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Van de locatiemanager
Beste bewoners, familie en collega’s,

Ik wil beginnen met u allen een heel mooi, gezond 
en gelukkig 2019 toe te wensen. De afgelopen 
maand heeft in het teken gestaan van de Sint,  
Kerstmis en oud en nieuw. Wat zag De Heikant er 
mooi uit. Ik hoop dat iedereen mooie feestdagen 
heeft gehad en tijdens deze dagen weer mooie 
herinneringen heeft gemaakt met zijn dierbaren.

Een nieuw jaar betekent ook weer veranderingen.  
Zoals de verandering van locatiemanager. Peter  
Westerhof heeft te kennen gegeven niet meer terug 
te zullen komen als locatiemanager. We willen 
Peter van harte bedanken voor zijn inzet voor De 
Heikant vanaf 2014 tot nu. Met dit besluit is bekend 
gemaakt dat ik bij De Heikant zal blijven. Naast De 
Heikant blijf ik ook op Padua locatiemanager.

In de laatste maanden van 2018 zijn al de team-
managers met hun teams druk bezig geweest om 
plannen te maken voor 2019 met de kwaliteits-
gelden die we vanaf januari gaan krijgen. Voor u 
betekent dit veel nieuwe gezichten op de afdelin-
gen, die samen met ons voor een nog betere zorg 
gaan zorgen. Omdat we weinig nieuwe collega’s 
kunnen krijgen met een zorgdiploma hebben we 
ervoor gekozen om vooral in te zetten op collega’s 
die huishoudelijke taken kunnen overnemen, zodat 
de zorgmedewerkers meer tijd voor u krijgen. We 
hopen dat u dit ook werkelijk zo gaat ervaren.

Ook hebben we gevonden dat de dagbesteding op 
de afdelingen meer aandacht mag gaan krijgen. De 
welzijnsmedewerkers zullen voortaan meer op de 
afdelingen te zien zijn en zich ook gaan richten op 
individuele activiteiten met bewoners. Vooral als het 
bewoners betreft die niet meer aan kunnen sluiten 
bij onze activiteiten beneden in de Harmonie. Om 
ervoor te zorgen dat we daar ook ons huidige aan-
bod blijven behouden, zijn we op zoek gegaan naar 
een nieuwe collega.

Het eerste kwartaal van 2019 zit weer vol  met 
leuke activiteiten en gebeurtenissen. In de Toon-
ladder krijgt u hiervan een voorproefje te zien.

Ik wens u veel leesplezier toe.

Anja Meeuwesen
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Bloemschikken, een geweldige avond

Wat heb ik ervan genoten, eerst een feest met de 
hele familie op 25 augustus en als grote verrassing 
de burgemeester die op bezoek kwam.

En op 27 augustus ‘Hupsakee’ het was nog  
niet voorbij, wederom feest in de grote zaal bij  
‘De Heikant’, het kon niet op. 

Echt ik heb er intens van genoten, de verhalen, 
gedichten, foto’s. En eindelijk na al die jaren in  
de eregalerij der 100-jarigen.

Bep van Berkel - Coolen 

Wat een leuke ervaring en wat 
een geweldig resultaat. Woens-
dag 10 oktober werden we om 
19.00 uur ontvangen door Wil 
van Gool namens De Heikant 
en de enthousiaste Bea van 
Poppel die, samen met haar 
assistenten, heeft gezorgd voor 
een gezellige, leuke en creatie-
ve avond voor alle deelnemers 
De vrijwilligers van de Fanfare 
zorgden voor koffie, thee, cake 
en ‘n lekkernij. Bea legde per 
onderdeel rustig uit hoe wij het 
herfststuk het beste in elkaar 

konden steken, zodat iedere 
deelnemer met een mooi herfst-
stuk naar huis ging. Meneer 
Mutsaerts was er als  
enige mannelijke deelnemer en 
hij ging met het stuk zijn dochter 
verrassen. Dat is zeker gelukt. 
Wij vonden het een geslaagde 
avond, die zeker voor herha-
ling vatbaar is. Met dank aan de 
organisatie van De Heikant en 
Bea en haar assistenten. 
 
Lia van Deursen  

Bedankt allemaal!



Terugkijkend op het jaar 2018 kunnen we weer 
spreken van geslaagde uitstapjes zoals de Eftel-
ing, Beekse Bergen, de mooie boottocht door de 
Biesbosch, de bijzondere lichtjesroute in Eind-
hoven, het bloemencorso in Zundert.
Heikant Tours ging koffiedrinken op diverse 
locaties, bezocht kersen- en aspergeboerderij, 
ging naar musea, naar prachtige tuinen. Zeker 
niet vergeten mogen we de gezellige verrassing-
stochten die onze chauffeur Theo verzorgde. 
We gingen uit eten, brachten een bezoek aan 
onze eigen Piushaven en nog veel meer.

Helaas moesten we een paar uitstapjes annuler-
en vanwege de hitte. Boven de 30 graden is 
natuurlijk écht te heet om met de bus op pad te 
gaan.

In januari en februari 2019 neemt Heikant Tours 
even een pauze. Het zijn donkere dagen en ook 
het weer zit dan vaak niet mee.

Heikant Tours komt terug met een programma voor 
de maanden maart en april 2019. De uitstapjes, 
daar gaan we hard over nadenken. We doen ons 
best om een gevarieerd programma samen te 
stellen, voor elk wat wils, afgestemd op de tijd van 
het jaar. De folder zal begin februari 2019 uitkomen. 

Hou dus de folder in de gaten: voorjaar 2019 
begint met gezellig uitstapjes van Heikant Tours. 
Uw ideeën voor uitstapjes zijn meer dan welkom!

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

Aangekomen in de laatste maanden van het jaar, zijn ook de uitstapjes van Heikant Tours daarop 
aangepast. Vaste prik in november is altijd het hele leuke middagje chocoladeletter maken. Gezellig 
én lekker. Dit uitje was dan ook weer een groot succes. In december mag kerstshoppen natuurlijk niet 
ontbreken, evenmin als bezoek aan kerstshows en aan de altijd prachtige kerststal in de St. Jan.

Heikant Tours, de leukste uitstapjes voor de leukste senioren
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In een grote touringcar ging een deel van de be-
woners van Accordeon op dinsdag 6 november 
richting Hilvarenbeek. Daar genoten zij samen met 
familie, vrijwilligers en verzorgenden van een 
geweldige dag in het Orgel- en Kermismuseum. De 
voetjes gingen van de vloer terwijl de orgels luid 

galmden in de ochtend.  In de middag, na een 
heerlijke lunch, sloeg men om het hardst op de  
Kop van Jut, en werden we verwend met poffertjes, 
popcorn, suikerspin, en een heuse kermisloterij.

Het was een dag om nog lang van na te genieten!

Uitstapje naar het Orgel- en Kermismuseum
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DANK
Dank aan allen die ervoor gezorgd hebben dat ons 
jubileum met een onvergetelijk feest gevierd is!

Wij hebben ontzettend genoten van de opzet van 
de middag, de felicitaties, de bloemen en alle 
andere attenties. En met een heerlijk etentje als 
afsluiting kon de dag niet meer stuk. 

Het was geweldig!

Maar ook onze families hebben een hele  
leuke middag gehad en hebben De Heikant  
op een speciale manier leren kennen.

Dank daarvoor!

Lidia, Karin, Monique, Mariëlle, Sabine en Hélène
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Het duurt nog een paar maanden, maar eind  
februari beginnen de carnavalsfestiviteiten!

We hopen weer op een paar prachtige dagen!
Het programma is bijna rond, een week voor  
carnaval krijgt u een mooie folder waarin staat 
wat er allemaal te doen is binnen de Haaikaant!  
U moet dus nog even geduld hebben, maar kunt 
wel vast nadenken wat voor feestelijke kleding u 
aantrekt of welk hoedje u gaat opzetten!

En familie en mantelzorgers van alle bewoners 
kunnen vast de datum  vrijhouden, want ook zij 
zijn uiteraard van harte welkom (carnaval voor  
de huiskamers van Viool en Draaiorgel is op  
donderdag 28 februari)!

We gaan er een mooi fistje van maken!  

Carnaval in De Heikant



Maandag 4 en dinsdag 5 februari  

Met muziek van: Die Walddrum Musikanten

Twee feestavonden met vrolijke muziek,  
klederdracht, koffie/thee, iets lekker bij de koffie, 
lekkere hapjes, gratis glühwein en een loterij! 

Maandag 4 februari voor bewoners van afdeling 
Viool en huiskamers Draaiorgel, aanvang 19.00 uur

Deelnemer met welzijnspakket: gratis
Introducé’s (ook partner): € 5,00

Dinsdag 5 februari voor overige bewoners  
en wijkbewoners, aanvang 19.30 uur

Welzijnspakket:  € 2,00
Overige gasten:  € 7,50

Verkoop kaarten bij de receptie vanaf 9 januari 2019

Prijsverhoging
Vanwege de stijging van onze inkoopkosten en de 
btw-verhoging zijn we genoodzaakt om de prijzen 
aan te passen met ingang van 1 februari 2019.

Warme maaltijd van € 8,20 naar € 8,45.

Warme maaltijd personeel van € 6,85 naar € 7,05.

Avondschotel van € 5,35 naar € 5,50.

Basisconsumptieprijzen van € 1,70 naar € 1,80.

Koffie en thee van € 1,25 naar € 1,35.

Welzijnspakket intramuraal van €12,25 naar € 12,50.

Welzijnspakket extramuraal van € 23,50 naar €24,00.

Alarmering via zorgoproep van € 18,00 naar € 18,50.

Nieuwjaarsreceptie 
op De Heikant
Woensdag 2 januari 2019 organiseren we onze 
nieuwjaarsreceptie op De Heikant. 

Vrijwilligers, (wijk)bewoners, personeel, familie, 
iedereen is welkom om te komen proosten op het 
jaar 2019!

Het duo BIEZ zorgt voor gezellige muziek. Hun 
repertoire is zeer divers, zowel Nederlands als 
Engelstalig, voornamelijk gouwe ouwe, maar ook 
moderne nummers staan op hun programma. 
Kortom, het wordt een feestelijke middag, die u 
niet mag missen!

Aanvang 14.30 uur – 16.45 uur, gratis entree.

Welkom allemaal!

Oostenrijkse feestavonden in De Heikant 

7DE TOONLADDER



Plan personeelssamenstelling  
van Heikant 2019-2021
Door de locatiemanager is het plan gepresen-
teerd en toegelicht aan CR.
De doelen in de periode 2019-2021 en de te 
ondernemen acties zijn daarin aangegeven.
Tevens is aangegeven wie de actieverantwoor-
delijke is en in welke periode de realisatie is 
gepland.  
 
Dit plan is gebaseerd op de besprekingen tussen 
de teammanagers, medewerkers van Accordeon, 
Draaiorgel, Viool en cliëntenraad. 

Waardigheid en Trots (W&T)
Om te voorkomen dat we het beschikbare budget 
voor 2019 niet volledig benutten is vanuit het MT 
het verzoek gekomen om de gemaakte plannen 
nog eens kritisch te bekijken en te heroverwegen. 
 
Op 13 november is er met de betrokken medew-
erkers een brainstormsessie geweest met als 
doel het budget zoveel als mogelijk te benutten 
maar ook om onzinnige uitgaven te voorkomen. 
Wordt vervolgd! 

Beknopt verslag cliëntenraad 4 september  
en 6 november 2018

Visie Welzijn
Locatieteam De Heikant ziet voor welzijnsmedew-
erkers een grote rol in het zorgen voor een goede 
dagbesteding voor onze cliënten. Dit is ook een 
norm in het kwaliteitskader waar iedere organisa-
tie aan moet voldoen. 

Om dit te kunnen bereiken hebben we voldoende 
kennis nodig op de afdelingen zelf. De welzijns-
medewerker is de kartrekker in het voorzien in 
welzijn aan de cliënten. Zij kunnen op maat 
programma’s maken voor de cliënt in samen-
spraak met hen en/of familie. Daarnaast kunnen 
zij de andere collega’s ondersteunen en facilitai-
ren in het uitvoering geven aan de gemaakte 
plannen. 
 
Deze zienswijze heeft tot gevolg dat er meer 
mankracht zou moeten zijn op de afdelingen. Om 

die reden is het locatieteam van mening dat in de 
toekomst al de uren die nu gekoppeld zijn aan de 
afdelingen minimaal daar besteed zouden moet-
en worden.

Voortgang VPT
Vanwege bezettingsproblemen is samenwerking 
gezocht met De Wever Thuis.

Kaderbrief 2019
Naast het werken aan de toekomst bouwt De 
Wever in 2019 voort op reeds bestaande thema’s 
en houdt daarbij vast wat goed gaat. De visie die 
daarbij leidend is, hebben we vertaald in vier 
stellingen: 
 
Eigen regie en eigen activiteit maken gelukkig 
Samen vinden we een oplossing 
We hebben een positieve houding 
Leefwereld is leidend voor systeemwereld 

Businesscase Heikant 2018 – 2028
De CR gaat akkoord met het voorgestelde plan

Nieuwe algemene voorwaarden met ingang  
van 1 oktober 2018
Hierin staat duidelijk omschreven waaraan De 
Heikant en cliënten moeten voldoen. Alle cliënten 
(zowel huidige als nieuwe) krijgen een exemplaar 
aangeboden, met uitzondering van de Bopz (Wet 
bijzondere opnemingen psychiatrische ziekenhui-
zen) cliënten. Bij de Centrale Cliëntenraad zal om 
een toelichting op deze uitzondering worden 
gevraagd. 

Samenvatting Visie Cliëntportaal versie 4.0 
(komt nog in de CCR) 
Uitgangspunt is dat het dossier van de cliënt is, 
die bepaalt dus wie er toegang krijgt tot het 
zorgdossier. 

Bij De Wever willen we dat wij met onze cliënten 
en hun familie/vertegenwoordigers, samenwerken 
aan het welzijn van de cliënt. Vanuit deze visie 
gebruiken we de methode Familiezorg.
Omdat we het zo belangrijk vinden dat cliënten 
zeggenschap hebben en regie houden over hun 
leven, krijgen zij met hun familie/vertegenwoor-

Waar is / wordt de cliëntenraad bij betrokken?
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diging rechtstreeks toegang tot hun eigen zorg-
dossier in het online cliëntportaal. Het cliëntporta-
al maakt dit mogelijk zonder tussenkomst van 
een medewerker. Het cliëntportaal vergroot 
hierdoor de transparantie en zeggenschap van de 
cliënt. 

Rapportage valpreventie
Interne audit gehouden op 10 oktober waarin de 
valrisico’s en maatregelen besproken zijn. 
Het auditteam heeft gesproken met een aantal 
medewerkers en twee cliënten van Draaiorgel en 
Accordeon.   

Sterke punten zijn onder meer het kaartje ‘Valinci-
dent en dan?’, valpreventie leeft onder de 
medewerkers, goede samenwerking tussen 
behandelaren en zorgmedewerkers,  valinciden-
tenrapportage wordt heel volledig ingevuld en  
MIC als vast agendapunt op unitoverleg. 

Highlights De Heikant 2019
Om het jaarplan te maken wordt er een Hoshin 
(planningsfase die helpt doelstellingen op te 
stellen) gemaakt. Waarna vervolgens de acties 
worden uitgewerkt en vertaald naar de afdelin-
gen. 

Voorstel prijsverhogingen 2019
In verband met het verhogen van het btw-tarief 
van 6% naar 9% en de jaarlijkse indexatie gaat 
de CR akkoord met de voorgestelde prijsver-
hogingen met ingang van 1 februari 2019. 

Verstrekking van de broodmaaltijd
CR gaat akkoord met de wijziging in verstrekking 
van de broodmaaltijd op Accordeon. Hierdoor 
blijft toch de keuze om nog zelf op het apparte-
ment te eten en kunnen de gastvrouwen in de 
huiskamers blijven.  

De afdeling zal een familie/bewonersavond 
organiseren, om deze informatie te delen en 
uitleg te geven over de nieuwe manier van 
werken.
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2019 - oud en nieuw
Een nieuw jaar... het ligt fris voor ons. Daarmee 
zijn we weer een drempel over gegaan. Dit keer 
de drempel van het oude jaar 2018 naar het 
nieuwe jaar 2019. Ieder kijkt op een eigen manier 
terug. Waar de een met blijdschap terugdenkt 
aan wat er gebeurd is in het afgelopen jaar,  
misschien door tevredenheid met gezondheid 
of de geboorte van een kleinkind,  zal de ander 
eens diep zuchten door alles wat voorgevallen  
is. Is een nieuw jaar ook een nieuwe start?  
Veel gaat gewoon door, ook al hebben we  
goede voornemens. Als er beperkingen zijn,  
zijn deze met het over de grens van oud naar 
nieuw stappen en met mooie voornemens vaak 
niet op te lossen.
 
De Wever heeft een mooie slogan: ‘Maak van  
je oude dag een nieuwe dag’. Zo mogen we  
proberen om aan hetgeen wat we in het oude  
jaar meemaakten in het nieuwe jaar een draai  
te geven. Het oude niet weggooien, maar er weer 
eens opnieuw naar kijken. Een mijnheer zei eens 
‘Als het niet kan zoals het zou moeten, dan moet 
het maar zoals het wel kan’. Deze man probeerde 
telkens opnieuw te kijken naar wat voor hem  
mogelijk was. Voor hem had het grote betekenis 
om binnen zijn mogelijkheden naar nieuwe  
vormen te zoeken. Zo maakte hij zijn leven  
leefbaar.

Misschien lukt het ons om op deze wijze van  
het oude jaar een nieuw jaar te maken. 

Het nieuwe jaar ligt voor ons...mogen we er  
het beste uit halen.

We wensen u alle goeds voor 2019 !

Namens de Dienst Geestelijke verzorging, 
Elly van Bavel



10 DE TOONLADDER

Het was weer een prachtige middag toen de  
Sint met zijn pieten op bezoek waren. Met een 
scootmobiel arriveerde de Sint op de Heikant.  
Hij had gehoord van de geweldige overwinning  
bij het kampioenschap scootmobiel rijden en  
wilde ons daar speciaal voor feliciteren.  
Uiteraard gebeurde er weer van alles voordat  
de beste man rustig in zijn stoel kon gaan zitten. 
Zijn onderjurk scheurde, maar gelukkig kon het 
repair-café dit snel fixen.

Uiteindelijk konden we ruim genieten van de Sint, 
de vrolijke Pieten, zanger Jan Hoesen en vele  
lekkere hapjes en werd het een mooie middag!

De Sint had voor iedereen goed woordje klaar. De 
avond ervoor hadden al veel bewoners hun schoen 
gezet met een mooi gedicht voor sinterklaas. Uit-
eraard vonden ze in de ochtend iets lekkers in de 
schoen!

De sint heeft mij gevraagd een bedankje te  
schrijven voor alle mooie gedichten die hij kreeg.
Een paar mooie alinea’s wil ik u niet onthouden!

Namens de Sint en zijn lieve Pieten, de hartelijke 
groeten en tot volgend jaar!

Astrid Meerman

Sinterklaas in De Heikant
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‘Ik zal hier intens van genieten.  
Ook al ben ik hier nog maar kort.
Maar de mensen zijn aardig.  

De begeleiders mogen er ook zijn.  
Ik wil niet meer terug.  

Ik heb mijn rust hier gevonden!’

‘IK BEN AL BIJNA 2 JAAR IN DIT HUIS 
EN VOEL ME HIER ECHT THUIS!

Er wordt voor ons goed gezorgd.  
En ons welzijn wordt gewaarborgd.

Iedereen heeft het goed met ons voor. 
En heeft voor ons allen een  

luisterend oor.

ZE MAKEN HET ZO AANGENAAM 
MOGELIJK. DAT IS TOCH 

ONGELOFELIJK!

Voor het personeel een pluim.  
Dit verdiend een omhoog gestoken  

dikke duim!’
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Hartenwens
Onlangs is aan alle bewoners van afdeling  
Accordeon gevraagd of  zij individuele harten-
wensen hebben. Van de gelden van Waardigheid 
en Trots hopen wij in het laatste stuk van 2018  
en in het jaar 2019 vele mooie wensen van  
bewoners in vervulling te kunnen laten gaan. 

De eerste wens kwam van mevrouw Elbertse  
en haar man. Zij wilde heel graag de verjaardag 
van haar kleindochter bijwonen; iets wat al een 
paar jaar niet mogelijk was zonder andere rolstoel 
en begeleiding van een verzorgende. Zondag  
7 oktober was het zover en konden wij de heer en 
mevrouw Elbertse, haar dochter en kleinkinderen 
blij maken met de vervulling van hun wens.  
 
Samen genoten zij van een geweldig  
verjaardagsfeest. Dank aan Sofieke en Theo die 
deze wens mee mogelijk hebben gemaakt! 

Mocht u als bewoner van afdeling Accordeon nog 
een wens hebben, laat hem ons horen en wie weet 
kan ook uw wens in vervulling gaan komend jaar!
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Toonladder oktober/november/december
Nieuwe bewoners
Mevrouw Tielemans-Merckx
Mevrouw van Doorn-van Helderen
Mevrouw Kruijssen-Tabbers
De heer van de Rijt
De heer van Ierland
Mevrouw van Diem-van der Veer
De heer van de Ven
De heer van Dijk
De heer Diederiks
De heer van der Voort
Mevrouw Spanings-Horvers
De heer van Dun
Mevrouw Brink-Grootaarts
De heer Boonman

Overleden
Mevrouw van Amelsvoord-Lem-
mens
Mevrouw Vorstenbosch-Tabbers
Mevrouw Franken-van Oud-
heusden
De heer van Liempd
De heer Mulder
Mevrouw Tuerlings-van de Ven
De heer Schoenmakers
De heer van Noye
Mevrouw Clark
Mevrouw Dekker-van Dooren
De heer Sjonger
De heer Paulusse
Mevrouw van de Pas-Joosten
De heer de Bont
De heer Zwart 

Vertrokken
Mevrouw de Kort-Boeren



In Woonzorgcentrum de Heikant, opent schoonheidssalon 
Nicole Vugts haar deuren. Hier kunt u terecht voor diverse 
gezichtsbehandelingen, ontharen, manicure, gellak, wimpers- 
en wenkbrauwen verven en massages. De salon is geopend 
op maandag, dinsdag en woensdag. Voor een afspraak kunt u 
bellen naar 06 54 78 82 67.

www.nicolevugts.nl, info@nicolevugts.nl

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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Project nieuw 
Cliëntportaal
Het Cliëntportaal is in 2017  
geïntroduceerd binnen De Wever  
en is beschikbaar voor alle cliënten  
en hun mantelzorgers/familie.

Op dit moment zijn diverse functionaliteit-
en beschikbaar via het Cliëntportaal 
waaronder inzage in het zorgdossier, 
rapportages en de agenda. De Wever wil 
doorontwikkelen naar het Cliëntportaal 
als middel om met de cliënt te commu-
niceren en uiteindelijk de eigen regie van 
de cliënt te ondersteunen. Communicatie 
met de cliënt via het Cliëntportaal voldoet 
aan de gestelde wettelijke eisen. 

Als eerste is er een groep geweest die de 
langetermijnvisie van De Wever op Cliënt-
portaal heeft omschreven. Daar komen  
de volgende vier punten uit naar voren:

•   De cliënt voert eigen regie op het 
Cliëntportaal. De Wever is verant-
woordelijk voor de inhoud van het 
zorgdossier.

•   De cliënt beheert zelf de toegang tot 
Cliëntportaal.

•   De cliënt bepaalt zelf wie vanuit 
zijn netwerk welke gegevens mag 
lezen en invoeren.

•   De cliënt communiceert met 
eigen netwerk en de professional 
via Cliëntportaal.

Om dit te gaan realiseren is er een 
projectgroep gestart in samenwerk-
ing met OR en CCR. Zij zullen tot 
eind december de voorbereidingen 
doen, waarna een testfase volgt op 
een afdeling voor cliënten met 
dementie en een afdeling voor 
kortdurende zorg. Op basis van de 
bevindingen zal het Cliëntportaal 
uiteindelijk over al de locaties 
uitgerold gaan worden.

We houden jullie op de hoogte.



De drie koningen komen op zaterdag 5 januari 
2019 naar Tilburg en ze brengen maar liefst vier 
geschenken mee. Behalve het traditionele goud, 
wierook en mirre hebben ze speciaal voor Tilburg 
speelgoed in hun bagage. Dat is het ‘Vierde  
Geschenk’. Het speelgoed is bestemd voor  
kinderen van arme ouders die geen geld hebben 
om hele mooie dingen voor hen te kopen.

Het ‘Vierde Geschenk’ is een nieuwe activiteit in 
Tilburg om op een bijzondere manier iets te doen 
tegen de armoede. Bij het ‘Vierde Geschenk’ zijn 
drie bekende Tilburgse organisaties betrokken. 
Dat zijn de Hasseltse Kapel, de O.L. Vrouw ter 
Noodkapel en Peerke Donders. De drie organi-
saties achter dit voor Tilburg belangrijke erfgoed 
trekken hier samen in op.

De naam ‘Vierde Geschenk’ wordt in relatie tot 
Driekoningen zeker in Tilburg meteen begrepen, 
omdat het driekoningenzingen hier nog steeds 
wordt beoefend. Oudere Tilburgers hebben in 
hun kindertijd allemaal aan driekoningenzingen 
gedaan. Het ‘Vierde Geschenk’ haakt op een 
sympathieke manier in op de ‘algemene’ kennis 
die er in Tilburg ten aanzien van Driekoningen 
bestaat. 

Het ‘Vierde Geschenk’ komt op het volgende neer. 
Kinderen worden gevraagd een mooi stuk speel-
goed uit hun collectie ter beschikking te stellen.  
Ze geven dit speelgoed via de organisatie van ‘Het 
Vierde Geschenk’ aan leeftijdgenootjes die het 
veel minder breed hebben. De organisatie van het 
‘Vierde Geschenk’ hoopt zo honderden kinderen 
een mooi stuk speelgoed te kunnen bezorgen.
 
De drie koningen Caspar, Balthasar en Melchior 
komen op zaterdag 5 januari 2019 hoogst persoon-
lijk naar Tilburg om het speelgoed op te halen. Om 
16.45 uur start bij de Heikese kerk een voorpro-
gramma. Vanaf 17.00 uur trekken de koningen met 
een groot gevolg en met veel kinderen vanaf de 
Heikesekerk door de Heuvelstraat naar de Heuvelse 
kerk. Naar verwachting komen ze daar rond 18.00 
uur aan. De drie koningen rijden op echte kamelen. 

De stoet lijkt veel op de bekende driekoningenop-
tocht die tot in het midden van de jaren ’60 in de  
Tilburgse binnenstad was te zien. Een aanrader 
om te komen kijken. Voorafgaande aan de tocht 
worden de drie koningen ontvangen vóór de kerk 
van ’t Heike. Hier sluiten de kinderen, hun ouders 
en hun opa’s en oma’s aan. Voor kinderen zijn er 
lampionnen te koop. Samen lopen ze mee in de 
driekoningenoptocht en ze brengen mee:  
‘Het Vierde Geschenk’. 

Alle kinderen en volwassenen zijn deze middag welkom op het podium  
om driekoningen liedjes te komen zingen van 14.30 tot 16.30 uur.

Er komen in ieder geval twee professionele koren op bezoek: het koor  
Renaissance en de Harmonie Singers!

U bent van harte uitgenodigd deze middag in de zaal!

Zondag 6 januari 2019  
Driekoningenzingen in woonzorgcentrum De Heikant
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Driekoningen naar Tilburg  
met ‘Vierde Geschenk’
Een nieuwe optocht met goud, wierook, mirre en … speelgoed



De Wever heeft in januari 2017 haar visiedocu-
ment herschreven, omdat de tijdgeest verandert 
en er een andere kijk en visie op ouderenzorg 
ontstaat. De Heikant heeft op basis daarvan haar 
visie aangepast. De focus in De Heikant  ligt op 
klantwaarde en medewerkerswaarde. Daarmee 
wil De Heikant het vertrouwen van bewoners en 
medewerkers in de zorg versterken.

De Wever werkt voortaan met vier oneliners:

•   Eigen regie en eigen activiteit maken gelukkig
•   Samen vinden we een oplossing 
•   We hebben een positieve houding
•   Leefwereld is leidend voor systeemwereld

Alles wat we doen zullen we te allen tijde langs 
deze vier oneliners leggen. Op basis hiervan  
zullen we besluiten of we iets wel of beter niet  
kunnen doen.

Als Heikant hebben we onze visie vertaald naar 
een aantal statements:

•   We bieden persoonsgerichte en aandachtvolle 
zorg.

•   Welzijn draagt bij aan kwaliteit van leven van  
de bewoners door invulling te geven aan hun 
dagbesteding.

•   Er is aandacht voor levensvragen en levensbe-
schouwelijke aspecten. 

•   Een woonsituatie waar mensen zich vrij voelen 
draagt bij aan de zelfredzaamheid en de  
kwaliteit van leven van de bewoner.

•   Teams en medewerkers zijn zelfstandig, nemen 
hun verantwoordelijkheid en tonen lef. Dit alles 
om de bewonersvraag zo passend mogelijk  
te beantwoorden. Medewerkers voelen zich  
gewaardeerd en leren van en met elkaar.

•   De stijl van leidinggeven zal zich ontwikkelen 
naar ondersteunend en meer dienend zijn aan 
de kwaliteit van leven van de bewoners en de 
ontwikkeling van onze medewerkers.

•   De OR-commissie vertegenwoordigt de mede-
zeggenschap van medewerkers

•   Lokale cliëntenraad is belangrijk omdat zij de 
meest directe relatie heeft met de leefwereld  
van de bewoners. 

We hopen dat jullie dit terug gaan zien de  
komende jaren op De Heikant. Voor een verdere 
verduidelijking van de visie zullen de teams op de 
afdelingen familieavonden organiseren. Zij zullen 
jullie dan meenemen in deze visie en de gevolgen 
daarvan.

Visie van Heikant 
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JANUARI 
Woensdag 2 januari
Nieuwjaarsreceptie
Van/tot: 14.30 – 16.30 uur
Voor: Bewoners van het huis  
en overige gasten

Zondag 6 januari
Driekoningenzingen
Van/tot: 14.30 – 16.30 uur
Voor: Bewoners van het huis 
en overige gasten

Donderdag 17 januari
Dansdemonstraties van  
dansschool Boutkan
Van/tot: 19.00 – 21.00 uur
Voor: Bewoners van het huis  
en overige gasten

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

Donderdag 31 januari
Jubileumfeest van echtpaar 
Heijnekamp
Van/tot: 14.30 – 17.00 uur
Voor: Iedereen die het echtpaar 
graag wil feliciteren

FEBRUARI  
Maandag 4 februari
Oostenrijkse avond
Die Walddrum Musikanten
Van/tot 19.00 uur – 21.00 uur
Voor: Huiskamers Draaiorgel 2, 
3 en 4 en Viool

Dinsdag 5 februari
Oostenrijkse avond
Die Walddrum Musikanten
Van/tot: 19.30 uur – 22.00 uur
Voor: Afdeling Draaiorgel, 
Accordeon en wijk

Woensdag 20 februari
H & A modeverkoop 
Van/tot: 10.00 uur – 12.00 uur

Donderdag 21 februari
Bingo  
Van/tot: 14.30 – 16.30 uur
Voor: Bewoners van het huis 
en overige gasten

Dinsdag 26 februari
Openingsbal Carnaval
Van/tot: 19.30 – 22.30 uur
Voor: Bewoners van het huis 
en overige gasten

Donderdag 28 februari
Carnaval 
Voor bewoners van afdeling 
Viool en de huiskamers van 
afdeling Draaiorgel 
Van/tot: 14.30 uur – 16.30 uur
Met muziek van Marc van Alphen

MAART
Maandag 4 maart
Carnaval open huis
Van/tot: 14.00 uur  - 18.00 uur
Voor: Iedereen

Dinsdag 5 maart
Carnaval open huis
Van/tot: 14.00 uur  - 18.00 uur
Voor: Iedereen

Woensdag 6 maart
Haring happen
Van/tot: 16.30 uur – 17.30 uur
Voor: De liefhebbers

Donderdag 7 en 14, 21, 
28 maart en 4 april
Rikconcours
Van/tot: 19.00 – 22.30 uur
Voor: Bewoners van het huis 
en overige gasten

Dinsdag 19 maart
Verjaardagsdiner

Donderdag 21 maart
Optreden van 
smartlappenkoor ‘Ratjetoe’
Van/tot: 14.30 – 16.30 uur
Voor: Bewoners van het huis 
en overige gasten

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

29, 30 en 31 maart
Vakantieweekend bewoners

APRIL
Dinsdag 2 april
Toneelvoorstelling
Toneelgroep ‘Nooitgedacht’
Van/tot: 19.30 – 21.30 uur  
in de Harmonie
Voor: Bewoners van het huis  
en overige gasten

Ontspanningsprogramma januari, februari, maart 2019
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Ontspanningsprogramma januari, februari, maart 2019

 BEWONERS
Januari
9 De heer Rugebregt app. 4.02
10 De heer Stegeman app. 0.17
12 Mevrouw Dirkx app. 1.57
15 Mevrouw Bosch app. 0.23
15 Mevrouw Vorst app. 1.18
17 De heer van Dijk app. 3.03
22 Mevrouw van Diem app. 3.11
22 Mevrouw Marcelis app. 1.24
23 Mevrouw Louw app. E 1
27 Mevrouw Bus app. 1.35

Februari
4 Mevrouw Emmen app. 0.14
10 De heer Hulskramer app. 2.07
10 Mevrouw Rijnen app. 0.12
10 De heer Thijssing app. 0.01
11 Mevrouw Elbertse app. 0,28
18 Mevrouw Hensen app. 0.08
22 De heer Diederiks app. 3.18
23 Mevrouw van Poppel app. 2.09
25 Mevrouw Buster app. 0.19
25 Mevrouw Mutsaers app. 3.13

Maart
5 Mevrouw Sari app. 1.42
10 Mevrouw Van Halteren app. 2.14
11 De heer van de Poel app. 1.29
15 Mevrouw van Helden app. 0.26
16 Mevrouw Kruijssen app. 4.03
20 Mevrouw Stockermans app. 2.05
21 De heer Douw app. 0.10
25 Mevrouw Kuppens app. 4.05
25 Mevrouw Thijssing app. 0.01

MEDEWERKERS
Januari
3 Monique de Bresser
4 Danny Frieswijk
7 Conny Obsteter
10 Marce Valle Hernandez
11 Vitali Blindeling
12 Aysegul Mutluer
14 Didi Wouters
20 Vjolca Bajrusaj
21 Wilma Wouters
24 Anja Meeuwesen

24 Merian Janssen
26 Monique Tetteroo 
28 Amée Kop

Februari
3 Jolanda van Beerendonk
6 Jean-Luc Spaninks
7 Adrian Donders
8 Wendy Lambrechts
12 Sabine Bovenhoff
14 Els van Dongen
17 Ria de Bont
21 Alicia Eppenhof
21 Desiree van Moorsel
21 Saadia Okba
25 Marie-José Trebus

Maart
1 Martha Hoffland
2 Boet Wouters
2 Rens Storimans
3 Connie van Geffen
5 Irene Haasnoot
6 Bianca Kastelijn
9 Els van Beurden
10 Erica Hoddenbagh
10 Hilde Bons
13 Ronah van Gijsel
14 Marja de Meijer
14 Wil van Gool
16 Hans Hoogedoorn
18 Sümeyra Ceran
23 Samantha Vrinten
24 Marelva Janga
25 Frank Wouters

VRIJWILLIGERS
Januari 
1 Mari Hernandez
1 Arefa Osman
1 Nimco Nuur
3 Marion Schlangen
3 Bep Dingemans
4 Paul Bakkers
7 Janny van Hest
7 Rinelva Nita
8 Beppie de Jong
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
28 Wilma Strackx
29 Jef Smit
30 Francis Oosterlaak

Februari 
1 Fatima Chhima
7 Said Ali Ibrahim
8 Bauke Bosma
12 Anneloes Haans
13 Hatte v.d. Wal
16 Dennis Vermolen
17 Roy van Opstal
20 Gulderen Atun
27 Thea van Belkom

Maart 
1 Ad van Schijndel
1 Esthter Vlems
1 Nezha Kacemi
4 Theo Jonkergouw
4 Paul Hijman
4 Abida ElHajoui
5 Robert Duijn
7 Wendy Bissels
7 Mieke Koendering
7 Diane Coppens
8 Miriam Aparo
10 Ad Lemmens
12 Samantha Leijten
12 Henk Schalke
16 Liesbeth Klaassen
17 Trees v.d. Hout
17 Finy de Kort
19 Kamala Kunwar
19 Semira Nurufilli
20 Johan v.d. Steen
24 Muzeyyen Cabuk
26 Ad Beerens

Verjaardagen januari, februari, maart 2019
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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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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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