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Beste bewoners, familie en medewerkers,

Om te beginnen wil ik u allen 
een gezond en gelukkig 2020 toe wensen. 
Ik hoop dat iedereen heeft genoten van de 
mooie feestmaand december. De tijd erna is 
altijd wat stilletjes. De warme versieringen 
van Kerst weg, de vele lichtjes verdwenen. 
Gelukkig kunnen we dan wel weer uitkijken 
naar het voorjaar en de dagen die steeds 
langer worden.

We hebben goed nieuws te vertellen 
over onze cliëntenraad (CR). Ik heb Joost 
van Dongen, voorzitter cliëntenraad van 
De Heikant, bereid gevonden om het komende 
half jaar de rol van interim voorzitter voor 
Padua op te pakken. In die tijd hopen we een 
eigen voorzitter te kunnen vinden. We hadden 
een aantal mensen die graag in de CR willen 
participeren. Deze hebben inmiddels een 
gesprek gehad met de interim voorzitter. 
Vanaf januari beginnen we dus weer met 
onze cliëntenraad vergaderingen.
Recentelijk hebben we binnen De Wever 

Voorwoord

afspraken gemaakt over de tijd die een 
bewoner heeft om intern te verhuizen op 
verzoek van de locatie. Dit omdat op iedere 
locatie daar wisselend mee omgegaan werd. 
Na een interne verhuizing heeft u 2 dagen 
de tijd om een kamer leeg op te leveren, 
waarbij dag 1 de 1e dag is van de verhuizing. 
We hopen dat hiermee meer duidelijkheid is 
gekomen voor de termijnen.

De centrale cliëntenraad van De Wever heeft 
goedkeuring gegeven aan het beleid om de 
horecaprijzen binnen de gehele Wever naar 
hetzelfde niveau te brengen. Dit betekent voor 
Padua dat er vanaf 1 januari andere horeca 
prijzen gaan gelden voor bepaalde producten.

Met de start van dit nieuwe jaar is er ook 
een andere wetgeving ingegaan voor onze 
zorgsector. De wet Bijzonder Opname 
Psychiatrisch Ziekenhuis (BOPZ),  
is komen te vervallen. Deze is vervangen  
door de Wet Zorg en Dwang (WZD).  
Verderop leest u hier meer over.

Om hier meteen bij aan te sluiten gaan we in 
2020 actief aan de slag met onze visie Leven 
in Vrijheid. In maart zullen we een themaweek 
organiseren rondom dit onderwerp, waarbij 
iedereen van harte welkom is. We hopen ook 
in 2020 de visie praktisch uit te gaan voeren, 
doordat we met domotica gaan werken. 
Te zijner tijd zullen we hierop terug komen door 
middel van informatieavonden, om u allen mee 
te nemen in deze ontwikkelingen.

Rest me nog om u veel leesplezier toe 
te wensen!
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KERSTDINERS
Vittoria   Porto Casa

Genua

Siena
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Burgemeester Weterings op bezoek bij de honderdjarige mevrouw Ceron.



De beweegroute op de eerste verdieping word dagelijks 
actief gebruikt. Kent u hem al? U bent van harte welkom!

Ook op afdeling Siena kunnen de bewoners 
nu luisteren naar gezellige muziek uit de oude 
doos via de ‘Wonderfoon’. Dit mogelijk gemaakt 
door ‘Vrienden van Padua’ en vanuit de VWS 
gelden (Subsidies die vanuit ministerie van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) 
verstrekt worden).

Met een oude PTT telefoon horen de bewoners 
een liedje uit het verleden. Bijna alle bewoners 
weten nog prima hoe de draaischijf van een 
ouderwets telefoontoestel werkt en weten zelf 
een liedje te kiezen uit de Wonderfoon. Dit is 
een ouderwetse telefoon die werkt als een mini 
jukebox. Als je namelijk de hoorn van de haak 
neemt, hoor je de kiestoon en als je daarna een 
nummer tussen de 0 en de 9 kiest hoor je een 
liedje uit het verleden. Van Wim Sonneveld via 
Nikkelen Nelis tot Dorus en z’n ouwe jas met twee 
motten. De muziek samen met het toestel van 
vroeger blijkt een mooi middel om de bewoners 
te activeren, rust te geven en ook soms te 
emotioneren. Er wordt zelfs meegezongen. 
Een ware aanwinst voor Siena!

De beweegroute

Wonderfoon op Siena

In mijn werk gebruik ik heel vaak gedichten. Gedichten rondom een afscheidsmoment, gedichten in 
de belevingsconcerten en in de sfeergroepen. Als ik over het voorlezen van gedichten vertel, reageren 
mensen vaak verbaasd: ‘dat is toch veel te ingewikkeld allemaal, voor mensen met dementie’.  
Mijn ervaring heeft geleerd dat gedichten juist veel teweeg brengen. 

Ik heb een prachtige herinnering aan een bewoner met dementie, die hele gedichten kon declameren. 
En dat hij spontaan een gedicht voordroeg in de huiskamer. Ik denk nog vaak aan die keer dat meneer 
een liedtekst in het Duits van Franz Schubert begon voor te dragen. De hele huiskamer werd stil en 
mensen luisterden ademloos. En na afloop werd er na een korte stilte hard voor meneer geklapt.  
Bij enkele bewoners stonden tranen in hun ogen. Hebben zij de inhoud letterlijk gevolgd?  
Ik denk dat vooral de sfeer uit de tekst verstaan wordt en dat deze heel direct bij mensen  
binnen komt. Gedichten spreken tegen ons, brengen gevoelens in beweging, bieden troost, 
en roepen herinneringen op. 

Graag wil ik de lezers van de Padua Courant vertellen over een boekje dat onlangs verschenen is: 
DICHTER. Te leven en dat leven vergeten. Het is een gedichtenboekje waarin ervaringen met dementie 
verwoord worden in dichtvorm. Op de achterflap staat het als volgt: ‘Gedichten gemaakt voor iedereen die 
met de ziekte te maken krijgt. Gedichten over de verwarring, het vergeten, het verdwalen en verspreken. 
De veranderingen, het verlies. Het verdriet. Gedichten over vasthouden, vrijlaten en verder gaan.’ 
De gedichten gaan over heel herkenbare situaties, die een lach en een traan kunnen oproepen. 
Ik heb het boekje aangeschaft en het ligt ter inzage in de stilteruimte op de 1e verdieping.

Kwijt  
Bas Rompa

Mijn moeder had de ziekte van alzheimer.
zelf noemde ze het: last van vergetelheid.
Haar spullen waren plotseling spoorloos
en ze raakte steeds vaker woorden kwijt. 

Piekerend betastte ze haar dunne haren;
haar handen zochten naar geheime plek
waar het woord zich stiekem had verborgen.
‘En anders,’ zei ze, ‘zijn mijn hersens lek.’

Ik wist: ik moest haar rustig laten zoeken,
Maar meestal zei ik het woord zacht voor.
Ze deed dan of ze het niet hoorde en lachte:
‘Ik wist wel dat ik zou vinden hoor!’

Voorland
Ymkje Swart

Er was samenhang.
Nu warboelt alles. Ik
knijp hem. Waakzaam zijn:
de woorden aangelijnd houden.
Zo lang als het kan. 

We hebben niet voor altijd tijd.
Niemand heeft me ooit een later
beloofd. Zou ik net als jij… Laten we
de krimpende wereld om jou heen
opnieuw benoemen in houden van.
Elkaar weer voor het eerst ontmoeten
en vasthouden. Heel lang vasthouden.

Gedichten spreken tegen ons

Door Charlotte Verhaag

Door Marijke van Es
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Beste mensen,

U heeft mij waarschijnlijk al wel in het restaurant 
rond zien lopen. Toch maak ik graag van deze 
gelegenheid gebruik om mij aan u voor te stellen. 

Ik ben Wil van Gool en vanaf 1 december 
werkzaam als Teammanager Dienstverlening. 
Deze functie verdeel ik over twee locaties en zo 
ben ik dus 2 à 3 dagen op Padua en de andere 
dagen op De Heikant, waar ik al bijna 35 jaar 
werkzaam ben. In de eerste maand dat ik hier 
werk is het mij opgevallen dat er een fijne en 

gemoedelijke sfeer is op Padua. Het is een gezellig 
huis om te werken en hopelijk ook om te wonen. 

Even een klein beetje over mijzelf: ik ben al 34 
jaar getrouwd met Mariska en wij hebben een 
dochter en een zoon (die nog een stuk groter is). 
Ik ben een echte Tilburger, redelijk bourgondisch 
en ik houd ook van sport. Ik ga proberen zo goed 
mogelijk mijn tijd en energie over deze twee 
mooie locaties te verdelen en hoop op een 
mooie toekomst in deze nieuwe samenstelling.

Wil van Gool

De centrale cliëntenraad van De Wever heeft 
goedkeuring gegeven aan het beleid om de 
horecaprijzen binnen de gehele Wever naar 
hetzelfde niveau te brengen. Dit betekent voor 
Padua dat er vanaf 1 januari andere horeca prijzen 
gelden voor bepaalde producten. 

De nieuwe prijslijst is van invloed op de kosten 
van koffie, thee, frisdrank, alcoholische dranken 

en de warme maaltijd. Hiervan zijn de prijzen iets 
omhoog gegaan. Als u specifieke vragen heeft, 
kunt u terecht bij het horeca personeel.

Bedankt voor uw begrip.

Team horeca en receptie

Even voorstellen

Nieuwe horecaprijzen 2020

Landelijke ontwikkelingen in de zorg

Bent u niet tevreden?

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. 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. Het leek eigenlijk iets te mooi 
om waar te zijn. We krijgen uiteindelijk wel meer, 
maar minder dan eerder werd gedacht. 

Intussen zijn we namelijk recent geïnformeerd 
dat de tarieven van de verschillende zorgzwaarte 
pakketten (zzp) per 2020 worden aangepast. 
Voor alle zorgzwaarte pakketten is dat een positieve 
ontwikkeling, behalve voor de zzp 4. Daarvan heeft 
men landelijk besloten dat hier 22% op gekort 
kan worden. Binnen De Heikant hebben we 75 
bewoners wonen die deze indicatie hebben. 
Dat leidt voor De Heikant tot een forse daling 
van inkomsten. Dit bedrag wordt in 
2020 gecompenseerd uit de extra 
kwaliteitskadermiddelen. 

En als het daar dan bij was gebleven….
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 als organisatie hier 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. Het gevolg is dat we onze mooie plannen 
voor 2020 en 2021 niet tot uitvoer kunnen brengen. 
De zorg die we nu geven aan onze bewoners 
kan gehandhaafd blijven. We hebben echter 
geen middelen om bijvoorbeeld het toezicht in 
de huiskamers verder uit te breiden en om extra 
welzijnsmedewerkers aan te nemen, die voor 
die belangrijke daginvulling zorgen voor 
onze bewoners. 

Ondanks dit alles zijn we ervan overtuigd dat we 
samen kwalitatief goede zorg kunnen blijven bieden 
die voor u en uw familielid nodig is.

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. Als u thuiszorg ontvangt, kunt u dit 
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. We proberen dan tot een oplossing 
te komen die hopelijk tot een verbetering zal leiden.

Marije Ruijgh 
Onafhankelijk klachtenfunctionaris
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Dag allemaal,
Mijn naam is Riet Krugers en ik ben geboren in 
Soerabaja. Als meisje van vier jaar ben ik samen 
met mijn broer en vader, na het overlijden van 
mijn moeder, naar Nederland verhuisd. Sinds 
mijn vierde jaar woon ik in Tilburg. Mijn vader 
is hertrouwd en ik had een lieve stiefmoeder. 
Uit dat huwelijk zijn twee meisjes geboren. Zelf 
heb ik geen kinderen en mijn man is overleden. 
Door mijn hoge leeftijd zijn er helaas veel 
mensen om mij heen weggevallen. Ik heb nu een 
mantelzorgster die alles regelt en haar zus helpt 

waar ze kan. Ik ben een lieve en zachtaardige 
vrouw met een eigen wil. Verder ben ik zeer 
geduldig maar ik kom wel voor mezelf op. Ik 
kan goed luisteren en houd niet van onrecht. In 
mijn vrije tijd heb ik altijd zelf kaarten gemaakt. 
Daarnaast houd ik erg van pure chocolade. Mijn 
motto is: geniet van elke dag. 
Ik heb tot mijn 95e zelfstandig gewoond. Mijn 
laatste woonadres was de Duynsberg. Ik besef 
wel dat zelfstandig wonen niet meer gaat en ben 
dankbaar voor alle hulp die ik krijg. 



High Tea bewoners Siena

Vrijdag 22 november om 16.00 uur werd er in de 
Piazza een High Tea geserveerd voor de bewoners 
van Siena. Vooraf werden er met de medewerkers 
van de horeca lekkere hapjes bedacht en besteld. 
Op de dag zelf werden enkele tafels in Piazza 
aangekleed met witte tafellinnen waarop wij roze 
rozenblaadjes lieten vallen én pepernoten.  
Het was tenslotte ook Sinterklaastijd! 

Terwijl wij, Laura, vrijwilliger Jan en ik, de tafels 
dekten, zorgden de gastvrouwen op de afdeling dat 
de bewoners er piekfijn uitzagen; zij die dit wilden 
werden mooi opgemaakt. De tafels werden ingedekt 
met prachtig servies. Veel borden, kannen en enkele 
kopjes hadden wij al op Padua maar de rest hebben 
wij mogen lenen van een kringloopwinkel. Dit was 
servies met bloemetjes en gouden randjes, ideaal 
voor een high tea! Ondertussen kwam pianist Leo 
Willemen ook binnenwandelen om de happening 
te voorzien van de muzikale omlijsting. 
Al met al heel gezellig!

We begonnen met een heldere groentesoep en 
daarna kwamen de schaaltjes met kleine zachte 
broodjes belegd met zalm, salades en kaas. 
Chapeau voor de horecamedewerkers; zij hadden 
de etagères en schaaltjes prachtig gevuld zoals 
op de foto te zien is. De bewoners genoten van 
al het lekkers wat op tafel werd gezet en op de 
achtergrond klonk de gezellige pianomuziek. 
Rond 18.00 uur kwam er een einde aan deze 

gezellige middag. De bewoners gingen moe 
maar voldaan naar de huiskamers.Maar wat is 
een high tea? ‘High tea’ heette eerst  ‘low tea’. De 
‘lage thee’ was de chique thee met versnaperingen 
die genoten werd aan de lage koffietafel. Dit in 
tegenstelling tot de ‘hoge thee’ 
van de lagere klassen die een volwaardige maaltijd 
was en dus aan hoge eettafels gegeten werd. 
Naar verluidt zou ‘low tea’ zijn bedacht door 
de hertogin van Bedford, eind 19e eeuw. 
Het elektrische licht was net uitgevonden 
en het werd chic om zo laat mogelijk te eten. 

Om de lange tijd van de lunch tot aan het avondeten 
te overbruggen, vulde de hertogin haar maag met 
wat kleine snacks bij de thee, zoals cakejes met jam 
en room. Het idee sloeg aan. Maar waarom spreken 
we nu van ‘high tea’? Dat hebben we te danken aan 
de Amerikanen. Zij noemden de ‘low tea’ gewoon 
high, want dat klinkt deftiger, alsof het komt van 
de ‘high class’. Tegenwoordig is een high tea dus 
niet alleen voor de high society maar óók voor de 
bewoners van Padua! Nog even een gouden tip 
voor kringloopliefhebbers: wij hebben het servies 
mogen lenen van Kringloopwinkel de Tweede Editie, 
Koningsplein 245 te Tilburg. 

De Kluskubus
Sinds enige tijd hebben we op Genua de Klus kubus. Vooral voor de heren leuk om mee bezig te zijn. 

Lichtjestocht
De een viert lichtjesdag om dierbaren te herinneren of te gedenken, bij Padua in Tilburg hielden ze op 
maandag 16 december een lichtjestocht om de kerst(viering) voor de bewoners in te luiden en iedereen een 
fijne kerst en jaarwisseling te wensen. Ruim 80 mensen, jong en oud liepen deze tocht van ruim een half 
uur mee door de straten van de wijk Padua.
Versierd met lampjes kwam de stoet wat moeizaam op gang maar al gauw werd er stevig doorgestapt en 
met de kerstengel voorop in de stoet werd iedereen veilig door de straten geleid.
Na afloop was er voor iedereen warme chocolademelk met daarbij iets lekkers en vrolijke kerstmuziek. Dit 
was het begin van een mooie kerstviering en een start naar een goed 2020
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Door Laura Buskens en Charlotte Verhaag



Zie ginds staat de stoomboot! 

Afscheid medewerker

Terwijl er in Nederland discussie wordt gevoerd 
over de kleur van onze Pieten, zijn de Pieten Kees 
en Jos volop bezig met het maken van een super 
mooie pakjesboot, die straks een bijzonder plekje 
in huize Padua gaat krijgen.

Tijdens mijn koffiemoment met beide heren 
zie ik hoeveel plezier deze mannen hebben bij 
het schilderen van de boot en de humor die 

deze heren hebben. Dat maakt mijn koffie moment 
extra bijzonder.
Kees en Jos voeren tijdens dit koffiemoment 
ook discussies over de kleur, maar dat is meer over 
de kleur van het dak van de kajuit en of deze geel, 
groen of rood moet zijn! 

Sint en Piet zijn trots op het resultaat.

Lieve bewoners en collega’s, 

Op 1 maart 2020 ga ik Padua verlaten. Ik ga met 
vervroegd pensioen na 12½ jaar met plezier hier 
op Padua in de nachtdienst te hebben gewerkt. 

Zoals we het vroeger noemden, op afdeling Verona, 
nu Vittoria / Porto Casa. Ik zat al vanaf 1973 in de zorg, 
dat is ruim 40 jaar. Daarom vind ik het nu tijd geworden 
om het aan de jongere generatie over te laten. 
Op 17 januari 2020 is mijn afscheid in Piazza. 

Het was voor mij een voorrecht om voor u als bewoner 
te mogen zorgen. Ik wens u allen het allerbeste.

Liefs, 
nachtzuster Liesbeth Theunis

Gezellige middag met  
het Odulphuslyceum

Woensdagmiddag 20 november mochten wij 
leerlingen van het Odulphuslyceum ontvangen 
die in het kader van een opdracht voor school 
voor onze bewoners een gezellige middagactiviteit 
verzorgden. Een van de dingen die zij hadden 
voorbereid, was een geur quiz die voor 
herinneringen zorgde maar ook voor veel hilariteit.

Door Jan Rasterhoff

Door Saskia van Antwerpen
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Op 1 januari is de Wet Zorg en Dwang ingegaan. 
Deze wet is er om vrijheidsbeperking tegen  
te gaan en gaat uit van een getrapt zorgmodel.  
Als het niet lukt om een vrijwillig alternatief te 
vinden voor de onvrijwillige zorg, wordt er steeds 
meer deskundigheid ingeschakeld om mee 
te denken. De wet beschermt cliënten tegen 
onvrijwillige zorg met een stappenplan  
dat waarborgt dat alle mogelijkheden 
voor vrijwillige zorg in beeld komen.

De uitgangspunten van WZD

1. Terugdringen van onvrijwillige zorg:  
 ‘Nee, tenzij ….’ . Dwang moet zoveel mogelijk 
 worden voorkomen. Een goede analyse, 
 multidisciplinaire besluitvorming, het zoeken 
 naar alternatieven en evaluatie zijn onderdelen 
 van dit proces;
2. De juiste zorg op de juiste plaats. 
 Door de maatschappelijke ontwikkeling dat 
 cliënten zo lang mogelijk thuis moeten blijven, 
 ontstaat het risico dat de zorg soms te laat komt
 of de benodigde kwaliteit niet beschikbaar is;
3. Deskundigheidsbevordering. 
 Het verhogen van de kwaliteit van onvrijwillige 
 zorg door voldoende en deskundig personeel. 
 Deskundigheidsbevordering met betrekking 
 tot kennis en vaardigheden van zorgverleners en 
 behandelaren is een belangrijk aandachtspunt;
4. Aandacht voor en het versterken van 
 de rechtspositie van cliënten. 
 Cliënten die te maken krijgen met onvrijwillige 
 zorg, moeten weten wat hun rechten zijn, 
 hoe ze ondersteuning kunnen krijgen en 
 waar ze een eventuele klacht kunnen indienen.

In de wet staan de volgende kwaliteitscriteria 
voor het gebruik van vrijheid beperkende 
maatregelen beschreven:
 • De situatie is geanalyseerd.
 • De maatregel/het alternatief is vastgesteld 
  na overleg met cliënt, omgeving, specifieke 
  deskundigen en relevante disciplines.
 • Er is aantoonbaar gezocht 
  naar alternatieven.
 • De maatregelen en alternatieven voldoen 
  aan de criteria van proportionaliteit, 
  subsidiariteit en effectiviteit.
 • Proportionaliteit: de maatregel staat 
  in redelijke verhouding tot het doel 
  van de toepassing.
 • Subsidiariteit: de minst ingrijpende 
  maatregel wordt ingezet bij 
  de Wet Zorg en Dwang.
 • Effectiviteit: het middel moet het 
  beoogde doel bereiken en 
  niet langer duren dan noodzakelijk.
 • Er zijn acties ondernomen om 
  herhaling te voorkomen; de maatregel 
  of het alternatief wordt geëvalueerd,  
  zware maatregelen of maatregelen 
  bij kinderen worden sneller geëvalueerd.
 • Er is een rapportage en verantwoording 
  vastgelegd in het zorg  en
  ondersteuningsplan.

Samengevat komt het erop neer dat er nog 
meer vanuit het belang van de cliënt gedacht 
gaat worden. Ook zal er voortaan door een 
onafhankelijk persoon mee gekeken worden, 
als uiteindelijk een maatregel niet gestopt kan 
worden. Dit om ervoor te zorgen dat er zorgvuldige 
keuzes gemaakt worden.

Wat is de WZD?
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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 
stelden u hierover enkele vragen bij de zorgleefplanbespreking. Wij vroegen 
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.

Fijn dat u zowel het goede als de verbeterpunten met ons wilt delen.
Wij gaan ermee aan de slag!

8,0

In het derde kwartaal van 2019 hebben 23 bewoners of familieleden een reactie gegeven.
U waardeert de zorg  en dienstverlening bij Padua met het cijfer 8,0.
91% van deze bewoners of familieleden bevelen Padua aan om te komen wonen.

Enkele voorbeelden van zaken 
die volgens u goed gaan

•   Sfeer is goed
•   Goede zorg en leuke   

 welzijnsactiviteiten
•  Korte lijntjes naar de familie   
 toe

Enkele voorbeelden van zaken 
die volgens u anders of beter 
kunnen

•  Persoonlijke was bij Lips werd 
 niet goed verzorgd
• Vaste afspraken nakomen
• Erop letten dat bewoners   
 schone kleding aan hebben, dus  
 ook tussendoor eventueel   
 omkleden.
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Ondersteuning bij thema activiteiten
Werkdagen/tijden   In overleg, de activiteiten 
zijn meestal tussen 9.30 en 12.30 uur en tus-
sen 12.30 tot 17.00 uur.
Taakomschrijving   Je ondersteunt bij thema 
activiteiten zoals met kerst, carnaval, muziek 
middagen. Deze activiteiten zijn in welzijns 
ruimte Piazza van Padua.
Je helpt met klaarzetten van stoelen en tafels in 
de gewenste opstelling, rondbrengen van koffie/
thee en eventueel achter de bar. Ondertussen 
maak je een praatje met de gasten en geniet je 
mee van de georganiseerde activiteit. 

Vrijwilliger schilderles  
Werkdagen/tijden   donderdagochtend
tussen 10 en 12 uur.
Taakomschrijving   Je vindt het leuk om 
anderen (basis) schildertechnieken te leren. 
Materialen zijn aanwezig, het ontbreekt ons 
alleen nog aan talent! Kom jij ons helpen?

Bezoekvrijwilliger 
Werkdagen/tijden   aanwezigheid in overleg.
Taakomschrijving   je bezoekt een bewoner 
vanuit een meelevend hart. Gezelschap en 
een fijn gesprek staan centraal bij het bezoek. 
Soms zoeken we een vrijwilliger die kan voldoen 
aan een specifieke vraag. Uiteraard overleggen 
we dit met elkaar.

Vrijwilliger duo fiets  
Werkdagen/tijden   in overleg.
Taakomschrijving   Je vindt het leuk om 
met een bewoner te gaan fietsen op onze 
duo fiets. Deze fiets is elektrisch ondersteund 
en je zit hierbij naast elkaar. Dit is voor onze 
bewoners die niet meer zelfstandig kunnen 
fietsen een heerlijk uitje!

Spreekt één van deze vacatures je aan? 
Bel dan Elise Swietkowiak via 013 5408792.

Vacatures vrijwilligerswerk 
Padua is regelmatig op zoek naar enthousiaste vrijwilligers,  
denk hierbij aan onderstaande mogelijkheden:

Vrijwilligersacademie
Maak van 2020 Jouw Succesjaar!
Datum:  vanaf 20 januari 2020
Tijd:    09.30 – 12.30 uur 
Locatie:  MFA de Symfonie, Eilenbergstraat 250, 5011 EC Tilburg

Bij het ter perse gaan van deze editie waren nog niet alle cursussen bekend. 
U kunt eventueel een actueel overzicht bekijken op de website van  
Contour de Twern: www.vrijwilligerstilburg.nl en dan klikken op ‘cursussen’. 

Verjaardagen
Januari

10  Mevrouw Van Peer
10  Mevrouw Van Peer
11  Mevrouw De Brouwer
14 Mevrouw Coppens
22  Mevrouw Deekman
23  Mevrouw Otten
  Mevrouw Wijgerde
28  Mevrouw Swinkels

Februari

2 Mevrouw Beerens
 De heer Elias
5 Mevrouw Van Meel
9  Mevrouw Van Balkom
11  Mevrouw Pelkmans
14  Mevrouw Beekmans
15  Mevrouw Cools
17  Mevrouw De Vos
19  De heer De Bont
30  Mevrouw De Bont

Maart

2  De heer Van Wanrooij
6  Mevrouw Van Kempen
11  Mevrouw Aarts
12  Mevrouw Van Wilderen
20  Mevrouw Wolfs
22  Mevrouw Smulders
23  Mevrouw Van Kollenburg
 Mevrouw Postelmans

De bewoners

 
Wij heten welkom
Mevrouw Mecking
Mevrouw Louer
Mevrouw Elias
De heer Elias
Mevrouw Krugers
Mevrouw Robben
Mevrouw Hoevenaar
Mevrouw van Corven
De heer van Corven

Nieuwe bewoners
Mevrouw van Herwaarde is verhuisd naar de 
Heikant

Verhuizingen

18 PADUACOURANT 19PADUACOURANT



Kerkvieringen zaterdagmiddag 16.00 uur 
4 jan Eucharistieviering  Pastor Tarsis

11 jan Woord-  en communiedienst  Werkgroep parochie

18 jan Eucharistieviering  Pastoor Frank Lemmens

25 jan Woord-  en communiedienst Werkgroep parochie

1 feb Eucharistieviering Pastor Tarsis

8 feb Woord-  en communiedienst Werkgroep parochie

15 feb Eucharistieviering Pastoor Frank Lemmens

22 feb Woord-  en communiedienst Werkgroep parochie

29 feb Eucharistieviering Pastor  Tarsis

7 mrt Woord-  en communiedienst Werkgroep parochie

14 mrt Eucharistieviering Pastor Tarsis

21 mrt Woord-  en communiedienst Werkgroep parochie

28 mrt Eucharistieviering Pastores Tarsis en Sjack Willemen
 
4 jan Pater Tarsis Eucharistieviering 

In herinnering
Meneer Vorster

De heer Vorster is op 2 februari 2018 op kamer 
083 van afdeling Vittoria komen wonen, 
samen met zijn vrouw. Hij had vroeger vogels en is 
daarmee ook Nederlands kampioen geweest. 
Het was voor meneer dan ook fijn om tegenover 
de vogelkooi in de Vide te wonen. Meneer 
deed altijd mee aan activiteiten; hij genoot hier 
ontzettend van en hield vooral van muziek. 
Ontbijten deed hij met zijn vrouw in de huiskamer, 
de warme maaltijd gebruikten zij in het restaurant. 
Als je vroeg: ‘Heeft het gesmaakt?’, gaf meneer 
steevast het antwoord: ‘Het eten is hier altijd 
goed’. Hij was altijd erg zorgzaam naar zijn vrouw 
en zij genoten heel erg van het samen zijn met 
elkaar. Meneer is na een kort ziekbed 
op 9 oktober 2019 overleden. Rust zacht. 

In herinnering
Mevrouw Claassens

Mevrouw Claassens was bij ons allen bekend als 
Joke. Na een kort ziekbed hebben wij afscheid 
genomen van haar. Joke was in voor een praatje, 
had leuke humor en roerde ook haar mondje. Ze 
hield van mooie kleding en prachtige lippenstiften. 
Ze was zorgzaam naar medebewoners en 
belangstellend naar personeel. Joke vertelde vol 
trots over haar gezin, en vond het fijn wanneer 
haar dochters kwamen en ging dan graag met ze 
naar beneden. Ze mistte ook haar Gus, waar ze 
dagelijks naar vroeg. Haar gezondheid ging snel 
achteruit en ze werd ziek op 2 december. Vanaf 
die dag is Joke op bed gebleven en ze is rustig 
ingeslapen in de ochtend van 6 december.
Lieve Joke, we hopen dat je je rust hebt gevonden. 
We zullen je missen. 

In herinnering
Meneer Souwen

In onze gedachten †

De heer Souwen is in september 2012 samen met 
zijn vrouw Ria in de ‘inleunwoningen’ van Padua 
komen wonen. Dit omdat de zorg voor zijn vrouw 
steeds meer toenam en het fijn was als ze hier 
wat extra hulp bij kregen. 

Deze hulp verdienden zij ten zeerste want als 
er iemand voor mensen klaar stond dan was het 
meneer Souwen wel. Iedereen was ook altijd 
van harte welkom en het was net de ‘zoete inval’. 
Meneer zat nooit stil en hielp de technische 
dienst daar waar mogelijk was. Ook bracht hij 
met zijn aanhanger rolstoelen weg naar adressen 
waar bewoners uitstapjes maakten. Zelfs bij de 
bewonersvakantie was meneer Souwen aanwezig 
om te zorgen dat de spullen op de plek van 
bestemming kwamen. Hij werd hierdoor ook erg 
geëerd en gewaardeerd en had daarom ook een 
badge van vrijwilliger op. 

Helaas stierf in 2013 zijn Ria door 
gezondheidsredenen en verhuisde meneer vanuit 
de ‘inleunwoningen’ naar een appartement op 
de begane grond in Padua. Ondanks zijn verdriet 
ging meneer toch door met zijn vrijwilligerswerk. 
Hij bracht in alle vroegte de krant rond op de 
afdeling, hielp de was sorteren, bracht de 
bewoners naar het restaurant voor de warme 
maaltijd en bracht ze daarna weer veilig thuis. 
Hij was een opgewekte, parmantige man, altijd 
positief en klaar voor een praatje. “Het komt goed”, 
zei hij dan weer. 

Meneer Souwen, mogen we je bedanken 
voor alles wat je voor Padua gedaan hebt, 
voor onze bewoners, maar ook voor 
ons personeel. We zullen je niet vergeten!

De heer Souwen
Mevrouw Van der Heijden
De heer Vorster
Mevrouw Van Spaandonk
Mevrouw Claassens
Mevrouw Van Groenendaal
Mevrouw Trompen
De heer van Kempen
De heer de Vos
Mevrouw Bouwens

Twee gedichten
Door Siep De Vos 

Vaagheid in de ogen
van mijn man
Troebel met daarachter
nog een vraag…
Help mij…help mij
ik verdrink in vertwijfeling

Dappere vechter
onversaagd vasthoudend
aan alles wat je kent en weet
En dan toch heel
langzaam onderzakkend
in een poel van vergetelheid
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Maandag

Wandelgroep 
Piazza 10.00 – 11.30
Elke maandagochtend gaat 
de wandelclub van Padua 
wandelen. We lopen elke week 
een andere route van 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 
opnemen met Trees Jansen.

Barakken 
Piazza 10.30 – 11.30
Dit is een spel waarvoor de 
biljarttafel wordt gebruikt. Een 
schuin oplopend plankje met 
gaten erin wordt op het biljart ge-
legd. Ieder gat vertegenwoordigt 
een aantal punten. Als de bal in 
een gat terecht komt dan levert 
dit punten op. Voor mee info
vraag naar Saskia van Antwer-
pen.

Bibliotheek
Leestafel 10.30 – 11.45 
Elke maandag zitten vrijwilligers 
Suzanne en José voor u klaar 
aan de grote leestafel in het res-
taurant. Zij helpen u graag met 
een reeks boeken die regelmatig 
wordt vernieuwd.

Kleding herstellen
Leestafel 14.00 – 16.00
Elke maandag zit vrijwilligster 
Emmy aan de grote leestafel in 
het restaurant. Zij repareert en 
verstelt kleding in overleg.

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 prij-
zen te winnen, komt u gezellig 
meedoen? De bingo staat onder 
begeleiding van Trees Jansen.

Dinsdag

Padua koor
Piazza 10.00 – 11.30
Het Paduakoor telt ongeveer 30 
deelnemers die met veel plezier 
komen zingen. Iedereen kan 
meedoen en ook om alleen te 
luisteren bent u van harte wel-
kom! Zou u ook lid willen wor-
den? De activiteit wordt begeleid 
door Didi Gloudemans

Mannen hobbyclub
Vide 10.30 – 11.30
Bij deze hobbyclub worden 
vooral stoere dingen gemaakt. 
Hier wordt getimmerd, gezaagd 
en herrie gemaakt.  Astrid en 
vrijwilliger Marco zijn hierbij de 
kartrekkers en zorgen voor 
de ideeën en de benodigde 
ondersteuning.

Kleurgroep
Piazza 14.00 – 16.00
Afdeling Verona gaat elke dins-
dagmiddag kleuren. Dit met een 
hoop leut en een gezellig praat-
je. De vrijwilligers Lia en Elly en 
Hélène helpen hier graag.

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 speelt op de oneven 
weken!

Rikken
Piazza 19.00 – 21.00

Woensdag

Gym Padua
Piazza 10.30 – 11.30
Bewegen in de welzijnsruimte 
onder leiding van Trees Jansen. 
Kosten voor deelname zijn €10,  
per maand. 

Donderdag

Hobby groep
Piazza 10.00 – 11.30
In de hobby groep gebeurt elke 
week iets anders; van bewerken 
van glasmozaïek tot het maken 
van een schilderij. Zou u graag 
meedoen? neem dan contact op 
met Didi Gloudemans

Vaste activiteiten
Beweeggroep
Vide / Huiskamer Porto 
10.45 – 11.30
Beweeggroep voor bewoners 
van Vittoria en Porto Casa onder 
leiding van Charlotte Verhaag

Bingo / Film middag
Huiskamer Porto 14.00 – 16.00
Bingo voor bewoners van Vitto-
ria 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.

Luisteren vanuit je leunstoel
Vergaderruimte 10.30 – 11.30
Let op: Twee vrijdagen in de 
maand, op de even weken

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 

Heeft u een vraag over een 
van de activiteiten? Alle mede-
werkers zijn bereikbaar via de 
receptie Tel: 013 540 86 00.

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

Enkele activiteiten zijn alleen 
toegankelijk voor bewoners van 
Vittoria, Porto Casa en/of Genua 
en Siena.

Houd de informatiezuil bij de 
entree en de tv-schermen in de 
gaten voor het actuele aanbod 
en meer uitleg bij de activiteiten!

JANUARI

Vrijdag 15 januari
Museumvoorstelling 
14.30 – 16.30 uur 

FEBRUARI

Vrijdag 7 februari
Jaren 60 muziek
14.30 16.30 uur

Vrijdag  14 februari
Gezelligheidskoor 
de Begonia’s
14.30 – 16.30 uur

Zondag 23 februari
Carnaval
Tijden volgen nog, houd de 
schermen goed in de gaten

Maandag 24 februari
Carnaval
Tijden volgen nog, houd de 
schermen goed in de gaten

Dinsdag 25 februari
Carnaval
Tijden volgen nog, houd de 
schermen goed in de gaten

Woensdag 26 februari
Afsluiting carnaval  
met DJ Thijs
Haringhappen
Tijden volgen nog, houd de 
schermen goed in de gaten

MAART

Vrijdag 6 maart
John Desmares & Friends
14.30 – 16.30 uur

Maandag  
16 t/m zondag 22 maart
Themaweek

Incidentele activiteiten 
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Kapsalon Padua 
Het team van Kapsalon Padua 
bestaat uit professionele kapsters. 
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 kunt zonder afspraak bij ons terecht, maar mocht u liever 
een afspraak maken, dan zijn wij bereikbaar op 
013 540 86 19 of 06 232 666 19.

De Salon
De Salon is een schoonheidssalon waarvan alle 
bewoners van Padua en bewoners van de aanleun-
woningen gebruik kunnen maken. 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
 013 540 86 45  
 buiten openingstijden:  
 06 246 938 64

Openstelling Schoonheidssalon: 

Woensdag  8 en 22 januari
Woensdag  5 en 19 februari
Woensdag  4 en 18 maart

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

Pedicure verpleegafdeling   
Door Diny Santegoets

Mijn naam is Diny Santegoets. Sinds 2000 ben ik 
werkzaam bij De Wever. In 2003 heb ik de opleiding 
Pedicure gevolgd en in 2005 ben ik als pedicure 
gaan werken op verschillende afdelingen voor 
mensen met dementie. 

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 
met dementie binnen De Wever, dan kunt u mij 
bereiken op 06 434 042 69.

Pedicure op Padua 
 
Door Laurette van der Sprong

U kunt bij mij terecht 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 via 06 289 214 79.
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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
Wil van Gool
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)
Mail: receptie.padua@dewever.nl

Huismeester

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

Bereikbaarheid Padua

Redactie
Nathalie Bettonviel – Coördinator Receptie
Elise Swietkowiak  – Coördinator Vrijwilligers

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 13 maart. Graag teksten 
aanleveren als Word document en foto’s los, 
als apart bestand.

Colofon
 
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! 
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