats voelen.

Bovendien bieden wij scherpe prijzen en een leuke sfeer.  
U kan zonder afspraak terecht, maar een afspraak maken 
mag natuurlijk wel en kan via telefoonnummer:   
013-5408619 of 06-23266619.

De Salon
De Salon is een schoonheidssalon waarvan alle 
bewoners van Padua en bewoners van de aan-
leunwoningen gebruik kunnen maken. De Salon  
is twee keer per maand op woensdag geopend.  
U kunt terecht volgens afspraak  
tussen 09.00 – 16.30 uur. 

De schoonheidsspecialiste is Anja van de Schoot. 

Mail:  a.v.d.schoot@dewever.nl
Telefoon:  tijdens openingstijden
 013-5408645  
Buiten openingstijden:  06-24693864

Openstelling Schoonheidssalon: 

woensdag  2, 16 en 30 oktober
woensdag    13 en 27 november
woensdag   11 december

Let op: 25 dec gesloten i.v.m. Kerstmis

Openingstijden:
Dinsdag:  9.00-16.00 uur
Donderdag:  9.00-16.00 uur
Vrijdag:  9.00-16.00 uur




