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De Nachtwacht
in ware grootte 
bij Vitalis
Deze zomer opende Vitalis de deuren voor een 
levensgrote replica van de Nachtwacht van het 
Rijksmuseum. Vanaf donderdag 23 juli tot en met 26 
augustus reisde het wereldberoemde schilderij van 
Rembrandt van Rijn langs vijf van onze locaties.

Omdat het voor veel ouderen deze zomer lastig was om culturele uitjes te ondernemen, brengen het 
Rijksmuseum en Philips de Nachtwacht naar hen toe. De replica van vier bij vijf meter bezocht dertig 

ouderenlocaties in heel Nederland, waaronder ook WoonincplusVitalis locaties 
Wilgenhof, De Horst/Kronehoef en Berckelhof en Vitalis locaties Brunswijck 

en Wissehaege. Op donderdag 23 juli vond de opening plaats op locatie Wilgenhof. Twintig genodigde 
 bewoners en diverse nieuwsgierige voorbijgangers luisterden geboeid naar een presentatie van een gids uit 
het Rijksmuseum. Vervolgens konden ze de Nachtwacht van dichtbij  bekijken. 
Zowel aan de voorkant als aan de achterzijde; want ook die is nagemaakt. 
“Geweldig”, “Net echt”, “Indrukwekkend”. Mensen zijn zichtbaar onder de indruk. “Ook al is het niet de 
echte, de Nachtwacht op ware grootte ‘gewoon in onze eigen hal’, dat is toch wel uniek”. 

Voor alle bewoners werd een leuke attentie uitgedeeld met 
de afbeelding van de Nachtwacht van  Rembrandt van Rijn. 

De kunst 
van gelukkig 

oud zijn

Het bezoek van de Nachtwacht op de Vitalis locaties past uitstekend bij 
onze visie op kunst en cultuur. Dat zien wij als middel om net wat vrijer 
te denken, met elkaar in verbinding te blijven, te genieten en iets moois 
te maken. Kunst en cultuur als vitamine voor de geest, als middel voor 
ontplooiing, betekenisvol contact, zingeving en plezier. Want gelukkig 
oud zijn, is – zeker in deze tijd – soms een hele kunst.

“Geweldig”

“Indrukwekkend”

“Net echt”
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Verhuizing van de bewoners 
van Vaandelhof is afgerond

Ik mis haar

GLOW werkt aan alternatieve 
scenario’s voor aankomende 
jubileumeditie

Op de afdeling Vaandelhof in De Grijze Generaal in Eindhoven bieden GGzE en Vitalis WoonZorg 
Groep gezamenlijk begeleiding in woonvaardigheden aan senioren met psychische problemen en 
gedragsproblemen. Het therapeutisch klimaat richt zich op mensen met psychiatrische problemen. 

Er zijn drie woongroepen in deze gespecialiseerde afdeling. Op elke woongroep is een activiteiten
begeleider verantwoordelijk voor een stukje  welzijn en gezelligheid. Op Vaandelhof werkt een 
 gespecialiseerd team van Vitalis met  ondersteuning van de GGZe en het ambulante behandelteam van 
GGzE centrum ouderenpsychiatrie. De specifieke training en begeleiding is gericht op het verminderen 
van gedragsproblemen. Daarbij is veel aandacht voor huiselijkheid en bejegening. De bewoners van 
Vaandelhof zijn verhuisd naar de 1e etage en kunnen nu genieten van meer licht in de kamers en 
heerlijke balkons om samen te genieten van de buitenlucht. De woongroepen zijn ruimer van opzet en 
 bieden een goede mix van ruimte en privacy om het  therapeutisch klimaat te handhaven. Bewoners en 
medewerkers zijn blij met de nieuwe ruimte.

Ze woont nog niet zo lang bij ons. Klein, erg 
slechthorend en vooral heel fragiel is ze. 
Nadat ze noodgedwongen een tijdje sonde
voeding kreeg, smult ze nu dagelijks weer van 
een lekkere boterham of avondmaaltijd. Onze 
goede bedoelingen beantwoordt ze steevast 
met een liefdevolle glimlach. De dankbaar
heid is van haar gezicht te lezen; wat fijn dat 
er nonverbale communicatie bestaat.

Hij heeft, net als zij, een respectabele leeftijd. 
Dat maakt een bezoek over en weer tot een 
enorme inspanning. Spaarzame en bijzondere 
momenten; dat zijn het steeds weer. Ze 
hebben een onverbrekelijke band met elkaar.
 Je voelt het onmiddellijk. Samen zitten ze 
hand in hand, stilzwijgend naast elkaar, terwijl 
de liefde ervan af spat. Om tussendoor in 
contact te blijven, belt hij ons nagenoeg elke 
dag: ‘Goedemorgen, ik bel om te informeren 
hoe het met mijn vrouw gaat?’

Zo ook op deze zondagochtend. Ik zeg hem 
dat het goed gaat met zijn vrouw, dat ze 
lekker heeft geslapen, goed heeft gegeten en 
genoten heeft van haar douche. Dan vraag ik 
hoe het met hem gaat. Het is stil. Vervolgens 
zegt hij: ‘Mijn vrouw en ik zijn 72 jaar samen. 
Nu woont ze bij jullie en ik woon hier. Ik zit in 
een rolstoel en kan niet zo makkelijk naar 
haar toe. U vraagt hoe het met mij gaat? 
Ik mis haar; ik mis haar vreselijk!’

Wat kijk ik uit naar hun volgende ontmoeting; 
beiden heerlijk te mogen verwennen. Liefde 
door dik en dun, in voor en tegenspoed, of je 
nu bij elkaar bent of niet, hoe prachtig is dat?

GLOW Eindhoven staat samen met haar partners, 
voor een aantal dilemma’s, want hoe moet de aan
komende editie eruit gaan zien zodat ook dit jaar 
het publiek op een veilige en verantwoorde manier 
van de unieke lichtkunstwerken en de gemoedelijke 
GLOWsfeer kan genieten?

Projecten in de lucht
Een grote mensenmassa is in de loop der jaren 
onlosmakelijk verbonden met GLOW, dat van 7 tot 
14 november op de agenda staat. Dat dit voor aan
komende editie geen optie is, staat vast. Ook al zou 
het mogen, een route van 5 kilometer door de stad 
voelt niet goed. GLOW puzzelt daarom op alter
natieven: grote projecten in de lucht of mobiele 
 lichtkunstwerken die elke paar dagen langs parken 
en verzorgingshuizen rijden.

Verbinding
Ook wil GLOW, gezamenlijk met de stad, juist  tijdens 
aankomende editie een verbindend moment  creëren. 
Directeur Ronald Ramakers: “Een uitdagende taak die 
tegelijkertijd veel mogelijkheden schept en ons uit
daagt in onze flexibiliteit. Iets waar we in Eindhoven 
erg goed in zijn. Uit de reeds gevoerde gesprekken 
met onder andere Gemeente Eindhoven en diverse 
partners blijkt maar weer wat een warm hart de stad 
GLOW toedraagt. Ja, de aankomende jubileumeditie 
gaat anders zijn dan eerdere edities, dat staat vast. 
Maar GLOW zou GLOW niet zijn als ook daar weer niet 
iets moois uit voortkomt. En wanneer kan dit beter 
dan tijdens een jubileumeditie?”

GLOW Eindhoven bezint zich op de COVID-19 maatregelen en de mogelijke gevolgen die van invloed 
gaan zijn op het lichtkunstfestival. Momenteel bespreekt GLOW Eindhoven een aantal  scenario’s met 
haar founders en partners en hoopt deze zomer de uiteindelijke vorm duidelijk te hebben.



3courant | september 2020

W
is

se
ha

eg
e

Jentley (1994) begon al op jonge leeftijd met 
het maken van muziek. Op oudere leeftijd 
kwam zij erachter dat ook het acteren haar 
goed lag. Na de havo begon ze met de 
tweejarige mhboopleiding Theater/Artiest 
in ‘sHertogenbosch, die zij afrondde. Tijdens 
haar tweede jaar volgde ze de vooropleiding 
van ArtEZ Conservatorium richting Muziek
theater. Jentley is in 2018 afge studeerd aan 
het Muziektheater als bachelor muziek
performer, maker en docent. 

Muziek is haar passie, inspiratiebron en 
uitlaat klep. Met als hoofdvak zang en bijvak 
piano combineert ze muziek voornamelijk 

met theater, maar ook met andere 
kunstdisciplines. Hierbij maakt ze ook gebruik 
van instrumenten zoals: melodica, cello, gitaar 
en een loopstation. Naast performen heeft ze 
ook een grote passie voor componeren

Marian Cox, werkzaam op de 2de etage in 
Wissehaege reageerde op een wedstrijd 
waarbij een gratis optreden van Jentley kon 
worden gewonnen. En ja hoor... Marian wint 
en schenkt dit optreden aan de bewoners van 
Wissehaege. Een klein uurtje heeft iedereen 
kunnen genieten van een zeer getalenteerde 
jonge vrouw die op hoog niveau haar talenten 
liet horen. 

Mevrouw Verhagen verblijft al weer enige 
tijd in Wissehaege op de pgafdeling. Op 
25 augustus vierde zij samen met haar 
echtgenoot en hun dochters de 58ste 
huwelijksdag. Natuurlijk was het klein 
en intiem en aangepast aan deze lastige 
Coronatijd maar niet minder gezellig.

Samen met hun twee dochters genoten 
zij van een heerlijke lunch in een aparte 
ruimte speciaal gereserveerd voor dit 
feestelijke moment. Als herinnering werd 
de onderstaande foto aangeboden. 

Compliment en dank aan het horeca 
team Wissehaege.

Een onverwachts 
kadootje in Wissehaege

Een geluksmoment 
en een ingevulde 
wens dankzij het 
horeca team in 
Wissehaege

Gewonnen! 
Een smakelijke surprise 
voor de pg-afdeling 
Wissehaege

Langzaam terug naar ‘normaal’?
Vanaf medio september gaan we weer starten 
met het serveren van warme maaltijden in het 
restaurant van Wissehaege. Deze mededeling 
kunnen we publiceren onder voorbehoud als 
de richtlijnen vanuit het RIVM kunnen blijven 
zoals ze nu zijn.

We werken met een afstand van 1,5 meter. Dit 
betekent maximaal 3 personen aan een tafeltje en 
een beperkte ruimte.  Bij binnenkomst registratie 
aan de voordeur en verplichte handhygiëne. Het 
restaurant gaat starten met een beperkte kaart. 
Het menu kunt u lezen op het zwarte bord. De 
menukaarten gaan we niet gebruiken i.v.m. de 
hygiëne maatregelen. 

We zetten hiermee een eerste stap naar een 
“reguliere” opening van ons restaurant.  We 
hopen natuurlijk in de volgende stappen het 
aanbod verder uit te breiden. 
U bent van harte welkom. Wij zijn blij dat u onze 
gast weer kunt zijn. 

Team horeca
Locatie Wissehaege

Op het terrein aan de Herman Gorterlaan 
staan dagelijks veel auto’s geparkeerd, 
zo wel bij Kortonjo als bij ’t Lint, De Veldheer, 
Wissehaege en het Bestuurscentrum. Enerzijds 
van senioren die hier wonen en ander zijds van 
medewerkers die dagelijks aanwezig zijn om de 
nodige zorg en behandeling te bieden. 

Gedurende de dag komen bezoekers en 
familieleden en ook zij zoeken een plek om 

de auto te parkeren voor een kort bezoek aan 
hun naasten. De ‘Kort Parkerenplekken’ voor 
de locatie Wissehaege zijn voor kort parkeren 
aangelegd en met name voor onze oudere 
bezoekers die slecht ter been zijn en grotere 
afstanden niet kunnen lopen. Deze auto’s dienen 
een parkeerkaart voor de voorruit te hebben. Zo 
niet dan riskeert u een bon van de Stadswacht.  
Hou rekening met elkaar en laat deze plekken vrij 
als u nog goed ter been bent.

Sinds kort worden enkele ‘langparkeerders’ 
gesignaleerd, die hun camper stallen op de 
toch al spaarzame parkeerplaatsen. Dit leidt tot 
overlast. Wij vragen u vriendelijk om rekening te 
houden  met onze oudere bewoners. Campers 
graag parkeren op andere plekken!

Mede namens onze cliëntenraden 
Van de redactie

Kort parkeren voor oudere bezoekers
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Onbetaalbare 
momenten met de 
Gouden tablets

Tentoonstelling 
Ton Smits 

Gouden Dagen maakt zich hard tegen eenzaamheid. 
Met name de kwetsbare groep ouderen heeft het extra 
zwaar tijdens de coronacrisis. Beeldbellen met dierbaren 
doet de afstand even vergeten en het moment van 
aandacht doet opleven.

Door tweehonderd tablets te verdelen over de zorg
instellingen die zijn aangesloten bij Stichting Gouden 
Dagen, willen zij ouderen in contact brengen met 
kinderen en kleinkinderen via beeldbellen. Het horen 
van elkaars stem en zien van elkaars gezicht geeft een 
vertrouwd gevoel. Persoonlijke aandacht, draagt bij aan het tegengaan van 
eenzaamheid. De tablets worden aangeschaft door Gouden Dagen in samenwerking 
met Helpdigitaal, zij verzorgen de technische ondersteuning naar de coördinatoren 
van de tablets. Vitalis Brunswijck kon gebruik maken van 8 tablets. Er waren veel 
mooie contactmomenten. Zowel van cliënten naar familie, maar ook om even te 
checken hoe het met de buurvrouw verderop in de gang ging. Als cadeautje mogen 
we de 8 tablets blijven gebruiken. 

Gouden dagen: Dank jullie wel namens de cliënten en de medewerkers van 
Vitalis Brunswijck voor dit mooie initiatief!

Kim Strijbos, 
Activiteitenbegeleider Brunswijck 

“Ik teken wat ik denk, nooit wat ik zie”
Ton Smits woonde in Eindhoven in het blauweroze huis dat nog 
steeds in de Jacob Reviuslaan staat. Nu is er een museum in gevestigd 
waar zijn werk wordt getoond. Daarnaast worden ook werken van 
andere cartoonisten en tekenaars in wisselende tentoonstellingen 
getoond. Zijn werk werd gepubliceerd over de hele wereld, maar 
vooral in Amerika. Ton Smits zelf zei over zijn cartoons: “Ik teken wat 
ik denk, nooit wat ik zie”.  In zijn hoofd ontstond een gebeurtenis 
of verhaal en daar maakte hij een cartoon of strip van. Altijd met 
fijnzinnige humor. Hij gebruikte heel weinig lijnen om zijn verhaal te 
vertellen. U ziet ook de symbolen die aangeven waar en wanneer 
het verhaal zich afspeelt.

Drie vogeltjes en een zon: is buiten
Drie sterren en de maan: is nacht
Maar altijd zult u met een glimlach zijn werk bekijken.

Museum Ton Smits Huis | www.tonsmitshuis.nl
Mede door het enthousiasme en de inspanningen van mevrouw Trees 
Ligtenberg is deze tentoonstelling tot 3 oktober te bewonderen door 
bewoners en bezoekers van Brunswijck. 

De stem van een van 
onze vrijwilligers
Op 5 maart was er weer een nieuwe bingomiddag gepland. Ik zou kadootjes 
regelen en helpen met organiseren, wat ik met veel plezier doe. Toen kwam 
het verschrikkelijke nieuws; het Covid19 virus had ons kleine landje ook 
gevonden en de eerste besmettingen waren een feit. Alles stopte abrupt 
en het vrije gevoel waar we zo trots op zijn, was weg. Geen bezoekjes, geen 
knuffels, geen gezelligheid, geen activiteiten, geen spontaan bakje koffie, 
geen leuke gesprekken en geen warme of liefdevolle aanrakingen. Alles 
waar bewoners blij van worden werd in een keer weggenomen voor hun 
eigen veiligheid. Een moeilijke en onbegrijpelijke tijd! 

In de afgelopen twee jaar is het vrijwilligerswerk in Wissehaege iets heel 
moois en fijns geworden. Ik heb het gevoel dat het bij mij hoort en dat ik erbij 
hoor. De liefdevolle knuffeltjes en gezellige praatjes die ik normaal van de 
bewoners kreeg, waren voor mij ook momenten die ik heel erg miste toen 
de locatie werd gesloten. Toen ik benaderd werd dat ik weer mocht komen 
helpen met het vrijwilligerswerk, voelde ik meteen blijheid en het verlangen 
naar het warme gevoel dat ik door dit werk altijd krijg. De waardering maakt 
het zo de moeite waard. Die lach op hun gezichten zien doet goed en geeft 
een fijne en warm gevoel. 

Ik ben heel erg blij dat ik weer klaar mag en kan staan. Bijdragen aan 
een gezellige tijd voor de bewoners, even niet denken aan Corona en de 
wereldwijde pandemie, is iets moois. Ik hoop nog lang klaar te kunnen staan 
om een lach op de vele gezichten te toveren. Zodat de dag voor die ander 
met een beetje meer vreugde, aandacht en liefde is. Ik ben trots op onze 
bewoners dat ze het zo goed hebben volgehouden met alle onzekerheid 
die er speelde en nog steeds speelt. 

Chantal van de Wetering, 
vrijwilliger

De kikkervisjes die tijdelijk waren 
ondergebracht in Brunswijck hebben 
inmiddels pootjes gekregen. Ze zijn 
opgehaald door de Poelwerkgroep 
van het IVN en worden uitgezet in 
de vrije natuur waar ze zich verder 
kunnen ontwikkelen. 

Kikkervisjes
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Vanuit het project ‘Nieuw Talent’ gingen Yvon van der Heijden en Ingrid Bodewes vanuit 
Peppelrode met drie bewoners en fanatieke visliefhebbers een dagje vissen bij Camping Het 
Denneke. 

Met medewerking van Peppelrode werd de bus ingezet om ons naar de visvijver van Camping Het 
Denneke te brengen. Het was een heerlijk zonnige dag en nadat de hengels klaar gemaakt waren 
kon het ‘hengelen’ beginnen. Eerst een paar kleine visjes maar later ook grote karpers. Genoten 
van een lekkere lunch en weer snel terug naar de vissen. De vangst van die dag waren 8 voorntjes 
en 7 karpers! We hebben de vissen teruggezet in de vijver en zijn bij de visboer lekker kibbeling 
gaan halen. Moe maar voldaan terug naar Peppelrode en de heren kunnen nu al niet wachten op 
de volgende visdag. 

Een gezellige dinsdagmiddag buiten 
op het terras van het Theehuis in 
Peppelrode. Een kopje koffie of thee, 
een muziekje op de achtergrond 
met een tafel vol kleurige bloemen 
zorgden voor een optimale sfeer. Met 
veel enthousiasme werden prachtige 
bloemstukken in elkaar gezet.

Een dagje vissen...

Bloem-
schikken

Bewoners van Peppelrode schrijven
eerste roman voor mensen met dementie!
Er zijn veel boeken over (mensen met) 
dementie, maar er zijn nog geen boeken vóór 
 mensen met  dementie. Bewoners van Vitalis 
 Peppelrode zijn samen met schrijfster Corinne 
 Heyrman dé eerste roman aan het schrijven 
voor deze doelgroep. 

Een boek om te ontspannen, om zelf te lezen 
of om voorgelezen te worden. Het wordt een 
verhalen bundel van twintig korte verhalen, zo 

opgezet en aangepast dat het voor ouderen met 
dementie begrijpelijk en leesbaar is. Als basis 
voor de roman gebruiken we echte  verhalen, 
herinneringen aan vroeger verteld door bewo
ners van Peppelrode. Door COVID19  kregen 
bewoners (bijna) geen bezoek. We hadden in die 
periode intensief ‘telefonisch’ contact met een 
groep bewoners voor wie de behoefte aan con
tact groot was en die mee wilden werken aan de 
roman. 

In totaal vijftien bewoners hebben verhalen ver
teld aan Corinne en zij gaat deze bewerken en 
herschrijven tot een roman. Beeld en vormgeving 
worden verzorgd door illustrator Judith Herman.

“Ik vind het ouder worden helemaal niet erg, het 
is zo mooi dat je herinneringen kunt terughalen. 
Je hebt kwaaie herinneringen, ja, maar ook de 
mooie.” 

Corrie van Nunen, Peppelrode

Mevrouw Turnhout Mevrouw de Graaf
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Binnenkort zijn vijf locaties van Vitalis een nieuwe bewoner rijker; zorgrobots 
nemen dan hun intrek in één van de Eindhovense woonzorgcentra. En dan 
niet om medicijnen toe te dienen of om de ouderen te wassen; SARA zorgt 
vooral voor een fijn momentje van afleiding. En dat is, zeker in de eenzame 
zomerperiode, erg welkom. De komst van de zorgrobots is mogelijk gemaakt 
door de Philips Foundation.

De aanvraag voor de donatie is nog niet zo lang geleden ingediend door 
Sanne Schepens. Als Projectadviseur Zorgtechnologie is ze binnen Vitalis 
verantwoordelijk voor de inzet van nieuwe technologie. Het idee ontstond toen 
SARA een maandje op proef kwam ‘logeren’ op een afdeling van Vitalis. Sanne: 
“En eigenlijk waren we toen meteen heel erg enthousiast. Die logeerpartij leverde 
heel veel waardevolle momenten op. Mensen hadden echt een uurtje iemand 
op bezoek, even afleiding en aandacht.” In de eerste week van september komt 
SARA logeren op de pgafdelingen van Wissehaege.

Verhalen vertellen en muziek maken
SARA is ontwikkeld door het Eindhovense bedrijf Bright Cape. De robot kan 
verhalen vertellen en muziek maken. Ook kunnen bewoners beweegoefeningen 
doen onder begeleiding van SARA. Sanne: “Als je haar zo ziet, is het eigenlijk 
een soort tablet met een jasje eromheen. Maar door dit jasje en de reacties van 
SARA wordt zij gezien als een persoon waarmee je een praatje kunt maken. Die 
reactie zie je trouwens bij iedereen ontstaan; ouderen, maar ook bezoekers en 
medewerkers.”

Dat leverde op verschillende manieren voordelen op voor de bewoners. “We 
hebben een mevrouw die terminaal ziek is en daardoor heel veel zorgen heeft, 
veel in haar hoofd bezig is. SARA is bij haar op bezoek geweest en door die 
afleiding kon ze even ontspannen. Toen ze de robot na een uurtje kwamen 
ophalen, lag mevrouw te slapen, terwijl ze daar juist heel veel moeite mee had. 
Een andere bewoonster is normaal best onrustig, loopt veel rond en drukt vaak 
op de alarmknop. Zij heeft een uur lang rustig naar SARA zitten luisteren, je kon 
meteen zien dat het effect had.”

 Robotica als innovatiepijler
Niet iedereen had verwacht dat de aanvankelijke logeerpartij een succes zou 
zijn. “In de zorg is zeker discussie over zorgrobots”, vertelt Sanne. “Dat is ook 
begrijpelijk, sommige mensen zijn bang dat zorg daardoor onpersoonlijker 
wordt. Maar volgens mij bewijst SARA eigenlijk het tegenovergestelde; ze komt 
vooral gezelligheid brengen. En cliënten reageren daar positief op. En het mooie 
in de zorg is dat als bewoners enthousiast reageren, medewerkers dat ook zijn.”
Robotica is een van de innovatieve pijlers van Vitalis. Sanne: “We denken 
strategisch na over hoe we technologie willen inzetten; het moet altijd een doel 
dienen. Robots gaan denk ik in de toekomst een belangrijke rol spelen in de 
ouderenzorg. Hierbij kijken we ook naar de mogelijkheden om te ondersteunen 
bij de algemeen dagelijks levensverrichtingen, zoals het wassen en aankleden. 
Hiervoor zijn we aan het inventariseren wat de behoeftes en mogelijkheden zijn. 
SARA helpt ons om hierin de eerste stappen te zetten.”
 
“We denken dat deze SARA’s een belangrijke rol kunnen spelen om 
de eenzaamheid van onze bewoners te bestrijden. Robots zullen onze 
medewerkers nooit vervangen, maar dit laat wel zien dat ze juist een hele 
mooie aanvulling kunnen zijn op het werk van mensen. Gezien de krapte op de 
arbeidsmarkt die de komende jaren fors toe gaat nemen, zijn we afhankelijk van 
dergelijke oplossingen om de zorg voor onze ouderen te blijven garanderen. 
SARA laat zien dat technologie hierin kan helpen en daarbij kan zorgen voor 
extra geluksmomentjes!”

Sanne Schepens, projectadviseur zorgtechnologie

Binnenkort zijn 
vijf locaties van Vitalis 
een nieuwe 
bewoner rijker

Bron: Philips Foundation

In de eerste week van september komt SARA logeren bij de kleinschalige 
wooneenheden voor pg-bewoners in Wissehaege. 

Met dit weer bakken 
we de pannenkoeken 
samen met de 
medewerkers lekker 
buiten in de tuin.
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Iedere week zien we Sharon de Miranda aan het 
werk in BinnensteBuiten. Vanaf het allereerste 
begin van het programma in 2015 is ze er al bij. 
Ze maakt eenvoudig te bereiden gerechten, die 
betaalbaar zijn voor iedereen. Sharon staat dan 
ook bekend als de chefkok met het sociale 
hart.

“Ik vind het heel belangrijk dat iedereen kan 
koken en dat het ook te betalen is. Mensen 
die het financieel niet breed hebben, kunnen 
minder vaak uit eten. En zijn sneller geneigd 
om een frikandel te frituren, want dat is lekker 
goedkoop en lekker veel. Die groep mensen 
probeer ik ook te bereiken, dat ook zij lekker 
kunnen genieten van hun kookkunsten.” 

Naast haar werk voor BinnensteBuiten werkt 
Sharon bij theehuis Tante Nel in Almere. Mensen 
met een psychiatrische stoornis en mensen 
met een verstandelijke en/of lichamelijke 

beperking, runnen onder haar leiding de keuken. 
Samen met het team van BinnensteBuiten 
werden tvopnames gemaakt in verpleeghuis 
Vonderhof. Een belevenis voor bewoners en 
medewerkers.

Bewoners, medewerkers en vrijwilligers worden 
op de hoogte gehouden als de datum van de 
tvuitzending bekend wordt gemaakt. U kunt 
dit ook terugvinden op de facebook pagina van 
Vonderhof. 

BinnensteBuiten is een Nederlands televisie programma dat informeert over buitenleven, 
woninginrichting en eten. Het wordt uitgezonden door de omroep KRO-NCRV. Voor een van de 
volgende uitzendingen bezocht het team van BinnenBuiten verpleeghuis Vonderhof. 

De BinnensteBuiten club
Een groentetuin voor de bewoners van Vonderhof

Wat heb je dan nog nodig? 
Twee enthousiaste activiteitenbegeleiders Anne
marie Mondeel en Nienke Grooten. Verder 7 
enthousiaste bewoners die houden van verse 
groenten, vergeten groeten en uiteindelijk ook lek
ker eten als er mee wordt gekookt en dan heb je een 
Binnenste Buiten club. 
Op de foto ziet u een fantastische opbrengt waarvan 
verse courgettesoep uit eigen tuin werd gekookt. En 
ze zijn er nog lang niet klaar mee. Het hele project 
wordt uitgebreid met weckketels en de groenten 
worden schoongemaakt en in weckpotten verwerkt. 

Wilt u ook eens proeven van de opbrengst. Voor 10 
euro neemt u een pot mee. Dit bedrag gaat com
pleet naar het goede doel in Vonderhof. Er wordt 
gespaard voor extra meters aan het nieuwe terras. 
Nu iedereen op 1,5 meter moet blijven hebben we 
die extra meters hard nodig.  Al dit enthousiasme 
werd beloond met een bezoek van het Binnenste
Buiten team. Zij maakten met hun camera’s op 
23 augustus een hele dag filmopnames voor hun 
 programma. In de maand oktober kunnen we 
genieten van de uitzending. Exacte datum wordt 
nog gecommuniceerd via facebook.

BinnensteBuiten maakt 
opnames in verpleeghuis Vonderhof

Een van de leukste en mooiste gebaren was het gebaar van een familielid van een van onze medewer-
kers. Deze familie stelde 100 m² grond beschikbaar in bruikleen om een groentetuin te maken voor de 
bewoners van Vonderhof. 
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Herken je dit; dat je zo af en toe een ontzettende hekel aan iemand kunt 
hebben? Bijvoorbeeld aan die mensen die alsmaar klagen en mopperen. 
Of aan dat familielid, dat altijd alles beter weet of aan die man die nooit 
iets terugzegt ook al groet je hem elke dag opnieuw. Ik hoop eigenlijk zo 
dat je het niet herkent, maar ik ben toch bang van wel.  Hoe ga je daar nou 
mee om, want je komt ze bij tijd en wijle toch weer tegen? Afstand nemen, 
je hoofd omdraaien, een keer heel boos worden…

Ik kwam ergens een verhaaltje tegen van een schoondochter die een 
ontzettende hekel kreeg aan haar schoonmoeder (het zullen eens niet de 
schoonmoeders zijn). Het mens klaagde en mopperde altijd maar door. De 
jonge vrouw  begon het zo erg te vinden dat ze naar een medicijnman uit de 
buurt ging om te vragen of hij niks had om haar schoonmoeder langzaam 
maar zeker te laten sterven. De man rommelde wat in zijn voorraad en gaf 
haar een kruidenmengsel mee en zei erbij: Masseer met dit kruidenmengsel 
elke dag de voeten van je schoonmoeder zo’n 1520 minuten lang en na 
verloop van tijd zal ze sterven. Opgelucht ging de schoondochter naar huis en 
deed wat haar gezegd werd. Vanaf die dag masseerde ze elke dag de voeten 
van de oude vrouw, omdat ze dan zogezegd beter zou slapen. Na een aantal 
weken begon de vrouw minder te klagen en af en toe glimlachte ze zelfs. 
En na een paar maanden was ze helemaal veranderd. Ze had altijd goede 
zin en het was fijn om bij haar te zijn en met haar te praten. De jonge vrouw 
begon van haar schoonmoeder te houden en ze kreeg spijt van haar plannen. 
Ze ging terug naar de medicijnman en smeekte: geef me een middel om de 
werking van het gif te vernietigen. De wijze man zei: de kruiden die ik je gaf 
bevatten helemaal geen gif. Ze roken niet lekker, maar dat was dan ook alles.

Zou het helpen? 
Als je elke avond aandacht zou schenken aan iemand aan wie je zo’n hekel 
heb gekregen? Als je je best blijft doen om iemand vriendelijk en hartelijk 
te benaderen ondanks het lelijke gezicht? Zou het helpen om echt eens te 
luisteren naar dat vervelende familielid of naar die collega die altijd wat te 
zaniken heeft? Zou het helpen om te blijven masseren? Te blijven proberen? 
Niet op te geven? Te blijven zalven en te blijven doorzetten?

Af en toe geloof ik daarin.

Hans van de Laar 
Geestelijk verzorger in Peppelrode en Berckelhof

Vergif...

Digitale dokterstas 
voor toekomst-
bestendige zorg
Een arts die op afstand mee kan kijken naar onderzoeken die een 
verpleegkundige uitvoert bij een cliënt. Om zo te zorgen voor betere 
verpleegkundige en medische zorg, efficiëntere inzet van (schaarse) 
zorgprofessionals, voorkoming van onderzoek op de spoedeisende 
hulp of zelfs van een ziekenhuisopname. Dat is het idee achter de 
digitale dokterstas vol vernieuwende instrumenten.

Vitalis werkt in dit project nauw samen met Archipel, die sinds kort ook een 
digitale dokterstas in haar bezit heeft.

Behandeling op afstand
MarieAnne Waulthers is naast manager in Peppelrode ook manager van 
het  Verpleegkundig Team en projectleider van de digitale dokterstas bij 
Vitalis. “We weten dat de schaarste aan zorgprofessionals toeneemt, terwijl 
de zorgvragen complexer worden. We willen onderzoeken of diagnose en 
behandeling op afstand mogelijk is en of dit toegevoegde waarde biedt 
voor de cliënt en de zorgprofessional. Bijvoorbeeld doordat een cliënt 
niet naar de spoedeisende hulp hoeft of een arts niet in de auto hoeft te 
stappen. Dit testen we door het gebruik van de hulpmiddelen in de digitale 
dokterstas.”

Over de hulpmiddelen
Een paar voorbeelden hoe deze hulpmiddelen kunnen worden ingezet.
Een senior verpleegkundige kan bepaalde bloedwaarden meten via een 
vingerprik, als de arts dat vraagt. Ook kan de arts via de Smart Glass, een 
bril die de verpleegkundige opzet en waardoor de arts vanuit een andere 
plek kan meekijken, concluderen dat het maken van een ECG (hartfilmpje) 
nodig is. Wanneer dit dan meteen kan worden gedaan, de arts ook de uitslag 
op afstand kan bekijken en vervolgens direct een gerichte behandeling kan 
worden opgestart, dan is de cliënt hiermee erg gebaat. Voor het werken 
met de vernieuwende instrumenten worden de senior verpleegkundigen 
van het Verpleegkundig Team geschoold.

Verloop project
Het project wordt eind december geëvalueerd samen met artsen en 
verpleegkundigen.  Als deze pilot bij Vitalis en Archipel met een positief 
resultaat wordt afgesloten, vindt naar verwachting een opschaling plaats 
bij andere zorgorganisaties in de regio. De digitale dokterstas is een initiatief 
van het Zorginnovatieplatform ZuidoostBrabant. 

In het Zorginnovatieplatform ZuidoostBrabant werken Vitalis, Archipel, 
Lunet Zorg, Oktober en Centrale 24 sinds 2018 samen op het gebied 
van innovatie en zorgtechnologie. Het doel van deze samenwerking is 
nog beter in te spelen op de toenemende zorgvraag in de ouderen en 
gehandicaptenzorg.

Zie eveneens www.vitalisgroep.nl laatste nieuws.
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“Om 9.30 uur verzamelen bij de balie op de 
begane grond, zodat vanaf 10.00 uur in het TAC 
de handen uit de mouwen gestoken kunnen worden”

De Vonderboys gaan verder waar ze gebleven waren vóór de Corona 
gebeurtenissen. Het verbouwen van een bouwkeet tot onze eigen Grand
DayOutsleurhut! Ze halen het schafttrommeltje weer tevoorschijn en 
vullen hem goed voor de lunch. De stofjassen komen uit de mottenballen 
en worden aangetrokken om je handen aan af te kunnen vegen. 

De mannen van Stadsverpleeghuis Vonderhof starten hun werkzaam
heden aan de bouwkeet weer op. Elke dinsdag is het weer verzamelen bij 
het TAC. Met inachtneming van de Corona maatregelen wordt de bouwkeet 
naar buiten getrokken zodat er geklust kan worden in de open lucht! Er is 
al veel opgeruimd en de buitenkant is al flink opgeschuurd. Aan een van de 
zijkanten is een groot gat gemaakt en ruimte weggeschaafd voor de tillift. 
Ze starten met schuren en verder afwerken van de buitenkant.  

Naast het werken is er ruimte voor mannenpraat en werd er natuurlijk 
tussendoor gezellig geschaft. Tegen drieën komen de mannen moe maar 
voldaan thuis. Het project Vonderboys wordt mede mogelijk gemaakt door 
een bijdrage van het RCOK.

Dan maar met 
mondkapje... 
maar kaarten 
gaan we doen!

Voor een vriend

Nu ‘t rouwrumoer rondom jou is verstomd, de stoet voorbij is, 
de schuifelende voeten, nu voel ik dat er ‘n diepe stilte 
komt en in die stilte zal ik je opnieuw ontmoeten.
En telkens weer zal ik je tegenkomen, 
we zeggen veel te gauw: het is voorbij.
Hij heeft alleen je lichaam weggenomen, 
niet wie je was en ook niet wat je zei.
Ik zal nog altijd grapjes met je maken, 
we zullen samen door het stille landschap gaan.
Nu je mijn handen niet meer aan kunt raken, 
raak je mijn hart nog duidelijker aan.

Toon Hermans

Brunsw
ijck

Activiteiten in Brunswijck 
Het organiseren van grote activiteiten waar de hele 
locatie aan deelneemt blijft lastig met de huidige 
richtlijnen van het RIVM. We blijven voorzichtig, op 
elkaar letten, de afstand bewaren en zorgen voor 
een goede handhygiëne. 

Het atelier is in de ochtend weer geopend. Er is wel 
beperkt toegang omdat ook hier de 1,5 meter een 
afspraak is die we handhaven en waardoor minder 
bewoners tegelijk in de ruimte aanwezig kunnen 
zijn. Bewoners kunnen hier nog steeds terecht voor 
schilderen, breien, mozaïeken en tekenen.

Ook de komende maanden zijn weer enkele 
optredens geboekt. Die zijn wel gepland in de tuin 
en dus weersafhankelijk. Deze optredens gaan door, 
mits het weer het toelaat en of het voor de artiest een 
optie is om buiten te spelen.

Bij het uitkomen van deze Courant zijn er
 optredens gepland in september en oktober.

 • Op 2 september 
  John Desmares  et ses Amis 
 • Op 9 september 
  Melati singers and dancers 
 • Op 14 oktober 
  Hans van Heijningen 

De overige activiteiten worden nu op de 
afdeling georganiseerd waardoor er minder 
deelnemers zijn en de organisatie met
 inachtneming van de Coronaregels 
kan werken. 
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Het grootste deel van de wet was binnen Vitalis al ingevoerd in januari en 
februari. ‘We hadden het geluk dat we vroeg zijn begonnen, dus we hadden al 
folders gemaakt, de website aangepast, familieavonden georganiseerd en 
grote groepen aandachtsvelders opgeleid,’ licht Malou van den Nieuwenhof 
toe. ‘Bovendien blijkt dat de nieuwe wet mooi aansluit op de koers die we als 
organisatie toch al hadden ingezet. Ons uitgangspunt is en blijft vrijwillige 
zorg.’ Als adviseur beleidsstaf houdt zij zich vooral bezig met hoe je zo’n 
uitgebreide wet tussen de oren van zoveel verschillende medewerkers 
krijgt. ‘Je kunt het document met 85 pagina’s doorsturen, maar je kan 
niet verwachten dat alle medewerkers dat gaan lezen. Samen met onze 
interne commissie Wet zorg en dwang (Wzd) ben ik gaan kijken wat voor wie 
belangrijk is, zodat je collega’s niet overlaadt met informatie.’

Deze commissie Wzd  bestaat uit vertegenwoordigers van de hele organisatie. 
Er zitten bijvoorbeeld artsen, psychologen en managers in die verschillende 
disciplines en doelgroepen vertegenwoordigen, zoals de wijkzorg en het 
verpleeghuis. ‘Je wilt dat de organisatie hierin goed vertegenwoordigd is, dan 
heb je meteen al draagvlak voor de plannen.’ Daarnaast is in de verschillende 
fases ruggenspraak gehouden met zorgmedewerkers en werd al in een vroeg 
stadium de cliëntenraad betrokken”. 

Spelenderwijs leren
Hoe krijg je vervolgens die wet tussen de oren? Het leek Van den Nieuwenhof 
niet verstandig om nóg meer papieren aan de teams te geven, die krijgen ze 
al zoveel. Dus werd de Vitalis Academie aangesloten. Deze interne academie 
schoolt medewerkers en vond alternatieven om de nieuwe stof aan te 
bieden. Geen reguliere klassikale scholing, maar een vlotte Kahootquiz. 
Dierckx lacht: ‘Nu mochten mensen wél met een mobiele telefoon in de les.’ 
Met een goed doel weliswaar: ‘Juist met die vragen en antwoorden konden 
de docenten meer de diepte in. Onze medewerkers konden na de quiz in 
gesprek over de nieuwe wet met de docenten, die bestonden uit specialisten 
ouderengeneeskunde, gzpsychologen en een verpleegkundig specialist.’ 

Sinds januari 2020 is de Wet zorg en dwang (Wzd) van start gegaan. Hoe 
gaan we hiermee om. Malou van den Nieuwenhof, adviseur beleidsstaf, 
en Martine Dierckx, manager behandelgroep en programmamanager 
psychiatrie gingen in gesprek met Chantal van de Leest van Vilans over 
de invoering van de wet bij 23 locaties van Vitalis WoonZorg Groep in 
Eindhoven. Het artikel is online gepubliceerd door Vilans. 

door Chantal van de Leest

Sinds januari 2020 is er 
de Wet zorg en dwang

Malou van den Nieuwenhof Martine Dierckx

Daarnaast werd er een spel gemaakt in ganzenbordstijl: Het (on)vrijwillige 
zorgspel. ‘Het spel heeft kaartjes met vragen en antwoorden. De ene helft 
van de kaartjes is blauw, dit zijn de casusgerichte vragen. Op de andere helft, 
de groene kaartjes, staan theoretische vragen over de rollen die er zijn. De 
aandachtsvelders kunnen dit spel vervolgens spelen met hun team om zo hun 
opgedane kennis te verspreiden.’  Wij hebben de focus gelegd op de kansen 
die de wet biedt voor de cliënt. Die bleken prima aan te sluiten bij de visie van 
Vitalis. ‘We zetten ons al jaren in op het verminderen van vrijheidsbeperkende 
maatregelen. Hierdoor werd het niet als heel anders, of zwaar ervaren en 
willen mensen er echt graag mee aan de slag.’ 

Voorkomen dat dwang nodig is
Ook voor de invoering van de wet werden er binnen Vitalis vaak oplossingen 
gezocht om te voorkomen dat er dwang moest worden toegepast. Denk aan 
de inzet van GPS zodat iemand naar buiten kan, of een extra laag bed zodat 
mensen er niet uit vallen. Soms vergt het aardig wat puzzelwerk en kennis van 
de cliënt om een goede oplossing te vinden. Juist om dit soort redenen is het 
heel belangrijk om je cliënt goed te kennen en de familie altijd mee te nemen. 

Wat is het verschil met de wet BOPZ? 
Het verschil met de Bopz (Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische 
ziekenhuizen) is volgens Dierckx dat deze vooral bedoeld was om de veiligheid 
van de bewoner te waarborgen. Dit ging vooral over bewegingsmaatregelen, 
zoals een bedhek. ‘Nu gaat het veel meer over hoe de vrijheid van iemand 
gewaarborgd wordt, hoe wil iemand zijn leven inrichten.’ Onvrijwillige zorg 
wordt enkel ingezet om ernstig nadeel te voorkomen

Wil je het complete interview nog eens rustig nalezen kijk op de site van 
Vilans, de landelijke kennisorganisatie voor langdurige zorg. Het artikel is in 
juni gepubliceerd. Op de folderrekken van de locatie staat de Vitalis brochure 
van de Wet zorg en dwang.
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Het is 03.07 uur; ik heb nachtdienst en tijdens mijn rondje over de afdeling 
hoor ik hem luid roepen. ‘Oh zuster! Daar bent u eindelijk, gelukkig!’
Natuurlijk had hij de alarmknop kunnen gebruiken....als hij nog wist hoe 
dat zou moeten.... ‘Ik kom uit Neer, weet u waar dat is?’ Ik weet waar Neer 
ligt. Leuk hoor, Limburgers onder elkaar. ‘Jazeker weet ik waar Neer is. Ik 
kom uit Voerendaal; Kunrade eigenlijk. Weet u waar dat is?’, vraag ik hem. 
Verheugd komt hij overeind: ‘Voerendaal!!! Komt u uit Voerendaal? En u 
komt nu naar mij?’ Het blijft even stil. Hij lijkt na te denken en vervolgt 
dan: ‘Goh, uit Voerendaal....als ik wist dat u uit Voerendaal moest komen, 
dan had ik niet zo hard geroepen. U zult wel moe zijn van de verre reis! Ga 
toch even zitten; ik wacht wel tot u uitgerust bent. Wat fijn, zuster, dat u 
mij komt verzorgen!’

Judith Curfs, medewerker zorg

‘Hallo!!!! Haaalllooo! 
Is daar iemand? 

Hee, kom eens hier!’

Gespecialiseerd team 
op het gebied van 
gedragsproblemen

Sascha Remie kookt 
met groente uit 
eigen tuin

Weer een flinke opbrengst 
uit de groentetuin

In 2020 is binnen Vitalis een gespecialiseerd team gestart om de zorgteams te 
ondersteunen in gedragsproblematiek die hoort bij psychiatrie en dementie. 
Het team bestaat uit verpleegkundigen met een achtergrond uit diverse 
gebieden, onder andere: Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ),  Niet aangeboren 
hersenletsel (NAH), Justitie en Psychogeriatrie met psychische stoornissen die 
verband houden met ouderdom (pg).  

Zij bieden op passende wijze coachend en adviserend ondersteuning 
aan de teams. Zij delen hun kennis door bijvoorbeeld aanwezig te zijn bij 
zorgmomenten en samen naar de beste behandeling te kijken of door in 
gesprek te gaan met teamleden en/of familieleden. Het team wordt geleid 
door Joyce Wardenaar en Ad Lazonder. 

oplossing: 

Los de WOORDPUZZEL op
H G E K F S T N A T N O C E N
Z E E M L A P L E T H A M E R
W N N T A F M U M M I E D F O
A E E R R S E C O R P R E E L
R G P E D P A K O O A I O E S
T E M N M O P B R H T M R N C
S N E D D E W T O A S R E O H
L R K Y O L O T E T O K N N A
U E O S P E U R O K E S R C A
I C P Z P N C T S B U R I G T
S H E N E P E I P L O R E I S
O T R S R N A K A P E R I N E
M S I O A M R A A D G E V E R
M E N N R S T A M P P O T B U
A T N E M E L C G R A D I U M

AFSPOELEN
BENIG
CAIRO
CLEMENT
CONSULAAT
CONTANT
CREATIEF
ERICA
FLARD
GENEGEN
HARDEN
KAPER
KEMPEN
KOPER

LEERPROCES
MAISKORREL
MUMMIE
OMSTOTEN
OPPERARM
PIEPEN
PLETHAMER
PORTO
PRAAT
PRONT
RAADGEVER
RADIUM
RAMEN
RECHTS

ROBOT
ROEMEEN
ROLSCHAATS
ROZEN
SABOTEREN
SERUM
SOEPKOM
SOMMA
STAMPPOT
TRENDY
TUNESIE
WEDDEN
ZEEMLAP
ZWARTSLUIS

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

Inzendingen dienen uiterlijk 15 november 2020 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 van de puzzel van Courant #20:
Mevr. M. Nanhekhan Jongkind / Brunswijck kamer 115
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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.

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.

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 

De steun bij iedere uitvaart. 

Monuta

Monuta Sol kan u bieden;
• Rouw/opbaarkamers 

 nee nav neduoh teh roov *lepak neE  • 
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;                                                                                                 
 fo/ne gnikerpsebroov neE  •

registratie van uw uitvaart wensen 
• Een begroting van uw uitvaart

 egidiuh wu nav kcehc siloP  •
uitvaartverzekering

 gnirekezrevtraavtiu nee revo seivdA  •
of depositostorting

• Nazorg service
Service en ondersteuning is 
vrijblijvend en kosteloos

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, AstenHeusden 
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 

NIEUWE ZOMERCOLLECTIE

HET LEVEN ZORGVULDIG 
TERUGBRENGEN IN EEN MOOI 
EN PASSEND AFSCHEID.

WWW.RVLU.NL     /     INFO@RVLU.NL     /     T 040 21 21 071

Wij zijn weer gewoon open!

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 

Van bovenkleding tot ondergoed, nacht–

kleding en beenmode. Zowel voor dames als 

heren. Goede producten in mooie kleuren. 

 Nieuwe najaarscollectie

Modieuze kleding voor 
dames en heren 

Bovenkleding in vele 
natuurlijke stoffen

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!

WAAR IN HET VERDRIET, WARMTE TE VINDEN IS.
COMMUNICATIE EN ORGANISATIE DOOR ÉÉN EN DEZELFDE 
PERSOON. U KUNT MET OF ZONDER UITVAARTVERZEKERING 
RECHTSTREEKS BIJ ONS TERECHT. OOK VOOR EEN KENNIS 
MAKING OF HET STELLEN VAN EEN VRAAG ZIEN WIJ U GRAAG.

EEN AFSCHEID WAAROP MET EEN GOED GEVOEL KAN 
WORDEN TERUGGEKEKEN. LAAT ONS UW WENSEN 
WETEN EN WIJ REGELEN DE MOGELIJKHEDEN.

ONTZORGEN

OOG VOOR DETAIL


