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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. 
 
Zoals we al gecommuniceerd hebben gaan 
we 2020 in met twee collega teammanagers 
minder. Zowel Monique Verbakel als Ben van  
de Brandt hebben besloten om niet mee te doen 
aan de sollicitaties voor de nieuwe functie na 
de reorganisatie. We hebben respect voor dit 
besluit dat ze hebben genomen. De Wever is 
samen met hen aan het kijken waar ze weer een 
nieuwe werkplek kunnen vinden. We bedanken 
hen beiden voor al de jaren dat ze zich hebben 
ingezet voor de bewoners en medewerkers van 
Joannes Zwijsen. We zullen nog op een gepaste 
manier afscheid van hen nemen. U zult hiervoor 
nog een uitnodiging gaan krijgen. 

De verkiezing van onze cliëntenraad is inmiddels 
achter de rug. In januari zullen we de nieuwe raad 
installeren en zullen zij zich aan u voorstellen. 
 
Recentelijk hebben we binnen De Wever 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 
hebt u twee dagen de tijd om een kamer leeg 
op te leveren, waarbij dag 1 de eerste 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 
Joannes Zwijsen dat er vanaf 1 januari andere 
horecaprijzen gaan gelden voor bepaalde 
producten. De afspraken hierover zijn gemaakt 
door Ben met de cliëntenraad.  
 
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. 

Rest mij nog om u veel leesplezier toe te wensen. 
 
Anja Meeuwesen 
Clustermanager

Van de 
clustermanager
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Winterherinneringen 
van zuster Miriam Romkes

Als geboren Friezin weet zuster Miriam als geen 
ander hoe streng de winters vroeger konden 
zijn. Ze groeide samen met haar een jaar jongere 
broer Sikke op in het dorpje Roodhuis, in het 
Fries Reahús, zo’n acht kilometer van Sneek.

Ze herinnert zich een winter die zo koud was en 
waarin zoveel sneeuw viel dat door de radio werd 
omgeroepen dat mensen maar beter niet naar 
buiten konden gaan. Moeder was bezorgd omdat er 
geen brood meer was. Maar burenhulp kwam snel 
op gang. Er kwamen jonge mannen uit het dorp 
aan de deur die vroegen hoeveel brood het gezin 
nodig had. Wadend door de hoog opgewaaide 
sneeuw gingen die jonge kerels voor hen brood 
halen bij een bakker in een naburig dorp.

Zuster Miriam was tijdens dat barre winterweer juist op 
bezoek bij haar ouders. Ze was namelijk al ingetreden 
bij de zusters FMM. Het verblijf bij haar ouders werd 
door de slechte weersomstandigheden met enkele 
dagen verlengd.  Er reden namelijk geen treinen. Toen 
het treinverkeer weer op gang kwam nam ze de trein 
naar ‘het Zuiden’, naar haar klooster in Breda.

Het was in een van de strenge winters waarin  
de Elfstedentocht doorgang kon vinden, dat haar 
broer in Sneek ging kijken naar de passerende 
schaatsers. Voelde hij zich toen al aangetrokken  
tot de heldentocht?

Tijdens de barre tocht van 1963 was Miriam in 
België en hoorde er pas later van op de radio. 
In 1985 heeft haar broer dan alsnog een keer de 
tocht geschaatst en uitgereden. Het was het jaar 
dat prins Willem Alexander ook mee schaatste. 
In 1970 werd zuster Miriam door haar congregatie 
uitgezonden naar IJsland. Ze kwam met het 

vliegtuig aan op de luchthaven van Reykjavik.  
Ze bleef een nacht over in Reykjavik en reisde  
de volgende dag met de bus naar Stykkisholmur. 
Dat was zo’n 6 uur rijden. Het gebeurde weleens 
dat de bussen niet reden vanwege sneeuw 
en/of harde wind. 

Ondertussen zijn de wegen flink verbeterd, is er 
een tunnel, een brug en is de reistijd flink korter 
geworden. Maar toen was er nog geen echte weg, 
alleen maar een soort rijspoor, oftewel ‘reed’ zoals 
ze dat in Friesland noemen.  

De eerste zusters zijn in 1935 In Stykkisholmur 
aangekomen en zijn er een ziekenhuisje begonnen, 
een dependance van het ziekenhuis in Reykjavik. 
Er was echt behoefte aan zo’n ziekenhuis. 
Wel was er al een dokter. Als patiënten van ver 
kwamen, vaak uren onderweg te paard of met 
een bootje, konden ze overnachten in een hutje 
bij de dokterspraktijk.

Het ziekenhuisje ligt aan de zee met 
een kleuterschooltje en drukkerij erbij. 
Zuster Miriam verzorgde in haar tijd daar 
de patiënten op de afdeling en moest af en toe 
bijspringen in de operatiekamer. Ze spreekt met 
bewondering over de grote vaardigheid van een 
operatiezuster. De zusters woonden naast het 

ziekenhuis in een kloostertje met een mooie kapel. 
Er was ook een tuin achter het ziekenhuis waar in 
de korte zomerwortels en andere groenten voor de 
soep groeiden. Boodschappen werden gehaald in 
een plaatselijke winkel.

De zuster herinnert zich nog dat ze ‘s zomers 
blauwe besjes gingen plukken die lekker waren in 
de yoghurt of skyr, zoals ze dit in IJsland noemen. 
Ook werd er zoete soep van bereid. Maar in de 
winter ligt IJsland onder een dik pak sneeuw 
en kun je vaak ijsschotsen zien drijven die van 
Groenland komen. Het is tijdens de wintermaanden 
op IJsland dag en nacht donker.

In de eerste jaren dat zuster Miriam er woonde, 
werd op IJsland nog walvisvlees gegeten. Het werd 
vóór gebruik een nacht in melk geweekt en daarna 
als biefstuk gebakken. Het afsnijden van het vlees 
van een aan land gebrachte walvis vond zuster 
Miriam verschrikkelijk om te zien. Op zeker moment 
werd de walvisvangst verboden omdat deze 
diersoort met uitsterven bedreigd was.  
Walvisvlees werd niet meer gegeten, ‘we aten 
andere vis bij het middageten, wel drie keer in de 
week’ zegt ze. In 2007 zijn de zusters na ruim 70 
jaar vertrokken uit IJsland. Het ziekenhuis kreeg 
meer de functie van revalidatiecentrum 
voor de bevolking. 

De zusters halen hier in Tilburg nog herinneringen 
op aan de strenge winters in Stykkisholmur, 
de metersdikke sneeuw die de weg onbegaanbaar 
en onberijdbaar maakte en hoog tegen 
huizen opwaaide.

Marianne Bertens
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LIV (Leven In Vrijheid)
Wij als LIV-coaches (Leven in Vrijheid) hebben 21 
november samen met onze collega’s stilgestaan 
bij Leven in Vrijheid. Dit hebben we gedaan 
middels een bioscoopfilm, om het gesprek over 
Leven in Vrijheid met elkaar aan te gaan en de 
bewustwording hiervan. Er was een wensboom die 
werd aangekleed met quotes van medewerkers en 
bewoner. Deze boom stond nadien nog een week in 
de gang richting De Refter waar iedereen vrij 
de boom nog mocht aanvullen.

6 7‘T SCHRIJVERKE ‘T SCHRIJVERKE



Landelijke ontwikkelingen in de zorg Wat is de Wet zorg en dwang?
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 het is toch iets minder meer.

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. Daar waar we 
dus rekening hielden met meer, is het uiteindelijk 
gewoon minder meer geworden. 

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 Wzd is er om vrijheidsbeperking tegen  
wte 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. Deskundigheisbevordering. 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 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 gaan worden, als uiteindelijk een 
maatregel niet gestopt kan worden. Dit om ervoor te 
zorgen dat er zorgvuldige keuzes gemaakt worden.
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Diner bewoners Kompas
De bewoners van afdeling Kompas hebben genoten van 
een heerlijk diner, verzorgd door een spontane actie 
van medewerkers van deze afdeling.
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Laatst was ik weer eens aan het rondstruinen in 
mijn boekenkast en kwam ik het boekje tegen met 
als titel: ‘zinboekje’. Achterop staat de tekst: ‘Leef-
tijd. Tijd van leven. Optelsom van jaren, en toch 
ook weer niet. Want met de beleving van tijd ligt 
het anders. Wie jong is, kan zich ouder voelen. 
Wie ouder is, voelt zich soms jong. Maar de tijd 
tikt wel door. De jaren verstrijken. En er komt 
een moment waarop je beseft: ik heb de grootste 
helft gehad… Terug naar toen, zou je dat willen? 
Misschien even. Maar niet echt, zo terug bij af. 
Dat overzicht van nu, die levenservaring – je ruilt 
ze niet in. Voldoening in plaats van dat eeuwige 
streven. Moment van rust na de drukte. Tijd om 
op adem te komen. Om de balans op te maken. 
En te ontdekken wat deze leeftijd  
waardevol maakt.’

In de gesprekken die ik heb met bewoners, 
in gespreksgroepen, komt het onderwerp ook 
weleens naar voren. Wat zou je doen als je het 
leven over mocht doen? Zou je dat wel willen? 
Natuurlijk zijn er gebeurtenissen die je liever 
gemist zou hebben, hadden we sommige dingen 
in ons leven liever niet meegemaakt. Maar de 
meeste mensen zeggen toch dat ze veel van 
wat ze gedaan hebben in het leven, ook dan 
weer zouden doen. Je bent door het leven dat 
je leefde geworden wie je nu bent, met je goede 
en minder goede kanten. Accepteren van het 
leven, respecteren van de ander, vrede hebben 
met jezelf. Het oude woord ‘tevreden’ komt om 
de hoek kijken. Natuurlijk zouden we soms nog 
zoveel willen. En het valt zeker niet altijd mee 
om ‘je lot’ te accepteren. Maar de wijsheid van 
de jaren helpen daarin wel. In de herfst van het 
leven, of zoals sommigen zeggen – midden 
in de winter – en in een winderige en koude 
wintermaand, kan de wijsheid van het leven 
ervoor zorgen dat de zon blijft stralen in huis.
In deze tijd van het jaar gaan we ook richting 
kerstmis. Tijd van de geboorte van een heel 

bijzonder Kind. En ook dat bijzondere Kind kreeg 
te maken met gebeurtenissen die Hij liever niet 
had meegemaakt. ‘Vader, laat deze beker aan 
Mij voorbijgaan’. Het is dus niet zo vreemd dat 
er bij ons allemaal weleens de gedachte opkomt 
‘waarom overkomt me dit’. Maar je kunt ook 
andersom redeneren: ‘Waarom zou dit mij niet 
overkomen en anderen wel?’ Het zorgt er niet 
voor dat je leven letterlijk verandert, maar het 
kan wel zorgen dat je het leven accepteert en er 
verder mee kunt.

De geboorte van Jezus betekent voor veel 
mensen een tijd van zalige vrede, een tijd van 
saamhorigheid, een tijd van gezelligheid.  
Maar ook wijst het sommigen op het gemis 
van geliefden, op eenzaamheid van jezelf of 
van anderen. Het is goed om te beseffen dat 
niet iedereen dezelfde gevoelens heeft bij het 
kerstfeest. Maar of je het nou warm krijgt of dat 
het je koud laat – hopelijk kan ieder respect 
opbrengen voor de ander, zodat kerst brengt  
wat het al eeuwen doet: vrede op aarde,  
al is het maar voor een (te) korte tijd.

Ik wens ieder dan ook een zalig kerstfeest,

Gabriël Roes 
Geestelijk verzorger

Kersttijd
Roepte dè ast vriest dèt kròkt òf as de zon 
zenèège al en paor daoge van zenen biste kaant 
heej laote zien? Ge kunter alle kaante meej op,  
dès in ieders geval zeeker. 
 
Opt ènd van deezèmber, zo teege Kèrsemes, dan 
begient de wènter wir. Nie dèt dan koud wòrt òf 
zôo, mar dan heeget sezoen dieje naom. Èn tis 
mar goed dètter in dieje tèèd veul te doen is om 
wèt onderhaande te hèbbe, want tis mistal gin 
weer om op oew gemak bèùte wè te gòn doen. 
Mar dès ok niemer himmel waor want et weer in 
de wènters van teegesworreg is vort aanders as 
vruuger. Sneuw ziede bekaant nôot mir èn oew 
haanschoene hèdde ok nie veul mir nôodeg.

Nèè, agge òn de wènter dènkt, dan dènkte òn 
Siendereklaos, òn Kèrsemes èn Nuuwjaor, òn 
Driekôoninge, karneval èn de vaaste. Èn ast dan 
Paose is, is de wènter wir verbè. 
 
Nimt naa Siendereklaos. Dan ist nòg wèl gin 
wènter, mar der is vort zat oover te doen.  
Zen Piete meuge niemer zwart zèèn èn meer 
van dè sort dinger. Nèt òf de kènder daor èèreg 
in hèbbe. Die zèn allêeneg mar beezeg meej der 
kedookes èn die krèège ze mistal niemer meej 
Siendereklaos, mar meej Kèrsemes. 

Kèrsemes heej vur de miste meense ok vort en hil 
aander betêekenes gekreege. Op irste Kèrstdag 
saome tèùs òf bèùte de deur, hil ötgebreid gòn 
eete èn dan nòdderaand meej de kedookes òn de 
gang. Hêel veul meense blèève ok niemer tèùs. 
Die gòn en paor daoge op vekaansie, meej et 
vliegtèùg nòr en wèèrm laand. Mar waor dèt meej 
Kèrsemes èècht oover gao heurde teegesworreg 
nie veul mir. Et hille kèrstverhaol, de naachtmis, 
agget òn enen hôop meense zut vraoge wèt te 
betêekene heej, zonzer niks op kunne zègge.  
Mar ok kèrke waor nòg en naachtmis gevierd wòrt, 
zènner nòg mar en paor. Èn dan ist ok ginnen 

Hèllege Mis mir om twaalef uure snaachs,  
mar vruug in den aovend om en uur òf zeuve. 

En week laoter ist Nuuwjaor.  
De miste meense zèn dan nòg op vekaansie  
èn asse wèl tèùs zèn, gòn ze diejen aovend èn 
naacht de kroeg in om daor vant aaw int nuuw te 
viere. Ok Driekôoninge, dè dan wir en week laoter 
is, is niemer zo ast vruuger waar.  
Heel soms koomener nòg kènder òn de deur om 
en lieke te zinge. Op en paor plòtse wòrter vur die 
kènder nòg ene wèdstijd gehaawe wie et schonst 
kan zingen èn wie et schonst verkleejd is.

Meej dè verkleeje zèmme bèt vòllegende gebeure 
òngekoome. Karneval, en fist wè steeds meer in de 
stad, op hil veul plèkke, gevierd wòrt. Et begient al 
hil zuutjes op den èllefde van den èllefde. Karneval 
is èègelek en fisje om nòg èfkes lòs te gaon 
vurdègge òn de firteg daogse vaaste gaot begiene. 
Mar dè vaaste wòrt niemer gedaon èn niemand wit 
ok nòg waor dèt vur stao. Èn ast dan nò die firteg 
daoge Paose is, dènkt iederêen wir òn vekaansie. 
 
De wènter moet naa nòg begiene. Ik zalles gòn 
kèèke òf ik er wè van kan maoke. Mar êen ding 
weet ik zeeker, ik zal ècht nòg wèl ene keer roepe: 
‘Wèn wir wir war’.  
 
Houdoe war, 
Teejooke

WÈN WIR WIR WAR
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Dierendag op 
Joannes Zwijsen 

14 15‘T SCHRIJVERKE ‘T SCHRIJVERKE



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. 

Speciaal in de komende tijd 
Wanneer u deze nieuwe editie van t Schrijverke 
ontvangt, zijn we net begonnen met de Adventstijd, 

een periode van 4 weken waarin wij ons 
voorbereiden op Kerstmis, het geboortefeest 
van de Heer. Gedurende de Advent staat er een 
adventskrans met 4 kaarsen in de kapel: Iedere 
zondag wordt er één kaars méér opgestoken tot ze 
op de 4e zondag van de Advent alle vier branden. 
Berichten over de vieringen rond die belangrijke tijd 
vindt u in de decembereditie van ‘Fraterklanken.’

Wij wensen u een goede voorbereiding 
op het kerstfeest.

Steeds meer bewoners van Joannes Zwijsen 
zijn niet meer in staat om voor hun eigen belangen 
te kunnen opkomen. Vandaar dat een mentor 
uitkomst kan bieden. Een mentor is de wettelijk 
vertegenwoordiger en belangenbehartiger van 
zijn cliënt. Wanneer de cliënt dat zelf niet kan, 
is zijn mentor bevoegd te beslissen over zijn 
verzorging en begeleiding. Daarnaast is een mentor 
adviseur en vertrouwenspersoon voor alle andere 
persoonlijke zaken. De mentor neemt de wensen 
en behoeften, normen en waarden van zijn cliënt 
als leidraad. Op die manier helpt hij zijn cliënt 
de regie over zijn leven te houden.

Wij vinden het belangrijk dat de cliënt en diens 
mentor een goede vertrouwensband hebben. 
Daarom gaan onze mentoren geregeld bij hun 
cliënt op bezoek (eens per twee weken). De mentor 
voert ook regelmatig overleg met zorgverleners 
en behandelaars. Hierdoor kan de mentor kritisch 
meekijken naar de zorg die de cliënt ontvangt. 
Het uitgangspunt is een zo goed mogelijke kwaliteit 
van zorg voor de cliënt.

In de kapel

Wat doet een mentor?

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

Ontspanningsmiddag
Donderdag van 15.00 tot 16.30 uur,  
Brasserie De Refter

Reminiscentiegroep
Maandag 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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Heel Zwijsen bakt Dagje Efteling

DJ en Bingo op de afdeling Creatief
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Nieuwe Wmcz treedt in werking in 2020 
Het wetsvoorstel Wet medezeggenschap cliënten 
zorginstellingen 2018 (Wmcz 2018) gaat met 
ingang van 1 juli 2020 van kracht. De reikwijdte van 
de Wmcz zal zich vanaf dan verbreden en de 
positie van de cliëntenraden wordt vergroot en 
verzwaard. Waar de zorginstelling rekening mee 
dient te houden nu de wet in werking treedt, 
beschrijven wij in dit artikel.

Inspraak bij langdurige zorg
De cliëntenraden van instellingen die langdurige 
zorg leveren (zoals De Wever), krijgen inspraak 
op aangelegenheden die direct van invloed zijn 
op het dagelijks leven. De vorm waarin deze 
directe participatie wordt gegoten is vrij. Binnen de 
instelling dient bezien te worden op welke wijze 
deze inspraak praktisch vormgegeven kan worden. 
Voor zorginstelling  betekent dit, dat ze in overleg 
met de cliëntenraad zelf invulling geeft aan 
deze inspraak.

Instemmings- en adviesrecht
In de vernieuwde Wmcz is het verzwaard 
adviesrecht vervangen door het instemmingsrecht, 
waardoor het toetsingscriterium zwaarder is 
geworden. Cliëntenraden krijgen onder andere 
instemmingsrecht op het gebied van procedures 
voor het opstellen en bespreken van zorgplannen, 
beleid ter zake van kwaliteit, veiligheid en hygiëne 
en voedingsaangelegenheden.

Verder krijgt een cliëntenraad adviesrecht  
op bepaalde voorgenomen economische 
en organisatorische besluiten, zoals fusies, 
samenwerkingen, een profielschets van de leden 
van het toezichthoudend orgaan en de leden 
van de Raad van Bestuur, huisvestingsbeleid, 
jaarrekening. Een cliëntenraad kan ook ongevraagd 
advies uitbrengen over onderwerpen die voor 
de cliënten van belang zijn. Tot slot is er nog 
de bindende voordracht die een cliëntenraad kan 
doen voor de benoeming van ten minste één lid van 

Van de cliëntenraadstafel

Als De Wever en als 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 volgens u al goed doen en 
wat we anders of beter zouden kunnen doen. 

Deze informatie helpt ons om te kijken hoe we onze zorg nog beter
kunnen maken. In het derde kwartaal van 2019 hebben 20 bewoners of 
familieleden een reactie gegeven. U waardeert de zorg- en dienstverle-
ning bij Joannes Zwijsen met het cijfer 8,1. Hiervan beveelt 95% Joannes 
Zwijsen aan om te komen wonen.

Klanttevredenheid

8,1

Enkele voorbeelden van zaken die volgens u goed gaan:
• Vriendelijke bejegening door medewerkers
• Goede zorg
• Aandacht geven

Enkele voorbeelden van zaken die volgens u anders of beter kunnen:
• Schoonmaak 
• Gevoel lang te moeten wachten na alarmering
• Familie wil in Cliëntportaal ook graag positieve dingen lezen. Nu  
 rapporteeert men vaak alleen als het niet goed gaat.

Fijn dat u zowel het goede als de verbeterpunten met ons wilt delen. 

Wij gaan ermee aan de slag!

het toezichthoudend orgaan van de instelling.
Binnen het besluitvormingsproces is het voor de 
zorginstelling en de bestuurder dus van belang, 
rekening te houden met de (gewijzigde) rechten 
van de cliëntenraad. Wanneer instemming van 
de cliëntenraad is vereist en deze wordt niet 
gegeven, dient de instelling de commissie van 
vertrouwenslieden om vervangende toestemming 
te vragen. Een besluit zonder de instemming van 
de cliëntenraad of de commissie van 
vertrouwenslieden is nietig, als deze tijdig wordt 
ingeroepen door de cliëntenraad. Net als de 
ondernemingsraad is de cliëntenraad een 
belangrijke stakeholder binnen de instelling. 
Een goede samenwerking tussen enerzijds 
het bestuur en management en anderzijds de 
cliëntenraad en de ondernemingsraad kan van 
toegevoegde waarde zijn op het gebied van 
draagvlak en kwaliteit van de zorg binnen 
de instelling.

De notulen van de cliëntenraadsvergaderingen 
van 18 september en 24 oktober 2019 hangen 
op het mededelingenbord.

Verder wil de Cliëntenraad alle bewoners, 
vrijwilligers en medewerkers een heel goed 
en gezond nieuwjaar 2020 toewensen en vooral 
fijne feestdagen. We weten, dat we als nieuwe 
cliëntenraad in het jaar 2020 weer voor een aantal 
nieuwe uitdagingen staan, zoals het kwaliteitsplan, 
een nieuwe cliëntenraad, medezeggenschap 
nieuwe stijl, zelfstandige teams, welzijnszorg.
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De cliëntenraad 
is er voor u! 

Zr. Chr. Verhoeven
Lid

Peter Vermijs
Ambtelijk secretaris / 
ondersteuner

Henk van de Wal
Lid

Lia Vermee
Lid

Fr. Harrie van Geene Voor-
zitter

Ans van Gorp
Lid

Trudy Mutsae
Lid

An Pijnenburg-Mencke 
Lid

Honden zijn welkom bij 
Brasserie De Refter, mits 
aangelijnd en niet tijdens 
het ontbijt, lunch en diner 
van de bewoners.

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

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

Brasserie De Refter
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 serveren we drie maaltijden 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

Hebt 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!

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 (aan de heer P. Vermijs, ambtelijk 
secretaris). U kunt ook via de receptie een afspraak 
maken met een van de leden van de cliëntenraad.

Samenstelling:
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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 oppompen.

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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Puzzelt u mee?
Als u de oplossing van de puzzel voor 31 januari 
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 mevrouw 
Smets van Ierland (schoonzoon de heer 
van Loon), kamer B12 afdeling Pelgrim. 
Mevrouw Smets heeft haar cadeaubon 
inmiddels al in ontvangst genomen. 
Mevrouw Smets, nogmaals van harte 
gefeliciteerd!

ACCOUNTANCY
ADVOCATE
ALLERLEI
ALLIAGE
ALREEDS
BADGAST
BEENACHTIG
CINEAST
DANSSCHOOL
DWEEPZUCHT
ENCYCLOPEDIST
FANAAL
FOLIOPAPIER
FRAAIS
GADOGADO
GARANT
GEHOTS
HAVANNA
HOLPENNING
JULIA
KARIG
KRAAKBES
LAFHARTIGHEID
LENGTEPROFIEL
LOONVRAAGSTUK
OMDAT
ONGEGROND
ONTPLOFFING 
OPPASCENTRALE
OVENWAND
POFFERTJESPAN
RACEPAARD
SNOWBOARD
SPORADISCH
VALSEMUNTER
VERLIESGEVEND

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

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

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

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. 

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

Opmaak
De Wever Communicatie

Redactiesecretariaat
Marcella Adriaansen 
Tel: 013 549 26 00 
Email: m.adriaansen@dewever.nl

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

Uiterste inleverdatum voor de oplage 
van maart is 1 februari. 
  

Colofon
 
’t Schrijverke is een informatieblad voor de intramurale bewoners van Joannes Zwijsen 
en hun relaties. Het blad verschijnt in 2020 rond:

De redactie vindt het fijn wanneer u als bewoner, vrijwilliger, familielid, medewerker etc. 
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. De redactie behoudt zich het recht voor om stukken 
te weigeren, in te korten of te wijzigen.

L A F H A R T I G H E I D
O E A O K L E S C U L V O
O N N N L L R S A O Z E P
N C A G R I I E O E N R P
V Y A E T D O H E D N L A
R C L G A E C P R D G I S
A L H R S S P A A N S E C
A O O O S I O R I P B S E
G P M N L B F F O K I G N
S E A D W P F T A F W E T
T D V O A O E A Y R I V R
U I N A L T R N C A L E A
K S D P L K T W N A L N L
D T T R I S J S A I E D E
G N I L A P E B T S N I W
O A A G G A S M N O S G R
K R D W E E P Z U C H T I
H A V A N N A E O N E E N
B G R B E E N A C H T I G
J U L I A D V O C A T E E
G A D O G A D O A R R K R
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GELUKKIG HEBBEN WE DE FOTO’S NOG...


