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Service agenda 

 
 
 
 
NE INFMATIE 

Receptie  

Dagelijks geopend van maandag t/m vrijdag van 

8.30 tot 12.30u en van 13.00 tot 16.30u 

 

013-522 9600 

Restaurant 

Dagelijks geopend van maandag t/m zondag van 

11.45 tot 12.45u en van 13.00 tot 14.00u 

 

TBV Wonen  

Voor reparatie in de aanleunwoningen 

 

 

013-594 0555 

Zorgadviseur 

Rineke Vugs en Yolande van Meurs 

 

Te bereiken 

via  

de receptie 

  

Teamleider locatie de Eikelaar 

Arie Maas 

Aanwezig: maandag-dinsdag-donderdag-vrijdag 

Te bereiken 

via  

de receptie 

Coördinator welzijn en vrijwilligers 

Marleen Weijters 

Aanwezig: maandag t/m vrijdag  

 

Cliëntenraad de Eikelaar 

Dré van Liempt 

Martin van de Ven 

Anne-Miek Vermeer 

Marjo van de Loo 

 

Team zorg & welzijn Kantoor  

bij  

het Atrium 

Team wijkverpleging Kantoor naast 

de rode 

brievenbussen 

Redactie 

Marleen Weijters 

Receptie de Eikelaar 
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Voorwoord 
 
Beste lezer, 

 

En toen was het al weer oktober… 

We zijn begonnen aan het laatste kwartaal van 2022. De laatste 

maanden van dit jaar gaan in. De herfst is begonnen. Het weer 

wordt wat killer en we krijgen te maken met regenbuien. Voor ons 

als mens is het wat minder, maar wat is de natuur hier aan toe! 

Regen. Wat is de grond droog geworden door die warme 

temperaturen.  

De kleur van de bladeren aan de bomen beginnen langzaam te 

veranderen. Het mooie groen veranderd naar rood, oranje en bruin. 

Eigenlijk is de herfst ontzettend mooi! Al die kleuren die we nu 

buiten zien! Heel bijzonder!  

Oktober is de maand van Dierendag, Oktoberfest en Halloween. 

Maar wist u dat oktober de Rozenkransmaand was? Daarom kunt u 

wekelijks een Rozenhoedje bidden in de kapel.  

Naast het Rozenhoedje kunt u natuurlijk nog bij een tal van andere 

activiteiten aansluiten. Wat er deze maand op het programma staat, 

leest u verderop in dit blad.  

 

We wensen u een fijne maand toe! Geniet van de prachtige kleuren 

die dit seizoen laat zien! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Team Zorg & Welzijn  

de Eikelaar  
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De verjaardagskalender 
  

OKTOBER 

02 Dhr van de Plas  

08 Dhr Ketelaars  

 Dhr Moonen  

10 Dhr Teeuwen  

 Diny Vorstenbosch – van de Aker Vrijwilliger 

11 Mevr Persoon – Arendse  

17 Karina Bressers Medewerker huiskamer 

18 Dhr Baelemans  

19 Helma van de Brand Medewerker zorg 

20 Yvonne Verbeek Welzijnsassistent 

21 Marie van Dun Vrijwilliger 

 Huub Visser Vrijwilliger 

23 Martin van de Ven Lid cliëntenraad 

31 Annie Schellekens Medewerker HHD 
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Van Punt naar Punt 
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Activiteitenprogramma in de Eikelaar 
 

Bakken met Prisma 

Samen keuvelen onder het genot van een kopje koffie of thee én 

met daarbij iets lekkers? Kom dan naar het Atrium. De medewerkers 

van Prisma staan wekelijks voor u klaar om iets lekkers te bakken 

en het kopje koffie in te schenken.  

 

Wanneer:  Maandag 

Tijd:  10.00 tot 11.30 uur     

Waar:  Atrium 

 

 

Bewegen op muziek 

Bewegen houdt ons fit en alert. 

Muziek verbindt mensen. Hoe 

leuk is het om deze twee 

onderdelen samen te brengen?  

We gaan bewegen op muziek!  

 

Kom genieten en doe mee!  

We sluiten af met een heerlijk 

kopje koffie of thee. Die hebben 

we na het bewegen wel 

verdiend! 

 

Wanneer: Maandag 

Tijd:  10.30 tot 11.45 uur 

Waar:  Atrium 

Notitie: Huurders ook welkom! We vragen een vergoeding van 

€ 1,00. Dit is enkel voor een kopje koffie of thee.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.nl/url?esrc=s&q=&rct=j&sa=U&url=https://www.50plusmill.nl/in-beweging-blijven/&ved=2ahUKEwi34P-khJb5AhVQsKQKHdbDCfcQqoUBegQIDhAB&usg=AOvVaw0D8aNuiTi8Bry35XoB3nqh
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Biljartvereniging SB Concordia 

Sinds januari is er een tweede biljartvereniging binnen de Eikelaar 

gevestigd. Van oudsher komt deze vereniging uit Berkel-Enschot, 

maar door omstandigheden waren zij genoodzaakt een nieuw 

onderkomen te zoeken. Daar zij al eerder competities tegen 

biljartvereniging de Eikeliers hebben gespeeld, waren zij al wat 

bekend met de Eikelaar. De drempel was voor hen daarom laag 

genoeg om eens aan te kloppen en af te stemmen wat de 

mogelijkheden zijn binnen de Eikelaar.  

Wilt u hen eens zien spelen? Kom dan gerust een kopje koffie 

drinken.  

 

Wanneer:  Maandag & Donderdag 

Tijd:  13.00 tot 16.00 uur 

Waar:  Atrium 

Notitie: Kom gerust een kijkje nemen 

 

 

Rummikub 

Vind u het leuk om een potje rummikub te spelen? Sluit dan aan bij 

onze rummikub-club!  

 

Wanneer:  Maandag  

Tijd:  14.30 tot 16.00 uur 

Waar:  Atrium 

Notitie: Huurders ook welkom! We vragen een vergoeding van 

€ 1,00. Dit is enkel voor een kopje koffie of thee.  

 

 

Koersbal 

Een leuke variant op de sport jeu de boule. Het verschil zit hem in 

de speelballen. De ballen wijken namelijk af van de gegooide koers, 

vandaar de naam koersbal. We hebben al met enkele bewoners 

geoefend. Vind u het leuk om ook aan te sluiten? Of wilt u voor de 

gezelligheid een kopje koffie of thee drinken? Sluit dan aan bij deze 

middag. Gezelligheid wordt gegarandeerd.  

 

Wanneer:  Maandag  

Tijd:  14.30 tot 16.15 uur     

Waar:  Atrium 

Notitie: Huurders ook welkom! We vragen een vergoeding van 

€ 2,50. Dit is inclusief 2 kopjes koffie of thee. 
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Wandelen 

Genieten van de natuur. Iedere week 

een andere route.  

Misschien weer een stukje Udenhout 

dat u nog niet kent? Wie zal het 

zeggen? Wat is nu fijner dan genieten 

van het buiten zijn? Deze wandeling 

komt te vervallen als de 

weersomstandigheden niet goed zijn.  

 

Wanneer: Dinsdag 

Tijd:  10.15 uur → 10.30 uur vertrek 

Waar:  Verzamelen in het Atrium 

Notitie: Enkel voor de cliënten van kleinschalig wonen  

 

 

Creatief met Lia 

Kaarten maken, of gewoon genieten van een heerlijk kopje koffie. 

Sluit aan! 

Wanneer: Dinsdag 

Tijd:  10.30 tot 11.45 uur 

Waar:  Atrium 

 

 

Barakken 

Bij het spel barakken ligt er een speciaal bord met 25 uithollingen op 

het biljart. Men probeert met de biljartbal in de hand in een van 

deze nummers te rollen. Dit vergt enige oefening. Na een beurt van 

10 pogingen is de volgende speler aan de beurt.  

 

Wanneer: Dinsdag  

Tijd:  14.30 tot 16.00 uur 

Waar:  Atrium 

Notitie: Huurders ook welkom! We vragen een vergoeding van 

€ 2,50. Dit is inclusief 2 kopjes koffie of thee. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.nl/url?esrc=s&q=&rct=j&sa=U&url=https://m.facebook.com/zorgresidentiezonneburg/posts/wandelmaatjes-gezochtvoor-bewoners-die-graag-eens-zouden-wandelen-zijn-wij-voor-/1776095449073602/&ved=2ahUKEwj6h5ybhpb5AhUB36QKHafAAls4FBCqhQF6BAgKEAE&usg=AOvVaw0-wyJdMQ7Qy6_x_dXbgZMb
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Bewegen vanuit de stoel 

Dat bewegen belangrijk is voor onze gezondheid, dat is ons niet 

onbekend. Dat het ook nog eens ontzettend leuk en gezellig kan 

zijn, is zeker. Iedere week geven we een andere invulling aan het 

bewegen, zodat alle spieren soepel kunnen blijven. Doet u ook mee? 

 

Wanneer: Woensdag 

Tijd:  10.30 tot 11.00 uur 

Waar:  Atrium 

Notitie: Huurders ook welkom! We vragen een vergoeding van 

€ 1,00. Dit is enkel voor een kopje koffie of thee.  

 

 

Biljartvereniging de Eikeliers 

Biljarten is een echte mannensport. Dat blijkt ook wel aan de groep 

die bij de Eikelaar komt biljarten. Een grote groep met mannen 

komen twee keer per week bij elkaar om te strijden tegen elkaar 

voor de titel tijdens de competitie. Ook als de competitie afgelopen 

is, zijn de biljarttafels beschikbaar. Kunt u biljarten en wilt u ook 

meedoen? Sluit dan aan bij biljartvereniging de Eikeliers.  

U wordt al lid van deze vereniging voor € 10,00 per jaar. 

 

Wanneer: Woensdag & Vrijdag 

Tijd:  14.00 tot 16.00 uur 

Waar:  Atrium 

Notitie: € 1,00 koffie / thee en consumptieprijzen middels de 

welzijnskaart 
 

 

Sjoelen 

Een nieuwe activiteit voor de woensdagmiddag: Sjoelen. We gaan 

met elkaar de competitie aan. Wie haalt de hoogste score? Die 

persoon gaat er vandoor met eeuwige roem en hangt met een foto 

een week zichtbaar bij onze “Wall of Fame”  

 

Wanneer: Woensdag 

Tijd:  14.30 tot 16.00 uur 

Waar:  Atrium 

Notitie: Huurders ook welkom! We vragen een vergoeding van 

€ 2,50. Dit is inclusief 2 kopjes koffie of thee. 
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Wandelen 

Ook vandaag gaan we wandelen. Een leuke route door het dorp. 

Genietend van al het moois dat er bloeit in de natuur. Wat is nu 

fijner dan genieten van het buiten zijn? Deze wandeling komt te 

vervallen als de weersomstandigheden niet goed zijn, maar dan 

drinken we uiteraard wel een kopje koffie of thee in het Atrium. 

 

Wanneer: Donderdag 

Tijd:  10.15 uur → 10.30 uur vertrek 

Waar:  Vertrek vanuit het Atrium 

Notitie: Enkel voor de cliënten van de zorgafdeling  

 

 

Creatieve middag 

Bent u benieuwd wat er tijdens deze 

middag gedaan word? Kom dan gezellig 

kijken in het Atrium onder het genot van 

een kopje koffie of thee. 

 

Wanneer: Donderdag 

Tijd:  14.30 tot 16.00 uur 

Waar:  Atrium 

Notitie: Huurders ook welkom! We vragen een vergoeding van 

€ 3,50. Dit is inclusief 2 kopjes koffie of thee. 

 

 

Kaarten 

Heeft u zin om een potje te kaarten? Sluit dan gezellig aan! U gaat 

gegarandeerd met een prijsje naar huis.  

 

Wanneer: Donderdag in de even week 

Tijd:  14.00 tot 16.30 uur 

Waar:  Restaurant 

Notitie: We vragen een vergoeding van € 3,50. Dit is inclusief  

   2 kopjes koffie of thee. 
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Broodmaaltijd 

Samen eten is niet alleen goed voor gezinnen. Samen eten is goed 

voor iedereen. Het is een manier om sociale contacten te 

onderhouden en om even niet alleen te hoeven zijn.  

Het is voor velen een gezellig en ontspannen moment van de dag. 

 

Wanneer: Donderdag, vanaf 10 oktober ook op maandag 

Tijd:  17.00 tot 18.30 uur 

Waar:  Atrium 

Notitie: Enkel voor de bewoners van de zorgkant 

 
 

Bingo 

Natuurlijk is er ook een bingo binnen de Eikelaar. Er zijn leuke 

prijzen te winnen en zelfs bij een dubbele bingo ontvangen de 

winnaars een prijs. Deze prijzen variëren per week. Dat maakt de 

bingo juist ook zo leuk!  

 

Wanneer: Vrijdag  

Tijd:  15.00 tot 16.30 uur 

Waar:  Restaurant 

Notitie: € 2,50 zorg en kleinschalig wonen 

  € 4,00 voor gasten 

 

 

Zingen 

Gezelligheid onder het genot van een kopje koffie of thee. Vindt u 

dat ook leuk? Kom dan naar het koffiemomentje!  De vrijwilligers 

staan graag voor u klaar. 

 

Wanneer: Maandag 

Tijd:  14.30 tot 15.30 uur 

Waar:  KSW1; Lambertushoeve en Andreashoeve 

Notitie: Dit is een besloten moment 

 

Wanneer: Vrijdag 

Tijd:  14.30 tot 15.30 uur 

Waar:  KSW2; Isidorushoeve en Sebastiaanshoeve 

Notitie: Dit is een besloten moment 
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Koffiemomentje 

Gezelligheid onder het genot van een kopje koffie of thee. Vindt u 

dat ook leuk? Kom dan naar het koffiemomentje!  De vrijwilligers 

staan graag voor u klaar. 

 

Wanneer: Maandag t/m vrijdag 

Tijd:  10.30 tot 11.30 uur 

Waar:  Atrium 

Notitie: Huurders ook welkom! We vragen een vergoeding van 

€ 1,00. Dit is enkel voor de koffie of thee. 

 

 

Samen dineren 

Met elkaar de warme maaltijd gebruiken. Dat kan dagelijks in ons 

sfeervolle restaurant! 

 

Wanneer: Maandag t/m zondag 

Tijd:  11.45 tot 12.45 uur 

Waar:  Restaurant 

Notitie: Momenteel zijn er twee sessies. De bewoners uit de 

aanleunwoningen en gasten kunnen om 13.00 uur 

gebruik maken van het restaurant.  

 

 

Eucharistieviering 

In de kapel op de begane grond kunt u 

op verschillende momenten in de week 

een kerkdienst bijwonen.  

 

Op dinsdagochtend  is er om 9.00 uur 

een Eucharistieviering. 

Ook op donderdag is er om 9.00 uur 

een Eucharistieviering.  

Op vrijdag is er om 10.00 uur een 

Eucharistieviering. Aansluitend drinkt  

de pastoor een kopje koffie of  thee 

samen met u in, in het Atrium.  
 

 

 

 

 

 

https://www.google.nl/url?esrc=s&q=&rct=j&sa=U&url=https://appadvice.com/app/missaal/1586518592&ved=2ahUKEwjFqoSzh5b5AhXxwQIHHQMtDC84FBCqhQF6BAgHEAE&usg=AOvVaw25rn8mrhVU-Fg9zCzQBb2y
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Duo fiets 

Een geweldige aanwinst voor de Eikelaar is toch wel de duo fiets. Er 

op uit met een fiets die voorzien is van trapondersteuning. De fiets 

kan gereserveerd worden middels de agenda die bij de stalling ligt. 

Wilt u gaan fietsen? Kijk dan eerst of de fiets vrij is. In de fietsmand 

ligt een beknopte beschrijving. De sleutel kunt u verkrijgen via de 

medewerkers van de Eikelaar.   

 

Ook zijn er enkele vrijwilligers die 

graag met u een ronde willen 

fietsen. Wilt u gaan fietsen met 

een vrijwilliger? Geef dit dan door, 

dan zorgen wij dat de vrijwilliger 

op de hoogte is van uw wens. 
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Maandprogramma 
 

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag 
    

    

    

03 04 05 06 

Bakken met Prisma Eucharistieviering Gym Eucharistieviering 

Bewegen op muziek Wandelen KSW  Wandelen 

 Creatief met Lia  Creatieve middag 

Biljartver.Concordia  Biljartver. Eikeliers Biljartver.Concordia 

Rummikub  Barakken Sjoelen Kaartmiddag 

Muziek de Doordrukkers   Duo JEB KSW2 

  Rozenhoedje  Broodmaaltijd 

10 11 12 13 

Bakken met Prisma Eucharistieviering Gym Eucharistieviering 

Bewegen op muziek Wandelen KSW  Wandelen 

Biljartver.Concordia Creatief met Lia   

Zingen KSW1  Biljartver. Eikeliers Creatieve middag 

Rummikub  Barakken Sjoelen Biljartver.Concordia 

Koersbal Mimakker KSW2   

Broodmaaltijd  Rozenhoedje  Broodmaaltijd 

17 18 19 20 

Bakken met Prisma Eucharistieviering Gym Eucharistieviering 

Bewegen op muziek Wandelen KSW  Wandelen 

Biljartver.Concordia Creatief met Lia   

Zingen KSW1  Biljartver. Eikeliers Creatieve middag 

Rummikub  Oktoberfest Sjoelen Biljartver.Concordia 

Koersbal  Duo JEB KSW1 Kaartmidag 

Broodmaaltijd  Rozenhoedje  Broodmaaltijd 

24 25 26 27 

Bakken met Prisma Eucharistieviering Gym Eucharistieviering 

Bewegen op muziek Wandelen KSW  Wandelen 

Biljartver.Concordia Creatief met Lia   

Modehuis Dreamfashion  Biljartver. Eikeliers Creatieve middag 

Zingen KSW1 Barakken Sjoelen Biljartver.Concordia 

Rummikub     

Koersbal    

Broodmaaltijd Kroket op brood Rozenhoedje  Broodmaaltijd 

31    

Bakken met Prisma    

Bewegen op muziek    

Biljartver.Concordia    

Zingen KSW1    

Rummikub     

Koersbal    

Broodmaaltijd    
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OKTOBER 
 

Vrijdag Zaterdag Zondag 

 01 02 

   

   

07 08 09 

Eucharistieviering  Cadeaukraam Clara 

   

   

Biljartver.Eikeliers   

Zingen KSW2   

Bingo   

   

14 15 16 

Eucharistieviering   

Koffie drinken Goudsbloem   

   

Biljartver.Eikeliers  Muziek Törfgraber kapelle 

Zingen KSW2   

Bingo   

   

21 22 23 

Eucharistieviering   

   

   

Biljartver.Eikeliers   

   

Bingo   

   

28 29 30 

Eucharistieviering   

   

   

Biljartver.Eikeliers   

Zingen KSW2   

Bingo   
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Toelichting activiteiten 
 

Voor de meest actuele activiteitenoverzichten, verwijzen we u naar 

het weekprogramma op de publicatieborden.  

 

Muziekmiddag met de Doordrukkers 

Heerlijk meedeinzen en zingen met herkenbare liedjes. Dat kan deze 

middag. Kent u de tekst niet meer helemaal? Geen probleem. De 

Doordrukkers hebben muziekbundels bij, zodat u gezellig de Gouwe 

ouwe mee kunt zingen. Gezelligheid gegarandeerd!  

 

Wanneer: Maandag 3 oktober 

Tijd:  14.30 tot 16.00 uur 

Waar:  Atrium 

Notitie: Extramurale bewoners zijn van harte welkom! We 

vragen een vergoeding van € 5,00. Dit is all-in. U kunt 

zich aanmelden bij de receptie. 

 

Rozenhoedje bidden 

Oktober wordt ook wel 

Rozenkransmaand genoemd. Heeft u 

behoefte? Bid dan de Rozenkrans. Dit 

doen we samen in de maand oktober. De 

laatste avond (26 oktober) sluiten we 

samen af met een kopje koffie of thee.  

 

Wanneer: Woensdag 5 – 12 – 19 – 26 oktober 

Tijd:  19.00 uur 

Waar:  Kapel 

 

Duo JEB 

Als de lente komt, dan stuur ik jou Tulpen uit Amsterdam’.  

Kent u deze nog? Deze en nog vele andere liedjes uit 

grootmoeders tijd worden vanmiddag gezongen, samen met 

Els en Bert. Els zingt samen met u en Bert zorgt voor de 

muzikale ondersteuning. Samen zorgen zij voor een hoop 

gezelligheid. 

 

Wanneer: Donderdag 6 oktober 

Tijd:  14.30 tot 16.00 uur 

Waar:  KSW2; Isidorushoeve en Sebastiaanshoeve 

Notitie: Dit is een besloten moment 
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Cadeaukraam Clara 

Zelfgemaakte spullen, hebbedingetjes en meer zijn te vinden  

in de kraam van Clara. Zoekt u een kadootje? Kom eens snuffelen, 

misschien ligt er iets leuks tussen! 

 

Wanneer: Zondag 9 oktober 

Tijd:  10.00 tot 16.00 uur 

Waar:  Receptie 

 

Bezoek van contactclown Kruimeltje 

Contact is een intiem gevoel, het is een blik, een woord of een 

aanraking waar ieder mens behoefte aan heeft.  

Contact maken met mensen met dementie is niet altijd gemakkelijk.  

Daar is tijd voor nodig, tijd die er in onze huidige samenleving  

vaak niet meer is. Als contactclown probeert Kruimeltje werkelijk  

dat innerlijke warme contact te krijgen en een cliënt  

dat ene moment van aandacht te geven, waar we als mens  

allemaal zoveel behoefte aan hebben 
 

Wanneer: Dinsdag 11 oktober 

Tijd:  14.30 tot 15.30 uur 

Waar:  KSW2; Isidorushoeve en Sebastiaanshoeve 

Notitie: Dit is een besloten moment 

 

Koffie drinken met de bewoners uit de Goudsbloem 

Samen een kopje koffie drinken, 

sociale contacten opdoen en gezellig 

keuvelen over van alles en nog wat.  
 

Wanneer: Vrijdag 14 oktober 

Tijd:  10.30 tot 11.30 uur 

Waar:  Atrium 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ad.nl/koken-en-eten/hierom-moet-je-na-een-kop-koffie-naar-toilet-en-nee-het-ligt-niet-aan-de-cafeine~ae332a14/148982786/
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Muziekmiddag met die Törfgraber Kapelle 

Die Torfgräber Kapelle uit Kaatsheuvel is ruim 30 jaar geleden uit 

een aantal enthousiaste muzikanten ontstaan. De naam van de 

kapel is afgeleid van de voormalige carnavalskapel met de naam De 

Turfstekers. In 1984 werd de naam van de kapel veranderd en werd 

het repertoire aangepast. 

 

Wanneer: Zondag 16 oktober 

Tijd:  14.30 tot 16.00 uur 

Waar:  Atrium 

Notitie: Extramurale bewoners zijn van harte welkom! We 

vragen een vergoeding van € 5,00. Dit is all-in. U kunt 

zich aanmelden bij de receptie. 

 

Oktoberfest met muziek van Klein orkest dubbelop 

Oktoberfest is een typisch Duits Evenement die we steeds vaker op 

plaatsen in Nederland tegenkomen. Zo ook in de Eikelaar. Met 

muziek en heerlijke versnaperingen.  

Heeft u zin in een gezellige feestelijke middag? 

Sluit dan aan 

 

Wanneer: Dinsdag 18 oktober 

Tijd:  14.30 tot 16.00 uur 

Waar:  Atrium 

Notitie: Extramurale bewoners zijn van harte welkom! We 

vragen een vergoeding van € 5,00. Dit is all-in. U kunt 

zich aanmelden bij de receptie. 
 

 

Duo JEB 

Duo JEB komt deze maand nog een keer meer om liedjes 

grootmoeders tijd te zingen. Dit onder het van een kopje koffie 

of thee.  

 

Wanneer: Woensdag 19 oktober  

Tijd:  14.30 tot 16.00 uur 

Waar: KSW1; Lambertushoeve en Andreashoeve  

Notitie: Dit is een besloten moment 
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Dreamfashion 

Op zoek naar een nieuwe outfit voor 

in het najaar? Wellicht hangt er iets 

voor u tussen in de kledingrekken 

van Dreamfashion De medewerkers 

van Dreamfashion staan u graag te 

woord en helpen u mee indien u dit 

wenst.  

 

Wanneer: Maandag 24 oktober 

Tijd:  13.30 tot 16.00 uur 

Waar:  Atrium 

 

Kroket op brood 

Het is weer tijd voor gezelligheid onder het genot van een  

lekkere kroket op brood! De vrijwilligers en restaurantmedewerker 

staan weer voor u klaar! Wilt u mee eten? Dat kan! Meld u zich dan 

aan bij de receptie van de Eikelaar.  U ontvangt een uitnodiging voor 

deze activiteit. 

 

Dag:   Dinsdag 25 oktober 

Tijd:  17.00 tot 18.30 uur 

Ruimte:   Restaurant 

Notitie: U kunt zich aanmelden bij de receptie. De kosten  

bedragen € 3,50 
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Verslag van de cliëntenraadsvergadering 
Donderdag 1 september 2022 

 

1. Opening.  
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. 
Hij deelt mee dat het nieuwe lid van de cliëntenraad weer parttime 

werkzaam is in het onderwijs. Om die reden is zij gestopt als lid van de 
cliëntenraad. 
 

2. Vaststellen agenda. 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 

3. Mededelingen / ingekomen stukken. 

Zijn voor kennisgeving aangenomen. 

Naar aanleiding van deze stukken zijn onderstaande opmerkingen gemaakt: 
a) Het is goed dat er mic-meldingen zijn. Dan wordt er in ieder geval 

iets aan gedaan. Aan de teamleider zal in een volgende vergadering 
worden gevraagd een nadere toelichting te geven en de meldingen 
te categoriseren, zodat de cliëntenraad een beter beeld krijgt van de 
soort meldingen. 

b) In de Eikelaar is er behoefte aan geestelijke verzorging. Het betreft 
dan essentiële  c.q. levensvragen. 

c) Profielschets nieuwe bestuurder. Aanbeveling vanuit de 
cliëntenraad: Menselijke maat, daadkracht, affiniteit met de zorg en 
voor een langere tijd. 

d) Het zou mooi zijn als er vanuit middelbare scholen sociale stages 

verplicht zouden worden, zodat leerlingen kunnen kennismaken met 
het werk in de ouderenzorg.  
De suggestie wordt gedaan om hierover contact te hebben met een 
middelbare school, bijvoorbeeld Durendael in Oisterwijk. 
Dit zal worden voorgelegd aan de bestuurder, die aanwezig is in de 
vergadering van 6 oktober aanstaande. 

 

4. Opmerkingen naar aanleiding van verslag cliëntenraad 9 juni 2022. 
Geen opmerkingen.  
 

5. Nieuws vanuit de CCR. 
Naast het vinden van een nieuwe bestuurder worden er ook twee nieuwe 
leden voor de Raad van Toezicht gezocht voor de gebieden ICT en HRM. De 

procedure voor de werving en selectie is inmiddels opgestart en de 

verwachting is dat in december benoeming kan plaatsvinden. 
De cliëntenraad vindt het daarbij belangrijk dat leden van de Raad van 
Toezicht ook contact hebben met de medewerkers en cliëntenraden op de 
diverse locaties van ’t Heem. 
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6. Zichtbaarheid cliëntenraad en persoonlijk contact met 
bewoners/familieleden. 

Samen met de cliëntondersteuner wil de cliëntenraad een ingang zoeken om 
bewoners en familieleden meer te betrekken bij het werk van de 

cliëntenraad en kijken naar een manier om nieuwe leden te werven. 

 
7. Voorbereiding bijeenkomst cliëntenraden op woensdag 28 

september 2022. 
Op de eerste plaats is het belangrijk dat de basisverzorging op orde is. 
Overige speerpunten voor de komende tijd zijn: het welbevinden van 
cliënten met aandacht voor veiligheid, voeding, mic-meldingen en 
communicatie naar de bewoners. 
Met betrekking tot de communicatie opteert de cliëntenraad voor behoud 
van het Eikeblad, eventueel daaraan gekoppeld informatie, die ‘heembreed’ 

is. De cliëntenraad heeft de indruk dat het Eikeblad goed wordt gelezen, dus 
complimenten voor de inhoud en lay-out. 
Welzijn verdient zeker ook de aandacht, waarbij gekeken zou moeten 
worden of het mogelijk is hiervoor een budget beschikbaar te stellen, dat 
naar eigen inzicht kan worden besteed. 
Ondersteuning daarbij is wenselijk (zie agendapunt 6), maar hoeveel dat 

zou moeten zijn is nu nog niet te zeggen. 
 

8. Verzoek van de teamleider om (deels) aanwezig te zijn bij 
vergaderingen cliëntenraad. 
Afgesproken wordt dat de teamleider en de medewerker Welzijn om en om 
in de vergadering worden uitgenodigd. 
 

9. Rondvraag. 
In antwoord op de vraag wat de stand van zaken is met betrekking tot de 
verbouwing van de Eikelaar, geeft de voorzitter aan dat hij hiernaar zal 
informeren in de eerstvolgende CCR-vergadering. 

 
10. Sluiting. 

De voorzitter sluit de vergadering. Volgende vergadering zal zijn donderdag 
6 oktober 2022, aanvang 09.30 uur. 
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Mutaties 
  

Verhuisberichten 

 

Geen nieuwe berichten voor deze maand.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overlijdensberichten 

 

Op 23 september is vrijwilliger Toos 

Denissen overleden 

 

Op 25 september is mevrouw van Drunen - 

Gersjes overleden 
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Prent van de Week 

 
 

 

https://www.brabantcultureel.nl/wp/wp-content/uploads/2016/08/bc201604-lauran_toorians-appetjoek-061_Robben_politie-6_feb_1981-bew-1.jpg

