COURANT
Informatiekrant voor bewoners, vrijwilligers en mantelzorgers voor de locaties Vitalis Brunswijck,
Vitalis Peppelrode, Vitalis Vonderhof en Vitalis Wissehaege.
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INTENSIEVE ZORG

Brunswijck heeft een
frisse nieuwe uitstraling
gekregen
... direct als je binnenkomt
Direct als je binnenkomt is de nieuwe sfeer zichtbaar
en voelbaar. Zichtbaar aan de nieuwe stoelen, de
prachtige blauwe lamellen, de nieuwe bar. Direct valt
op de nieuwe doorgang naar de tuin. Voelbaar aan
de medewerkers en vrijwilligers die trots zijn op hun
Brunswijck en blij zijn dat de stoffige uitstraling is
vervangen door een frisse en heldere inrichting.
Binnen enkele maanden en een enorme inzet
van technische mensen, bouwvakkers, service
medewerkers en de mensen in de zorg. Want ook
deze laatste hebben hun steentje bijgedragen door
steeds opnieuw weer aan te passen en bij te passen
zodat de bouwvakkers hun werk konden doen.
Het plein op de begane grond is omgedoopt naar
een ‘brasserie’. Het vroegere personeelsrestaurant
is een groene binnentuin geworden waar vieringen
en activiteiten kunnen worden georganiseerd. Ook
is het mogelijk deze mooie ruimte te benutten voor
meer besloten bijeenkomsten.

Op de verdiepingen hebben huiskamers en de open
ruimtes tussen de afdelingen een metamorfose
ondergaan. In plaats van een gewone doorloop
geeft het nu een gezellig huiskamergevoel waar je
verbinding hebt met de activiteiten in de Brasserie
en toch een rustig gesprek kunt voeren.
Onderdeel van de renovatie is ook een heldere
bewegwijzering waarbij ook de namen van de
afdelingen wat zijn aangepast. De appartementen
rond het centrale plein ‘de
Brasserie’ hebben de naam
Zonplein, Akkerplein en Beekplein
gekregen. De appartementen
van de revalidatie afdelingen
blijven ‘Zonstraat, Akkerstraat
en Beekstraat. Een kleurrijke
plattegrond kunt u mee
nemen bij de receptie waarin
de verdeling duidelijk is
opgenomen.

Brunswijck is klaar
voor het nieuwe jaar.
We wensen iedereen
fijne feestdagen
en een frisse start
in 2019.
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De redactie
wenst u veilige
feestdagen.

Brandveiligheid tijdens
de feestdagen
Tijdens de donkere dagen rond kerstmis en de
jaarwisseling maken we het graag gezellig met een
kerstboom en andere kerstversieringen. Om veilig de
feestdagen door te komen is het goed te letten op de
volgende zaken.
• Kerstversiering dient u op te hangen of aan te brengen
uit de buurt van spotjes of verlichting.
• Als u verlichting in een boom hangt, controleer dan het
snoer op breuken of beschadigingen en laat de lampjes
vóór het ophangen voor de zekerheid een half uurtje
branden. Als dat nodig is, kunt u een goed passend
verlengsnoer gebruiken. Let erop dat snoeren altijd zo
liggen dat er niemand over kan struikelen en daarmee
de boom omtrekt. Als u weggaat of gaat slapen, doe
dan altijd de verlichting uit, niet door een lampje los

te draaien maar door de stekker uit het stopcontact te
halen.
• Zorg ervoor dat u kaarsen altijd in een stevige
houder op een vlakke ondergrond zet. Gebruik geen
kaarsenhouders van plastic of ander brandbaar
materiaal. Plaats kaarsen ten minste een halve
meter uit de buurt van brandbare materialen zoals
gordijnen. Steek ook kaarsen in kerststukjes niet
aan. Waxinelichtjes in daarvoor bestemde houders
zijn een beter alternatief. Zorg ervoor dat kaarsen en
waxinelichten nooit blijven branden als u naar bed of
van huis gaat.
• Blijf dus altijd alert als u vuur gebruikt, ook al lijkt een
vlammetje nog zo onschuldig. Een ongeluk – in dit
geval een brand – zit helaas vaak in een klein hoekje.

Lichtjes
Ik rij in alle vroegte richting Eindhoven. Het is donker buiten. Het is nog stil op straat. Op
Peppelrode aangekomen schitteren de lichtjes me tegemoet. De ingang is helemaal aangekleed
met lampjes. In de tuin een grote kerststal met levensgrote beelden. Maar ook op andere
locaties is er veel werk gemaakt om de feestdagen te verwelkomen. Een prachtig rendier bij
bij de entree van Vonderhof. Mooie bomen en versiering op Wissehaege en ook hier bij de
ingang een kerststal met prachtige beelden. Op Brunswijck ziet ‘de Brasserie’ er fantastisch uit.
In de tuin de nieuwe vogelkooi die ook omringd is met kerstlichtjes. Allemaal ‘kleine dingen’
die zorgen voor ‘een fijn gevoel’. Een lichtje, een klein gesprekje, een woord van waardering.
Kleine dingen die het verschil maken. Die avond rij ik naar huis. Trots op de mooie ‘huizen’
waar we proberen warmte en geborgenheid te bieden dezer dagen. Thuisgekomen stuurt ‘mijn
studentenzoon’ me een ‘appje’. Of hij met oud en nieuw met 10 vrienden bij ons kan komen
‘mee-eten’. Ik glimlach in mezelf. 10 studenten in huis, grote pannen op tafel, gezelligheid. En
natuurlijk ook ‘lichtjes’. Dat is voor mij ‘klein geluk’.
Petra van ‘t Klooster

klein geluk tijdens de
jubileumweek

Sponsering aanschaf rolstoelfiets
De cliëntenraad Parc Gennep is een sponsoractie
gestart om voor de bewoners van Parc Gennep
zijnde Wissehaege, Kortonjo, ’t Lint, Residentie
Gennep en Veldheer, een rolstoelfiets aan te
schaffen. De huidige rolstoelfiets is inmiddels
ongeveer 15 jaar oud en voldoet niet meer aan de
veiligheidseisen die gesteld mogen worden.
Een rolstoelfiets is bedoeld om mensen die in hun
eigen rolstoel blijven zitten per fiets te vervoeren. Er is
geen transfer nodig tussen rolstoel en de fiets. Zonder
tilhulp of veel krachtsinspanning wordt de bijrijder
op het plateau van de fiets gereden. De kantelbare
oprijplaat maakt het mogelijk de handbewogen
rolstoel eenvoudig op de rolstoelfiets te rijden en
met de rolstoelvergrendeling goed vast te zitten. De
Velo-Plus is voorzien van elektro-ondersteuning.
Personeelsleden, vrijwilligers of mantelzorgers
kunnen bij goed weer met bewoners naar buiten.

Samen erop uit, en genieten van de natuur en de
directe omgeving waar ook herkenningspunten
liggen. Het fijne gevoel om met een van de kinderen
of kleinkinderen verder weg te kunnen, samen te
winkelen of een terras pakken. Na aanschaf krijgt
de rolstoelfiets een centrale plaats op het terrein
van Vitalis aan de Herman Gorterlaan. Hierdoor is
de fiets te gebruiken door verpleeghuisbewoners
maar ook de revalidatie afdeling en de omliggende
seniorenappartementen.
Wij plaatsen dit bericht in de Courant niet zomaar,
dat begrijpt u wel. Met de huidige bezuinigingen en
budgetten hebben we hulp nodig om dat beetje
extra aan onze bewoners te kunnen bieden. Wat zou
het geweldig zijn indien u een, door u te bepalen,
bedrag wilt storten op rekeningnummer NL 54 INGB
0663.2144.32 t.n.v. Vitalis Zorggroep o.v.v. rolstoelfiets
168040-4401. De totale kosten van aanschaf zijn
ongeveer € 9.500,- inclusief BTW. Dus elk bedrag

is welkom! Voor ondernemingen bieden wij voor elk
bedrag vanaf 250 euro een gratis advertentie in ons
bewonersblad, dat op 2000 adressen wordt verspreid.
Bij voorbaat dank voor uw ondersteuning namens de
leden van de cliëntenraad Parc Gennep,
Harry Houben, voorzitter cliëntenraad Parc Gennep

BRANDBRIEF
Cliëntenraad Brunswijck
De cliëntenraad bestaat op het moment van dit schrijven uit vijf personen. Op
13 december a.s. legt de voorzitter haar werkzaamheden neer en waarschijnlijk
ook nog een lid. Daarom een dringende vraag aan de bewoners en/of hun
vertegenwoordigers. Bent u in de gelegenheid en heeft u belangstelling om zitting
in deze medezeggenschapsraad te nemen?

Volière Brunswijck

Een glimlach
hoeft niet duur
te zijn
Dat een kleine actie een wereld van verschil kan
maken weet Kim Wulffraat als geen ander. Als
helpende bij Vitalis gebruikt zij daarvoor servetten.
Servetten? Ja, servetten! Voor het ontbijt, de lunch
of het avondeten neemt zij heel even de tijd om een
leuke boodschap op een servet te zetten voor haar
cliënten. Kim: “Het is zo weinig moeite en zo kun je
toch een glimlach op iemands gezicht toveren.”
Bij Brunswijck zijn we continu aan het nadenken hoe
we onze gastvrijheid kunnen verbeteren. Onlangs is er
een traject gestart en iedereen mocht meedenken en
ideeën aanleveren. Diegene met het beste idee zou een
leuke prijs ontvangen. Kim werd er niet door getriggerd,
ze doet dit immers al jaren. Kim: ”Ik doe het ook thuis.
Kleine papiertjes in de boterhamtrommels van mijn
dochtertjes.”
De jury was het meest onder de indruk van de servettenactie en Kim won de gastvrijheidsprijs. Zij mag met haar
dochtertjes een weekend naar De Efteling incl een
overnachting in het Guesthouse Hotel in Kaatsheuvel.

Wat doet de cliëntenraad?
De cliëntenraad Brunswijck komt op voor de belangen van de cliënten in Brunswijck. Dit
doet zij door het luisteren naar cliënten en monitoren van klachten en opmerkingen.
Deze aandachtspunten worden gebundeld en besproken tijdens een vooroverleg en
daarna geagendeerd bij het overleg met directeur en management.
U hoeft niet over een professorbrein te beschikken. Maar wel geïnteresseerd zijn in het
wel en wee van de cliënten en mee willen denken samen met het management van de
locatie.
Denk hierover na en als u interesse heeft, meldt u
het dan bij de verpleegpost of receptie. Zij maken
dan met een van de huidige leden een afspraak
zodat we samen kennis kunnen maken en uw
eventuele vragen kunnen beantwoorden. Laat
ons samen zorgen dat wij ook in de toekomst weer
een krachtige medezeggenschap voor de cliënten
krijgen! Brunswijck is uw aandacht waard!

Kerstvieringen

in Brunswijck, Peppelrode, Vonderhof
en Wissehaege
BRUNSWIJCK
Zaterdag 22 december vanaf 19.30 uur in
de Brasserie op de begane grond. U bent van
harte uitgenodigd om samen stil te staan
bij Kerstmis. Een algemene viering waarin
iedereen zich welkom mag voelen. Samen
luisteren naar een verhaal, naar gedichten
en naar mooie muziek onder begeleiding
van het koor Zanglust. Welkom!
PEPPELRODE
Maandag 24 december om 16.00 uur start
de traditionele kerstviering in de Carrousel
in Peppelrode. Een algemene viering om
samen stil te staan bij Kerstmis. Iedereen is
welkom.
VONDERHOF
Donderdag 20 december vanaf 18.30 uur
kerstavond voor de demente ouderen en
hun familieleden van Madelief en Klaproos.
Dinsdag 25 december vanaf 10.30 uur
in het Veldboeket. Op kerstochtend
verzamelen de bewoners vanaf 10.30
uur in het Veldboeket voor de jaarlijkse
Kerstviering. Het is een algemene viering
onder begeleiding van mooie muziek.
Iedereen is van harte welkom!

WISSEHAEGE
Op kerstochtend 25 december 10.45 uur
in het Atrium wordt o.l.v. de geestelijk
verzorgers stil gestaan bij de geboorte van
het kindje Jesus.

Brunswijck
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Peppelrode
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Studenten
in Peppelrode

Dane, Marloes, Pien, Britt en Femke kunt u de komende tijd
ontmoeten in Peppelrode. “Wij zijn bezig met onze minor, een half
jaar verbreding op onze opleiding”. Dane, Marloes en Pien volgen de
studie Medisch beeldvormende en radiotherapeutische technieken
(MBRT) en Britt en Femke volgen de studie Podotherapie. “Wij hebben
allemaal voor deze verbreding gekozen omdat wij de omgang en
communicatie met mensen erg belangrijk vinden. We hadden de
keuze om de minor deels te volgen bij een praktijkplek. Wij hebben
gekozen om dit te doen bij Vitalis Peppelrode”. De studenten gaan
werken bij bewoners die lijden aan de ziekte van Parkinson.

Een mooi stuk gekocht tijdens
het Winterfeest in Peppelrode

Daarnaast gaan zij, na een onderzoek, voorstellen doen hoe Vitalis
de SamenUit agenda nog beter bekend kan maken en het gebruik
van de SamenUit agenda nog meer kan optimaliseren. Bij diverse
activiteiten zijn zij aanwezig om te ondersteunen en een helpende
hand te bieden. “Wij vinden het erg leuk om met iedereen contact te
hebben en we genieten van de activiteiten. Wij hopen u een keer te
ontmoeten”.

De grote kerststal
en de kerstverlichting
bij Peppelrode in de tuin
Workshop
social media voor
bewoners Peppelrode
Studenten van het Summa Collega verzorgden een workshop social
media voor de bewoners van Peppelrode. Jongeren ontmoeten
ouderen en de studenten hebben op een rustige manier uitleg
gegeven aan de ouderen over het gebruik van smartphones,
tablets en laten zien wat je er allemaal mee kan doen.
Contact met de kinderen en kleinkinderen. Een leuke foto van het
nieuwe kleinkind en meekijken met je kleindochter die in haar
nieuwe huis is gaan wonen. Het werd een gezellige middag met het
lekkers dat de bezoekers mee hadden genomen. De bewoners waren
duidelijk geïnteresseerd en bij de studenten is ook het zaadje geplant
om in de toekomst een baan te zoeken in de ouderenzorg. Ze zijn van
harte welkom!
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Kerstmis in oktober!
Als ik dit stukje schrijf voor de Courant is het nog oktober. In de winkels is al heel veel in kerststemming
gebracht. Toen dit fenomeen begon ergerde ik me aan de commercie en het negeren van de loop van
de seizoenen, kerstballen in september (!) Ik moet eerlijk zeggen dat die ergernis geleidelijk aan is
omgeslagen in vooral verwondering. Wat brengt mensen ertoe alles uit de kast te halen om te laten
zien hoe belangrijk de sfeer is, het licht in een letterlijk donkere tijd?

Eerste hulp
bij kunst
Medewerkers en vrijwilligers van de
deelnemende locaties hebben in het Van
Abbe Museum de workshop Onvergetelijke
rondleidingen gevolgd. Ze kregen eerste
hulp bij kunst. Uitgangspunt van de
workshop was in gesprek gaan over
kunst, zonder kennis te hebben van de
kunstwerken. Het genieten van kunst en
de persoonlijke beleving stonden centraal.
Door het delen van verhalen, herinneringen,
associaties en ideeën, brachten de
deelnemers de museumobjecten samen
tot leven. Met nieuwe technieken kunnen
deze medewerkers alle bezoekers en
bewoners van de Vitalis locaties op een
leuke, toegankelijke en ontspannen manier
naar kunst laten kijken. Zo hebben we onze
eigen rondleiders.

Enkele jaren geleden heb ik ervaren hoe extra
gevoelig je kunt zijn voor sfeer en intimiteit juist
als dat dreigt te ontbreken. In december werd ik
aangereden door een auto en belandde met een
op drie plaatsen gebroken been in het ziekenhuis.
Door complicaties was een operatie direct niet
mogelijk en ik werd uiteindelijk pas op 23 december
geopereerd. Afhankelijk van het slagen daarvan
zou ik de volgende dag naar huis mogen. Ik had me
nooit gerealiseerd hoe groot het verlangen zou zijn
om thuis te mogen zijn met Kerstmis. Om me heen
zag ik het verdriet van enkele mensen die moesten
blijven, zelf moest ik nog oefenen om met krukken
te leren lopen voordat ik weg mocht. Het duurde
een eeuwigheid voordat de fysiotherapeut kwam en
in mijn gretigheid holde ik me helemaal voorbij om
toch maar vooral te laten zien dat ik kon lopen. Ik
mocht naar huis!

Kerstmis heeft sindsdien een andere betekenis voor
me gekregen, ik voelde me letterlijk thuiskomen.
Mijn vrouw had gezorgd voor sfeervolle aankleding
en warmte, het kon Kerstmis worden. Sindsdien
realiseer ik me veel sterker dat Kerstmis ook een
buitenkant nodig heeft, hoe bepalend omgeving,
muziek, verlichting kunnen zijn voor dat gevoel
van thuis komen en thuis zijn. Tegelijkertijd herken
ik het verdriet van mensen die niet naar huis
kunnen en Kerstmis niet (meer) in een vertrouwde
thuisomgeving vieren. Misschien staan zij daardoor
dichter bij het gevoel van de stal waar een
ontheemd kind ter wereld kwam. Onder moeilijke
omstandigheden en omringd met mensen die
het gevoel geven juist op zoek te zijn naar jou, die
geschenken geven en vooral de sterren van de
hemel zingen. Gewone mensen, het worden vanzelf
engelen!
Rene Gerlings, geestelijk verzorger

Vitalis replica
museumcollectie
on tour
Vanaf het najaar van 2018 organiseert Vitalis WoonZorg Groep samen met het Van Abbemuseum een
‘Vitalis replica museumcollectie on tour’. Deze bijzondere expositie met een replica collectie met werk
van o.a. Andy Warhol, Wassily Kandinsky, Oskar Kokoschka, Carel Willink, is te zien op 7 verschillende
locaties.
Rondleidingen
Tijdens de opening van de exposities verzorgt
het Van Abbe Museum een rondleiding langs de
kunstwerken. U bent van harte uitgenodigd om aan
te sluiten bij deze rondleiding op een van de locaties.
Voor mensen met een gehoorapparaat: Er is
een draagbare ringleiding aanwezig tijdens de
rondleidingen.
Het van Abbemuseumkoor
Het Van Abbemuseumkoor verzorgt op alle
locaties een optreden. Het is een koor dat bestaat
uit vrijwilligers die als gastheer of gastvrouw in het
museum werken maar ook uit zangers die deze
unieke combinatie van kunst en muziek een warm
hart toedragen. Het koor wil door te zingen dichter
bij de kunst komen om, net als met lezen over kunst,
deze nog beter te leren begrijpen. Ook hierbij hopen
we u te zien.

Peppelrode
Op zondag 10 maart om 14.30 uur
-	 opening en rondleiding
Op zondag 24 maart 14.30 uur
-	 Van Abbemuseumkoor bezingt de kunstwerken
Brunswijk
Op zondag 7 april 14.30 uur
-	 opening en rondleiding
Op zondag 21 april 14.30 uur
-	 Van Abbemuseumkoor bezingt de kunstwerken
Wissehaege
Op zaterdag 1 juni 14.30 uur
-	 opening en rondleiding
-	 Van Abbemuseumkoor bezingt de kunstwerken
Houd de data van uw locatie vrij en mis dit niet!
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Peppelrode

‘t Huisorkesje

Wissehaege

!

Bingomiddag

Vonderhof

januari / februari / maart

Valentijnsdag
Vrijdag 14 februari
vanaf 14.30 uur
in de Salon

Elke woensdag
vertrek 14.15 tot 16.00 uur
omgeving Vonderhof

Dinsdag 26 februari
van 14.30 tot 16.00 uur
in de Salon

Elke woensdag
van 14.30 tot 16.00 uur
in de Salon

Elke vrijdag
vanaf 19.00 uur
in de Salon

Brunswijck

Evenementen

Samen
er op u
it

Oliebollen bakken

Plaatjes draaien
met Toon Jansen

Savoy Jazzman

’t Orkestje

Orkest Tourmalijn
Liedjesprogramma

Maandag 31 december
vanaf 10.00 uur
in de tuin

Woensdag 2 januari
van 14.30 tot 16.30 uur
Brasserie

Woensdag 16 januari
van 14.30 tot 16.30 uur
Brasserie

Woensdag 23 januari
van 14.30 tot 16.30 uur
Brasserie

Woensdag 20 februari
van 14.30 tot 16.30 uur
Brasserie

Trotse Kameraden

Dubbelplus

Woensels Muziek
Corps

Wedertklank

Donderdag 3 januari
van 19.00 tot 21.00 uur
in de Carrousel

Donderdag 17 januari
van 10.00 tot 12.00 uur
in de Atelier (wekelijks)

Maandag 21 januari
van 14.30 tot 16.30 uur
in de Carrousel

Maandag 11 februari
van 14.30 tot 16.30 uur
in de Carrousel

Maandag 18 maart
van 14.30 tot 16.30 uur
in de Carrousel

John Belton

Optreden Lichtstad
revuetheater

Carnaval met CV
‘de Kletsmeiers’

Carnavalslunch

Dansbare populaire muziek

Donderdag 10 januari,
7 februari en 7 maart
aanvang 14.30 uur
in het Atrium

Donderdag 17 januari
aanvang 14.30 uur
in het Atrium

Donderdag 10 februari
aanvang 14.30 uur
in het Atrium

Donderdag 23 februari
aanvang 14.30 uur
in het Atrium

Vrijdag 1 maart
aanvang 11.30 uur
in het Atrium

Wandel woensdag

Carnaval
Tonpraatmiddag

Kienmiddag
(een plankje kost € 1,50)

Joetjoepen
met Lenie

(Kletsbloazers + dansgarde)

(Entree serviceapp. €4,-)

vitalis
samen

agenda.nl

De Vitalis
SamenUITagenda
is een handige website, vol projecten,
evenementen en activiteiten van Vitalis.
Ontmoeten staat hierbij centraal. Samen
naar een leuke voorstelling, met een groepje
trainen voor de marathon of wandelen met
andere natuurliefhebbers. Alles is mogelijk.
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Top SamenUIT evenementen
Boeremoeske

Op 2 februari vanaf 19.30 uur in de Carrousel:
Live vertoning Parktheater
Het wel en wee van de vissersweduwe Kniertje
en de andere vrouwen die hun mannen en zonen
aan de zee verloren, laat niemand onberoerd.

Op 4 maart van 14.30 -16.30 uur in de Carrousel
een gezellige carnavalsmiddag met erwtensoep
en roggebrood met spek. Je kunt gewoon lekker
meezingen of dansen. De zanggroep zingt dan
voor de ouderen aansprekende liedjes.

Gezellige middag met dit mondharmonicaorkest
uit Nuenen. Donderdag 21 februari aanvang
14.30 uur in het Atrium.

Musical ‘Op hoop van zegen’
Op 9 februari uitzending in Kortonjo. Het wel
en wee van de vissersweduwe Kniertje en de
andere vrouwen die hun mannen en zonen aan
de zee verloren, laat niemand onberoerd.

Op 2 maart vertrekken wij weer met een flinke
stoet naar de optocht van Lampegat. Vertrektijd
wordt nog bekend gemaakt. De chocomel,
Schrobbelaer en lekkers zullen ons naast de
mooie wagens verwarmen.

Optreden van Ronnie Tober

Valentijnsprogramma

Op woensdag 9 februari
van 15.30 tot 17.00 uur in de Brasserie.
Na afloop heffen we het glas champagne
en proosten op het Nieuwe jaar.

Op 14 februari hebben we een
Valentijnsprogramma met Willem Hendrikse
om 14.30 en 16.15 uur in de Brasserie.

Aan de slag!

WAT VEEL ACTIVITEITEN!
Voor het complete
aanbod ga ik op de
website kijken.

Ga naar de website www.vitalis.samenUITagenda.nl

Selecteer aan de rechterzijde de betreffende Vitalis locatie.

vitalis
samen

Wilt u extra hulp of weten wat er allemaal nog meer
mogelijk is kom naar de informatiestand.

Kijk voor een mooi, actueel en compleet aanbod op:

vitalis.samenUITagenda.nl

agenda.nl

Brunswijck

Carnaval

Op 2 februari vanaf 19.30 uur in de Carrousel:
Live vertoning Parktheater
Het wel en wee van de vissersweduwe Kniertje
en de andere vrouwen die hun mannen en zonen
aan de zee verloren, laat niemand onberoerd.

Vonderhof

Musical ‘Op hoop van zegen’

Wissehaege

Mondharmonicavereniging ‘de
Luchthappers’ uit Nuenen

Peppelrode

Musical ‘Op hoop van zegen’

Vonderhof
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Vonderboys:
Back to work!
De mannen van Stadsverpleeghuis Vonderhof hebben in
oktober en november gebouwd aan 2 Vonderfietsen. Zij
gingen samen onder begeleiding van een kunstenaar, aan
de slag in één van de werkplaatsen van Temporary Art
Center (TAC). Daar werkten ze op de dinsdagen in oktober
en november aan twee fantastisch Vonderbikes voor heel
Vonderhof en aanhang. Naast het werken was er ruimte
voor mannenpraat en werd er tussendoor gezellig
geschaft.
De Vonderboys combineerden oude ambachten met moderne technieken en deelden
mannelijke energie met elkaar. Ze hebben de
fietsen zelf bedacht en aangepast op hun
wensen en behoeften. Acht weken lang gingen
ze elke dinsdag van 10.30 uur tot 14.00 uur
naar het werk. ’s Middags kwamen de mannen
moe maar voldaan thuis. Deze mannen
beheersen het echte handwerk, de oude
ambachten nog. De klokkenmaker, de vrolijke
kwajongen, de kunstenaar, de techneut en de
puzzelaar.Allen Vonderboys. Ieder met zijn
eigen kwaliteiten en verantwoordelijkheden.
Samen met de kunstenaar waren ze verantwoordelijk voor het moeilijke denkwerk

Gedichten
bundel
André van
Eynthoeve

tot aan het schoonmaken van de onderdelen.
In Vonderhof zijn er, net als in veel andere
verpleeghuizen, veel meer vrouwen dan
mannen. Het gevolg is dat mannen zich vaak
moeten aanpassen. Met dit project willen we
ruimte bieden aan de mannelijke bewoners
om een keer met mannen onder elkaar te
kunnen zijn.

Vonderboys; back to work is mede mogelijk gemaakt
door een financiele bijdrage van RCOAK.

Eynthoeve xxx
Email eynthoeve@gmail.com
of via Facebook

Vorig jaar is in het voorjaar in Vonderhof met
inzet, maar vooral begrip en samenwerking, een
flinke klus geklaard. Een verbouwing waarbij
de bewoners in Vonderhof zijn gebleven en
tijdens de werkzaamheden bij elkaar hebben
gelogeerd. Half mei 2017 werd gestart en voor
de bouwvakvakantie was iedereen weer naar een
totaal vernieuwd appartement terug verhuisd.
Wij kregen een mooier en veiliger Vonderhof.
Nu is de huiskamer van de Margriet aan de beurt
en twee huiskamers van Madelief B. Er wordt nog
een extra huiskamer bijgebouwd en met enkele
ingrepen is de kapsalon op de begane grond
weer zo goed als nieuw.

Kapsalon Vonderhof

Huismiddeltjes bij griep
en verkoudheid
Hoewel er geen geneesmiddelen bestaan tegen griep en verkoudheid, zijn er wel simpele huismiddeltjes die
het leed kunnen verzachten.
Bij griep en verkoudheid geldt in het algemeen dat u
veel water moet drinken. Water is het belangrijkste
bestanddeel van de mens en helpt afvalstoffen te
verwijderen. Drink niet te veel dranken die vocht
onttrekken, zoals koffie en alcohol. Ook melk is niet
goed, omdat het aanzet tot slijmvorming. Kamille
thee, met eventueel een lepel honing, is daarentegen
uitstekend bij griep of verkoudheid, ook vlak voor het
slapen gaan.
Grapefruit en citroen bevatten veel vitamine C en
helpen bij het functioneren van uw lever en dus uw
immuunsysteem. Andere citrusvruchten zijn minder
geschikt, omdat ze te zoet zijn om de afvoer van
gifstoffen door de lever te bevorderen.

Nieuw gedichtenbundeltje van André van
Eynthoeve kunt u zien én horen als u via
internet surft naar YouTube en ZOEKT:

Vonderhof
verbouwt de
huiskamers

Studies hebben aangetoond dat kippensoep helpt
bij griep en verkoudheid. De stoom die van de soep
afkomt, verlicht de verstopping van neus en borst.
Bouillon schijnt ontstekingsremmende eigenschappen
te hebben. De beweging van witte bloedlichaampjes,
die aanzetten tot het vermeerderen van slijm in neus en
longen, wordt gestopt.
Eén van de verschijnselen bij griep en verkoudheid
is een vervelende keelpijn. Veel drinken en op een
snoepje of dropje zuigen, kan verlichting geven. Ook

het zuigen op waterijsjes of ijsblokjes helpt. Deze
huismiddeltjes werken vaak net zo goed als dure
zuigtabletten van apotheek of drogist.
Hoesten, nog een typisch verschijnsel bij met name
verkoudheid. Regel nummer één is: onderdruk het
hoesten niet! Hoesten houdt de luchtwegen namelijk
schoon. Een prima hoestmiddel dat slijmoplossend
werkt en de keel verzacht, maakt u van honing met
zonnebloemolie. Roer twee eetlepels honing en twee
eetlepels zonnebloemolie door elkaar. Neem zo nu en
dan een theelepeltje van dit mengsel.
Door te stomen kunt u een holteontsteking voorkomen. Giet kokend water in een grote schaal. Doe
er kamille, eucalyptus en tijm of Dampo verkoud
heidsbalsem in om het slijm los te maken en de keelpijn
te verzachten. Sla een handdoek over uw hoofd en ga
vijf minuten vlak boven de bak hangen. Snuif de stoom
op door uw neus en adem uit door uw mond. Herhaal
dit twee keer per dag.
Huismiddeltjes zijn er om de klachten te verlichten.
Maar het allerbeste is om zoveel mogelijk rust te
nemen. Dat geeft uw lichaam energie om tegen griep
of verkoudheid te vechten.
Bron: Plus Online, Betty Rombout
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Uit in Eindhoven Leuke adressen
Parktheater Eindhoven

Elzentlaan 50 te Eindhoven, www.parktheater.nl
telefoon: algemeen 040 - 215 61 56 / kaartverkoop 040 - 211 11 22,
Speciale website voor het kerstwintercircus: www.kerstwintercircus.nl

ZATERDAG 22 DECEMBER t/m ZONDAG 30 DECEMBER 2018
Zoals elk jaar is het ook dit jaar in december weer tijd voor het Internationale
Kerstwintercircus! Dit jaar voor de 48e keer. De Grote Zaal van het
Parktheater wordt omgetoverd tot een echte circuspiste. Van jongleurs
tot trapeze-artiesten en van clowns tot evenwichtskunstenaars: elk jaar
worden de mooiste acts vanuit de hele wereld naar Eindhoven gehaald.
Geniet met de hele familie van een onvergetelijke middag of avond in het
Parktheater.
“Wij hebben genoten van de prachtige voorstelling. Echt allemaal
topartiesten’’, “Geweldig mooi en professioneel circus!’’ en “Wat een
topcircus dit jaar!’’ waren een aantal reacties van vorig jaar.
Ook buiten de piste is er van alles te doen. Zo is er een circusspeelplaats en
op de indoor schaatsbaan kan geschaatst worden. Schaatsen staan klaar,
dus de eigen schaatsen kunnen thuisblijven. In Smaaktheater Dertien
van het Parktheater kunt u genieten van een High Tea of het speciale
Kerstwintercircusmenu. Reserveren kan tegelijkertijd met het reserveren
van de kaartjes voor het circus.

in de buurt
Pannenkoekenrestaurant
Herberghe De Coeckepanne,
Van Dongenstraat 1
5715 AL Lierop
tel. 0492 331 317
www.decoeckepanne.nl

Het restaurant is open voor
lunch en diner op maandag
van 13.00 – 21.00 uur, dinsdag
t/m vrijdag van 10.00 tot 21.00 uur en op
zaterdag en zondag van 11.00 – 21.00 uur.
Zeker in het weekeinde is het aan te bevelen om tevoren te reserveren.
Ze zijn beroemd in Lierop en omstreken. Befaamd bij de échte liefhebbers.
Maar vooral, de beste in hun soort: de heerlijke ambachtelijke pannenkoeken
van Herberghe de Coeckepanne. De rijkelijk belegde pannenkoeken worden
al meer dan 40 jaar gebakken volgens familierecept, op open vuur, in grote
koekenpannen. Er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van ingrediënten van
lokale leveranciers.

Oogenlust
Hees 4, 5521 NV Eersel
tel. 040 253 24 82
www.oogenlust.com

Op zaterdag 22 december vindt de try-out plaats om 15.00 uur, de première
is op zondag 23 december om 12.00 uur. Voor tijden en prijzen kunt u de
website www.kerstwintercircus.nl raadplegen.

Openingstijden:
maandag t/m donderdag
van 07.00 tot 22.00 uur
vrijdag van 07.00 tot 23.00 uur
zaterdag van 08.00 tot 23.00 uur
en zondag van 09.00 tot 19.00 uur

Muziekgebouw

Heuvel 140 te Eindhoven, tel. 040 244 20 20
www.muziekgebouweindhoven.nl

ZATERDAG 22 DECEMBER 2018 OM 20.15 UUR
De Mastreechter Staar nodigt u uit voor haar KERSTCONCERT 2018.
De Koninklijke Zangvereniging Mastreechter Staar viert dit jaar haar 135e
lustrum. Opgericht in 1883, laat ‘de Staar’ anno 2018 horen nog steeds jong
en actueel te zijn! Kom luisteren en kijken naar dit gevarieerde concert
en laat u verrassen door, en meeslepen met traditionele kerstliederen,
ontroerende kerstballads, majestueuze werken voor solist en koor, en
dat van Händel tot hedendaags, van robuust tot lieflijk, en van Afrika tot
Rusland. Dit alles uitgevoerd door topsolisten, een toppianist, de dirigent
én het mannenkoor waar Maastricht en Limburg trots op is: de Mastreechter
Staar! Op het programma staan populaire kerstliederen en bekende werken
als Ave Verum, Ave Maria, Cantique de Noël, Wij komen tesamen, Il est né le
divin enfant en vele andere geliefde kerstliederen.

DONDERDAG 31 JANUARI 2019 OM 20.15 UUR
Katia & Marielle Labèque, piano
Hoewel ze elk een partner hebben, wonen de gezusters Labèque al jaren
samen in een voormalig paleis van de Borgia familie in Rome. ‘Het beste
pianoduo van nu’ (volgens de New York Times) buigt zich over het meest
geruchtmakende werk van de 20e eeuw. Stravinsky’s Sacre du Printemps
is de grootste muzikale schok van de 20e eeuw. In het Parijs van 1913
veroorzaakte dit stuk een enorme rel. Maar dat het ook verfijning bevat
hoort u uit handen van twee Franse zusjes. Tijdens het concert spelen zij
verder Six Épigraphes Antiques van Debussy en de Rhapsodie Espagnole
van Ravel.

In dit prachtige domein is een bezoek het hele jaar door meer dan de moeite
waard; in de kersttijd is de mooi aangeklede zaak echt een belevenis. Prachtige
bloemenarrangementen speciaal voor kerstmis, en mooie accessoires voor in
huis. Er zijn speciale kerstsfeerdagen op zaterdag 15 en zondag 16 december,
telkens van 10.00 tot 17.00 uur. Daarnaast is de zaak natuurlijk te bezoeken op
de normale openingstijden, van dinsdag tot en met vrijdag van 10.00 tot 17.30
uur en op zaterdag van 09.00 tot 17.00 uur.

De Bijenkorf
Piazza 1, 5611 AE Eindhoven
tel. 088 245 44 88
www.debijenkorf.nl
Openingstijden: maandag
van 11.00 tot 19.00 uur,
dinsdag tot en met
donderdag van 10.00 tot
19.00 uur, vrijdag van 10.00 tot 22.00 uur, zaterdag van
10.00 tot 19.00 uur en zondag van 10.00 tot 18.00 uur. 					
							
Altijd leuk om te winkelen bij de Bijenkorf, maar zeker in de kersttijd als de winkel
mooi versierd is. En tijdens of na het winkelen is er voldoende gelegenheid voor
de inwendige mens; vooral restaurant ‘The Kitchen’ op de tweede etage is een
bezoekje waard. Van een kopje koffie met of zonder taartje tot een volledige
maaltijd. U vindt er altijd iets lekkers.
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Planning
horeca

Wissehaege
De feestdagen staan weer voor de deur,
voor veel mensen het culinaire hoogtepunt
van het jaar. Voor ons horecateam een
drukke maar erg gezellige tijd. Hieronder de
planning van de horeca in Wissehaege voor
de feestdagen.
Maandag 17 december is er onze gebruikelijke
frietavond. Dinsdag 18 en woensdag 19
december organiseren wij voor onze bewoners
en familie een kerstdiner in het restaurant.
Voor andere gasten is het restaurant op deze
avonden gesloten. Donderdag 20 december
normale openingstijden en dagmenu. Vrijdag
21 december serveren wij een kerstdiner
voor gasten die hiervoor hebben geboekt.
Wij serveren op deze avond geen andere
maaltijden. Informatie over boekingen voor dit
diner bij de medewerkers van het Grand Café.
Zaterdag 22 en zondag 23 december is ons
restaurant gewoon geopend.
Kerstdagen
Maandag 24 december is het restaurant
gesloten. Het Grand Café is geopend en u kunt
hier iets bestellen van de kleine kaart. Dinsdag
25 en woensdag 26 december serveren wij
een kerstdiner. U kunt hiervoor inschrijven
bij de medewerkers in het Grand Café. Er zijn
op deze avonden maar een beperkt aantal
plaatsen. De andere dagen van deze week is
ons restaurant gewoon geopend.
Oudjaar
Maandag 31 december bakken wij veel oliebollen voor medewerkers en bewoners.
Tevens zijn er oliebollen te koop in het Grand
Café. Het restaurant is op deze avond gesloten.
Het Grand Café is geopend en u kunt hier iets
bestellen van de kleine kaart. Dinsdag 1 januari
2019 serveren wij een Nieuwjaars diner. U kunt
hiervoor reserveren bij onze medewerkers in
het Grand Café. Ook nu zijn er een beperkt
aantal plaatsen. De andere dagen van deze
week is ons restaurant gewoon geopend.
Informatie over bovenstaande diners is ook
beschikbaar via de tv-schermen bij de receptie
en in het Atrium.

DOE EEN WENS

in Vitalis Wissehaege
Kwaliteit van leven en erbij horen is voor iedereen van groot belang. Dat blijkt ieder jaar
weer uit het project: Doe een wens. De bedoeling van Doe een Wens is vooral om bewoners
de gelegenheid te geven om met het indienen van hun wens te laten weten wat ze nou echt
graag zouden willen. Het doel van Doe een Wens is om de vraag van bewoners te horen en
te beantwoorden.
Medewerkers ontwikkelen nog meer oog voor de diversiteit onder de bewoners en pakken
deze gelegenheid aan om meer persoonlijke aandacht te geven: de bewoner doet er toe.
Ook in 2019 gaan weer een aantal wensen vervuld worden. De cliëntenraad heeft zich
volledig eigenaar gemaakt van het project en is ook in 2019 de drijvende kracht achter de
invulling van de ingediende wensen. De leden van de cliëntenraad brengen de kerstkaarten
in december, voor de Kerstdagen, naar de afdelingen. Vult u uw wens in en stop uw kaart in
de bekende bussen van Doe een Wens bij de receptie van Wissehaege en bij de ingang van
de kleinschalige wooneenheden. Wij bespreken de wensen met de vaste medewerkers om
een goed beeld te krijgen van de mens achter de wens. Wij ontmoeten elk jaar enthousiaste
medewerkers die meedenken en met heel creatieve oplossingen komen om wensen in
vervulling te laten gaan.
Wij houden u van de verdere invulling op de hoogte.
Roos-Marie Beek en Annie Hoogendam, cliëntenraad Parc Gennep

Maarten Koningsberger
& Atlantic Trio in Wissehaege
Op 27 november jl. hebben velen van u
genoten van het concert van Maarten
Koningsberger en het Atlantic Trio. Dit
bijzondere optreden werd aangeboden door
een bewoonster van De Veldheer. Volgens
haar wens was het concert toegankelijk voor
alle bewoners van Wissehaege, De Veldheer,
’t Lint, Kortonjo en Residentie Gennep.
Namens iedereen een hartelijk dank je wel
voor dit mooie gebaar. We hebben genoten!

Achterneefjes van Piet van Heyst
nemen onderscheiding in ontvangst
Jan van Heyst, inmiddels 91 jaar oud en
woonachtig in Wissehaege nam trots de Yad
Vashem onderscheiding in ontvangst voor zijn
oom Piet van Heyst. “Het is een grote eer en
mooi dat onze oom erkenning krijgt”.
Piet was pastoor in Ravenstein en hielp de
Joodse vrouw Henriette Hen onderduiken.
Met succes want ze overleefde de Holocaust.

Zij werd de moeder van Frouwgjer Bornstein.
De heer Bornstein vocht lang voor erkenning
van deze pastoor die zijn moeder beschermde
gedurende de Holocaust. “Het heeft heel wat
voeten in de aarde gehad maar ere wie ere
toekomt.” De bijeenkomst werd druk bezocht
door leerlingen van het Augustinianum en
een vertegenwoordiger van de Israëlische
ambassade.

Alle medewerker van de horeca bedanken u
voor uw bezoek in het afgelopen jaar en wij
hopen u ook in het nieuwe jaar weer als onze
gast te mogen begroeten.
Wij wensen iedereen fijne feestdagen en een
gelukkig 2019 toe!
Team horeca Wissehaege

Opening lounge
somatiek 3 Wissehaege

11

courant | december 2018

Woordzoeker 15x5 nr. 1

M U

I

S

M A

L

A C H

I

E

L

O

I

N A

T

S

T U K

N S

E

D

K W

I

E

I

T

R A

I

N

L

E

S

K A M

I

T

T G A O P N E N

T

M V O K M A S A

E

L

I

Z

H A

E

I

L

P

T

I

N

K A

L

N O

I

K

A

O

L

K

T

T M E

L

P M D

V

L

E

L

N O A IJ S A S D A

I

N

L

L

L

A W K N O A U

E

E

I

B

I

T N G T

I

R A

T

A

E

A N R

I

G N R H

L

I

T

A B

S G

S N

I

P

S

R

T O P

E

A

A D K A N A
T

N M N P

I

N U U N A N K

E

B

A M A R M U

S

S A

I

T M U D N U R O B

I

R A C

Uw oplossing voorzien van naam, adres en telefoonnummer
kunt u inleveren bij: de receptie van uw locatie en u kunt ook
mailen naar j.melters@vitalisgroep.nl
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Geschonken door: Sanders puzzelboeken

E N G A M R

Inzendingen dienen uiterlijk 15 februari 2019 in ons bezit te zijn!
•		 Onder de goede oplossingen wordt een prijs verloot.
•		 Prijswinnaars krijgen persoonlijk bericht en worden vermeld
		 in de volgende uitgave van de Courant!
•		 Medewerkers van de Vitalis WoonZorg Groep zijn uitgesloten
		 van deelname.
Winnaar Zweeds woordzoeker Courant september 2018:
Oplossing: DRUKTE
Dhr. J .v. laarhoven, Oderlaan 29, 5691 MD Son en Breughel

In deze mengelmoes van letters zijn al de onderstaande woorden verstopt. Ze zijn te lezen van links naar rechts, van rechts
naar links, of omgekeerd of schuin. Enkele letters worden dubbel gebruikt. Streep alle woorden door. De resterende letters
vormen dan regel voor regel van boven naar beneden gelezen
de oplossing van deze puzzel.
Aluminium
Argentaan
Benares
Brons
Carborundum
Harpanet
Kalamijn
Koper
Kwik
Latoen

Loodspaat
Magnesium
Malachiet
Mangaan
Messing
Moermanniet
Nikkel
Nikkelstaal
Polonium
Platina

Potassium
Sandrak
Spinsbek
Staniol
Uranium
Tantalium
Titaan
Vanadium
Zilver
Zink

Flexibele inzet van techniek voor zorg en welzijn op maat!
www.verkerkservicesystemen.nl

Herman Gorterlaan 1 | 5644 SB Eindhoven
Tel: 2146128 / 06-44882385
In samenwerking met zorgnetwerk stratum

Oplossing puzzel:

www.fysiotherapietruijens.nl

Eindoplossing: Het is niet alles goud wat blinkt.

Als geluk ergens voor het oprapen lag,
zouden wij daarheen gaan.
Handen vol opgooien, hoog in de lucht
dwarrelend met de wind in vogelvlucht.
Langs de sterren en de maan
zou het uw kant op gaan
Al was het een klein beetje maar,
dan wordt het voor ieder.
Een gelukkig nieuw jaar!
De redactie van de Courant
wenst u mooie Kerstdagen
en een goed Nieuwjaar

colofon
Redactie Anki Senden, vacature
Eindredacteur Jeanne Melters
Redactieadres j.melters@vitalisgroep.nl of bij een van de redactieleden
Oplage 2.000 exemplaren
Opmaak en realisatie Orange Design, Asten-Heusden
De redactie behoudt zich het recht voor om ingezonden artikelen te
herschrijven of in te korten.

Locaties Eindhoven: Vitalis Bestuurscentrum, Vitalis Brunswijck, Vitalis Peppelrode, Vitalis
Wissehaege, Vitalis Vonderhof, Vitalis Vaandelhof, Fakkellaan 19 t/m 25, ’t Lint, WoonincPlus
Vitalis Kortonjo, WoonincPlusVitalis Engelsbergen, WoonincPlusVitalis Maximiliaan,
WoonincPlusVitalis DeHagen, WoonincPlusVitalis Berckelhof, WoonincPlusVitalis De Horst,
WoonincPlusVitalis Kronehoef, WoonincPlusVitalis De Dreef, WoonincPlusVitalis Theresia,
WoonincPlusVitalis Wilgenhof, Residentie Petruspark, Residentie De Hoeve, Residentie
Genderstate, Residentie Gennep, Residentie Wilgenhof, Heerlen: Vitalis Parc Imstenrade
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Modieuze kleding voor
dames en heren
Van bovenkleding tot ondergoed, nacht–
kleding en beenmode. Zowel voor dames als
heren. Goede producten in mooie kleuren.
Bekende merken zoals Olsen, Frank Walder, Brax, Finn Karelia,
Sommerman, Erfo, Roberto Sarto, Siegel Golléhaug, Fellows,
Robson, Ringella en Triumph.
En... kijk ook eens in onze
giftshop!

Sloggi actie:
2+1

De opruiming is begonnen !
Open: di – za van 10.30 uur tot 16.00 u. T: 040-2933363 M: 06-42726123
Wissehaege, Herman Gorterlaan 4 • 5644 SX Eindhoven
www.dekledingkamer.com

Uitvaartcentrum
Monuta Sol
is gelegen naast locatie Kortonjo waardoor “een laatste afscheid”
kan plaats vinden in een voor u en uw naasten vertrouwde
omgeving, een rustgevende gedachte.
Monuta Sol kan u bieden;
• Rouw/opbaarkamers
• Een kapel* voor het houden van een
avondwake en/of uitvaartdienst,
met of zonder religieuze invulling
• Een condoleance ruimte
* Wanneer u de gehele uitvaart door Monuta Sol
laat verzorgen dan wordt de kapel voor Vitalis
bewoners kosteloos ter beschikking gesteld.

Voor- en nazorg service;
• Een voorbespreking en/of
registratie van uw uitvaart wensen
• Een begroting van uw uitvaart
• Polis check van uw huidige
uitvaartverzekering
• Advies over een uitvaartverzekering
of depositostorting
• Nazorg service
Service en ondersteuning is
vrijblijvend en kosteloos

U kunt bij ons terecht voor een goed georganiseerde uitvaart
die past bij uw wensen, ook als u niet óf elders,verzekerd bent.
Vraag naar de mogelijkheden.

Onze ouders verdienen de
beste zorg en aandacht maar
je hoeft niet álles zelf te doen.
Als je echt alle tijd en persoonlijke aandacht
aan je ouders wilt besteden, dan kunnen wij
onafhankelijk en veilig de rompslomp van hun
administratie overnemen.
Bel Eric-Jan Swinkels, 06-13346385
of kijk op vertrouwdehand.nl
Een afspraak is zo gemaakt!

Monuta Sol, Felix Timmermanslaan 2, 5644 RN Eindhoven
24 uur per dag bereikbaar op tel; 040-212 98 00 of tel; 055-527 42 75

Monuta

De steun bij iedere uitvaart.

Vertrouwde Handen,
Budgetbeheer en
Beschermingsbewind.

