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Er is een tijd van komen en er is een tijd van 
gaan. Ruim 4,5 jaar heb ik gewerkt op Joannes 
Zwijsen en wat een leuke en mooie tijd was dit. 

Een aantal momenten staan me in mijn geheugen 
gegrift zoals de bonte avonden, de belevingsloop, 
10-jarig jubileum maar ook vele kleine momenten. 
Momenten waarop personeel of bewoners moesten 
lachen, soms een klein glimlachje maar vaak ook 
een lachbui.

Bijzonder aan deze locatie zijn de diverse “externe” 
partijen waarmee we nauw samen werken, de 
torenbewoners (TBV), de UWV/ gemeente, kapster, 
pedicure, huisarts en KDV. Als allerlaatste wil ik 
vernoemen de congregaties waarmee we 
samenwerken en samenleven in dit mooie huis. 
Als ik dit alles zo heb opgeschreven, voel ik me een 
gelukkig mens, dat ik dit heb mogen meemaken 
samen met jullie. 

Waarschijnlijk kan ik niet iedereen persoonlijk 
bedanken, maar dan via deze weg, iedereen 
hartelijk bedankt voor alles, veel gezondheid en 
geluk in de toekomst. 

Inge Kemmeren

Tot ziens!
‘Niets meer te wensen en toch niet gelukkig’, was 
een van mijn eerste gedachte bij het thema van dit 
Schrijverke. Dit boek uit 1986, geschreven door 
rabbijn Harold Kushner, is een van de boeken die 
steeds in mijn gedachten terugkeert. Zowel in mijn 
vorige werk als schoolbegeleider van een twintigtal 
basisscholen, als nu in mijn werk als geestelijk 
verzorger ben ik veel bezig (geweest) met het 
onderwerp: ‘de zin van het leven’. Kushner zegt: 
“Niet rijkdom, luxe of macht maakt ons gelukkig 
maar het besef dat de wereld een beetje anders zal 
zijn omdat we hebben geleefd.” Misschien nog 
indrukwekkender is Kushners boek ‘Als ’t kwaad 
goede mensen treft’, dat hij schreef naar aanleiding 
van de dood van zijn veertienjarige zoon. “Voor 
eenieder die het in het leven zwaar te verduren 
heeft”, schrijft hij. Beide titels van deze schrijver 
geven al aan dat de zin van leven en dood voor ons 
geen gesneden koek is. En omdat het ook geen 
gemakkelijke kost is, ben je er niet altijd bewust 
mee bezig.

Je zou zeggen dat het logisch is dat je als kind hier 
nog niet zo mee bezig bent. Maar tegenwoordig 
worden kinderen al vrij vroeg geacht zich 
‘volwassen’ te gedragen. Het is dan ook niet zo 
verwonderlijk dat kinderen zich overvraagt voelen 
en dat momenteel veel mensen van rond de twintig 
jaar in een ‘burn-out’ terecht komen. Maar ook 
daarna worden heel veel mensen geconfronteerd 
met heel veel (soms té veel) eisen die de omgeving 
stelt. Denk maar eens aan mensen met een jong 
gezin: beide ‘moeten’ werken, het werk zelf stelt 
hoge eisen, het gezin ‘moet’ draaiende gehouden 
worden, kinderen ‘moeten’ aan alles meedoen… 
rust is er zelden. En áls we vrije tijd hebben moet 
dat ‘qualitytime’ heten: ‘goed bestede 
doorgebrachte (vrije) tijd, vooral in gezinsverband’, 
zoals de definitie luidt. Doordacht, ja, want anders 
heb je de kans dat je tijd verspilt, en dat is zonde 
van die kostbare tijd. De ‘qualitytime’ wordt 
uiteraard vastgelegd op Facebook of Instagram, 
zodat ieder mee kan delen in dat ‘geluk’. 

Maar of iedereen gelukkig is met dat gejaagde 
leven? Om met de woorden van Simon Carmiggelt 
en Wim Sonneveld te spreken: “dat vraag ik u af”. Is 
Facebookgeluk voldoende in het leven, of is ‘geluk’ 
heel iets anders voor iemand? Vraag iemand of zij 
of hij gelukkig is, en je krijgt vaak een nadenkende 
stilte, waarna dat ‘gelukkig-zijn’ met andere 
woorden genuanceerd wordt, zoals “och, ik ben 
tevreden”. Maar als je ouders vraagt wat ze het 
liefst voor hun kinderen willen, dan is dat in de 
meeste gevallen ‘dat ze gelukkig mogen worden’ – 
wat dat dan ook precies mag zijn. En dat ‘geluk’ 
streven we misschien wel ons hele leven na.

Ook op Joannes Zwijsen streven we ernaar dat 
mensen ‘tevreden’ zijn met het leven dat ze leiden; 
soms ondanks alle beperkingen. Onder andere de 
‘Expertisegroep Aandacht voor Levensvragen’ 
houdt zich daar mee bezig. Een groep mensen, 
betrokken of werkzaam op Joannes Zwijsen, die 
probeert vragen en ideeën van bewoners op te 
vangen, en die deze signalen doorgeeft aan de 
organisatie. Dit met het doel dat bewoners, 
personeel en andere betrokkenen nóg meer 
tevreden zijn. Heb je dus ideeën hoe iets beter of 
mooier kan? Laat het me weten via een briefje in 
mijn postvak bij de receptie. Wie weet zorg je 
daarmee voor nóg meer tevredenheid bij anderen 
en bij jezelf. En besef dat je daarmee de wereld 
weer een beetje anders maakt.

Gabriël Roes
Geestelijk Verzorger

Geluk
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Even voorstellen 
Beste bewoners, familie en medewerkers,

Zoals u inmiddels heeft gehoord heb ik het stokje 
overgenomen van Inge. Door de verandering in de 
besturing van De Wever zijn de locaties opnieuw 
onderverdeeld onder minder managers. Helaas 
betekende dit voor Inge dat we afscheid van haar 
moesten nemen als locatiemanager. Ik zal daar 
verder gaan waar Inge gebleven is; vasthouden wat 
goed gaat en verbeteren wat beter kan.

Aan mij is gevraagd om me zelf voor te stellen aan 
u allen. Mijn naam is Anja Meeuwesen. Ik ben 48 
jaar en woon sinds een jaar in België. Daar genieten 
we iedere dag van de rust en de ruimte. Ik ben 
getrouwd en we hebben samen vier dochters. Zij 
wonen allemaal nog thuis, dus er is altijd wel iets te 
beleven. Zij zijn in de leeftijd van 17-19-20-22 jaar. 
Als hobby bespeel ik klarinet. Op donderdagavond 
ben ik daarom altijd in Jan van Besouw te vinden 
voor de repetitieavond met Harmonieorkest Goirle.
Ik werk inmiddels heel wat jaren binnen De Wever. 
Ik ben van origine verpleegkundige. Binnen De 
Wever heb ik op verschillende locaties gewerkt in 
allerlei verschillende functies. Sinds 2015 was ik 

locatiemanager van zorgcentrum Padua. Daar is in 
2018 zorgcentrum De Heikant bijgekomen. Twee 
locaties waar we samen met elkaar allerlei goede en 
leuke ontwikkelingen aan het doormaken zijn. 

Joannes Zwijsen is voor mij niet geheel onbekend. 
Eind 2017 heb ik drie maanden de locatie al kunnen 
leren kennen in verband met het verlof van Inge. 
Dat was een leuke ervaring, waardoor ik erg veel zin 
heb om weer op Joannes Zwijsen te komen werken. 
We zullen verder gaan waar medewerkers gebleven 
zijn, samen met de teammanagers.

Ik hoop u allen snel te ontmoeten. Als mijn deur 
open staat, voelt u zich vrij om binnen te komen 
zodat we kennis kunnen maken.
Anja Meeuwesen

De afgelopen periode heeft De Wever 
een aantal wijzigingen aangebracht in de 
managementstructuur. Deze houdt in, 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 
Joannes Zwijsen behoort tot het cluster Joannes 
Zwijsen, De Heikant en Padua. 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.

De nieuwe besturingsfilosofie  
van De Wever

Eerste SwitchZ gediplomeerde verzorgende
SwitchZ is een project wat we samen met Thebe, 
Riethorststromenland, Volckaert en bureau 
Gloudemans en Dilven zijn gestart. SwitchZ staat 
letterlijk voor het veranderen naar een baan in de 
zorg. Ook op Joannes Zwijsen hebben we SwitchZ 
studenten. Zij hebben hun leerwerkplek op afdeling 
Vlaspit en Braambos. De bedoeling van het project 
is om het tekort aan medewerkers in de zorg te 
kunnen verminderen.

Inmiddels is het eerste diploma uitgereikt aan Sven 
van Eijndhoven op 5 juli. Hij heeft in 1 ½ jaar tijd 
zijn verzorgendediploma behaald. Wij hopen dat er 
nog snel meer gaan volgen. 

Mocht uw interesse gewekt zijn, u kunt voor 
informatie terecht op www.switchZ.nl
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De afgelopen periode is het binnen de CCR en 
CR veel gegaan over de besturingsfilosofie van 
De Wever. Op 28 maart 2019 heeft de CCR, 
en onze CR, twee notities ontvangen van de 
Raad van Bestuur voor advies: het Strategisch 
meerjarenbeleidsplan 2019-2022, de notitie 
Besturingsfilosofie en het voorgenomen besluit 
tot herijking van de bestuursstructuur van De 
Wever. Na een toelichting op 10 april door de 
RvB over deze stukken, is besloten om binnen 
alle CR’s in beraad tegaan. Immers het betreft 
ingrijpende wijzigingen in de bovenlaag van het 
management, dat weer gevolgen heeft voor de 
lokale Woonzorgcentra, zoals Joannes Zwijsen. 
De cliëntenraad van WZC Joannes Zwijsen heeft 
in april tweemaal vergaderd en heeft advies uit 
gebracht aan de CCR. Op 1 mei heeft de CCR 
vergaderd en een brief dd. 6 mei aan de RvB 
verzonden met haar onderbouwd (negatief) advies. 
De CCR heeft een overleg gehad met de RvB over 
elkaars standpunten. Daarop heeft de CCR op 19 
juni een brief met een toelichting op haar standpunt 
verzonden. Op 26 juni heeft de RvB besloten 
dat zij vasthoudt aan haar ‘besturingsfilosofie’ 
en het voorgenomen besluit neemt. Per 1 
september worden 4 clustermanagers benoemd. 

De cliëntenraden zijn uitgenodigd om in de 
adviescommissie plaats te nemen. 

Receptie  
Wat betreft het functioneren van de receptie bij de 
entree van het WZC zijn er geen veranderingen 
qua openingstijden en telefonie. De receptie blijft, 
maar de telefoongesprekken gaan lopen via een 
geavanceerde Telefooncentrale (centraal bij De 
Wever). Hier wordt nog advies over uitgebracht. 

Braambos 
De afdeling Braambos wordt gespiltst in twee 
subafdelingen. 

Wasserij 
Het was proces wordt logistiek wordt verbeterd.  
De bewoners krijgen bijvoorbeeld een eigen 
waszak met een chip, zodat er geen stukken 
kunnen kwijtraken. De kosten blijven hetzelfde. 
Refter: de vloer in De Refter is vernieuwd (pvc). 
Deze is nu meer geschikt voor rolstoelen. 
Woonbegeleiding: de woonbegeleiding van 
somatische cliënten wordt verbeterd. Er komt een 
extra team van 4/5 gastvrouwen, die gaan helpen 
bij onder meer ontbijt en warme maaltijd in het 

Van de cliëntenraadstafel

De cliëntenraad 
is er voor u!
De cliëntenraad behartigt de belangen van 
alle bewoners van Joannes Zwijsen. Hebt u 
wensen, ideeën, op- of aanmerkingen, maak 
deze dan kenbaar bij de cliëntenraad. 

De cliëntenraad beschikt over een postvak 
achter de receptie (t.a.v. de heer P. Vermijs, 
ambtelijk secretaris). U kunt ook via de 
receptie een afspraak maken met een  
van de leden van de cliëntenraad. 

Fr. Harrie van Geene 
Voorzitter

Lia Vermee
Lid

Zr. Chr. Verhoeven
Lid

Trudy Mutsaers
Lid

An Pijnenburg-Mencke
Lid

Ans van Gorp
Lid

Henk van de Wal 
Lid

Peter Vermijs 
Ambtelijk secretaris / 
ondersteuner

Restaurant. Her streven is dat zoveel mogelijk 
mensen in de eetzaal eten. Evaluatie vindt plaats 
in november. 

Vrijwilligersbeleid 
Er is een tekort aan vrijwilligers. Daarom is er een 
grote wervingsactie geweest vanuit De Wever. 
Voor Joannes Zwijsen heeft dat een aantal 
vrijwilligers opgeleverd. 

Verkiezingen 
In november-december zijn de verkiezingen 
voor de Cliëntenraad. Het is belangrijk dat de 
bewoners goed vertegenwoordigd worden. Er 
komt een oproep voor kandidaten. De leden van 
de CR zullen zelf ook betrokken bewoners gaan 
benaderen. 

Tot slot 
Er gebeurt momenteel veel in en om ons huis.  
Des te belangrijker dat de cliëntenraad alert blijft op 
de gang van zaken en met name wat de effecten 
zijn van het besluit om over te gaan tot clustering 
van lokaties binnen De Wever en de ontwikkeling 
van zelfstandige teams. We zullen als cliëntenraad 
proberen zoveel mogelijk medezeggeschap te 
realiseren en de belangen van de bewoners te 
vertolken. Het is daarom belangrijk de bewoners, 
familie, vrijwilligers, betrokkenen zich kandidaat te 
stellen voor de komende verkiezingen in  
november-december van de cliëntenraad. 

Cliëntenraadverkiezingen

Op 11, 12 en 13 december 2019 zijn er weer 
verkiezingen voor de cliëntenraad van Joannes 
Zwijsen. 
Volgens de WMCZ (Wet Medezeggenschap 
Cliënten Zorginstellingen) en het reglement van 
de cliëntenraad dient u iedere 3 jaar een nieuwe 
cliëntenraad te kiezen. Bewoners kunnen dan 
opnieuw hun vertegenwoordigers aanwijzen. Dit 
betekent niet dat de oude (en ervaren) leden niet 
herkozen kunnen worden.

Binnenkort ontvangt u hierover meer informatie!
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De Refter is dagelijks geopend van 8.00 tot 19.00 
uur. De keuken is geopend tot 18.30 uur. 

De Refter is een gezellige ruimte waar u terecht 
kunt voor een maaltijd, een kopje koffie, een 
drankje, gebakje, een lekker broodje of een snack. 
Ook worden er vele activiteiten georganiseerd in 
De Refter en is er een boekenkast aanwezig waar 
u gratis boeken kan lenen. U kunt er echter ook 
boeken bij zetten die u zelf over heeft, zodat we 
altijd een wisselend assortiment hebben. 

Vanaf 11.30 tot 18.30 uur is een uitgebreid 
assortiment lunchgerechten en snacks verkrijgbaar. 
Het assortiment vindt u op de menuplankjes op 
tafel. Wekelijks zijn er twee soorten broodjes van de 
week. Alle aanbiedingen vindt u ook op de 
presentatieborden, kabelkrant en op facebook.

Elke dag worden er drie maaltijden  
geserveerd in De Refter.
•  Van 8.00 tot 9.30 uur serveren we een 

ontbijtbuffet
•  Van 12:00 tot 13:30 uur serveren we de warme 

maaltijd
•  Van 17.45 tot 18.45 uur serveren we een 

broodbuffet

Heeft u speciale cateringwensen? Het horecateam 
van Brasserie De Refter staat voor u klaar! Wij 
verzorgen uw verjaardagfeest of jubileum, van koffie 
met gebak tot compleet koud of warm buffet of diner. 
Wij informeren u graag over de mogelijkheden.

Het horecateam Joannes Zwijsen 
verwelkomt u graag! 

Aan mijn foto te zien, ben ik een nieuw gezicht. 
Daarom wil ik mij graag aan jullie voorstellen. 
Ik ben Gerald de Groot en ik doe in deeltijd de 
masteropleiding theologie aan Tilburg University. 
Sinds afgelopen augustus loop ik bij De Wever 
stage voor geestelijke verzorging. Voordat ik 
aan deze opleiding begon, heb ik aan dezelfde 
universiteit een master psychologie behaald. 
Waarom ik hierna opnieuw in de studiebanken ben 
gaan zitten om theologie te studeren? Binnen de 
opleiding psychologie vond ik het jammer dat er 
een gebrek was aan aandacht voor de invloed van 
levensvragen en -visies op gedrag, zingeving, ons 
leven. Bovendien heb ik zelf levensvragen over 
wat het doel van mijn leven is. Binnen de opleiding 
theologie vond ik die aandacht voor het belang 
ervan zowel in het leven van Bijbelse personen en 
andere belangrijke personen door 

de geschiedenis heen, als in het leven van alle 
mensen, van alle tijden en leeftijden. Het lopen van 

stage bij De Wever zie ik als belangrijk moment van 
mijn opleiding: de ontmoeting met levensvragen en 
-visies en levensbeschouwingen van anderen en 
wat ze betekenen voor de zin van ieders leven. Ik 
kijk ernaar uit om tijdens mijn stage anderen daarin 
te ontmoeten. Maar mijn leven draait natuurlijk 
niet alleen rond studie, stage of werk. Ik ben in het 
weekend welpenleider bij scouting en ik ben ook 
actief bij verschillende parochies in Tilburg. Als ik 
niet met studie, stage of (vrijwilligers)werk bezig 
ben, heb ik mijn hobby’s: fiets- en wandeltochten, 
kamperen en kanovaren.

Even voorstellen 

Brasserie De Refter 

Dagelijks
Elke morgen om 08:00 uur bidden we het kerkelijk 
morgengebed. ’s Avonds om 17:30 uur bidden we 
de vespers en de dagsluiting. Iedereen mag zich 
daarbij aansluiten!

Elke dag is er om 10:00 uur een Eucharistieviering.
Op zondag is dit een gezongen Heilige mis met 
orgelbegeleiding. Ook hier is iedereen welkom.
Alle diensten zijn ook te volgen op uw kamer via de 
kabeltelevisie van het huis.

De komende tijd
Bij het verschijnen van dit ‘Schrijverke’ naderen 
we het einde van het kerkelijk jaar met het feest 
van Christus Koning (zondag 24 november). 
Daarna begint op 1 december de Advent, de 
voorbereidingstijd voor Kerstmis. Berichten over de 
vieringen rond die belangrijke tijd volgen t.z.t.

Op woensdag 16 oktober vieren we Zwijsendag: 
de sterfdag van de naamgeven van ons huis, mgr. 
Joannes Zwijsen. We beginnen die viering uiteraard 
met een Eucharistieviering om 10:00 uur.

In de kapel

Dankwoord Rianne
Lieve collega’s, medewerkers,  
bewoners en familie.

Ik wil jullie allen heel hartelijk bedanken voor jullie 
aanwezigheid, attenties en mooie woorden tijdens 
mijn afscheidsreceptie. Het was geweldig! 

Een extra bedankje collega’s, voor de prachtige 
mand, het lied en optreden van Trump!

Wens bij deze iedereen het aller-allerbeste toe.

Groetjes, 
Rianne
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Je genen en opvoeding slechts 50 procent je geluk-
sniveau bepalen? Slechts 10 procent van je geluk 
wordt veroorzaakt door externe omstandigheden? 
Je kijk op het leven en de keuzes die je maakt voor 
40 procent je geluksniveau bepalen? Dit betreft dus 
vriendschappen, werk en participatie in de samenle-
ving. Het leven makkelijker wordt als je ouder wordt.

In 2005 toonde een Amerikaans onderzoeksbureau 
aan dat mensen tussen de 20-24 jaar zich 3 à 4 
maanden per jaar triest voelen. Mensen tussen de 
65-74 jaar zijn maar  2 à 3 dagen per maand triest.
Slechts 20 minuten drie dagen per week matig,  
intensief bewegen je geluk met 10 tot 20 procent  
zal verhogen?

Hoe gelukkiger je bent, hoe meer antistoffen je 
lichaam aanmaakt? Zelfs tot 50 procent meer.
In de Verenigde Staten het aantal mensen met een 
klinische depressie 3 tot 10 keer hoger is dan hun 
grootouders op dezelfde leeftijd? Gelukkige mensen 

over het algemeen meer verdienen dan ongeluk-
kige mensen? Vrouwen het ongelukkigst zijn rond 
de 37 jaar en mannen rond de 42 jaar? Dansen het 
geluksgevoel verhoogt? Sportfaciliteiten en buurthui-
zen het geluksgevoel van een gemeenschap verho-
gen. Mensen die in hun materiële basisbehoeften 
kunnen voorzien, gelukkiger zijn dan degenen die 
dat niet kunnen? Geld niet gelukkig maakt? Nadat in 
de materiële basisbehoeften is voorzien, heeft extra 
geld geen invloed op het niveau van geluk.

Mensen met een relatie doorgaans gelukkiger dan 
mensen die zijn single zijn, maar …. Gelukkigere 
mensen meer kan hebben om relaties te behouden? 
Onderwijs en intelligentie je niet gelukkiger maken? 
Geluk een geur heeft? Je geur verandert als je 
gestrest of gelukkig bent. Hoe meer je je kinderen 
knuffelt, hoe gelukkiger ze zullen worden  
als volwassenen? 

De meest effectieve manier om je geluksgevoel te 
verhogen is om iets voor een ander te doen of om 
een   brief van dankbaarheid te sturen naar iemand 
die om je geeft ? Vijf van dergelijke handelingen in 
een week zal je geluk verhogen.

De meest effectieve manier om op de lange termijn 
je gevoelens van geluk te verhogen is om je krach-
ten en talenten , of levensdoel te begrijpen en dit te 
delen met anderen.

Binnen De Wever is de ontwikkeling naar zelfstan-
dige teams in volle gang. Dit is niet hetzelfde als 
zelfsturende teams. De Wever gelooft er niet ion 
dat een team zonder leidinggevende kan. Een term 
die daarbij vaak valt is Rijnlands denken. Dit is een 
besturingsfilosofie. Het gaat erom dat de professi-
onal het vertrouwen krijgt om verantwoordelijkheid 
te nemen. Kernwoorden zijn vakmanschap, verant-
woordelijkheid, vertrouwen en verbinden. De input 
voor de onderwerpen die van belang zijn voor De 
Wever vinden we op de werkvloer i.p.v. dat deze van 
bovenaf bedacht worden.

Door de nieuwe besturingsfilosofie zal de afstand 
tussen de teams en hun leidinggevende groter gaan 
worden, doordat 1 leidinggevende meer fulltime 
eenheden moet gaan aansturen. Het is gebleken bij 
andere organisaties, die al zo werken, dat de mede-
werkers 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.

Wist u dat? Zelfstandige teams, wat is dat nu?
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Bibliotheek
Zowel in De Refter als bij de receptie staat een 
kast met boeken. U mag deze boeken te allen tijde 
lenen, maar u mag ook zelf boeken afstaan door 
ze in deze kasten te plaatsen. 

Brasserie De Refter
Dagelijks geopend van 08.00 tot 19.00 uur  
(de keuken sluit om 18.30 uur). 

Cliëntenraad
Vragen, opmerkingen en suggesties aan de 
cliëntenraad zijn van harte welkom in het postvak 
van de heer Vermijs, ambtelijk secretaris van de 
cliëntenraad (via de receptie).

Diëtist
In overleg met uw arts kunnen we de hulp van 
een diëtist inroepen bij voedingsproblemen. Deze 
kunnen variëren van diabetes mellitus, slik- en 
kauwproblemen tot ongewenst gewichtsverlies 
of –toename. Als u twijfelt of vragen heeft kunt u 
deze altijd bespreken met uw arts en/of diëtist.  
Via de receptie kan een afspraak worden gemaakt 
met de diëtist. 

Fietspomp/compressor
Bij de receptie, naast de kapsalon, hangt  
een compressor waar u (rolstoel)banden  
kunt 1oppompen.

Fysiotherapie
Als u van de arts een verwijzing voor fysiotherapie 
hebt gekregen, kunt u die afgeven bij de receptie. 
De fysiotherapeuten van De Wever zullen dan 
contact met u opnemen. U kunt ook bij de receptie 
een bericht voor de fysiotherapie achterlaten, 
waarna zij contact met u zullen opnemen.

Geestelijk verzorger
De geestelijk verzorger van Joannes Zwijsen is 
te bereiken via de medewerkers van de zorg en 
de receptie of telefonisch op maandag, dinsdag, 
donderdag en vrijdag tussen 09.00 en 17.00 uur 
op 06 309 127 03

Daarnaast zijn collegae geestelijk verzorgers te 
bereiken op werkdagen van 17.00 tot 20.00 uur en 
zon- en feestdagen van 9.00 tot 17.00 uur via de 
receptie van de Hazelaar 013-4644100.

Huismeester                                                     
Voor allerlei technische aangelegenheden in 
en om uw appartement kunt u de huismeester 
raadplegen. Hij is van maandag tot en met vrijdag 
aanwezig. Via de receptie kunt u de huismeester 
bereiken en/of een afspraak met  hem maken. 

Diensten en faciliteiten Kapel
08.00 uur Kerkelijk morgengebed 
10.00 uur Eucharistieviering 
17.30 uur Avondgebed

Kapsalon
Schuin tegenover de receptie is de kapsalon. U 
kunt er binnenlopen om een afspraak te maken 
voor haarverzorging, manicure en/of visagie. U 
kunt ook bellen voor een afspraak 013 549 26 
05. De kapsalon is iedere donderdag en vrijdag 
geopend van 08.30 tot 17.00 uur.

Pedicure
U bent van harte welkom bij de pedicuresalon. 
Op de derde verdieping in kamer C3.04 kunt u 
terecht voor diverse voetbehandelingen. Voor een 
afspraak in de salon kunt u bellen met 06 57 05 75 
19. Voor een afspraak aan huis kunt u bellen met 
06 28 34 17 95 (ook voor voorverzorging bij een 
diabetische of reumatische indicatie).

Prikdienst
Maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 09.30 uur. 
Op de begane grond, links van de receptie.

Receptie
Van maandag ton en met vrijdag  
van 08.00 tot 18.00 uur.

Zaterdag en zondag van 09.00 tot 18.00 uur.

Thuiszorg
Voor mensen in de opleunwoningen en de wijk die 
in het bezit zijn van een indicatie, wordt aan huis 
verzorging, verpleging en begeleiding geboden. 
De Wever Thuis is te bereiken via 06 53 44 60 09.

WiFi
Joannes Zwijsen heeft free Wifi:

Gasten@DeWever
Voor wie 
Bezoeker in het algemeen

Voor wat 
Privé-telefoon, tablet, pc en laptop

Toegang 
Geen wachtwoord nodig, wel een disclaimer 
accepteren

 
Medewerkers@DeWever
Voor wie 
Medewerkers van De Wever

Voor wat 
Privé-telefoon, tablet, pc en laptop

Toegang 
Je e-mailadres van De Wever en je wachtwoord
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Klanttevredenheid

Als Wever, en als locatie Joannes Zwijsen, 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 24 
bewoners of familieleden een reactie gegeven.

U waardeert de zorg- en dienstverlening bij  
Joannes Zwijsen met het cijfer:   8,4

96 % van deze bewoners of familieleden bevelen 
Joannes Zwijsen aan om te komen wonen.

Enkele voorbeelden van zaken die  
volgens u goed gaan:
•   Tevreden over zorg, wonen en eten;
•   Vriendelijk en aardig personeel, eten in de Refter 

goed verzorgd;
•   Appartement is schoon en verzorgd.

Enkele voorbeelden van zaken die volgens u  
anders of beter kunnen:
•   Sneller reageren op alarmoproep;
•   Sneller geholpen worden door verzorging;
•   Meer aandacht voor de bewoner, meer personeel.

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

Honden zijn welkom bij 
Brasserie De Refter, 
mits aangelijnd.

De medewerkers van 
Brasserie De Refter 
vragen u vriendelijk om 
indien mogelijk te pinnen.

Like Joannes Zwijsen 
via facebook 
www.facebook.com/Joannes Zwijsen

Met Pensioen…
Beste bewoners en familieleden,

Ik kan het bijna niet geloven; na ruim 22 jaar niet 
meer aan de receptie van Joannes Zwijsen! Het is 
wel een beetje dubbel, want er zijn zo veel dingen 
waar ik heel graag meer tijd aan wil besteden, 
zoals; nog vaker bezig zijn in de natuur, met al mijn 
zintuigen op scherp, tijdens wandelen, fietsen en 
fotograferen! Heerlijk werken in mijn tuin. De sociale 
contacten extra aanhalen met o.a. mijn kinderen, 
kleinkinderen, zus, vriendin en kennissen. Nieuwe 
recepten uitproberen. Met Ton naar musea, lekker 
lui lezen, cryptogrammen maken, als ik inspiratie 
krijg het schilderen weer oppakken etc. etc. Maar… 
wat zal ik jullie allemaal missen!! Daarom weet ik 
eigenlijk zeker dat ik terug kom als vrijwilligster bij 
Zwijsen en zeg ik dus heel graag: 

‘Tot ziens!’

Ingrid van Gestel-Ketelaars
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“Het geluk behoort aan hen,  
die aan zichzelf genoeg hebben”.   
Aristoteles 
(Grieks filosoof)

“Ons eigen geluk hangt af  
van de glimlach van de anderen”.  
Albert Einstein 
(Duits - Amerikaans natuurkundige)

“Er is geen weg naar geluk,  
geluk is de weg”.  
Boeddha  
(Spirituele leider, geboren als Siddhartha Gautama)

“Het geluk heeft de eigenschap slechts zichtbaar te 
worden, als het voorbij is”.  
Godfried Bomans  
(Nederlands schrijver).

“De voornaamste eigenschap van geluk is vrede, 
innerlijke vrede”.  
Dalai Lama  
(Tibetaans spiritueel leider (Tenzin Gyatso) 14e

“Geluk is een goede gezondheid en  
een slecht geheugen”.  
Ingrid Bergman  
(Zweeds actrice)

“Zich in het geluk van een ander verheugen,  
is er deel aan hebben”.  
Jane Austen  
(Engels romanschrijfster)

“Het geluk van de man is: ik wil.  
Het geluk van de vrouw is: hij wil”.  
Friedrich Nietzsche  
(Duits dichter en filosoof)

“Wie zijn geluk niet kent,  
leeft ongelukkig in rijk bezit”.  
Joost van den Vondel  
(Nederlands dichter)

“Arm is hij wiens geluk afhangt  
van de toestemming van een ander”.  
Madonna  
(Amerikaans musicus, zanger en actrice)

“Geluk is het enige wat zich verdubbelt  
als men het deelt”.  
Albert Schweitzer  
(Duits arts, theoloog, filosoof, musicus)

“Uw tijd goed gebruiken, dat is de basis  
van elke wetenschap en geluk”.  
Jack Nicholson 
(Amerikaans filmacteur)

“Hoe bitter is het in het geluk te kijken  
door de ogen van een ander”.  
William Shakespeare 
(Engels toneelschrijver en dichter)

“Wie zou niet liever dom willen worden door het 
geluk dan wijs door schade en schande”.  
Salvador Dali  
(Spaans schilder)
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Ja en dan vraag je je af wat is geluk eigenlijk. 
Ben Thielen vroeg aan mij, zou jij een stukje 
willen schrijven in ons blad voor komende 
editie. Hij gaf mij een editie mee van de vorige 
periode. Ik zei direct tegen Ben, ja daar kan ik 
wel iets mee. Mijn naam is Adriaan en geluk is 
mijn tweede naam. 

Wat is geluk. Vele zullen denken aan economisch 
gewin zoals de lotto winnen. Of het vinden van een 
muntstuk op straat. Mijn ervaringen liggen echter op 
een ander vlak. Geluk zit hem meer in een staat van 
welbehagen. Een fijn gevoel. Ik zal enkele ervaringen 
met u delen. 

In de jaren ’77 t/m 83 was ik werkzaam in een klein 
familie hotel, restaurant in Leidschendam. Een 
knusse zaak met 12 tafels en een mooi terras met 
uitzicht op de Vliet, een kanaal waar met regelmaat 
boten voorbij kwamen. De meeste gasten waren al 
jaren bekent met de zaak en ik moet zeggen dat de 
kwaliteit daar bijzonder hoog lag. Aan alles werd volle 
aandacht gegeven. We kende de meeste gasten ook 
bij naam. 

Een bekende stukadoor uit het dorp kwam daar 
ook met grote regelmaat. Hij had net een nieuwe 
vriendin. Wil heette ze en hij kwam haar trots laten 
zien. Koos Pijl was zijn naam. Volgens velen een 
begaafd artiest op het gebied van het stukwerk. Koos 
en Wil vroegen mij om eens mee te gaan, uit eten 
en dan kon Wil haar nichtje aan mij voorstellen. Dat 
vond ik wel een leuk idee. Mijn leeftijd toen ca 19 
jaar. Zo gezegd zo gedaan. We gingen eten bij Van 
Der Valk in Voorschoten. De Gouden Leeuw. Koos 
een flinke vent met armen van staal en net zo dik 
als mijn lichaam toentertijd. Ik woog maar 69 kg. Het 
was een zeer aangename kennismaking met Marjan, 
het nichtje. We dronken een borrel en bestelde de 
maaltijd. Koos en ik namen een Tournedos Stroganof. 
Een vriendelijke serveerster kwam met de schaal 
met de bewuste Tournedos Stroganof. De schaal 
werd op de bijzettafel geplaatst en ze plaatste een 

Tournedos op een bord en schepte een hoeveelheid 
saus over de Tournedos. Een flinke Tournedos mag 
gezegd worden. Zeker meer dan 150 gram. Ik was de 
gelukkige. De tweede Tournedos was minder en als 
ik zeg minder bedoel ik ook minder. Niet meer dan 80 
gram. De saus werd er overgeschept en Koos was 
de pineut. Nu kun je je afvragen of ik geluk had. Ja in 
zekere zin wel natuurlijk. Koos schoot uit zijn slof en 
eiste een grotere. We hebben er veel lol om gehad. 
Voor mij zat het geluk meer in het feit dat we een 
zeer leuke avond hebben gehad met z’n vieren. Ik 
heb er nog steeds mooie herinneringen aan. 

Een ander geval van geluk. Ik was verliefd op een 
mooie deerne uit Amsterdam. Michelle was haar 
naam. We hadden gegeten bij de Griek en een 
lekker flesje rosé genuttigd. Bij het verlaten van het 
restaurant was ik iets te enthousiast en stap pardoes 
in een gat in de stoep en ga door mijn enkel. Daar lig 
je dan, op de stoep met een kloppende enkel. Niet 
echt geluk zou je dan denken. Maar toch kan zo’n 
gebeurtenis later een andere wending krijgen. Denk 
eens aan Johan Cruijf met zijn gevleugelde uitspraak 
“ieder nadeel heeft zijn voordeel” In mijn geval was 
dat ook zo. Het heeft mij inzicht gegeven in het feit 
dat je dingen iets rustiger moet doen en iets beter 
moet opletten. Dus toch een vorm van geluk. 

Het ware geluk is dat je tevreden bent, lekker kan 
lachen, leuke mensen om je heen hebt, een lieve 
vrouw en je kunt genieten van je opgroeiende 
kinderen. Als je genoeg hebt om te kunnen eten is 
het toch al mooi. Ik wens u veel geluk toe. 

Adriaan Geluk

Geluk

 

Misschien hebt u mij al rond zien lopen 
want per 1 september ben ik de nieuwe 
vrijwilligerscoördinator op Joannes Zwijsen.

Mijn naam is Anke Verdijk geboren in Tilburg, 
opgegroeid in een dorpje vlakbij om na mijn 
studententijd in Nijmegen weer neer te strijken in 
Tilburg waar ik ondertussen ook al ruim 30 jaar 
woon. Ik ben Moeder van 2 volwassen kinderen en 
wordt binnenkort voor de tweede keer oma.

Ik woon vlakbij Joannes Zwijsen en ervaar nu elke 
dag de luxe dat ik lopend, tot nu toe in ’t zonnetje, 
naar mijn werk kan lopen……..heerlijk!

Eigenlijk per toeval ben ik in de ouderenzorg beland, 
18 jaar geleden gestart als activiteitenbegeleidster 
en uitgegroeid tot vrijwilliger- en welzijnscoördinator 
bij een woonzorgcentrum in Moergestel. Ik heb 
nooit spijt gehad van deze keuze, om ouderen een, 
zoveel mogelijk, fijne en betekenisvolle oude dag te 
bezorgen en dat ik mensen tegenkom, namelijk alle 
vrijwilligers, die zich hier óók voor inzetten om hier 
mede zorg voor te dragen, dit vind ik prachtig en 
heb veel respect voor ieders inzet.

Als laatste wil ik tegen iedereen zeggen spreek  
mij aan op de werkvloer en soms zit ik verscholen 
in het kantoor net voor de ‘postbakken van de 
vrijwilligers‘, vlakbij het koffiezet apparaat…  
je bent altijd welkom!

Tot ziens, Anke Verdijk

Even voorstellen 

18 19‘T SCHRIJVERKE ‘T SCHRIJVERKE



Activiteiten bij De Wever

Aziatische week

BBQ en ik hou van Holland spel

Bewonersvakantie

BewonersvakantieBeweegactiviteiten bij mooi weer
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Pelgrim on tourKermisloop

Creatief op de afdeling Canti Vaganti

Kermis

Met de reminisentieclub op pad

Naar het stadspark

Genieten in de tuin
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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 omgeving, 
zoals dagverzorging, theaterbezoek, hobbyclub 
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 aandachtsgebieden als het om 
daginvulling gaat.

Dagbesteding; activiteiten die door medewerkers 
van De Wever worden georganiseerd en die door 
cliënten als zinvol worden beleefd. Kenmerken:
•   Vinden plaats in en buiten de zorglocaties.
•   Deelname is niet gekoppeld aan de woonplek/

woonsituatie van cliënt.
•   Deelname is niet gekoppeld aan bepaald 

ziektebeeld of een indicatie.
•   Deelname gebeurt op basis van voorkeuren, 

talenten en mogelijkheden cliënt.
 
Woonondersteuning; deze wordt nu gegeven 
door de zorgteams. Kenmerken:
•   Huiselijke activiteiten in een huiskamer/

woongroep
•   Per cliënt wordt gekeken wat diens rol hierbij is.
•   Medewerker ondersteunt cliënten daarbij op een 

passende manier
•   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. Voor het onderwerp 
Dagbesteding zal 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 pilot locaties 
Hazelaar, Bijsterstede en Satijnhof. Het is de 
bedoeling dat per 1-12-2020 de beide onderdelen 
zijn geïmplementeerd op al de locaties van De 
Wever. 

Visie De Wever op daginvulling

Bewonersvakantie

Roze maandag kermis

Pubquiz

Openluchtmuseum Pannenkoeken eten

24 25‘T SCHRIJVERKE ‘T SCHRIJVERKE



 

Om de 2 weken op de dinsdagochtend geef 
ik schilderles bij Johannes Zwijsen. Daarvoor 
hebben we de ruimte van de Braampit ter 
beschikking. Voor de mensen die zin en 
inspiratie hebben en in hun leven vaker 
geschilderd hebben, zijn van harte welkom bij 
onze groep.

Het is heel dankbaar om dit te kunnen doen. De 
mensen in mijn groepje hebben in hun leven 
allemaal veel geschilderd of zijn anderszins 
creatief bezig geweest. De grote uitdaging is om 
hun creativiteit en passie voor het schilderen weer 
naar boven te halen. Ze kunnen in de groep in alle 
rust werken en ik probeer dat ze elkaar inspireren 
en mogelijk van elkaar kunnen leren. Het gaat er 

niet om dat ze een prachtig werkstuk maken en de 
snelheid is ook niet belangrijk. Maar ik stimuleer 
en help hen wel om het eindresultaat zo goed 
mogelijk te krijgen en dat ze er zelf tevreden over 
zijn. Van essentieel en wezenlijk belang is dat ze 
er plezier aan beleven. Dat is zeker het geval en 
het is ontroerend om te zien hoe ze met plezier en 
inspanning bezig zijn. Ook praat ik met hen over 
bekende kunstenaars en hun schilderstijlen, ook 
daaruit blijkt dat ze interesse hebben.

Het geeft mij veel voldoening. Wat mij betreft mogen 
er nog wel enkele mensen bij, de ruimte is er ook 
groot genoeg voor.

Margriet van Iersel Melchiors.

Schilderen bij Joannes Zwijsen.

Geluk? Mazzel? Wès naa geluk? Dègge dees 
verhòltje kunt leeze? Dègge nòg ginne rollaater 
nôodeg hèt om oew bodschappe te gaon doen? 
Dètter reegelmaoteg nòg iemes nòr oe toe 
komt om èfkes wè te buurten oover et weer òf 
aandere klètspraot? Vul et mar in vur oew èège. 

Èn agge daor dan es op oew gemak oover nòdènkt, 
dan zènner enen hôop dinger diege as ‘geluk’ mee 
kunt laote tèlle. Mar ok isser enen hôop wètter 
zeekers nie onder valt. Èn ge lòt nògal gaa die lèste 
dinger ötmaoke hoe dèt meej oe gao. Èn dès naa 
nèt himmel verkeerd! Ge moetet nie ammel 
neegetief bekèèke èn vuule. Nèè, bekèkt èn vuulet 
van de zonnege kaant.

Nimt naa dè mènneke dè bè ons veur op straot van 
zen fietske gevalle waar èn daorbè zen bêen 
gebrooke ha. ‘Òch’ zittie ‘tis nie zo èèreg, ik hè 
geluk gehad want ik hèb mar êen bêen gebrooke’. 
Dan bekèktet van de zonnege kaant. Èn dan zèllef 
doek dèt ôok. List liepek saoves vanöt de 
biebeleteek nòr hèùs èn onderweege begos menen 
bèùk zir te doen. Umdèt nie ophielt èn steeds 
èèreger wier, zèmme nòr den dokter gegaon. Die 
zaaget nie zo zitte van wètter òn de haand waar èn 
liet tèènemekaare de ziekenwaoge koome. Ik wier 
meej alles wèsse geleerd han nòr et ziekenhèùs 
gebròcht, want ze dòchte dètter wè meej men hart 
nie goed waar. Hil de naacht òn de apperaate 
geleege èn onderzoeke gehad, mar wè men hart 
betrèft kosse ze niks vèène. Ze dòchte toen meer 
òn men maog. Nò wè onderzoeke in die richting èn 
wè teblètjes ginget de goeje kaant op. Et ha dus 
meej men maog te maoke èn nie meej men hart. 
Dus ik kos wir nòr hèùs. Èn die maog waar nò en 
paor daoge ok wir den aawe. Dus ik ha geluk 
gehad, op tweej meniere. Irstes dèk en hart ha èn 
twiddes dèttet nòg en goej is ôok.

Èn vur jullie geluk zak oe naa nòg en bietje ònt 
dènke zètte, want aanders hèdde ammel vur niks 
zitte leeze èn dè zo pèch zèèn in plèk van geluk. 

Dörum mèn vòllegende vraog. Wè dènkte van dè 
blaawe gebouw dè himmel òn den aandere kaant 
van de Brokxlaon stao, daor bèt NS-plein, et pand 
van den soosjaolen dienst? Zogget moete blèève 
staon òf moetet himmel teege de vlakte? Nòg aatij 
wòrter dur veul meense op verschaaje meniere 
oover dè ketoor gepròt. Den êene vèènet en 
schôon ding dè vur ons èn vur de toekomst bewaort 
moet blèève èn den aandere vèènet en blaaw 
scharminkel meej ene grôote roestbak deraagter dè 
nie vlug genogt aafgebrooke kan wòrre. Moetener 
hèùze koome òf van gemòkt wòrre? Der is aatij wèt 
oover te doen gewist èn zolang aster stao zal dè 
wèl blèèven ôok. Dus lòtter oew gedaachte marres 
oover gaon èn pròtter es er oover meej oewen 
buurman òf buurvraaw. Agge geluk hèt komder 
saome wèl èùt èn as dè nie is hèdde deeze keer 
pèch.

Houdoe war, 
Teejooke. 

Geluk
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Geluk (of gelukkig zijn) kan worden omschreven 
als het tevreden zijn met de huidige levensomstan-
digheden. Hierbij kunnen er verschillende positieve 
emoties aanwezig zijn, zoals vreugde, vredigheid, 
ontspannenheid en vrolijkheid. Gelukkig zijn is het 
tegengestelde van ongelukkig zijn, wat bestaat uit 
een gevoel van ontevredenheid en vaak samen-
gaat met depressie, overspannenheid, woede of 
verdriet. Onderzoek duidt er op dat geluk voor 
ongeveer de helft erfelijk bepaald is. De rest van 
de verschillen wordt veroorzaakt door invloeden uit 
de omgeving.

De precieze levensomstandigheden die aanleiding 
geven tot een gevoel van gelukkig zijn, verschil-
len per persoon en veranderen met de tijd. Een 
bepaald persoon is misschien gelukkig met een 
bepaald type auto, terwijl anderen nooit in die 
auto gezien zouden willen worden, en een gevoel 
van ongeluk zouden ervaren wanneer dit wél zou 
gebeuren. 

Ook wanneer men voor zichzelf een nieuw bezit 
verwerft, is men vaak gelukkig; dit geluk zal echter 
vaak na verloop van tijd afnemen, waarna men 
zich misschien niet eens meer bewust is van het 
feit dat men het betreffende object nog steeds in 
bezit heeft. 

Eerder dan zich enkel met de creaties van ande-
ren bezig te houden, kan zelf iets creëren voor 

langduriger geluk zorgen, ook omdat je er lang op 
kan terugkijken. 

Het is mogelijk een positieve of negatieve aanpak 
ten opzichte van het bereiken van geluk te hante-
ren. Bij de positieve aanpak neemt men aan dat 
geluk bestaat uit de aanwezigheid van plezierige 
of wenselijke situaties. Bij de negatieve aanpak 
gaat men uit van de theorie dat geluk bestaat uit 
het afwezig zijn van pijn of lijden. 

Hierbij dient opgemerkt te worden dat zowel de po-
sitieve als negatieve aanpak niet een beschrijving 
van geluk zelf geven, maar zich bezighouden met 
de oorzaak voor geluk, of hoe geluk te bereiken. 

Een punt van kritiek op filosofieën die zich enkel 
en alleen bezighouden met het vermijden van 
negatieve emoties of onwenselijke situaties, is dat 
het een enigszins negatieve levenshouding is en 
dat deze levenshouding zelf het geluksgevoel al 
vermindert. Het hanteren van een louter positieve 
definitie van geluk heeft echter ook mogelijke 
nadelen, omdat het kan leiden tot het buiten het 
bewustzijn houden van de pijnlijke aspecten van 
het leven, die men echter nog steeds zal beleven. 
Indien men zichzelf óók bewust is van deze meer 
pijnlijke aspecten van het leven is, men beter in 
staat deze het hoofd te bieden (of er beter mee om 
te gaan) door het eigen gedrag te verbeteren of 
aan te passen. Het resultaat zal in dat geval een 
gelukkiger leven zijn. 

Wat is geluk?
Bloemschikken 
Vrijdag (om de week) van 14.30 tot 16.00 uur, 
Brasserie De Refter

Gym
Dinsdag (om de week) van 15.00 tot 16.30 uur, 
Plein 5
Woensdag van 14.00 tot 15.00 uur, Plein 5
Woensdag van 15.00 tot 16.00 uur, Plein 5

Klankschaalontspanning
Eerste maandag van de maand (op afspraak)  
van 15.00 tot 16.30 uur

Klassieke muziek 
Woensdag van 10.30 tot 11.30 uur,  
audioruimte op de 5e etage

Koor met pianobegeleiding op Plein 5  
of zingen in de Kapel
Maandag (om de week) van 15.00 tot 16.30 uur

Krant voorlezen
Dinsdag  van 10.30 tot 11.30 uur,  
Brasserie De Refter

Ontspanningsmiddag
Donderdag van 15.00 tot 16.30 uur,  
Brasserie De Refter

Reminiscentiegroep
Maanag van 10.30 tot 11.30 uur,  
in het kantoor van welzijn

Rolstoeldansen
Donderdag (om de week) van 18.30 tot 19.30 uur, 
Brasserie De Refter met rolstoelvereniging “The 
Swinging Wheels”

Snoezelbad
Maandagochtend in de badkamer op de 1e etage 
(op afspraak)

Stoelyoga
Dinsdag (om de week) van 15.00 tot 16.30 uur, 
Plein 5

Tweemaandelijks wordt er een activiteitengids 
uitgereikt, wanneer u hiervan een digitale versie 
aangeleverd wilt krijgen kunt u contact opnemen 
met afdeling welzijn via 013 549 26 29  
of 013 549 27 09.

Vaste activiteiten

Activiteitengids
Tweemaandelijks wordt er een activiteitengids uitgereikt, wanneer u hiervan  
een digitale versie aangeleverd wilt krijgen kunt u contact opnemen met 
afdeling welzijn via 013 549 26 29 of 013 549 27 09
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Puzzelt u mee?

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

Afdeling/appartement:  ................................................................................................................

 
Wil niet dat foto’s waar hij/zij op staat gebruikt worden voor publicatie in ‘t Schrijverke

15 maart - 15 juni - 15 september - 15 december

Redactie
Marcella Adriaansen, Marianne Bertens,  
Ben van den Brandt, Anke Verdijk en Anja 
Meeuwesen

Vaste rubrieken
Gabriël Roes 
Peter Vermijs
 
Redactiesecretariaat
Marcella Adriaansen 
T 013 549 26 00 
E m.adriaansen@dewever.nl

Kopij dient bij voorkeur digitaal (per e-mail) te 
worden aangeleverd bij het secretariaat. De re-
dactie behoudt zich het recht voor om stukken 
te weigeren, in te korten of te wijzigen.

Uiterste inleverdatum voor de oplage van
december is begin 1 november 2019 het 
thema is dit keer WINTER.

De redactie vindt het fijn wanneer u, bewoner, 
vrijwilliger, familielid, medewerker, een bijdrage 
levert aan ’t Schrijverke. U kunt deze kopij (bij 
voorkeur digitaal) per e-mail aan te leveren bij 
het redactiesecretariaat. Beschikt u niet over 
digitaal materiaal mag u natuurlijk ook altijd 
handgeschreven stukken aanleveren. 

Colofon
 
’t Schrijverke is een informatieblad voor de intramurale bewoners van Joannes Zwijsen en hun 
relaties. Het blad verschijnt in 2019 rond

Toestemming 

Om ons blad te illustreren, maken wij her en der gebruik van foto’s die bij diverse gelegenheden zijn 
gemaakt. Het kan voorkomen dat ook u op een foto staat. Als u liever niet wilt dat een foto waar u  
op staat gebruikt wordt, dan houden wij hier rekening mee. 

Vult u hiervoor onderstaande strook in en geef deze af bij de receptie ter attentie van. de redactie. 

S P I T A A N V A L P I L C T
P Z I E K E N H U I S O E A A
R E C E P T H U I S M O V P B
E E O K O O R T S A A R E S L
E F N U R I N E T S A P R U E
K C T Z U S T E R S G IJ Z L T
U O R E N L C L P I K N B E D
U M O T B A D O O S R I J T I
R A L R R P A T E T A G O S A
E B E A E E R I D E M R D E R
U U P N S N M O E N P I I L R
M I C E K P K N R T I E U D E
A K T N M R I A U B C P M R E
F O U T J E N R G E N E Z E N
D N T O P S E C I E H B O B V
E D E N O T K O T N E K N O E
L E E G K E R S S K E C Z F R
I R N O E U U E C E L V G Z K
N Z D Z I N K S H E K N I E O
G O B L A A S T E L U R I B U
G E L I E S O E U H N H U I D
D K B I L P O E R A D U I M E
N E U S A S G N E R E G A L N
V I N G E R K A N T E N K E L
K L I N I E K A I O N A G E L
C H I R U R G M S K A L I U M

AANVAL
AFDELING
APOTHEEK
ASPIRINE
ASSISTENT
BAD
BED
BEEN
BIL
BLAAS
BOF
BUIK
CAPSULE
CHIRURG
COMA
CONTROLE
CT
CZ
DARM
DIARREE
DOKTER
DR
DUIM
EHBO
ENKEL
FOUTJE
GAL
GENEZEN
GGD
GRIEP
HART
HEELKUNDE
HUID
IC
JODIUM
KALIUM
KANT
KEEL
KIN

KLINIEK
KNIE
KNO
KOORTS
KRUK
LETSEL
LEVER
LIES
LOTION
MAAGKRAMP
MRI
NAAM
NAGEL
NARCOSE
NEUS
NIS
OK
OOG
ONDERZOEK
OORPIJN
OREN
PARACETAMOL
PIL
POEDER
POK
RECEPT
REUMA
RIB
RUG
SCHEUREN
SLAPEN
SPIT
SPREEKUUR
STEEN
STEUN
TABLET
TEEN
THUIS
TONG

TRANEN
URINE
VERKOUDEN
VINGER
VGZ
ZEEF
ZIEKENHUIS
ZINK
ZUSTER

Als u de oplossing van de puzzel voor 30 oktober inlevert bij de receptie, dan maakt u kans op een 
cadeaubon van Brasserie De Refter. 

Oplossing:  __________________________________________________________________

Naam:  __________________________________________________________________

Afdeling:  __________________________________________________________________

Appartement:  __________________________________________________________________
 
De winnaar van de vorige puzzel is vrijwilliger Chris van Ingen. De heer van Ingen heeft zijn cadeaubon 
inmiddels al in ontvangst genomen. Chris, nogmaals van harte gefeliciteerd!
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GELUKKIG HEBBEN WE DE FOTO’S NOG...

Wieteke van Dort alias tante Lien

Vogeltentoonstelling in huis

Vakantieshow


