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Van de clustermanager
Beste bewoners, familie en medewerkers,

We zijn al weer toegekomen aan de laatste 
Toonladder van het jaar. Wat gaat een jaar snel 
voorbij. Een jaar waarin weer van alles gebeurd 
is binnen De Wever en De Heikant. Al onze 
medewerkers en vrijwilligers hebben weer erg 
hun best gedaan om uw oude dag een nieuwe 
dag te laten zijn. Gezien de klanttevredenheid 
zijn ze daar goed in geslaagd.

De afgelopen maanden hebben onze bewoners 
weer kunnen genieten van een aantal grote 
activiteiten; 1001 Nachten en Oktoberfest 
zijn zo maar twee voorbeelden. Nu zijn we 
weer bezig met de voorbereidingen voor de 
feestdagen. Sinterklaas zal weer in stijl gevierd 
worden op de afdelingen en voor de kinderen 
van onze medewerkers. Daarna zal De Heikant 
transformeren naar de sfeer van kerst. Houdt u 
ook de aankondiging aan voor de kerstdiners. 
Onze welzijnsmedewerkers en de collega’s 
van de horeca zullen u dan verassen met een 
feestmenu wat u niet mag missen. 

In deze Toonladder vindt u ook uitleg over de 
wijziging in besturing die De Wever is ingeslagen. 
Het brengt met zich mee dat de verzelfstandiging 
van onze teams een versnelling zal doormaken. 
Dit vraagt de nodige afstemming en regie. 
Eigenaarschap nemen en dit afstemmen binnen 
het team is daarin essentieel. Uiteraard doen 
we dit samen met hen en krijgen ze daarvoor de 
ondersteuning die gewenst is vanuit hen. 

U zult ook ongetwijfeld de landelijke zorg 
ontwikkelingen gevolgd hebben. Voor het 
komende jaar hebben die ook gevolgen voor 
De Heikant. U leest hierover meer in deze 
Toonladder.

Ik wens u allen hele fijne feestdagen toe en 
veel warmte met elkaar. Dat er maar veel mooie 
herinneringen gemaakt worden de komende 
maand. Veel leesplezier met deze Toonladder. 

Anja Meeuwesen

De afgelopen periode heeft De Wever 
een aantal wijzigingen aangebracht in de 
managementstructuur. Dit betekent dat er 
minder managementfuncties 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. De Heikant 
zit met Padua, De Heikant en Joannes Zwijsen in 
één cluster. Anja Meeuwesen is per 1 september 
2019 voor dit cluster benoemd 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 wijzigt 
deze functie in manager Zelfstandige Teams.  
Dat betekent dat zij meer medewerkers krijgen 
die ze aan mogen sturen. Teamassistenten en 
teamcoaches zullen dit gaan ondersteunen. 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.

Op bovenstaande foto ziet 
u mevrouw Janssen op 18 
jarige-leeftijd. Omdat ik altijd 
nieuwsgierig ben naar hoe 
mensen er vroeger uitzagen 
toen ze nog jong waren, nam ze 
deze foto voor me mee.

In samenwerking met Anne-
Marie Smulders ( de fotograaf 
van de 100-jarigen) wil ik graag 
een mooie fotoserie gaan 
maken van bewoners vanaf 
ongeveer 85 jaar.

De bedoeling is dat elke persoon 
die meedoet een foto inlevert 
van de leeftijd van ongeveer 18 
jaar. Daarnaast maken we een 
mooie recente foto. Deze twee 

foto’s naast elkaar maken 
hopelijk een prachtig beeld.

Uit alle foto’s maken we een 
keuze voor een foto-expositie 
en eventueel een mooi boekje.

Heeft u een mooie foto van 
vroeger liggen en vindt u het 
leuk om mee te doen?
Geef u dan op bij mij.

Astrid Meerman
Medewerker welzijn
T 013 4581124
a.meerman@dewever.nl 

De nieuwe besturingsfilosofie 
van De Wever

Een foto van vroeger



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

Door de nieuwe besturingsfilosofie zal de afstand 
tussen de teams en hun leidinggevende groter 
gaan worden, doordat een leidinggevende 
meer medewerkers moet gaan aansturen. Het 
is gebleken bij andere organisaties, die al zo 

werken, dat de medewerkers zelfstandiger doen, 
denken en beslissen op hun vakgebied. We 
willen de afvinklijstjes achter ons laten en onze 
medewerkers stimuleren om vooral hun eigen 
gezonde verstand te gebruiken op basis van 
hun professionaliteit. Ze mogen zelfstandige 
beslissingen nemen, die soms misschien 
verkeerd zullen zijn. Van die situaties kunnen 
medewerkers weer leren.

Om de teams te ondersteunen zullen we 
uiteindelijk gaan werken met teamassistenten 
en teamcoaches. Zij zorgen ervoor dat ze 
minder bijzaken hoeven te doen en zich vooral 
kunnen richten op de primaire zorg van onze 
bewoners. Ook zullen ze de teammanager bij 
administratieve processen ondersteunen.

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

Tijd voor iets nieuws!

In 2020 starten we met dansmiddagen op de vrijdag.

Om de maand gaan we met de voetjes van de vloer  
voor iedereen die daar zin in heeft! Uiteraard kunt u  
ook komen meegenieten van de muziek en de levendigheid 
van de dansers. Hoe meer ziel hoe meer vreugd!

Speciaal wijkbewoners heten we van harte welkom om een 
dansje te komen wagen. We starten op vrijdag 7 februari van 
15.00 – 17.00 uur. DJ Johan zal voor de dansmuziek zorgen.

Voor mensen met welzijnspakket is de middag gratis,  
aan de overige gasten vragen we 
een bijdrage van € 3,50 (inclusief 1 kopje koffie of thee)

Durft u een foxtrotje aan? Kom dan 7 februari naar  
De Heikant voor een ouderwets gezellige dansmiddag.

Ineke van der Zwart en Astrid Meerman
Medewerkers Welzijn

Zelfstandige teams, wat is dat nu?

(Stijl)dansmiddag in De Heikant

Maandag 30 september was het zover en gingen 
we met dertig bewoners van afdeling Draaiorgel 
en dertien begeleiders naar de Biesbosch. Zo 
slecht weer dat het de dagen ervoor was, zo’n 
mooi weer hadden we tijdens de boottocht. De 
gehele dag droog met een aangenaam zonnetje.

Om 9.30 uur stonden de bussen klaar en om 
10.00 uur konden de eerste deelnemers plaats 
nemen in de bussen. Een grote rolstoel touringcar 
met een klein rolstoelbusje. Rond 10.20 uur 
reden we aan en om 11.00 uur arriveerden we, 
waar de boot al voor ons aangemeerd was. 

We werden hartelijk ontvangen door het 
personeel van de zilvermeeuw met koffie/ thee en 
appelstrudel. Tijdens de vaart werd uitleg gegeven 
over de Biesbosch en bezienswaardigheden. 

Halverwege de tocht stond er een 
stampottenbuffet voor ons klaar en als afsluiter 
werden we getrakteerd op een ijsje. 

14.30 uur meerde we weer aan om vervolgens 
met de bussen naar De Heikant te gaan. Moe 
maar voldaan was iedereen om 16.00 uur weer 
terug op De Heikant.

Speciaal dank aan de verzorgenden, gastvrouw 
en vrijwilligers die van dit uitje een super 
gezellige en onvergetelijk dag hebben gemaakt!

 Boottocht Biesbosch
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Lieve allemaal 

Hierbij wil ik graag iedereen heel erg bedanken 
voor het geweldig afscheid wat ik heb gekregen.
Wat ontzettend veel bewoners, collega’s, 
vrijwilligers en wijkbewoners waren er en hebben 
mij bedankt en veel geluk in de toekomst gewenst.

Het is voor mij en mijn gezin een onvergetelijke dag 
geworden en wat ben ik verwend door iedereen.
 
Definitief afscheid neem ik niet want bij bepaalde 
activiteiten wil ik heel graag bij zijn.

Heel veel liefs, Toos de Bie

Bedankt
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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 personeels-
samenstelling’ 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 over 
een aanpassing van de tarieven van de 
verschillende zorgzwaartepakketten (zzp) per 2020. 
Voor alle zorgzwaartepakketten is dat een positieve 
ontwikkeling, behalve voor de zzp 4. Daarvan heeft 
men landelijk besloten hierop hier 22% te korten. 
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 dat de wachtlijsten harder 

stijgen dan voorspeld. Ook de bekostiging van het 
invullen komt uit de extra kwaliteitsmiddelen. Daar 
waar we dus rekening hielden met meer, is het 
uiteindelijk gewoon minder meer geworden. 

De kwaliteitskadermiddelen die beloofd waren aan 
De Wever, zijn dus verminderd door de 
compensatieregeling en de extra vergoedingen die 
alle organisaties hebben gehad als ze extra zorg 
hebben geboden aan mensen die anders thuis 
hadden moeten blijven wonen wegens veel langere 
wachtlijsten dan verwacht. 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. 

Landelijke ontwikkelingen in de zorg
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Misschien hebben vele van jullie lezers mij al 
eens gezien of gesproken. Maar hierbij stel 
ik mijzelf even voor! Ik ben Kelly Priems-van 
Amelsfort. Zoals je wellicht merkt aan mijn 
naam ben ik getrouwd met Joost en heb ik een 
schat van een dochter Suzie van 2.

Op 26 augustus 2019 ben ik gestart in het 
mooie lunchcafé De Fanfare.  
Ik ga ervan uit er mooie momenten te gaan beleven, 
niet alleen voor mijzelf maar zeker ook voor u als 
gast en onze stralende vrijwilligers. Hebt u een 
wens of een topidee, voel je vrij en geef het door 
in De Fanfare aan mij of een van onze collega’s 
die op dat moment werkzaam zijn in het café. 
 
Eerder werkzaam binnen De Wever?
Jazeker, voor mijn huidige baan heb ik ook in de 
horeca gewerkt op de De Hazelaar en een korte 
periode op de Reyshoeve. En was ik inzetbaar via  
Plan en Flex van De Wever.
 
Ambities… 
Zeker weten, een mooi gastvrij lunchcafé voor 
iedereen. Waar we met z’n allen gezellig kunnen 
genieten van een lekkere (snelle) lunch en op zijn 
tijd een feestje bouwen. 
 
Voor nu voel ik me erg op mijn plek en verwacht 
genoeg voldoening te halen uit deze werkplek. 
Dus laten we het houden op De Fanfare! 

Dingen waar ik blij van word?
Ik ben dol op reizen met mijn gezin. En hoop een 
heleboel te mogen zien van de wereld. Heerlijk de 
andere cultuur, geschiedenis en eetgewoontes te 
proeven. Waar mijn andere hobby op aansluit…
Fotografie! Waar mijn meeste interesse ligt in het 
fotograferen van prachtige borden vol smakelijk 
eten. Gelukkig houd ik ook van koken, maar ook 
enorm van lekker eten. 
 
Mocht u nog iets willen weten… 
Vraag maar raak!

Tot snel in ons mooie café De Fanfare

Hoi hoi Klanttevredenheid

Als De Wever en als De Heikant 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 de derde kwartaal van 2019 hebben 29 bewoners of familieleden een 
reactie gegeven.

U waardeert de zorg- en dienstverlening bij De Heikant met het cijfer 8,2.
97% van deze bewoners of familieleden bevelen De Heikant aan.

Klanttevredenheid

8,2

Enkele zaken die volgens u goed gaan
•  Vriendelijke bejegening door medewerkers
•  Goede zorg
•  Eten is lekker en goed verzorgd

Enkele zaken die volgens u anders of beter kunnen
•  De was van de wasserij blijft lang weg
•  Minder verschillende gezichten op de afdeling

Fijn dat u zowel het goede als de verbeterpunten met ons wilt delen.
Wij gaan ermee aan de slag!
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Hoera, een thema-avond
Het was een feest met een gouden randje, 
‘Duizend en één nacht’, wat hebben we 
genoten. De heer in het hemelbed had het 
beste deel van de avond. Telkens kwamen de 
mooi geklede dames bij hem zitten praten. 

De buik van de danseres had het moeilijkste deel. 
Zo mooi en lenig, prachtig om naar te kijken!
De vrijwilligers waren druk in de weer om ons van 
lekker eten te voorzien, mmm! Buikje dik!

De dames en heren die alles in elkaar hebben 
gezet hebben ook niet stilgezeten. Wat een  
werk om dit zo mooi in elkaar te zetten.
Toos zag kokend water in de pan, sprong erin  
en werd er meteen slanker van.

Ook op Facebook stroomden de reacties binnen. 
Hieronder een kleine greep uit deze warme 
reacties. 

Diepe buiging en groot respect, voor diegene 
die dit weer mogelijk hebben gemaakt!

SUPER gedaan, bewoners 
hebben erg genoten. 

Was weer geweldig 
opgezet, chapeau!

Joop van den Ende is jaloers. 
Wat een vrolijke boel!

Het was echt heel leuk georganiseerd. 
De bewoners hebben ervan genoten. 

mooi…..

Typisch Heikant, altijd weer een 
feestje, dit doet niemand jullie na. 

Heel erg fijn dat dit wordt 
georganiseerd. Super bedankt 
voor alle medewerkers en 
vrijwilligers. Petje af voor jullie!

Het was weer geweldig. 
Bedankt jullie allemaal. 

Was echt geweldig; 
de bewoners en  
de familie hebben 
echt genoten. 

Onvoorstelbaar….. zo 

Was inderdaad weer 
een fantastische 
belevenis. Ik heb er 
enorm van genoten. 

Was ook een super feest 
voor iedereen. Jullie hebben 
het weer super gedaan. 

Bedankt voor de leuke middag! Was erg mooi 
om moeder te zien genieten!!

Was weer erg gezellig. 
Bedankt allemaal. 
Kijk nu al uit naar het 
volgende thema. 

Wij waren op de 
woensdagavond. Het 
was erg gezellig en 
hebben lekker gegeten. 
De versiering van de zaal 
was geweldig. Chapeau 
voor iedereen die hieraan 
meegewerkt heeft. 

Dit is nu echt DE HEIKANT. 
Dat vind je nergens anders. 
Complimenten aan iedereen 
die er aan meegewerkt 
hebben. 



Optreden van 
Onze Lieve 
Vrouwen-Kapel
Deze vrolijke dameskapel  
speelt een gezellig 
kerstrepertoire tijdens  
de koffie of de borrel.

Komt u luisteren op zondag  
22 december? Zij spelen om  
15.30 uur en om 16.15 uur in  
De Harmonie. 

Tot dan!

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

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

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

Op onze site vindt u ook een handleiding en 
instructievideo.

Belangrijke informatie over Cliëntportaal 
•  Iedere cliënt of vertegenwoordiger ontvangt 

een account en inloggegevens. 
•  Om uw account voor Cliëntportaal te activeren 

hebt u een mobiel telefoonnummer en 
e-mailadres nodig. Als u als cliënt hier zelf niet 
over beschikt, dan kunt u het mobiele nummer 
en e-mailadres van een van uw naasten 
hiervoor opgeven bij uw zorgcoördinator of 
contactverzorgende. Het Cliëntportaal beheert 
u dan samen. 

•  De cliënt of zijn vertegenwoordiger krijgt de 
mogelijkheid om als portaalbeheerder anderen 
toegang te geven tot (onderdelen) van het 
Cliëntportaal. 

•  In de folder die u op de afdeling ontvangt,  
vindt u informatie over de nieuwe 
mogelijkheden van het Cliëntportaal. 

•  Bij vragen over inloggen op Cliëntportaal kunt  
u contact opnemen met Bureau Zorgadvies via 
0800 339 3837. Bij inhoudelijke vragen over 
Cliëntportaal kunt u contact opnemen met de 
deskundige voor het Cliëntportaal op de afdeling. 

Bij De Heikant is het nieuwe clientportaal vanaf 
23 september in gebruik genomen.

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 De Heikant hebben we SwitchZ 
studenten. Zij hebben hun leerwerkplek op 
afdeling Accordeon en Draaiorgel. Ook op 
afdeling Viool zullen we mee gaan doen met dit 
project. 

Daar zullen twee studenten gaan starten. De 
bedoeling van het project is om het tekort aan 
medewerkers in de zorg te kunnen verminderen.
Inmiddels is op 5 juli het eerste diploma uitgereikt 
aan Sven van Eijndhoven. Hij heeft in 1½ jaar tijd 
zijn diploma verzorgende behaald. Wij hopen dat 
er nog snel meer gaan volgen. 

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

Ik ben Carla en ik werk sinds een paar 
maanden als vrijwilliger op Viool B.

Ik doe dit met veel plezier en liefde. De mevrouw 
waar ik iedere week voor kom, geniet er ook erg van. 
Je geeft, en krijgt er zo ook echt veel voor terug. Ik 
had gedacht dat ik het best lastig zou vinden, maar  
ik sta er steeds weer van versteld wat mensen nog 
kunnen. En daar kan ik dan bij aansluiten.

Het is iedere keer een verrassing wat ik mee ga 
maken op de afdeling. Soms weet mevrouw niet 
meer waar ik voor kom. Ze zit niet lekker in haar 
vel, en wil dan niet met me mee gaan wandelen 
of in de Harmonie een lekker bakje 
chocolademelk drinken. 

Ik heb geleerd dat dat niet erg is, en ook niet 
komt omdat ik iets fout zou doen. Ze heeft die 
dag gewoon geen zin. Dat kan, dat hebben we 
allemaal wel eens.

Dan ga ik met een andere bewoner van Viool iets 
leuks doen. Er is altijd wel iemand die je daar blij 
mee kunt maken.

Dit is anders, als dat ik had gedacht toen ik aan 
het vrijwilligerswerk op Viool begon. Ik had 
programma’s op tv gezien en dacht dat mensen 
op een verpleegafdeling zaten te verpieteren. 

Maar mijn ervaring is, dat dit echt niet zo is! Er is 
veel aandacht voor de bewoners, ze kunnen aan 
verschillende leuke dingen meedoen, zoals lekker 
buiten wandelen. Er wordt goed voor ze gezorgd. 
Vorige week stond een mevrouw de afwas mee af 
te drogen, de bewoners worden bij veel dingen 
betrokken. Dat vind ik positief. 

Ik ben hartstikke blij dat ik er een paar maanden 
geleden aan ben begonnen. Op de afdeling hebben 
ze me daar goed bij geholpen. Ik hoop dit vrij-
willigerswerk nog lange tijd te kunnen blijven doen.

De Wever biedt nieuwe mogelijkheden 
in het Cliëntportaal

Eerste SwitchZ-gediplomeerde

In de schijnwerpers
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Tilburg, Berkel-Enschot en  
Udenhout vieren op grootse  
wijze dat zij op 27 oktober  
75 jaar geleden zijn bevrijd.

Van september 2019 tot en met mei 2020 zijn er 
tal van evenementen, van theater en muziek tot 
exposities en herdenkingen. 

Bevrijding Tilburg, herdenk en vier met ons mee.

De Gouden Mix in De Heikant

Aangeboden door het Oranjecomité

De Gouden Mix verzorgt een 
bevrijdingsprogramma in woonzorgcentrum  
De Heikant op donderdag 16 januari 2020. 
Aanvang 14.30 uur in zaal De Harmonie

Entreekaartjes aan de deur verkrijgbaar

Met welzijnspakket gratis entree

Overige gasten € 3,00 (inclusief 2x koffie/thee)

Wij herdenken en vieren 
Tilburg 75 jaar vrij! 

Exposities in de gang van De Heikant

In de maand december hangt er werk van de deel-
nemers Dagopvang. 
Een portret van jezelf......
Hoe bijzonder, je kijkt elke morgen in de spiegel 
om je haren te kammen of te scheren. Misschien 
gebruik je nog make-up en doe je dit elke dag op 
voor de spiegel. En dan toch ben je verbaasd hoe je 
eigen portret eruit ziet. Tijdens het kleuren van hun 
portretten waren de meeste mensen verbaasd dat 
ze in hun geheugen er jonger uitzien dan in werke-
lijkheid. Velen reageerden met de vraag of er niet 

wat rimpels weggehaald konden worden. Maar juist 
door de portretten zo te laten zoals ze er nu uit zien, 
zijn ze allemaal zo mooi geworden en zijn we trots 
op het resultaat!
Creatieve groet van alle cliënten van de Dagbesteding 

Januari, februari, maart 2020
Een mooie fotopresentatie van Amateur Fotografen 
Vereniging Kontrast.
U bent van harte welkom ook hier een kijkje te ko-
men nemen!
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Kerstvieringen 2019 in De Heikant 

Kerstmarkt in De Heikant
ZONDAG 15 DECEMBER 2019
10.00 uur – 16.00 uur

Komt u ook op zondag 15 december naar onze 
gezellige kerstmarkt? Bij verschillende kramen 
kunt u leuke presentjes kopen voor de kerst. Het 
Liliane Fonds staat er weer voor het goede doel en 
verkoopt zelfgemaakte, mooi gehaakte plastic tasjes. 

Ook zal er weer een kantklosdemonstratie zijn 
gedurende de dag.

Daarnaast draaien we gezellige muziek om in de 
kerstsfeer te komen. De zaal is uiteraard mooi 
versierd en de koffie en glühwein staan klaar.
In ons café De Fanfare bent u deze dag van harte 
welkom!

Tussen 10.30 uur en 15.00 uur treedt Uke2love 
op tijdens de kerstmarkt.
Een aantal vrolijke dames die op hun ukelele 
gezellige kerstliedjes spelen.

U bent van harte welkom! Gratis entree.

Kerstdiners in De Heikant

DINSDAG 17 DECEMBER
Voor bewoners van Accordeon en Draaiorgel 
met maximaal twee introduceés.

WOENSDAG 18 DECEMBER
Voor bewoners van Viool met maximaal twee 
introducées.

DONDERDAG 19 DECEMBER
Kerstdiner voor wijkbewoners en vaste gasten 
van De Heikant

Meer informatie leest u op de affiches!

Kerstviering en kerstsamenzijn in de Harmonie 
ZATERDAG 21 DECEMBER  
14.30 uur - voor Viool en Draaiorgel,
vanuit Welzijn en de Dienst Geestelijke 
Verzorging.

Kerstviering in de Harmonie, 
DINSDAG 24 DECEMBER
18.00 uur - vanuit de parochie.



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 door het 
zorgteam de gevraagde ondersteuning die 
betrekking heeft op dagelijkse en wekelijkse 
activiteiten, binnen en buiten de eigen woning/
huiskamer en op de afdeling, zoals onder andere 
koffiedrinken, eten, luisteren naar muziek. Naast 
deze activiteiten is het belangrijk dat al onze 
cliënten ook activiteiten kunnen ondernemen die 
plaatsvinden 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. 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 medewerkers van De Wever 

organiseren en die cliënten als zinvol beleven. 
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 
 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 een 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 dit doen. Zij 
gaat dit doen op de pilotlocaties De Hazelaar en 
De 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 De Hazelaar, De Bijsterstede en 
Satijnhof. Het is de bedoeling dat per 1-12-2020 
de beide onderdelen zijn geïmplementeerd op al 
de locaties van De Wever. 

Fysiotherapie 
De Wever - 
De Heikant 
Hebt u wel eens moeite met opstaan als u een 
tijdje heeft gezeten? Of pijn tijdens het lopen  
van langere afstanden? Misschien bent u wel 
bang om te vallen? Dan kunnen wij u helpen!
Mocht u ons advies of begeleiding nodig hebben, 
kunt u contact opnemen met één van ons.

Marie-Louise Kolsteren 
T 06 13 98 15 26
E m.kolsteren@dewever.nl

Kimbel Uittenbogaard
T 06 83 06 97 02
E k.uittenbogaard@dewever.nl

Elvera Bruijnzeels
T 06 30 91 48 56
E e.bruijnzeels@dewever.nl

Anske van Densen
T 06 20 45 80 31
E a.v.densen@dewever.nl

Naast algemene fysiotherapie verzorgen wij 
ook oedeemtherapie. Oedeemtherapie is voor 
mensen die last hebben van een (lymf)oedeem. 
Oedeem is een abnormale ophoping van vocht 
in het lichaam. Oedeem kan een gevolg zijn van 
kanker, bloedvatproblemen, littekens, bestraling, 
chemotherapie, een operatie of een ongeval. 
Hierdoor kunnen de lymfevaten beschadigen met 
vochtophopingen als gevolg. 

De oedeemfysiotherapeut probeert de afvoer van 
vocht onder meer te stimuleren met verschillende 
soorten oefentherapie, compressie, tape en 
massage die het vocht afvoerende systeem 
bevordert. 

Repaircafé
Voorheen kon u in de oneven weken 
op woensdag uw defecte haardroger, 
naaimachine, radio et cetera aanbieden  
in de Fanfare tijdens het Repaircafé.  
Deze werden dan op dat moment  
gerepareerd door een tweetal vrijwilligers.

Hier is verandering in gekomen, vanaf heden  
is het de bedoeling dat u uw reparatieverzoek 
op papier indient in de bus die u kunt vinden op 
de bar in de Fanfare. Deze bus wordt regelmatig 
geleegd door deze vrijwilligers en zij nemen dan 
telefonisch contact met u op. Zij spreken dan 
met u af wanneer u de te repareren spullen kunt 
aanleveren.

Het is dus belangrijk dat u uw naam, 
telefoonnummer, het te repareren onderdeel  
en de klacht noteert op het reparatieverzoek.

Visie De Wever op daginvulling

Prijswinnaars Pinactie   

25 personen hebben aan de Pinactie meegedaan. 
Nevenstaande prijswinnaars kunnen een tegoedbon 
ophalen bij de receptie van De Heikant, te besteden 
in de Harmonie of Fanfare

Karin Ligtvoet
Nico Naninck
De heer Ebben 
De heer Haans
De heer Labee

Susanne van Kempen
Joost Verhoeven
Kissy Leonard
Desiree van Moorsel
De heer H. v.d. Besselaar
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Elke donderdagochtend komen een aantal 
bewoners van met name Accordeon bij elkaar 
voor het MBvO (Meer Bewegen voor Ouderen).

Uiteraard staat beweging centraal, maar de 
gezelligheid is minstens net zo belangrijk!
Vaste onderdelen zijn de warming-up en het 
stretchen. Een gepast en gezellig muziekje erbij 
en de sfeer zit er al gauw goed in.

Voor de hersengymnastiek doen we altijd het 
namenrondje. We gooien een bal of voorwerp 

naar de ander en moeten daarbij de voornaam 
noemen.

Gemakkelijk voor dit clubje is dat de meeste 
dames Joke heten! Op de foto ziet u de drie 
Joke’s op een rij, actief bezig met badmintonnen 
met een ballon.
(de 4e Joke was er die dag niet bij..)

Ik wilde u deze mooie foto niet onthouden!

Astrid Meerman

‘Mantelzorgen is altijd van individu tot individu. 
Dus alle situaties zijn verschillend. Daardoor 
kun je juist van elkaar iets opsteken en elkaar 
ondersteunen.’ 

Ervaring van een deelnemer

Mantelzorg
Als partner, dochter, zoon, zus, vriendin, mogelijk 
als goede bekende, bent u betrokken bij het leven 
van uw naaste die in De Heikant verblijft. Kortom, 
u bent mantelzorger.

Ook úw leven verandert door uw zorg en 
aandacht voor uw dierbare. We hebben hier 
vanuit de afdeling aandacht voor en maken er 
ruimte voor.

Ondersteuningsgroep
Dit najaar hebben we twee maal een bijeenkomst 
gehad voor mantelzorgers. Wat we bieden is een 
ontspannen bijeenkomst, waarin het delen van 
ervaringen en het uitwisselen van informatie centraal 
staat. Daarnaast komen er thema’s aan bod zoals 
‘een plek om zelf op adem te komen’, ‘hoe houd ik 
balans in mijn dagen’ en ‘wat is er wél mogelijk’.

Begin 2020 komt de groep weer bij elkaar. De 
datum wordt op de afdeling bekendgemaakt.
U bent, als mantelzorger, van harte uitgenodigd 
om aan te sluiten bij deze bijeenkomst, die 
begeleid wordt door een geestelijk verzorger. 

Koffie en thee staan klaar. Van harte welkom !

Dienst Geestelijke Verzorging,
Elly van Bavel

Onze gymclub van de donderdag!

Ondersteunings-
groep voor 
mantelzorgers 

U kunt de kabelkrant vinden op kanaal 985
En STV Geheugenvenster (Senioren TV) op 
kanaal 986

Mocht u het lastig vinden om het kanaal op uw 
televisie te installeren, informeer dan de receptie 
zodat we dit voor u kunnen regelen.

Met ingang van 1 januari 2020 verhogen wij de volgende tarieven:
Welzijnspakket intramuraal van € 12,50 naar € 12,75
Welzijnspakket extramuraal van € 24,00 naar € 24,50
Alarmering via zorgoproep van € 18,50 naar € 19,00

Prijsverhoging
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Kabelkrant en STV Geheugenvenster op uw tv



Hoorzorgdag elke 
eerste woensdag
van de maand

De audicien staat voor u klaar  
van 10.30 tot 11.30 uur 
in de Kiosk van De Heikant.
• Gratis hoortest
• Informatie over hoortoestellen en  hoorhulpmiddelen
• Gratis controle en reiniging
• Aanpassen en bijstellen van uw hoortoestellen
• Batterijen en onderhoudsartikelen

Bent u verhinderd? Bel dan naar
0313 - 485 555 voor een afspraak bij
u thuis of in een Beter Horen winkel.
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Komt u ook naar de pubquiz in de Fanfare? 
Zet de datums vast in uw agenda:

28 mei, 25 juni, 27 augustus, 1 oktober, 
19 november en 17 december
Van 19.00 tot 21.15 uur

U bent van harte welkom voor een gezellige 
avondje quizzen. En wie weet gaat u wel een 
keer als winnaar met de eer naar huis!

Clustersessie zelfstandige teams
Op 24 september is een afgevaardigde van de 
cliëntenraad aanwezig geweest bij Clustersessie 
zelfstandige teams (De Heikant, Padua, Joannes 
Zwijsen). De inhoud van de sessie was een 
toelichting Teamkompas en een korte workshop in 
Rijnlands Denken. De sessie verliep in een sfeer 
van alles kan besproken worden en geen vraag of 
opmerking is raar. Eerste reactie van de groep op 
de presentatie was positief.

Clusteroverleg Heikant,  
Padua en Joannes Zwijsen
Op 3 oktober heeft er een overleg plaats gevonden 
waarbij managers en leden van de CR en OR van 
de drie locaties waren uitgenodigd. Omdat niet 
iedereen elkaar kende is er een voorstelronde 
gehouden waarbij iedereen een kaart mocht 
kiezen met een afbeelding e/o spreuk erop die iets 
over die persoon vertelde. Daarna is er in groepjes 
gediscussieerd over hoe men de toekomst ziet en 
wat er al aan “gereedschappen” voorhanden is en 
wat er nog nodig is om als cluster te functioneren. 
Met een gezamenlijke lunch is dit nuttige en 
leerzame overleg afgesloten.

Beknopt verslag cliëntenraad 12 augustus en 
23 september 2019

Leven in vrijheid
Een programma van eisen is voorgelegd aan rie 
leveranciers. Implementatie in 2020 eerst op 
Padua en De Hazelaar, daarna volgen de overige 
locaties.

Cliëntportaal
Cliëntportaal is vernieuwd, de cliënt wordt 
eigenaar en er zijn extra functies toegevoegd. Per 
team zijn er key-users beschikbaar die familie 
kunnen ondersteunen.

Visie dagbesteding
Naam is gewijzigd in Daginvulling, uitgesplitst in 
de aandachtsgebieden Dagbesteding en 
Woonondersteuning. Bij Dagbesteding vinden 
activiteiten buiten de zorglocaties plaats.
Bij Woonondersteuning ligt het accent meer in de 
begeleiding van bewoners in de huiskamers. 

Kassasysteem 
Besloten is om over te stappen naar een ander 
kassasysteem waarna er alleen per pin betaald 
kan worden.

Waardigheid en trots
Vanaf 2020 is er geen afzonderlijk plan meer 
nodig. Om er toch voor te zorgen dat deze extra 
gelden blijvend besteed worden aan dagbesteding 
wordt het voorstel van de managers Langdurige 
zorg door de CR goedgekeurd.  
 
Welzijnmedewerkers blijven samen met de  
CR verantwoordelijk voor de planning van de 
Waardigheid-en-trotsgelden. 

Teammanager Viool
CR heeft een positief advies gegeven om per  
1 september Willeke Scheenstra te benoemen  
als teammanager van Viool en Annelies Maas als 
teammanager van Accordeon en Draaiorgel. 

Horecaprijzen
MT heeft een voorstel ingediend bij de CCR  
om binnen De Wever vanaf 01-01-2020 dezelfde 
horecaprijzen te hanteren. Mede hierdoor zal het 
inregelen van het nieuwe kassasysteem ook 
makkelijker zijn.

Van Hoeckel
De samenwerking met van Hoeckel wordt 
geëvalueerd. Het voorstel is om voor twee jaar bij 
te tekenen waarbij we het komend jaar kritisch 
kijken naar de verbeterpunten. 

Voorstel bewonerspotje
CR gaat akkoord dat vanaf 01-11-2019 alle 
huiskamerbewoners verplicht deelnemen aan het 
bewonerspotje voor een bedrag van. € 10,00 p/
maand. Bewoners en/of familie hebben inzage in 
de uitgave.

Vergroten appartementen
Om zoveel mogelijk wooncomfort aan te bieden is 
besloten om in 2020, 8 kleine appartementen om 
te bouwen tot 4 ruimere appartementen.

Rookvrije algemene ruimtes
CR gaat akkoord met het besluit dat bewoners 
alleen nog op de het eigen appartement mogen 
roken, mits er voldoende afzuiging is. Uiteraard 
mag het roken op het appartement niet ten  
koste gaan van de eigen veiligheid en die van  
de medewerkers.

Begroting 2020
Er heeft een herijking van de tarieven 
plaatsgevonden, wat inhoudt dat de kostprijs  
voor de indicaties zzp 4 en 6 naar beneden is 
bijgesteld. Het bedrag moet uit de begroting 
gehaald worden, alle plannen die we in het  
kader van het kwaliteitskader hebben gemaakt 
komen hierdoor op losse schroeven te staan.
Voorstel horeca
CR is akkoord met het voorstel om het keuzemenu 
te verruilen voor het aanbieden van een dagmenu. 

Waar is de cliëntenraad bij betrokken?
Bewonersberichten
 
Overleden bewoners
De heer van Oursouw
Mevrouw de Leeuw-Beekmans
De heer van Ierland
De heer van Huijgevoort
Mevrouw Mastbroek-van de Plas
Mevrouw van Hest-Staps
De heer Wijnans
De heer Luijtgaarden
Mevrouw Hensen-Bertens

Nieuwe bewoners
Mevrouw Baars-van Erp
Mevrouw Hornikx



De entreeprijzen verschillen per activiteit, zie affiches op de prikborden.
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DECEMBER 2019

Dinsdag 3 december 
Sinterklaasmiddag 
Van/tot:  14.30 uur – 16.30 uur
Voor:  Bewoners van het huis en 

overige gasten

Zondag 15 december
Kerstmarkt
Van/tot:  10.00 uur – 16.00 uur
Vanaf  10.30 uur: muziek van 
uke2love

Dinsdag 17 december
Kerstdiner Draaiorgel/Accordeon
Van/tot:  17.00 uur – 20.00 uur
Met muziek van Triple-X

Woensdag 18 december
Optreden kinderen  
Stellaertshoeve
Van/tot:  10.15 uur – 11.00 uur

Woensdag 18 december
Kerstdiner Viool
Van/tot:  16.30 – 19.00 uur

Donderdag 19 december
Kerstdiner wijkbewoners 
Van/tot:  17.00 uur – 20.30 uur
Met muziek van Duo Blue Orange 

Zaterdag 21 december
Kerstviering voor Viool en 
huiskamers Draaiorgel

Zondag 22 december
Vrolijk optreden van Onze Lieve 
Vrouwekapel met kerstliedjes
Van/tot:  15.30 uur – 16.00 uur
En van 16.15 uur – 16.45 uur
Voor:   Bewoners van het huis en 

overige gasten

Dinsdag 31 december 
Eindejaarsfeest
Met zang van Marc van Alphen
Van/tot:  14.30 uur – 16.30 uur
Voor:  Bewoners van het huis en 

overige gasten

JANUARI 2020

Donderdag 2 januari 2020
Nieuwjaarsreceptie
Van/tot:  15.30 uur – 16.15 uur

Met een Happy-New-Yearshow van 
Leuk Amusement
Voor:  Bewoners van het huis en 

overige gasten

Maandag 6 januari
Driekoningenzingen
(onder voorbehoud)
Van/tot:  14.30 – 16.30 uur
Voor:  Bewoners van het huis en 

overige gasten

Donderdag 16 januari
Optreden van de Gouden Mix 
Thema: 75 jaar bevrijding
Van/tot:  14.30 uur – 16.30 uur
Voor:  Bewoners van het huis en 

overige gasten

Dinsdag 28 januari
Pubquiz in de Fanfare
Van/tot:  19.00 uur – 21.00 uur
Voor:  Bewoners van het huis en 

overige gasten

Donderdag 30 januari
Bingo 
Van/tot:  14.30 – 16.30 uur
Voor:  Bewoners van het huis en 

overige gasten

FEBRUARI

Dinsdag 4 februari
Accordeonmuziek in de Fanfare
Van/tot:  15.30 uur – 16.30 uur
Voor:  Bewoners van het huis en 

overige gasten
Gratis entree

Vrijdag 7 februari
Dansmiddag in De Harmonie
Van/tot:  15.00 uur – 17.00 uur
Voor:  Bewoners van het huis en 

overige gasten

Donderdag 13 februari
Ontspanningsmiddag
Met muziek van zangeres Hetty
Van/tot:  14.30 uur – 16.30 uur
Voor:  Bewoners van het huis en 

overige gasten

Zondagavond 16 februari
Versieren zaal voor carnaval
Aanvang 18.00 uur

Dinsdag 18 februari
Openingsbal Carnaval
Van/tot:  19.30 – 22.30 uur

Woensdag 19 februari
H & A modeverkoop 
Van/tot: 10.00 uur – 12.00 uur

Donderdag 20 februari
Carnaval 
Voor bewoners van Afdeling Viool 
en de huiskamers van afdeling 
Draaiorgel 
Van/tot: 14.30 uur – 16.30 uur

Maandag 24 februari
Carnaval - Open Huis,  
feest in De Harmonie
Van/tot: 14.30 uur – 18.00 uur

Dinsdag 25 februari
Carnaval - Open Huis,  
feest in De Harmonie
Van/tot: 14.30 uur – 18.00 uur

Donderdag 27 februari
Bingo 
Van/tot:  14.30 – 16.30 uur
Voor:  Bewoners van het huis  

en overige gasten

Ontspanningsprogramma
BEWONERS
December
01  Mevrouw Ansems 
06  Mevrouw Heiligers 
07  Mevrouw van Dijk-Albers 
11  De heer Janssens 
12  Mevrouw Naninck-Hijstek 
13  De heer Hijstek 
13  De heer van Zwienen 
18  Mevrouw Donders-Melkert 
18  Mevrouw van Loon-van Gurchom 
24  De heer de Regter 
25  De heer Lemmens

Januari
08  Mevrouw de Brouwer 
10  De heer Stegeman 
12  Mevrouw Dirkx-Kroonen 
15  Mevrouw v.d. Bosch-Pijper 
15  Mevrouw v.d. Vorst-v.d. Wijngaert 
22  Mevrouw van Diem-v.d. Veer 
22  Mevrouw Marcelis-v.d. Zanden 
27  Mevrouw Bus-Zwaans 

Februari
04  Mevrouw Emmen
10  De heer Hulskramer 
10  De heer Thijssing 
11  Mevrouw Elbertse-Bloemsma 
12  Mevrouw Cornelissen-Horsten 
22  De heer Diederiks 
23  Mevrouw van Poppel-van  Disseldorp 
25  Mevrouw Buster-v.d. Sanden 

MEDEWERKERS
December
1 Hannie Schuuring
1 Sonja Schuermans
6 Laura Villevoije
14 Ankie Spijkers
17 Ingrid van Roij
18 Ingrid Somers
19 Thomas van den Nieuwenhuizen
21 Monique Oppers
22 Anne-Marie van Helvoort
22 Lisette Bergmans

24 Marianne Schaap
24 Marleen Agaçkakan
28 Marion Mels
28 Sharmila Ghisai
29 Annemieke Inci

Januari
1 Wilma Adams
7 Conny Obsteter
7 Janny van Hest
9 Corina van Esch
10 Karin Voogt
10 Marce Valle Hernandez
11 Vitali Blindeling
12 Aysegul Mutluer
12 Mirthe Otten
15 Marion van Eijk
21 Wilma Wouters
24 Anja Meeuwesen
24 Merian Janssen
26 Monique Tetteroo

Februari
1 Jaydee van der Made
3 Jolanda van Beerendonk
7 Adrian Donders
7 Nina Angela
8 Wendy Lambrechts
9 Dorina Dusée
12 Sabine Bovenhoff
14 Els van Dongen
17 Ria de Bont
18 Loes Sprangers
19 Queeny van Dijk
21 Alicia Eppenhof
21 Desiree van Moorsel
21 Saadia Okba
25 Marie José Trebus

VRIJWILLIGERS
December
4 Dinie de Beer
5 Luula Shego
7 Corry de Bruin
7 Monique de Jong

10 Jeanne v.d.Wouw
10 Leoni Spijkers
11 Ciska van Lieshout
15 Dimph Oerlemans
16 Cees van Logten
16 Rahel Yemane
20 Paul Jacobs
22 Joke Buster
23 John Hensen
23 Petra van IJsendoorn
28 Gerrit Neervoort
31 Pia-May van Iersel

Januari
1 Mari Hernandez
1 Arefa Osman
1 Nimco Nuur
3 Marion Schlangen
3 Bep Dingemans
9 Iris Sprangers
9 Jacob de Jong
13 Koos Scheffers
14 Jan Robbe
15 Berry van Engeland
17 Mariska van Gastel
17 Kees van Geloven
25 Marieke Kooijmans
29 Jef Smit
30 Francis Oosterlaak

Februari
1 Fatima Chhima
3 Brian Wijngaarde
7 Said Ali Ibrahim
8 Bauke Bosma
9 Diny Jansen
12 Anneloes Haans
13 Hatte van de Wal
16 Dennis Vermolen
20 Nurdan Yildiz
25 Henri Aben
27 Thea van Belkom

Verjaardagen december, januari en februari
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De Wever Thuis
Mensen in de aanleunwoningen en 
uit de wijk die in het bezit zijn van 
een indicatie kunnen bij ons terecht 
voor thuiszorg en voor het aanvra-
gen van een personenalarm. Het 
team van WeverThuis is bereikbaar 
van maandag tot en met vrijdag van 
11.00 -16.00 uur in woonzorgcen-
trum De Heikant of telefonisch via 
het gratis nummer 0800 3 393 38 37

Wasserette
U vindt de wasserette achter het 
restaurant bij de leveranciersin-
gang. U kunt bij ons gebruik maken 
van muntautomaten en daarnaast 
kunnen wij u nog allerlei andere  
services aanbieden. De wasserette 
is bereikbaar op T 013 458 11 73.

De wasserette is zeven dagen per 
week geopend. De muntautomaten 
zijn altijd beschikbaar. Op de  
volgende dagen is er iemand  
aanwezig: Maan-, woens- en  
donderdag 09.00 - 11.30 uur
Dins- en vrijdag 08.00 - 13.00 uur

Bureau Zorgadvies
Het vertrouwde adres voor al uw 
zorgvragen T 0800 3 39 38 37

Alarmopvolging in de wijk
Voor woningen, aangesloten op  
het alarmsysteem van De Heikant  
is alleen noodzorg beschikbaar.  
Voor informatie over de mogelijk- 
heden voor aansluiting op het 
alarmsysteem kunt u terecht bij  
de receptie van De Heikant.

Zorgadviseur
Marly Rijnders, de zorgadviseur 
voor De Heikant houdt telefonisch 
spreekuur op maandag, dinsdag, 
donderdag en vrijdag van 09.00 - 
10.00 uur T 013 464 41 64

Dagbesteding
Voor een groep van tien tot twaalf 
ouderen (die nog thuis wonen) en 
in het bezit zijn van een indicatie, 
wordt een dagprogramma aangebo-
den met (brood)maaltijd en activitei-
ten. Voor vervoer wordt gezorgd. 

Pedicure Monique
Maandag en dinsdag (op afspraak)  
van 09.30 - 15.00 uur.
Telefoon: 013 535 98 83 (thuis)
Telefoon: 013 458 11 80 (Heikant)

Bloedprikdienst
Maandag t/m vrijdag 08.00u - 
10.00u. Denk aan uw ponsplaatje, 
ID bewijs en verwijzing arts.

De diëtist helpt u op weg 
U kunt, als bewoners van De  
Heikant, als wijkbewoner of als  
u bent doorverwezen door uw arts 
(huisarts of medisch specialist), 
terecht bij de diëtist van De Wever.
Ze komt op afspraak bij u langs. 
Judith Goertz, diëtist, is bereikbaar 
op kantoordagen tot 14.00 uur. 
T 06 13 10 74 48

Bibliotheek 
Uitleen boeken is op maandag tussen 
13.00 en 14.30 uur in Cabaret.

Openingstijden
Harmonie en Fanfare

Harmonie
Maandag, woensdag, vrijdag,  
zaterdag en zondag van 8.00 - 
18.00 uur. Dinsdag en donderdag 
van 8.00 - 16.30 uur.

Fanfare
Op maandag en vrijdag van  
11.30 - 22.30 uur. Op dinsdag, 
woensdag en donderdag van  
11.30 - 21.30 uur

Fysiotherapie
Maandag t/m vrijdag op afspraak 
Anske van Densen T 06 20 45 80 
31 of via het afsprakenbureau via  
T 013 464 45 18

Reiki Mikao Usui
Reiki behandeling door Mikao Usui. 
Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met Jac Oerlemans 
usuitilburg.nl of bel 06 20 23 80 16

Woord- en gebedsdiensten
Vrijdag om 11.00 uur op Viool.
Dinsdag en 1e vrijdag van de maand 
om 09.45 uur in de stilteruimte.

Eucharistie
Zaterdag 17.30 uur in activiteiten-
ruimte Accordeon.

Cliëntenraad
Is bereikbaar via de receptie of via 
het locatiesecretariaat
T 013 458 11 00

Algemene informatie
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KUNSTGEBIT AAN HUIS
Heeft u een volledig kunstgebit nodig, een gedeeltelijke 
gebitsprothese of een implantaatprothese (klikgebit)? 
En bent u niet goed ter been of heeft u geen vervoer 
om ons te bezoeken? Kunstgebit aan huis maakt het 
u makkelijk. De tandprotheticus komt met een klein 
mobiel tandtechnisch laboratorium naar u toe en 
meet in alle rust de gebitsprothese op, in uw eigen 
vertrouwde omgeving. 
 
Géén extra kosten 
In de basisverzekering wordt het grootste deel, al dan 
niet alles, van de kosten van een kunstgebit vergoed. 
Via een aanvullende verzekering wordt bij de meeste 
verzekeringen het overige deel vergoed. Dit kunt u het 
beste navragen bij uw eigen zorgverzekeraar.Aan de 
service Kunstgebit aan huis zitten geen extra kosten 
verbonden: u betaalt geen voorrijkosten.
 

 

Wél extra service  
Ook voor het schoonmaken van uw gebit, voor 
reparaties of aanpassingen naar aanleiding van 
pijnklachten komen we bij u thuis.

Neem contact op met ons 
Heeft u interesse in de dienst Kunstgebit aan huis 
van Wieggers Kunstgebitten? Bel 013 - 20 33 599 
en wij informeren u verder over deze nieuwe dienst. 
Wij werken volgens landelijke richtlijnen, zijn HKZ 
gecertificeerd en lid van de Organisatie Nederlandse 
Tandprothetici.

HEBT U TIPS OF LEUKE IDEEËN 
VOOR

DE TOONLADDER?

Geef ze door aan Lisette Bergmans
of Astrid Meerman
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