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Van de locatiemanager
Beste bewoners, medewerkers en familie

Voor u ligt weer een mooie verzameling aan 
gebeurtenissen in en rondom De Heikant. 
Een aantal heugelijke gebeurtenissen zijn 
gepasseerd. Onze Toos gaat van haar pensioen 
genieten. Op 23 augustus hebben we officieel 
afscheid van haar genomen. Iedereen zal haar 
erg gaan missen. Toos kende iedere gast die in 
het restaurant kwam. Namens iedereen wil ik 
Toos bedanken voor haar inzet voor de bewoners 
en gasten van De Heikant.

Een ander heugelijk moment was toch wel 
het moment dat we onze 103-jarige mevrouw 
Vermeiren een foto konden laten onthullen in 
de 100-jarige galerij. In bijzijn van familie is dit 
gevierd op De Heikant.

De afgelopen periode hebben de meeste collega’s 
genoten van hun welverdiende vakantie. Dat 
betekent dat er mogelijk wat meer onbekende 
gezichten op de afdeling zijn geweest. We hopen 
dat ondanks dat, voor u deze periode goed is 
verlopen. We hopen op begrip, als het toch een 
beetje anders is gegaan dan u gewend bent. Onze 
medewerkers hebben hierdoor wel weer energie 
opgedaan om jullie het komende jaar weer de best 
mogelijke zorg en aandacht te kunnen geven. 

In verband met de arbeidsmarkt krapte zijn we met 
een aantal andere zorgaanbieders een opleiding 
gestart om mensen met een andere achtergrond, 
bijvoorbeeld horeca, bankwezen, fysiotherapie, 
op een snelle manier om te kunnen scholen naar 
een zorgmedewerker. Het is de opleiding SwitchZ. 
Op afdeling Accordeon en Draaiorgel hebben we 
inmiddels al zes studenten in totaal rondlopen. We 
zullen ook op afdeling Viool gaan starten met deze 
studenten. We denken dat dat een mooi aanvulling 
is op het Zorg Innovatie Centrum (ZIC) wat we 
daar hebben.

Eerder dit jaar is er een brief gestuurd aan de 
scootmobielbezitters, over het feit dat deze niet 
meer op de gangen mogen staan. Dit heeft te 
maken met de brandveiligheid. Deze moeten 
in de berging geplaatst worden, of als daar 
geen ruimte voor is op het eigen appartement. 
Dit is niet iets wat wij als Heikant bedacht 

hebben, maar wat ons door de gemeente in 
samenwerking met de brandweer opgelegd 
wordt. We hopen dan ook op uw begrip hiervoor.

Noteert u allen de datum 22 november op 
de kalender. Dan wordt onze traditionele 
Jubilarissendag weer gevierd. Wat zijn we trots 
op onze collega’s, die al die jaren trouw aan De 

Wever zijn gebleven. We gaan ze deze middag  
in het zonnetje zetten. Jullie zijn allen hiervoor 
van harte uitgenodigd. 

Voor nu wens ik u veel leesplezier toe.

Anja Meeuwesen

Bent u liefhebber van een spannend boek of  
leest u liever een roman? Bij de bibliotheek 
binnen De Heikant vindt u beslist een boek wat  
u graag wil lezen. De vrijwilligers Letty en Sandra 
zitten op maandagmiddag, in de even weken, van 

13 tot 14.30 uur voor u klaar om een boek aan  
u uit te lenen. Als u in het bezit bent van een 
welzijnspas kunt u onbeperkt boeken lenen en  
is deze service gratis voor u.

Bibliotheek binnen De HEIKANT



Schubertstraat 700, 5011 CW Tilburg, 013 458 11 00 

Mogelijk gemaakt door Stichting Vrienden van de Heikant 

Programma Heikant Tours September en oktober 2019

 Prijs Vertrek
Bloemencorso Zundert € 28,00 12.00 uur stipt
Zondag 1 september 2019
Beekse Bergen € 25,00 10.30 uur
Woensdag 11 sept 2019
Verrassingstocht € 26,50 10.30 uur 
Woensdag 18 sept 2019
Arendshof + zandsculpturen  € 15,00 13.15 uur
Maandag 23 september 2019
Lichtjesroute Eindhoven € 15,50 18.30 uur
Woensdag 2 okt 2019
Pompoendagen Asten € 25,00 13.15 uur
Maandag 14 oktober 2019 
Koffie drinken Baarle Nassau  € 15,00 13.15 uur
Woensdag 23 oktober 2019 

Hebt u ideeën, wilt u graag ergens heen, laat het ons weten 
want: met het busje van Heikant Tours kun je alle kanten op! 

Heikant Tours - de leukste uitstapjes voor de leukste senioren

Weet u dat u bij Heikant Tours ook 
cadeaubonnen kunt kopen?
Verras eens iemand met een 
cadeaubon, te besteden voor een 
leuk uitstapje.

Prijzen, data en eventuele andere 
wijzigingen voorbehouden! In 
de folder staat het definitieve 
programma met bijbehorende data 
en prijzen. Uitgebreide informatie 
over de uitstapjes vindt u 
eveneens in de folder van Heikant 
Tours. Deze verschijnt begin 
augustus 2019.

Mensen met een minimum 
inkomen kunnen recht hebben 
op de Meedoenregeling van 
de Gemeente Tilburg. Per jaar 
kunnen zij € 100,-- besteden 
aan activiteiten. Voor meer 
informatie: ga naar www.tilburg.nl/
meedoenregeling of vraag bij onze 
administratie of bij de receptie.

We werden verwacht om 9.00 uur in de 
Harmonie. Na een kopje koffie of thee met een 
zakje voor onderweg vertrokken we met 84 
personen met de bus, gelukkig een bus met airco 
want het zou een warme dag worden. Op naar 
Maasbracht voor een mooie boottocht van vijf 
kwartier naar Thorn, het witte stadje in Limburg. 
Rond het middaguur kwamen we daar aan, de 
thermometer tikte inmiddels de 37 graden aan.  

Na een heerlijke lunch bij de pannenkoeken 
bakker hadden we de keuze, of wandelen door 
het mooie stadje of lekker zitten op het terras. 

De diehards onder ons kozen er voor om te gaan 
wandelen, maar zelfs Vince, de geleidehond van 
Marieke, koos voor het terrasje. Om 16.00 uur 
reden we weer terug naar De Heikant waar voor 
ons een heerlijke koude schotel stond te wachten.

Vrijwilligersuitje 
25 juni
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Beste familie en mantelzorgers, bij de receptie 
worden regelmatig gevonden voorwerpen 
afgegeven. Van brillen tot bankpasje in de  
loop van de tijd is dat een flinke envelop 

geworden. Mist u of uw familie iets?  
Meld u dan bij de receptie en zij gaan  
kijken of het is afgegeven.

Gevonden voorwerpen

http://www.tilburg.nl/meedoenregeling
http://www.tilburg.nl/meedoenregeling
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Wat was het een geslaagde kermisdag 
afgelopen dinsdag 23 juli. De zaal was  
mooi roze versierd, vrijwilligers, personeel 
en zelfs bewoners waren aanwezig  in  
roze kleding, Riny Marijnissen speelde  
virtuoos op zijn accordeon en er waren  
weer gezellige kansspelen.

Maar liefst 2000 enveloppen zijn die dag vol 
verwachting opengescheurd om te kijken of er  
een winnend lotje in zat.

Het Rad van Fortuin draaide dat het een lieve  
lust was, de plankjes werden gretig afgenomen  
en vele prijsjes werden uitgereikt.

Vele lotjes werden verkocht,  er waren mooie 
prijzen te winnen, zoals een barbecue met 
toebehoren voor 10 personen, gesponsord 
door ‘Adriaans catering’ of een lunch bij Peerke 
Donders.

Poffertjesgeur kwam de zaal in want deze werden 
vers gebakken, de slaatjes en broodjes haring 
gingen grif over de toonbank, maar ook een grote 
vette paling werd met smaak verorberd.

En wie er het hoogst gooide met de dobbelstenen 
mocht gratis grabbelen voor een leuk kadootje.

Met na afloop een heerlijk kermismenu in het 
restaurant, gingen de meeste bewoners moe en 
voldaan met allemaal wel één of meerde prijsjes 
naar hun kamer of naar huis terug.

Vanaf deze plaats nog hartelijk dank aan alle 
winkeliers van het Wagnerplein en de vrijdagmarkt 
die leuke prijsjes gesponsord hebben!

En uiteraard een dankjewel aan alle vrijwilligers 
die hebben meegeholpen aan deze geslaagde 
kermisdag!

Astrid Meerman

Roze kermis in De Heikant

Zaterdag 28 september
Woonzorgcentrum De Heikant

De Heikant nodigt iedereen van harte uit op de koffie.
Tussen 10.00 en 11.15 uur ben u van harte welkom!

Een aantal bewoners zal heerlijke poffertjes bakken, waarvan 
we u graag een portie aanbieden! Schroom niet en kom langs 

voor een gezellig en lekker koffie-uurtje.
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25 juli 2019, 21.18 uur. Weerstation 
Gilze-Rijen is de nieuwe eigenaar 
van het nationale warmterecord. Het 
was er vandaag met 40,7 graden het 
warmst.

Wat waren het warme dagen in de week 
van 25 juli!
Heel Nederland pufte, de mussen 
vielen van het dak, maar al het werk 
ging gewoon door!
Op de warmste donderdagochtend ooit 
gemeten, werd de receptie gebeld 
door een onbekende dame met een 
verrassend verzoek: graag wilde zij 
aan alle bewoners van het huis een 

ijsje komen uitdelen.
Zo gevraagd, zo gedaan, in de middag 
arriveerde ze met dozen vol heerlijke 
grote waterijsjes. Ze is ze zelf gaan 
uitdelen aan alle bewoners en zelfs de 
deelnemers aan de bingo kregen na 
afloop een heerlijk verkoelingsijsje van 
haar. Wat een lief en leuk initiatief!

Haar naam heeft ze niet genoemd 
want ‘dat deed er toch niet toe?’

Daarom vanaf deze plaats (misschien 
leest ze dit stukje toevallig) hartelijk 
dank namens alle bewoners voor dit 
mooie gebaar!

In het kader van ‘veiligheid voor iedereen’ 
zou het fijn zijn als er minder contant wordt 
betaald. Zeker voor u als bewoner, gast of 
medewerker maar ook voor de organisatie blijft 
contant geldverkeer een risico.

Dit willen we graag gaan veranderen.
We gaan met zijn allen proberen het contant 
geldverkeer terug te dringen.

Dit is voortaan eenvoudig doordat u met uw 
betaalpas contactloos kunt betalen zowel in ons 
restaurant De Harmonie maar ook in Café De 
Fanfare.

Omdat het contactloos kan biedt dit het voordeel 
dat het sneller gaat en dat u uw pincode 
(meestal) niet hoeft te gebruiken.

Contactloos pinnen kan tot een bedrag onder de 
€ 25,00 en is absoluut veilig.

Nadat u een aantal keren contactloos heeft 
betaald overschrijdt u een limiet en wordt uw 
pincode gevraagd zodat veiligheid bij verlies of 
diefstal gewaarborgd blijft.

Om het pinnen te promoten hebben we in de 
maand september een speciale actie.

Bij elke pinbetaling ontvangt u zowel in De Harmonie 
als in De Fanfare een stempel op een stempelkaart.

De eerste week van oktober levert u de 
stempelkaart bij de kassa in en zullen er 10 
prijzen worden verdeeld onder alle deelnemers.

Alvast bedankt voor uw medewerking!

Wil van Gool
Teammanager Dienstverlening 

Pinnen. Ja graag-plaatje toevoegen.

Warmterecord

Pinnen in plaats van contant betalen

Klanttevredenheid

Op vrijdag 22 november is het feest voor de 
jubilarissen van De Heikant. Zij worden deze 
middag in het zonnetje gezet als dank voor hun 
inzet voor De Heikant!  Bewoners, medewerkers 
en gasten van de jubilarissen zijn van harte 
welkom om hen te feliciteren. Aanvang 14.30 – 
16.30 uur.

De jubilarissen van dit jaar 
Marion van de Sande 40 jaar in dienst
Marcelli de Brouwer  25 jaar in dienst
Monique Oppers  25 jaar in dienst
Mila Ghisai   12,5 jaar in dienst
Amy Bartelings  12,5 jaar in dienst
Debbie van de Wouw 12,5 jaar in dienst
Mieke Lemmens  12,5 jaar in dienst
Ad van de Wiel  12,5 jaar in dienst

Jubilarissendag

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 het tweede kwartaal van 2019 hebben 37 bewoners of familieleden
een reactie gegeven.

U waardeert de zorg- en dienstverlening bij De Heikant met het cijfer 8,2.

Klanttevredenheid

8,2

94% van deze bewoners of familieleden bevelen De Heikant aan als 
woonzorgcentrum aan.

Enkele zaken die volgens u goed gaan
•  Vriendelijke, open benadering van medewerkers
•  Goede zorg
•  Er zijn veel, leuke en aan het jaar of seizoen aangepaste activiteiten

Enkele zaken die volgens u anders of beter kunnen
•  Soms moeten bewoners langer wachten op het zorgmoment als ze 

zouden wensen
•  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!



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. 

U krijgt een gebruikersnaam en een wachtwoord. 
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. 
Houdt 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 
heeft u een mobiel telefoonnummer en e-mail- 
adres nodig. Als u 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. 

De Wever biedt nieuwe mogelijkheden 
in het CliëntportaalVoor de liefhebbers organiseren we een 

gezellige avond in de Harmonie op vrijdagavond 
25 oktober 2019. Schrijf vast in uw agenda!

Aan lange tafels luisteren naar de vrolijke muziek 
van muziekkapel 013 en de  Bollekes , een grote 
bierpul in de hand, of een glaasje wijn, inhaken bij 
de buurman, walsjes en foxtrotjes tussen de lange 
tafels door, typisch Duitse versnaperingen, dirndl 
jurkjes, lederhosen , kortom een fantastisch fistje!

Hopelijk bent u er dit jaar weer bij!  
Zie de affiches voor meer informatie!

Oktoberfest in De Heikant

Hartelijk bedankt voor de
supergezellige aspergemaaltijd

U kunt Cliëntportaal vanaf 23 september gebruiken.

Wat zeg ik?
Een feestelijk diner met alles erop en eraan,  
zelfs met een borrel!!

Daar kunnen we weer vrolijk mee verder!

Leni van Uden

Hartelijk bedankt voor de supergezellige aspergemaaltijd

Optreden Seniorenorkest Tilburg - donderdag 7 november

Laatst vierden zij hun 20-jarig jubileum op een bijzondere plek, de glazen zaal in de LocHal in Tilburg.
Ik had een kaartje weten te bemachtigen en mocht deze middag genieten van een prachtig optreden. 
Na afloop ben ik meteen naar de voorzitter gestapt om te vragen of het orkest in De Heikant wil komen 
optreden. Deze mooie muziek wilde ik u niet onthouden!
Hopelijk geniet u ook zo van dit mooie repertoire en prachtige muziek. Tot donderdag 7 november!

Aanvang  14.30 uur
Entree  Met welzijnspakket gratis
  Vrijwilliger en 1e mantelzorger  € 3,00
  Overige gasten € 4,00
Kaartverkoop aan de zaal
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Wij willen stil staan bij alle mensen, die op 
afdeling Viool, Accordeon of Draaiorgel 
woonden en dit jaar overleden zijn. 

Ook medewerkers en vrijwilligers, die aan de 
Heikant verbonden waren, willen we herdenken.
Samen met familie en naasten, met cliënten, 
medewerkers en vrijwilligers willen we de overleden 
mensen in ons midden een plaats geven.

Wij nodigen u van harte uit voor deze 
herdenkingsbijeenkomst op 

dinsdag 5 november 2019 om 19.00 uur 
in ‘Theater’ in De Heikant

Namens de Dienst Geestelijke Verzorging,
Elly van Bavel

12 DE TOONLADDER

Herdenkingsbijeenkomst 2019

Het was heet afgelopen tijd. Ramen dicht, 
zonwering omlaag en niet bewegen. Wel veel 
drinken want onze vochthuishouding moest 
op peil blijven. Ons ‘grondwater’ mag niet te 
ver zakken want dan komen we echt in 
lichamelijke problemen. 

En dat laatste willen wij niet. Wij weten als geen 
ander dat wij kwetsbare mensen zijn. Het kan 
zomaar gebeuren. Eén moment van 
onoplettendheid en we liggen op de grond. 
Hoofdwond? Heup gebroken? Noem maar op alles 
is mogelijk. Een reëel gevaar voor ons mensen van 
een bepaalde leeftijd. We zijn zo aan het kijken 
naar waar wij lopen, waar de drempels zijn, of hoe 
het voetpad is aangelegd. We komen eigenlijk ogen 
te kort om te kijken, om te kunnen zien om ons 
heen. Maar daar gebeurt het. Daar, voor onze 
ogen, is het leven zichtbaar. Elke dag opnieuw, 
iedere minuut is het waarneembaar. Kleine dingen. 
Die hand die wordt gegeven. Een kus die gedrukt 
wordt op de wang. Een knipoog naar een ander, 
een armzwaai van vreugde. Kleine dingen.

Nemen we ze nog waar? Of zijn we te druk met het 
kijken naar de grond, afgesloten zijn van de ander.

Misschien kunnen we het oefenen, elke dag 
opnieuw. Als we veilig zitten: kijk eens om je 
heen, zie wie er is, neem waar dat er mensen 
zijn. Want als jij waar neemt, neemt een ander 
jou waar en dan kunnen wij elkaar zien. En 
samen ben je niet alleen!

En voor de gelovigen onder ons. Zij beginnen de 
nieuwe dag vaak met een buiging of een 
kruisteken. Gewoon het kleinste gebed van alles: 
Vrede zij met u of in de naam van de Vader Zoon 
en heilige Geest. Want we weten dat onze God 
altijd thuis is en ons altijd ziet. En wij, wij kunnen 
die God zien in de wereld om ons heen.

Zien en gezien worden is leven.  
Zwaai maar een keer!

Jan Claassen
Pastor Parochie HQ 

Parochie

Beste bewoner,

Ook dit jaar nodigen we u van harte uit om deel 
te nemen aan ons jaarlijkse themafeest. Dit 
keer maken we een uitstapje naar: 

De magische wereld van het sprookje 1001 nacht!

We verwelkomen u in ons prachtige paleis 
‘De Harmonie’ door onze eigen sultan. Laat u 
verrassen door mooie muziek en bijzondere acts, 
dompel onder in de geheimzinnige sferen van dit 
prachtige sprookje en geniet van heerlijk Oosters 
eten.

Op de affiches kunt u meer informatie vinden over 
dit spannende feest.

U bent van harte welkom!

Dinsdag 8 oktober  2019
voor bewoners van afdeling Viool,
huiskamers Draaiorgel  2 ,3 en 4 en introducés  
Van/tot 16.00 uur – 19.00 uur

Woensdag 9 oktober  2019
voor reguliere bewoners, wijkbewoners en gasten
Van/tot 17.00 uur – 21.00 uur

Donderdag 10 oktober 2019
voor reguliere bewoners, wijkbewoners en gasten
Van/tot 17.00 uur – 21.00 uur

De magische wereld van het sprookje 
1001 nacht!



Hoorzorgdag elke 
eerste woensdag
van de maand

De audicien staat voor u klaar  
van 10.30 tot 11.30 uur in De Heikant, 
wachtruimte prikdienst.

• 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!

Benoemen van contactpersonen in de 
Cliëntenraad.
Om als cliëntenraad optimaal te functioneren en 
de belangen van de bewoners te behartigen 
hebben wij de volgende taakverdeling binnen de 
CR gemaakt.

Kontakten met cliënten Cees en Dimph 
Financiële zaken Cees en Joost 
Waardigheid & Trots Wil en Dimph 
Contacten met Teammanager  Joost en Diny 
Welzijn  Ilse en Dimph 
Werving nieuwe CR-leden Allen 
Voeding Ilse en Diny 
Familiezorg Ilse, Dimph en Wil

Op korte termijn worden er nieuwe foto’s van de 
huidige CR leden gemaakt die we in De Heikant 
op verschillende plaatsen ophangen. We hopen 
hiermee te bereiken dat de CR meer toegankelijk 
wordt voor de bewoners. Contact opnemen met 
de CR-leden kan via het locatiesecretariaat.  

Ontwikkeling en voortgang rondom het 
opzetten van zelfstandige teams
Een delegatie van de CR is aanwezig geweest bij 
presentaties op 17 en 19 juni 2019 en deden 
actief mee in deze informatieve en interactieve 
bijeenkomst 
Met behulp van de infographic zijn de items 
Kwaliteit en Veiligheid, Productie, Samenwerking, 
Planning en Collega’s in de zelfstandige teams 
behandeld. 
Als afsluiting van de bijeenkomst gaven de 
presentatoren aan dat de teams op de goede 
weg zijn en dat er een draagvlak is om tot 
zelfstandige teams te komen.

Besturingsfilosofie van De Wever
Een CR delegatie is op 16 april 2019 aanwezig 
geweest bij een bijeenkomst van medewerkers 
en de Raad van Bestuur (RvB). Deze bijeenkomst 
was belegd op verzoek van de medewerkers naar 
aanleiding van de onrust die was ontstaan nadat 
de RvB de plannen met betrekking tot de 
besturingsfilosofie bekend had gemaakt. 
Ondanks de beperkte tijd die beschikbaar was, 
zijn de argumenten en de bezwaren van de 
medewerkers door de RvB aangehoord en werd 

toegezegd om nog eens kritisch naar de plannen 
te kijken. Ook werden door de CR voorzitter een 
aantal argumenten aangedragen om de plannen 
met betrekking tot de besturingsfilosofie te 
heroverwegen. Wordt vervolgd!

Beknopt verslag cliëntenraad 20 mei 2019

Mededelingen van de locatiemanager
Voorstellen nieuwe teammanager Accordeon en 
Viool.
Annelies Maas, teammanager Accordeon werkt 
32 uur per week. Zij heeft binnen het Twee 
Stedenziekenhuis gewerkt als teamleider en heeft 
het elektronisch patiëntendossier mee ontwikkeld 
en geïmplementeerd. 
Lianne van Goch, interim teammanager Viool is 
aangesteld voor 16 uur per week.
Haar taken zijn het ZIC, het zelfstandig maken 
van het team en verzuim.
De CR wenst beide teammanagers veel succes 
toe.

Verhuizing
De verhuizing van Viool en Accordeon is 
doorgeschoven naar 2020.
In 2020 worden ook de acht kleine 
appartementen in het C-gebouw verbouwd. Van 
twee appartementen wordt een appartement 
gemaakt. 

Telefonie
Het nieuwe telefoniebeleid is vastgesteld. Dit 
houdt in dat er nog wel de verplichting is dat er 
een aansluiting aanwezig moet zijn, maar men 
kan niet meer aangesloten worden op onze 
telefooncentrale. Dit heeft als voordeel dat 
bewoners voortaan hun eigen nummer mee 
kunnen verhuizen. Over het tijdstip en uitvoering 
wordt een voorstel gemaakt en te zijner tijd 
geagendeerd in het CR overleg.

Kwaliteitskadergelden
De prognose is dat we dit jaar positief afsluiten, 
hierin zit ook een stukje van de kwaliteitsgelden. 
In het Q1 gesprek met RvB wordt de inzet 
hiervan besproken. 

Melding Incidenten Cliënten (MIC) jaarverslag
Opgemerkt werd dat alleen over het 4e kwartaal 
een overzicht is gemaakt. Dit had te maken met 
hoe voorheen het proces was geregeld. Om meer 
helderheid te geven over de vertaling van het 
Weverbeleid op het gebied van MIC naar De 
Heikant zijn er nieuwe afspraken over de 
werkwijze gemaakt.  

CR stelde vragen over de medicatiefouten. Over 
een heel jaar genomen valt dit wel mee, 
verwachting was wel dat er met de nieuwe 
registratie minder fouten gemaakt zouden 
worden. 

Meting klanttevredenheid
Tijdens het zorgleefplan gesprek, dat 2x per/jaar 
met de bewoner en/of familie wordt gehouden 
willen we ook graag weten hoe de zorg, 
behandeling en wonen wordt ervaren. Deze 
meting wordt ook verplicht gesteld vanuit 
kwaliteitsgelden, maar doordat deze vragen nu 
onvoldoende aan de orde komen wordt dit 
opnieuw opgepakt door de kwaliteitsfunctionaris 
en zoco’s. 

De cliëntenraad?
Bewonersberichten
 
Nieuwe bewoners
De heer en mevrouw van Huijgevoort – Heuer
De heer Mathijssen
Mevrouw Paternoster –Palm
Mevrouw Dietvorst – van Berkel
Mevrouw van Beurden – van Halteren
De heer en mevrouw Rokven – Schuurkes
Mevrouw van der Meijs
De heer Damhuis
Mevrouw Tjietaman - Mahabier
Mevrouw van Herwaarde - Lapien

Overleden bewoners
De heer Schuurmans
Mevrouw Marinus – van Eijndhoven
Mevrouw Janssens – Haens
Mevrouw Gielen – de Jager
Mevrouw Leermakers – Vos
De heer Kneepkens
Mevrouw Waijers – Baeten
Mevrouw de Louw – Schotemeijer
De heer van de Rijt
Mevrouw Kruijzen – van Eijk
De heer v.d. Loo

Verhuisd
Mevrouw Rijnen



De entreeprijzen verschillen per activiteit, zie affiches op de prikborden.
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SEPTEMBER 
Dinsdag 3 september 
Het Experikoor zingt gezellige 
liedjes voor de bewoners
Van/tot:  15.00 - 16.00 uur
Voor:  Bewoners van het huis 

Donderdag 12 september 
Optreden van koor ‘t Alternatief
Voor:  Bewoners van het huis en 
 overige gasten

Maandag 16 september 
Film in Theater 
Van/tot:  14.30 - 16.15 uur
Voor:  Bewoners van het huis en  
 overige gasten

Dinsdag 17 september 
Verjaardagsdiner

Dinsdag 24 september
Mosselen eten voor liefhebbers
Van/tot:  17.30 - 20.00 uur

Donderdag 26 september 
Bingo
Van/tot:  14.30 - 16.30 uur
Voor:  Bewoners van het huis en  
 overige gasten

Zaterdag 28 september
Burendag, poffertjes eten in 
De Harmonie met de buren
Van/tot:  10.00 - 11.30 uur
Voor:  Iedereen

OKTOBER 

Dinsdag 1 oktober 
Dag van de Ouderen
Pubquiz in De Harmonie
Van/tot:  14.30 - 16.15 uur
Voor:  Bewoners van het huis en  
 overige gasten

Dinsdag 8 oktober 
Themafeest voor afdeling Viool, 
huiskamers Draaiorgel en 
introducees
Van/tot:  16.00 - 19.00 uur

Woensdag 9 oktober 
Themafeest voor overige
bewoners en wijkbewoners
Van/tot:  17.00 - 21.00 uur

Donderdag 10 oktober 
Themafeest voor overige 
bewoners en wijkbewoners
Van/tot: 17.00 - 21.00 uur

Maandag 21 oktober 
Film in Theater
Van/tot:  14.30 - 16.15 uur
Voor:  Bewoners van het huis en  
 overige gasten

Dinsdag 22 oktober 
Modeshow en verkoop 
v.d. Kloostermode 
Van/tot:  10.00 - 15.00 uur

Dinsdag 22 oktober 
Verjaardagsdiner

Donderdag 24 oktober 
Bingo
Van/tot: 14.30 - 16.30 uur 
Voor:  Bewoners van het huis en  
 overige gasten

Vrijdag 25 oktober
Oktoberfest 
Van/tot: 20.00 - 23.30 uur 
Voor:  Bewoners van het huis en 
 overige gasten

Dinsdag 29 oktober 
Boutique Esther
Van/tot: 13.00 - 15.30 uur

Woensdag 30 oktober 
Carma Schoenenverkoop
Van/tot 14.00 - 16.00 uur

Donderdag 31 oktober 
Start Rikconcours
Van/tot: 19.00 - 22.30 uur
Voor:  Bewoners van het huis en  
 overige gasten

NOVEMBER
Donderdag 7, 14, 21, 28 november
Rikconcours
Van/tot:  19.00 - 22.30 uur
Voor:  Bewoners van het huis en 
 overige gasten

Donderdag 7 november 
Optreden van Het Senioren Orkest
Van/tot:  14.30 - 16.30 uur 
Voor:  Bewoners van het huis en  
 overige gasten

Dinsdag 12 november 
Modeverkoop Dreamfashion
Van/tot:  13.00 - 16.00 uur

Maandag 18 november 
Film in Theater
Van/tot:  14.30 - 16.15 uur.
Voor:  Bewoners van het huis en  
 overige gasten

Dinsdag 19 november 
Pubquiz in De Fanfare
Van/tot:  19.00 - 21.15 uur

Vrijdag 22 november 
Jubilarissendag
Van/tot:  14.30 - 16.30 uur 
Voor:  Bewoners van het huis en  
 overige gasten

Dinsdag 26 november 
Sinterklaas voor kinderen van 
het personeel
Van/tot:  16.00 - 17.30 uur 
Voor:  Bewoners van het huis en 
 overige gasten

Donderdag 28 november
Bingo
Van/tot:  14.30 - 16.30 uur 
Voor:  Bewoners van het huis en  
 overige gasten

DECEMBER

Dinsdag 3 december 
Sinterklaasmiddag
Van/tot:  14.30 - 16.30 uur 
Voor:  Bewoners van het huis en 
 wijk met welzijnspakket

Ontspanningsprogramma
BEWONERS
September
08  Mevrouw van Doorn-van Helderen 
08  De heer Emmen 
10  Mevrouw Fontijn-Wester 
15  De heer Mastbroek 
21  Mevrouw Dietvorst-van Berkel 
26  Mevrouw van Iersel-Elshof 
30  Mevrouw Tuerlings-Bastiaens

Oktober
01  Mevrouw de Leeuw-Beekmans 
01  Mevrouw Witlox-Verhoeven 
05  Mevrouw Smeulders 
13  De heer Rokven 
16  Mevrouw Mandos-van den Wijngaert 
19  Mevrouw van Loon-Muurmans 
19  Mevrouw Oerlemans 
21  De heer Mutsaers 
26 De heer Rombouts 
29  De heer Mathijssen 
31  De heer Westland 

November
01  Mevrouw Paulusse-Vissers 
05  De heer Schalks 
12  Mevrouw Palm 
14  De heer van Ierland 
15  Mevrouw van Vlimmeren-Marijnissen 
17  Mevrouw Cools-Mutsaers 
21  Mevrouw Ligtvoet-de Bresser 
23  Mevrouw Rijsbergen 
26  Mevrouw Buster-Verhoof

MEDEWERKERS
September
02 Lucia Timmermans
05 Mieke Lemmens
05 Mascha Klaassen
07 Marion van de Sande
09 Anita Verkaart
09 Hind Benyakhlef
12 Desiree Bierings
13 Annie van Helvoirt
15 Claudia Seitz
18 Bob Nuijten
18 Corrie Haans
20 Servia Vermeulen
21 Houda Daud

24 Shany Dalnoot
25 Priscilla van de Sande
28 Amy Bartelings
28 Halima Ikjouen
29 Cecilia Carbaat

Oktober
02 Marielle Vos
04 Marjola van Laarhoven
08 Maaike Mink
18 Carina van Hoek
18 Nicole Janssens
20 Marcelli de Brouwer
21 Annie Pinckaers
22 Vivi van Dun
24 Carla Wouters
26 Joy Konings
27 Mieke van Oudheusden
29 Mick Mutsaers
30 Hymke Jansen

November
02 Philline van der Horst
02 Soumaia el Moussati
02 Sabine Medic
02 Vlad Didilescu
04 Lisa van der Meer
06 Agrepina Almora Olivares
07 Joyce Verhoeven
07 Susanne van Kempen
08 Claudia van Dongen
08 Mandy Fijnvandraat
10 Carina Verschuren
18 Christa van den Broek
18 Laila el Yousfi
18 Sandra van Baardwijk
19 Anita ten Have
19 Ingrid van den Bosch
19 Karin Peters
21 Alisa van Mierlo
21 Mariam Robdon
22 Audrey Peeters
22 Robin Verhoeven
25 Rita Tahalea

VRIJWILLIGERS
September
02 Marianne Cools
07 Rinie Gabriëls 

10 Alex Brandsma 
14 Ilayda Aslanbas
17 Will v.d. Heijkant
22 Jasper Schatorjé
22 Ria v.d.Ven
24 Marie-José Hulskramer
25 Angelique Smits
26 Aya Bienvenu
27 Thea Couwenberg
27 Jeanette Weijters
29 Joke van Wensveen

Oktober
03 Lia Vrins
04 Peter Weijters
08 Marij Meulesteen
08 Can Vahide 
09 Maria van Oevelen
10 Talou Barry
11 Peter Molenschot
16 Ramona Snijders
17 Emmy van ’t Hof
18 Jac Oerlemans
23 Wil Bergmans
23 Corrie van Esch
24 Rudy Roghair
27 Maria Snoeren
30 Lies Goossens

November
04 Tonny Stroot
04 Karin Ligtvoet
05 Mieke de Roo
05 Jan Mutsaers
05 Jan Wilborts
07 Jan Vorstenbosch
08 Ton van Tilborg
14 Henriëtte van Dijk
15 Ad van der Pennen
21 Victor Colberts
22 Suad Muhamed
23 Jeanne Rouschop
23 Florence Mossie
26 Maria Blaauwgeers
27 Alice de Jong
27 Wilma van Amelsvoort
28 Netty Luijbregts

Verjaardagen september, oktober en november
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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



Roze Kermis in beeld


