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Vrijwilligster Marij 
in de schijnwerperOproep Rikkers 

Op dinsdagmiddag en woensdagmiddag 
wordt er op afdeling Heerevelden gerikt.
We hebben vier actieve vrijwilligers die 
dinsdag en/of woensdag een groepje 
begeleiden om te kunnen rikken.

Op het moment zijn de groepjes niet meer zo 
groot en zouden we wel wat versterking kunnen 
gebruiken. Wij zijn op zoek naar enkele kaarters 
die op dinsdag en/of woensdag mee zouden 
willen rikken. 

U kunt zich hiervoor aanmelden bij Karlijn Klomp, 
welzijnsmedewerker. Het is wel van belang dat u 
het kaartspel rikken kent. Er zijn geen kosten aan 
verbonden. 

Het nieuwe jaar beginnen we met een 
nieuwe uitgave van de Reyswijzer. Een 
heel nieuw jaar hebben we voor ons liggen, 
benieuwd wat het ons brengen gaat.

De redactie wenst u een gelukkig nieuw-
jaar en ook in dit nieuwe jaar zullen wij er 
weer voor gaan zorgen, dat er gevulde 
Reyswijzers en Weverke’s  in uw brieven-
bus zullen vallen. 

Hebt u het nieuwe onderwerp Er is post al 
gezien? We delen hierin de post die we bij 
de redactie ontvangen. Het lijkt ons leuk, 
dit met u als bewoner te delen.

Veel leesplezier toegewenst

Vanuit de redactie

Marij woont inmiddels zo’n drie jaar in 
Reyshoeve. Ze heeft het hier erg naar de zin. 
Doet overal aan mee, zoals ’s morgens 
koffiedrinken in de Viersprong en ’s middags 
eind van de middag, wordt er gezellig een 
borreltje gedronken met andere bewoners.

Ook doet Marij veel hand- en spandiensten voor 
Reyshoeve. Zoals servetten vouwen en nieuwe 
menulijsten in de mappen doen van de menu-
kaarten in de Viersprong.
Zoals u op de foto ziet, voorziet Marij de kerst-
presentjes van persoonlijk geschreven kaartjes 
met een strik. 

Sinds kort heeft Marij een echte badge met de 
functie ‘manusje van alles’ erop.

Deze functie past echt bij haar. Iedereen weet 
Marij te vinden als er handen te kort komen. 
Super, zo’n gelukkige en ijverige bewoonster. 
Daar worden wij als medewerkers blij van.

Leuk! Er is post
Reacties van onze bewoners, 
medewerkers, familie en vrijwilligers 

Beste redactie,

Ik wil mijn complimenten geven voo
r 

‘t Weverke van de m
aand december. 

Ziet er fantastisch
 uit.

Met vriendelijke g
roet,

Annet van den Hout (familielid bewoner)
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Vissen
Op vrijdag 19 oktober is de wens van de heer 
Cremers van afdeling Campenhoef in vervulling 
gegaan.  Samen met de gehandicaptensportver-
eniging Tilburg, aan de Sweelincklaan te Tilburg 
heeft hij heeft een ontzettende leuke middag 
gehad. Hij had een ontzettende grote vis aan de 
haak geslagen, zo groot dat de lijn uiteindelijk brak 
en de vis er als een haas vandoor ging en de 
dobber en de vislijn boven ons in de boom 
eindigde. Dat mocht de pret niet drukken, want er 

werd een nieuwe lijn uit de viskoffer gehaald, 
nieuw aas aan het haakje en op naar de volgende 
vis. Heel geconcentreerd keek de heer Cremers 
naar de dobber en hij had er echt zicht op. We kre-
gen veel aanloop van leden van de visvereniging 
en die zagen allemaal dat hij vroeger vaker gevist 

had. Uiteindelijk zijn er vier vissen gevangen. 
Het is een ontzettende mooie dag geweest met 
een zonnetje en allemaal mooie  herfstkleuren om 
ons heen. De heer Cremers kreeg na afloop nog 
een medaille. Bij thuiskomst heeft hij nog een 
heerlijk bakje kibbeling op voor bij de avondmaal-
tijd. De heer Cremers heeft ontzettend genoten en 
was erg dankbaar voor deze dag.  
Bianca, Marion en de heer Cremers

Lunchen
Mevrouw Mathijsen is nog niet zolang woonachtig 
op afdeling Huibeven. Voorheen woonde ze in een 
‘paleisje’ op de Heijhoefpromenade.
Ze had een wens en wel een dagje winkelen en 
lunchen bij De Groene Vlinder. Natuurlijk hebben 
we daar gehoor aangegeven, en zijn we vandaag 
te voet naar de Heijhoef gelopen en samen ge-
luncht bij De Groene Vlinder en daarna alle 
winkels bezocht en wat kerstspulletjes gekocht 
voor op haar kamer. Op de weg terug nog even 
een kopje koffie met progrestaart, en een lekker 
aperitiefje. Mevrouw genoot en vroeg me steeds, 
hoeveel moet ik je betalen. Ik zei nee dit is uw 
wens en dit betaal ik vandaag. Onderweg natuur-
lijk ook veel bekenden tegengekomen, waaronder 
oude buren. En zelfs familie en medebewoners. 
Om half 5 zijn we rustig teruggelopen. Mevrouw 
was er vol van en zei steeds: Wat fijn hè, zo’n 
middagje weg. Ik zei mevrouw Mathijsen als u 
geniet, geniet ik ook! Bij thuiskomst kuste ze me 
op de wangen en zei ga maar gauw naar je gezin, 
want je was vrij vandaag toch. Al met al is het een 
fantastische dag geweest.

Uitje naar tuincentrum Avri
Op donderdag 15 november zijn we met Mevrouw 
Moelands en Mevrouw Wilke van afdeling Huibeven 
naar tuincentrum Avri in Dongen geweest.
Het was al een drukte van belang bij de ingang. 
Daar werden we al verwelkomd met een prachtige 
ingang. Het thema was De Efteling. Wat was het 
mooi. Na eerst een rondje door de kamerplanten-
afdeling begon het sprookje. We hebben onze 
ogen uitgekeken en vielen van de ene ohhh… 
in de andere. Wat een sprookje was het! Aangeko-
men bij het restaurant om te lunchen konden we 

helaas geen plaatsje bemachtigen. Maar geen 
nood. We hebben de dag afgesloten met een 
heerlijke lunch bij De Groene Vlinder. De dames 
hebben zichtbaar genoten met een brede glimlach 
op het gezicht. En daar doen we het tenslotte voor.
Lilian van Berkel 

Uitstapje Efteling 
De Wensboom heeft weer een wens vervuld!
Op vrijdag 21 september was het zover. Lunchpak-
ketjes waren gemaakt, koffie werd gezet en ieder-
een had goede zin. Met 12 bewoners en 
12 begeleiders gingen we op pad. Of het zonnetje 
zou komen was nog de vraag, maar dat kon de pret 
niet drukken.Na een mooie wandeling door het 
sprookjesbos hebben we bij het Witte Paard ons 
lunchpakketje op met een kopje koffie of thee.
Daarna zijn we met een aantal mensen naar 
Droomvlucht gegaan voor een virtuele toer door de 
attractie. De techniek staat voor niks! De heer Van 
Poppel is samen met enkele andere bewoners en 

begeleiders naar de Stoomcarrousel gegaan. Hij 
heeft samen met Bianca en Karlijn op een paard 
gezeten en vond het geweldig! Toen iedereen weer 
bij elkaar was, zijn we doorgegaan naar Carnaval 
Festival waar bijna iedereen mee in is gegaan. 
Mevrouw Jacobs heeft na 50 jaar weer een bezoek 
aan de Efteling gebracht. En ondanks dat ze 
nergens in kan heeft ze volop genoten van het 
mooie park. Vanuit Carnaval Festival zijn we door-
gegaan naar het plein bij de Python. Daar zijn 
Bianca en Suzanne samen met de heer Van 
Groesen in de Vliegende Hollander gegaan. 

Zijn reactie toen hij uit deze attractie kwam: ‘G……. 
, als ik dit had geweten!’ De rest van de groep heeft 
heerlijk uit de wind in de zon op het terras gezeten. 
Als afsluiting hebben we nog samen frietjes met 
een snack gegeten. Na het eten zijn we richting 
uitgang gelopen en zijn weer met de taxi naar huis 
gegaan. Het was een Topdag met Topgezelschap!

Wensboom,
Bedankt namens ons allemaal!

REYSWIJZER REYSWIJZER

Wensboomnieuws!
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Wow! Wat is het restaurant 
‘De Viersprong’ mooi gewor-
den. Prachtige vloer, mooie 
meubels met een stijlvolle uit-
straling, en dan die prachtige 
ronde tafel in het midden. Echt 
een plaatje.

En dan die schitterende foto’s op 
een aantal pilaren in en voor het 
restaurant. Normaal gesproken 
een duur kostenplaatje, maar 

dankzij sponsoring van Fuji 
Film Tilburg hebben wij ons dit 
kunnen realiseren. Na overleg 
met Koen de Haan en Peter de 
Leeuw van dit bedrijf, zijn we 
aan de slag gegaan. Samen met 
Monica en de bewoners een 
aantal items bedacht en dit met 
Peter de Leeuw, de Technical 
Market Support van Fuji Film, 
verder uitgewerkt. Na wat avon-
den brainstormen, en ook veel 
geleerd te hebben van deze vak-
man, is het resultaat inmiddels te 
bewonderen in ‘De Viersprong’! 

Vrijdag 14 december heeft onze 
locatiemanager het restaurant 
officieel heropend. Het was een 
leuke ochtend. 

Namens ons team heten wij u 
hartelijk welkom in ons sfeervolle 
restaurant ‘De Viersprong’ en 
wensen  iedereen een vreugde-
vol, warm en gastvrij 2019 toe. 

Marja de Greeuw
Horecamedewerker

De Viersprong Agenda
De Driehoek
Koersbal 
Elke maandag en elke 1ste 
woensdagmiddag van de maand
Van 13.30- 16.00  uur. Inclusief 
borrelhapjes van het huis op de 
zondag. Vrij van kosten
           
Wijkrestaurant
Elke dinsdag en donderdag
Driegangendiner. Van 17.30 – 
19.30 uur. Kosten € 7,90

Wijklunch
Elke 2de dinsdag van de maand
Van 11.30 –13.00 uur. Kosten € 4,50

Muziekzondagmiddagen
13 januari optreden van 
smartlappenkoor Ratjetoe
10 februari optreden 
Maydoon folk&ballads
10 maart optreden P. Wijters op 
accordeon met vrolijke liederen
Al deze muziekmiddagen kosten 
€ 1,50 entree. Hiervoor krijgt u het 
eerste kopje koffie/thee van het 
huis. En in de pauze komen we 
rond met een borrelhapje. 
Inloop is vanaf 13.30 uur. 
Muziek van 14.00 – 17.00 uur

Nieuw in 2019 het Repair Café
Elke derde zaterdag van de maand
Van 11.00 – 14.00 uur
Hier zijn vrijwilligers met reparatie-
kennis en –ervaring die helpen bij 
het repareren van kapotte spullen

Bingo
Elke 4de zondag van de maand
Hele kaart € 6,00 en een halve kaart 
€ 3,00. Extra ronde voor € 1,00

Sjoelen - inloop
2de en 3de woensdagmiddag 
van de maand
13.30 -17.00 uur (gratis)

Archie de Ceuninck van Capelle
Geestelijk verzorger Reyshoeve
Aanwezig op maandag (hele dag), vrijdagochtend.

T 06 233 803 25 - E a.d.ceuninck@dewever.nl
Ongeplande zorg (zoals ziekenzegen): 013 464 41 00

Op maandag en vrijdagmorgen leg ik individuele bezoeken af. 
Daarnaast verzorg ik elke week ergens in huis een groepsactiviteit.

Ik vraag u vriendelijk om u te laten inschrijven voor zo’n activiteit 
via https://sites.google.com/view/geestelijk-verzorger/home.
Inschrijven kan tot 24 uur voor aanvang van de activiteit. Bij minder 
dan drie deelnemers gaat de activiteit niet door.

U ontvangt daarover 24 uur van tevoren bericht via e-mail.
 

Radicale vernieuwing

Innovatiecongres De Wever/Thebe

Zorg voor zingeving en ethiek Reyshoeve

Op 11 oktober 2018 hebben Anja en Monique deelgenomen aan een 
innovatiecongres, georganiseerd door De Wever en Thebe. Anja en 
ik hebben een workshop verzorgd met als onderwerp: Radicale ver-
nieuwing

Een project waar Reyshoeve aan deelneemt vanuit het ministerie 
van VWS. De dag werd gezamenlijk gestart en vervolgens kon je 
onze workshop bijwonen. Door een presentatie, voor een groot deel 
verzorgd door Hans Alofs, projectleider van Radicale vernieuwing, 
hebben wij geprobeerd om de bezoekers van de workshop te laten 
zien wat het project inhoudt. We zijn gestart met een toepasselijk 
nummer van Lange Frans: Laat dokters lekker dokteren 
(https://youtu.be/XXGaNIK5S1l) en geëindigd met een prachtig 
filmpje over digitalisering van Arnout Van den Bossche 
(https://youtu.be/QRn9ml9-BI) . We hebben de deelnemers 
gevraagd om op te schrijven waar ze blij van worden en welke 
afspraak/regel ze zouden willen loslaten? 

Wij kijken terug op een 
geslaagde dag en hopen in 
de toekomst nog vele grote 
en kleine zaken aan ons 
project te kunnen toevoegen. 

Daar worden wij blij van!

mailto:a.d.ceuninck@dewever.nl
https://sites.google.com/view/geestelijk-verzorger/home
https://youtu.be/XXGaNIK5S1l
https://youtu.be/QRn9ml9-BI
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Het behandelteam van Reyshoeve

Het behandelteam bestaat uit 
verschillende disciplines: de 
specialist ouderengeneeskunde, 
verpleegkundig specialist, fysio-
therapeuten, ergotherapeuten, 
logopedist, diëtist, psycholoog, 
muziektherapeut en geestelijk 
verzorger. Zij kunnen worden 
ingezet voor behandeling, on-
dersteuning en advies, voor zo-
wel de bewoners, familieleden, 
als voor de verzorgende teams. 

Specialist ouderengeneeskunde 
Een specialist ouderengenees-
kunde is een arts die is gespeci-
aliseerd in zorg voor kwetsbare 
ouderen en chronisch zieken 
met verschillende gezondheids-
problemen.

De specialist ouderengenees-
kunde kijkt niet alleen naar uw 
ziekte(n), maar óók naar de ge-
volgen van uw gezondheidspro-
blemen voor uw dagelijks leven. 
Welke mogelijkheden zijn er om 
zo veel mogelijk uit het leven te 
blijven halen? Er is veel aandacht 
voor de kwaliteit van leven.

Waar dat mogelijk is, overlegt de 
specialist ouderengeneeskunde 
met u over de langere termijn. 
Hoe zal de ziekte zich ontwikke-
len? Wat is de beste manier voor 
u om zich voor te bereiden op 
eventuele veranderingen? Wat is 
voor u belangrijk? De specialist 
ouderengeneeskunde biedt 

een luisterend oor, geeft deskun-
dig advies en respecteert 
uw wensen. 

Verpleegkundig specialist
Een verpleegkundig specialist 
heeft na de hbo-verpleegkunde 
een masteropleiding gevolgd. 
Zij mag medische taken uitvoe-
ren zoals anamnese, lichamelijk 
onderzoek, aanvullende diag-
nostiek en behandeling inzetten 
en medicatie voorschrijven. 
Tevens controleert en evalueert 
zij de behandelresultaten. 
Een verpleegkundig specialist 
werkt nauw samen met specia-
list ouderengeneeskunde. 

Fysiotherapie
U bent vast bekend met de 
fysiotherapeuten, zij hebben een 
mooie oefenzaal op de derde 
verdieping en zij behandelen 
ook bewoners op de afdelingen 
en bij hen thuis. Een fysiothera-
peut behandelt, begeleidt en 
adviseert bij allerlei klachten aan 
het bewegingsapparaat. Met als 
doel dat u weer zo goed mogelijk 
uw dagelijks leven kunt voortzet-
ten. We hebben de 
specialisaties geriatrie- en 
oedeemfysiotherapie in huis.

Ergotherapie
Ergotherapie biedt uitkomst bij 
problemen in dagelijkse activitei-
ten. Bijvoorbeeld als u moeite 
hebt met dagelijkse dingen zoals 

zitten, opstaan, aankleden, 
douchen of huishoudelijke taken. 
We kunnen gaan oefenen of 
gebruik maken van een hulp-
middel. Dat kan van alles zijn 
van een schoenlepel tot een 
rolstoel of scootmobiel.

Logopedie
Als u problemen heeft met com-
municeren of moeite met eten 
en drinken, kunt u bij de logope-
dist terecht. De logopedist werkt 
met u aan verbetering van uw 
spraak, taal en/of stemproble-
men of aan problemen met slik-
ken of kauwen en geeft adviezen 
over hoe er mee om te gaan.  

Diëtetiek
Bent u onbedoeld afgevallen 
door bijvoorbeeld ziekte of een 
verminderde eetlust? Wilt u in 
conditie blijven? Of bent u te 
zwaar en wilt u afvallen? De 
diëtist kan u helpen uw eet-
patroon aan te passen op basis 
van uw klachten, wensen en 
mogelijkheden.

Psychologie
Een psycholoog behandelt, 
begeleidt en adviseert op drie 
hoofdvlakken: cognitie, emotie 
en gedrag. Bij cognitie kunt u 
denken aan problemen met het 
geheugen, aandacht en concen-
tratie welke u belemmeren in het 
uitvoeren van alledaagse din-
gen. Ten tweede wordt naar een 
psycholoog verwezen bij proble-
men in de emotie, denk daarbij 
bijvoorbeeld aan angst- of stem-
mingsproblematiek. 
Tot slot kijkt de psycholoog mee 
bij vraagstukken over onbegre-
pen gedrag.

Geestelijk verzorger
Mensen kunnen hun ervaring 
rondom eindigheid en verlies 
vaak niet goed verwoorden en 
weten niet bij wie ze ermee te-
recht kunnen. Het gaat om zoge-
naamde ‘trage’ vragen, zoals:

• ‘Waarom overkomt mij dit?’
• ‘Wie ben ik nog?’
• ‘Hoe moet dit nu verder?’

Veel mensen blijven hier in stilte 
mee worstelen. Een geestelijk 
verzorger kan een van de men-
sen zijn die voor trage vragen 
een luisterend en begrijpend oor 
bieden. Neemt u gerust contact 
met mij op.

Muziektherapie
Muziektherapie biedt de moge-
lijkheid om op een non-verbale 
manier je emoties te uiten, on-

rust te verminderen en cognitie 
te prikkelen. Bijvoorbeeld door 
middel van het ophalen van 
herinneringen van vroeger door 
samen met de muziektherapeut 
naar verschillende muziek te 
luisteren maar ook samen 
muziek te maken. 

En wij werken allemaal samen!
Samenwerking is de kracht van 
ons behandelteam. Een vraag of 
verwijzing benaderen we zo van-
uit verschillende invalshoeken. 
Het komt namelijk vaak voor dat 
een klacht of probleem op meer-
dere vlakken ligt. Daarom is er 
per afdeling regelmatig multidis-
ciplinair overleg en kan het dus 
ook zijn dat bij een behandeling 
een andere discipline wordt ge-
vraagd om mee te kijken. Als er 
bijvoorbeeld sprake is van angst 
bij bewegen, dan kan de fysio-
therapeut vragen of de psycho-

loog betrokken kan worden. 
Of als een bewoner problemen 
ervaart in houding, dan kijken de 
fysiotherapeut en ergotherapeut 
samen naar een oplossing. 

Behalve binnen Reyshoeve, is 
het multidisciplinaire behandel-
team er ook voor bewoners in de 
aanleunwoningen en in de wijk.  
Indien u een verwijzing heeft, of 
u heeft een vraag voor een van 
onze behandelaren, dan kunt u 
contact met ons opnemen via 
het algemene telefoonnummer 
van De Wever 0800 3393837. 

Via dit nummer wordt u 
vervolgens in contact gebracht 
met de behandelaar die u zoekt.
De oefenzaal van de fysiothera-
pie is op de derde verdieping. 
Zij zijn telefonisch te bereiken. 
T 013 578 58 15. 

Als u op Reyshoeve woont, dan wordt u goed verzorgd en 
er worden voor u allerlei leuke activiteiten georganiseerd. 
Maar wist u dat u bij ons ook terecht kunt als u een 
behandeling nodig hebt? Als u een verwijzing hebt gekregen 
van uw arts (huisarts, medisch specialist, verpleegkundig 
specialist of specialist ouderengeneeskunde), dan kunt u 
terecht bij het behandelteam van Reyshoeve. 

In de schijnwerper
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Bloedprikdienst
Van maandag tot en met  
vrijdag van 8.30 tot 10.00 uur, 
donderdag van 18.15 tot 19.15 
uur op zorgpassage Huibeven. 
Uitgezonderd feestdagen.

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

Behandeling
U kunt, als u bent doorverwezen 
door uw arts (huisarts of medisch 
specialist), terecht bij een van de 
behandelaren van Reyshoeve. 
Wij bieden behandelingen aan 
alle bewoners, voor cliënten in de 
aanleunwoningen of uit de wijk. 
Wij komen dus ook bij u thuis!
U kunt een verwijzing krijgen voor:
- Fysiotherapie
- Ergotherapie
- Logopedie
- Diëtist
- Psychologie
- Muziektherapie
- Geestelijke verzorging

Wij werken nauw met elkaar 
samen en vullen elkaar, indien 
nodig, ook aan. Zo kan het zijn 
dat een fysiotherapeut samen 
met een ergotherapeut bij u 
langskomt om samen naar de 
hulpvraag te kijken. Indien u 
een verwijzing hebt of een vraag 
voor een van onze behande-
laren, dan kunt u contact met 
ons opnemen via het algemene 
telefoonnummer van De Wever: 
0800 3 39 38 37. Via dit nummer 
wordt u vervolgens in contact 
gebracht met de behandelaar 

die u zoekt. De oefenzaal van 
de fysiotherapie is op de derde 
verdieping. Zij zijn telefonisch te 
bereiken 013 578 58 15. 

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

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

Linnenkamer
De linnenkamer is open op 
maandag, woensdag en donder-
dag van 8.00 tot 12.00 uur. U 
kunt er terecht voor informatie 
over wassen, stomen en num-
meren van uw kleding. 

Pedicure
Afspraken via de verzorging.

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

Schoonheidsspecialiste
Regelmatig is er een professio-
nele schoonheidsspecialiste 
aanwezig. Annelies komt op 
woensdag in de even weken van 
11.00 tot 17.00 uur. U kunt daar 
terecht voor harsen, wenkbrauw-
en epileren en/of verven, mani-
cure. Een complete gezichtsbe-
handeling die bestaat uit een 
gezichtsreiniging, peeling, mask-
er, hand/armmassage, gezichts- 
massage. Manicure ook mogelijk 
bij u aan huis! Prijslijsten en 
visitekaartjes zijn ook bij de 
receptie verkrijgbaar. Afspraak 
maken kan via 06 411 669 69 of 
tijdens openingstijden in de salon.

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

Vooraankondiging Prijsverhoging De Viersprong 2019

Zoals u misschien al te horen hebt gekregen zal er in 2019 een verhoging gaan komen op het lage 
btw-tarief.  Deze zal omhooggaan van 6% naar 9%. Deze verhoging betreft ook de levensmiddelen. 
Hierdoor zijn wij genoodzaakt om de prijzen in De Viersprong in het 1e kwartaal van 2019 aan te gaan 
passen. Zodra hier meer over bekend is zal ik dit met u verder communiceren.
Peter Heijstek - teammanager Dienstverlening 

Tot ziens
Zoals al vele mensen 
hebben vernomen ga ik de 
Reyshoeve verlaten. 

Na 15 jaar hier te hebben 
gewerkt ga ik naar de 
Volckaert. Een woonzorg-
centrum in Dongen. Ik ga de 
activiteiten organiseren op 
een kleinschalig woonproject 
voor bewoners met demen-
tie. Ik heb het hier erg naar 
mijn zin gehad, vele verande-
ringen meegemaakt, mooie 
momenten gehad en veel 
geleerd bij welzijn algemeen 
en op afdeling Bijstervelden.

Ik heb er echt wel een paar 
nachtjes van wakker gelegen 
of ik de juiste beslissing heb 
genomen, maar het nu is het 
tijd om te gaan en een nieu-
we uitdaging aan te gaan. Ik 
heb er erg veel zin in.

Ik ga in februari aan de slag 
in Dongen. 10 januari is mijn 
laatste werkdag hier op 
Reyshoeve. Ik zal iedereen 
erg gaan missen maar ga bij 
de Volckaert ook weer nieu-
we mensen ontmoeten.

Ik wens iedereen alle goeds, 
bedankt en tot ziens 

Roos Carlier
Medewerker welzijn



LIKE REYSHOEVE OP FACEBOOK
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