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Eind januari 2022 heeft Ergocare bij de locaties Brunswijck en Wissehaege de eerste zes (Brunswijck 
drie en op Wissehaege drie) plafondtilliften gehangen. Na de uitleg van een fanatieke medewerker 
van Ergocare en het zelf ervaren van het ‘verplaatsen’ in de tillift waren de medewerkers erg 
enthousiast. 

Op Brunswijck hebben medewerkers aangegeven dat de fysieke belasting voor de medewerkers 
al direct verminderde. Ook vroegen zij wanneer de volgende liften komen. Het wegen van de 
bewoners gebeurt in deze lift nauwkeuriger. Op Wissenhaege vertellen de medewerkers dat de 
liften erg soepel in gebruik zijn en daarmee de fysieke belasting veel vermindert. Ook merken zij 
een verschil bij bewoners die normaal gesproken erg angstig zijn, dat deze lift helpt om de angst te  
verminderen en het comfort te vergroten. Je houdt namelijk continu contact met de bewoner en 
bent minder bezig met de lift. Sommige kamers zijn relatief klein of bewoners hebben veel meubilair. 
Door gebruik van deze lift is er voldoende ruimte om op een fijne manier te manoeuvreren.

Kortom, de eerste liften zijn al een succes en we gaan stap voor stap op naar meer plafondtilliften 
op deze locaties!

Eerste plafondtilliften
geplaatst bij Brunswijck 
en Wissehaege 

INTENSIEVE ZORG

Mevrouw Hinke Klaver–de Vries heeft op 19 januari 2022 de prachtige 
leeftijd van 106 jaar bereikt. Dat maakt haar niet alleen de oudste inwoner 
van Eindhoven, maar zelfs die van Brabant. Dat je mevrouw Klaver die 106 
jaar niet zou geven, merk je als je haar kamer in Peppelrode binnenloopt. 
Ze zit in haar stoel en kijkt opgewekt. Haar lege ontbijtbordje staat nog op 
tafel. Haar ontbijt is iedere dag hetzelfde, een kom griesmeelpap en een 
bruine boterham met smeerkaas. “Het gaat allemaal niet meer zo snel” 
lacht mevrouw Klaver. “Soms is de griesmeelpap al koud voordat ik mijn 
boterham op heb, die warm ik dan weer op in de magnetron”.

Je bent zo oud als je je voelt
Ondanks haar leeftijd is mevrouw Klaver nog erg zelfstandig. Haar tafel 
ligt bezaaid met tijdschriften, mokjes, wat lekkers en een iPad. Op de 
achtergrond staat de tv aan met de Olympische Winterspelen. Mevrouw 
Klaver babbelt honderduit over vroeger en over nu. Ze laat op haar iPad 
trots een foto zien van de bos bloemen die ze van de burgemeester kreeg 
voor haar 106de  verjaardag. “Ik speel ook regelmatig spelletjes op mijn 
iPad, zoals patience en rummikub. Rummikuppen vind ik het leukst, dan 

vergeet ik de tijd en vergeet ik zelfs te drinken. Voordat ik het weet is 
de dag alweer voorbij”.

De kunst van gelukkig oud zijn
Op de vraag wat de kunst van het gelukkig oud zijn is, haalt ze haar 
schouders op. Dat weet ze niet zo goed. “Voor mij had het niet per se 
gehoeven hoor”, verzucht ze. Zo’n hoge leeftijd mag dan wel bijzonder 
zijn, mevrouw Klaver neemt niets voor lief. “Het leven is geen gegeven. 
Ik dacht in 2000 al dat het zomaar voorbij kan zijn en nu zijn we  
alweer 22 jaar verder.” Laten we het erop houden dat mevrouw  
Klavers geheim om zo (gelukkig) oud te worden, haar nuchtere kijk 
op het leven is. Alhoewel het mooie dan ook weer is, dat de kunst van 
gelukkig oud zijn voor iedereen verschillend is. 

Hinke Klaver–de Vries, 
bewoner van Peppelrode 
is de oudste inwoner 
van Brabant

Hinke Klaver viert carnaval
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We leiden onze leerlingen en stagiaires op tot 
kwalitatief goede professionals die liefde hebben  
voor de zorg, hart voor onze cliënten en graag bij  
Vitalis willen blijven werken. Het opleiden en 
begeleiden van leerlingen en stagiaires gebeurt in 
een omgeving waarin leren met en van elkaar cen-
traal staat, waarin initiatief en verantwoordelijkheid 
nemen van belang zijn en iedereen op zijn eigen 
tempo mag leren.

Zelfstandig en zelfverantwoordelijk
Tijdens het Werkplekleren worden studenten steeds 
vaardiger in zelfstandig en zelfverantwoordelijk 
leren en werken, zowel alleen als gezamenlijk. We 
leren studenten:
• zelfstandig te werken
• zelfstandig samen te werken in een vitaal team
• zelfstandig te leren
• zelfverantwoordelijk te leren.

Om zo te kunnen leren en werken gaan we ervan uit 
dat alle leden van het team samen met de managers 
en opleiders verantwoordelijk zijn voor een open 
en veilig leer- en werkklimaat. Daarin bestaat een 
goede balans tussen aan de ene kant het leren van 
opleiding, training en workshops en aan de andere 
kant het leren op de werkplek.
De studenten leren tijdens hun opleiding om hun 
werk op een steeds hoger niveau uit te voeren. Zo 
zullen zij aan het eind van hun opleiding de meest 
complexe zorg zelfstandig kunnen leveren. De 
begeleiding die ze daarbij krijgen is op maat en 
persoonsgericht.

En dit zijn de praktijkopleiders
U kunt ze af en toe tegenkomen op de genoemde 
afdelingen.

Bij Brunswijck zijn binnen de vitale teams veel vakkundige en gemotiveerde zorgmedewerkers aan 
het werk. Maar ook leerlingen en stagiaires hebben er hun plek. Zij worden opgeleid door het team 
Werkplekleren én leren ook van de medewerkers die bij de afdeling zijn betrokken in diverse functies. 
Want leren doe je met en van elkaar. Het team Werkplekleren legt uit hoe dat zit en stelt zich voor. 

Het team Werkplekleren 
stelt zich voor

Praktijkopleider Brunswijck 
Unit 2 Akkerstraat en Wissehaege
06-12986066

Praktijkleercoach Brunswijck Zonstraat
06-30258531

Praktijkopleider Brunswijck, Beekstraat, Zonplein, 
Akkerplein, Beekplein en Vaandelhof.
06-20497614

Praktijkopleider Brunswijck Beekstraat en 
Vonderhof
06-34224282

Ingrid van Liempt Mieke Teller

Helma RooijakkersSabine Stavast 

Ertoe doen, zelf doen en meedoen

Column

Parkinson
Ze heeft een vorm van de ziekte van 
Parkinson, in een vergevorderd stadium. 
Dat geeft haar een hoop belemmeringen. 
Echt een hoop. En dat is heel verdrietig. 
In de eerste plaats natuurlijk voor haar-
zelf en haar geliefden. Als verzorgenden 
en verpleegkundigen valt het ons soms 
echter ook zwaar. Buiten alle noodzake- 
lijke verzorging waarmee we iemand onder 
steunen, spugen we het liefst al onze 
liefde, aandacht en betrokkenheid over 
onze bewoners heen. 
 
We verzorgen haar met twee collega’s, haar 
medicatie wordt gemalen en met appel-
moes gegeven. Contact met haar maken, 
is vaak een hele moeilijke klus, die veel 
geduld vergt. En daar staan we dan met 
onze liefde, aandacht en betrokkenheid.  
 
Zelf wil ik graag geloven dat een posi-
tieve, vriendelijke en liefdevolle sfeer altijd  
succes geeft, zichtbaar of onzichtbaar. Hoe 
afwezig iemand ook is door zijn of haar 
aandoening, je kunt nooit genoeg posi-
tiviteit geven. De aanhouder wint, zeker 
in dit geval. Geef niet in een minuutje op. 
En geef ook niet op als contact maken op 
dit moment niet lukt. Ook al zie je geen 
reactie, een positieve trilling werkt op heel 
veel dingen positief door, ook al kun je niet 
meteen een reactie waarnemen.  
 
Wat in haar geval succesvol is, is de ver-
zorging uitvoeren onder het genot van een 
muziekje. Hoewel ze inmiddels 90 is, gaat 
haar muzikale voorkeur uit naar rockmu-
ziek zoals bijvoorbeeld Queen.  
 
En dan ineens, zomaar, op een totaal 
onverwacht en onvoorspelbaar moment 
opent ze haar ogen, kijkt je aan met een 
grote glimlach en zegt: ‘Goeiemorgen, hoe 
gaat het met jou?’ 

Judith Curfs
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Marjolein van Buren is naast activiteitenbegelei-
der op Wissehaege PG1 ook miMakker. Als Ploepie  
brengt ze op een bijzonder manier contact tot 
stand. Zonder oordeel. Gewoon: er even voor 
iemand zijn. Daarover vertelt ze in dit artikel.

“Bepakt met mijn koffer met kleding kom ik aan 
bij de verkleedruimte. Voordat mijn alter ego Ploe-
pie haar opwachting kan maken is het van belang 
om alle beslommeringen van de dag achter me te 
laten. Het moment dat ik mijn koffer openmaak 
begint de transformatie. Langzaam zie ik in de spie-
gel Marjolein verdwijnen en Ploepie tevoorschijn 
komen. Het moment dat ik mijn rode neus opzet 
is Ploepie er klaar voor en is Marjolein verdwenen. 

miMakker Ploepie is iemand die niet snel iets zal 
invullen voor een ander of ergens iets van vindt. 
Alles wat zij doet is afgestemd op de ander. Door 
alleen al aanwezig te zijn, naast iemand te zitten 
of enkel te ‘jabberen’ (praten door alleen geluiden 
te maken) is zij in staat om contact te maken dat 
verder gaat dan wat woorden zou kunnen.”

Terwijl Ploepie over de gang schuifelt passeert ze 
de kamer van mevrouw Zonhoven*. Mevrouw heeft 
vaak een norse blik, maar Ploepie weet dat achter 
deze blik een intelligente lieve vrouw schuilt. Ploe-
pie besluit om heel voorzichtig naar binnen te gaan. 
Eerst kijkt ze voorzichtig om het hoekje. Mevrouw 
kijkt voor zich uit en mompelt wat. Ploepie sloft 
naar binnen en gaat op nogal een onhandige manier 
op de rollator zitten. Mevrouw Zonhoven kijkt naar 
Ploepie en fronst haar wenkbrauwen. Ploepie kijkt 
haar aan en lacht. Mevrouw kijkt weer voor zich uit 
en mompelt nog wat. Ploepie blijft naar mevrouw 
kijken en zodra er oogcontact is gaapt Ploepie heel 
overdreven en rekt ze zich uit. Mevrouw kijkt haar 
aan en zegt: “moe?”  Ploepie gaapt nog een keer 
en mevrouw lacht. “Dan moet je naar bed” roept 
ze. Ploepie zegt:“bed?” “Ja”, zegt mevrouw en ze 
slaat met haar hand op de rand van haar bed. Ploe-
pie gaapt nog een keer en rekt zich helemaal uit 
en zegt: “bed?” Mevrouw lacht en slaat weer met 
haar hand op het matras. “Nou, kom dan maar”, 
zegt ze zacht. Ploepie staat op en gaat onhandig 
op de bedrand zitten. Mevrouw schuift zelfs een 
stukje op zodat Ploepie ook echt kan gaan liggen. 
Mevrouw kijkt Ploepie recht in de ogen aan en zegt: 
“Hup, nu wel slapen”. Mevrouw sluit zelf ook haar 
ogen en valt in slaap en Ploepie… valt ook bijna in 
slaap. Er komt een verpleegkundige binnen en die 
ziet dat mevrouw ligt te slapen. Ze kijkt naar Ploe-
pie en lacht. Ze draait zich om en zegt zacht. “Slaap 
lekker, ik kom straks wel even terug.”

Als Ploepie de woonkamer binnenkomt blijft ze 
staan en kijkt ze rond. Meneer Gerard kijkt Ploepie 
aan. Ze hebben oogcontact. Meneer Gerard lacht 
en Ploepie lacht terug. Ploepie loopt al schuife-
lend naar meneer Gerard toe en gaat naast hem 
zitten. Meneer Gerard wijst meteen naar Ploepie 
en begint, in zijn eigen gedachtentaal, met haar te 
praten. Ploepie praat met dezelfde woorden terug. 
Er ontstaat een warme en enthousiast gesprek 
tussen beiden. Ze praten en lachen. Na een tijdje 
neemt Ploepie afscheid van meneer Gerard. 
Hij zwaait haar uit.

Marjolein is bereikbaar via 
m.van.buren@vitalisgroep.nl

*dit is een fictieve naam

Marjolein 
wordt 
Ploepie
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Warme technologie 
in de zorg

“Terwijl we samen de mooiste geluiden maken 
gebeuren er achter mij dingen die ik niet kan zien 
maar wel mag horen. Onze Sara is weer aan het 
werk. Dat ze een zorgrobot is, heeft mijnheer 
Knoops niet in de gaten. Sara vertelt een verhaal 
over de oorlog. Het verhaal gaat over twee kin-
deren die elkaar uit het oog zijn verloren tijdens 
de oorlog maar elkaar op latere leeftijd weer zijn 
tegengekomen. Ik hoor mijnheer Knoops tegen 
Sara praten.  Ik kan niet verstaan wat hij zegt maar 
er is veel interactie tussen hen. Mijnheer Knoops 
lacht hard en in zijn gedachtentaal praat hij aan 
een stuk door”. 

De Crdl en de Sara zijn twee middelen die we 
inzetten om mensen door hun zintuigen verdie-
pende ervaringen te laten opdoen. We vergeten 
vaak dat communiceren meer is dan alleen maar 
woorden gebruiken. Waar de Crdl gericht is op 
geluiden in combinatie met voelen en ervaren, 
zorgt juist de Sara, door haar veelzijdigheid aan 
mogelijkheden, dat ze iedere bewoner kan bie-
den waar hij of zij interesse  in heeft. Van klassieke 
muziek tot het vertellen van verhalen en van het 
samen bidden tot het voordoen van bewegingen. 

Sara en Crdl

“Het is donderdagochtend. Ik zie mevrouw Janssen zitten aan tafel. Ze kijkt wat voor zich uit. Ik 
ken haar nu al een tijdje en ik weet dat ze geniet van aanrakingen en van geluiden. Ik ga naast 
haar zitten, ik denk niet dat ze me herkent. Ik leg haar rechterhand op de Crdl en leg mijn hand 
op het andere uiteinde van de crdl. Met mijn andere hand wrijf ík zachtjes over haar andere hand, 
die nog op haar schoot ligt. De crdl maakt het geluid van de oceaan. Mevrouw Janssen kijkt me 
aan en  lacht. “Fiets” zegt ze zacht. Ik lach terug naar haar en zeg: “Een hele mooie fiets”.

Moestuin
Sinds twee jaar heeft Vonderhof een moestuintje 
te Geldrop in bruikleen. Het eerste jaar waren we 
kennis aan het vergaren, gingen we met bewoners 
erheen om te schoffelen, te planten en te oogsten. 
Met heel veel hulp van vrijwilligster Hennie, die de 
tuin bijhoudt als we er niet zijn. Dit resulteerde in 
een opnamedag met het tv-programma Binnen-
ste Buiten. Sharon de Miranda is mee geweest 
naar de tuin met enkele bewoners om groenten 
te oogsten, terug naar Vonderhof te rijden en daar 
samen een heerlijke eerlijke salade te bereiden.

Vol goede moed gingen we het tweede jaar in. We 
formuleerden een doel: groenten verbouwen, de 
tuin samen onderhouden, oogsten en bij de kook-
club iets lekkers maken. Helaas gooide het weer 
regelmatig roet in het eten, maar met de aardap-
pelen hebben we een stamppotavond georgani-
seerd. De kookclub heeft enkele keren gekookt en 
weer andere groenten zijn door de kok verwerkt 
tot onder andere courgettesoep en bonenschotel.

Dit jaar gaan we toewerken naar een frietdag voor 
het huis en de wijk, om onze verbinding warm te 
houden en wie weet weer een stamppotavond. De 
pootuien en  -aardappelen zijn gepoot en is het nu 
aan ons om dit goed te onderhouden met schof-
felen, harken, spaaien, kletsen en koffie.

Frietdag 2022
Samen genieten 
met bewoners 
en de wijk
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Start projectgroep 
intimiteit & seksualiteit

Behoefte aan liefde en intimiteit is een 
rode draad gedurende ons hele leven. Het 
feit dat je in een verpleeghuis komt wonen, 
betekent niet dat dit stopt. Daarom vinden 
wij, de projectgroep intimiteit & seksuali-
teit, het belangrijk om het te hebben over 
onderwerpen zoals privacy binnen het 
verpleeghuis of scholingen omtrent dit 
onderwerp voor medewerkers.

De projectgroep gaat de komende periode 
aan de slag met een plan, op maat gemaakt 
voor Vitalis. Het moet tenslotte wel passen 
bij de wensen van de bewoners en van de 
projectgroep. Een aantal projectgroepleden 
krijgt een training op dit gebied. Kennis en 
handvatten nemen zij dan weer mee naar 
de projectgroep zodat we kunnen leren en 
mooie stappen kunnen zetten.

Voor corona lag dit idee al op de planken. Nu is 
het afgestoft en gaan we het uitvoeren. Een mooi  
Vonderhof-project om de verbinding met jong en oud te 
blijven zoeken via Dynamo (creatief opleidingshuis voor 
jongeren). Het is een jaarlijks evenement in de Berenkuil en 
nu dus bij Vonderhof:  opfrissen van het koude, saaie beton. 
We zijn nooit te oud om te leren.

In samenwerking met Vitalis en Wooninc. willen we het 
beton met de verschillende partijen opfleuren. Met alle 
bewoners die dit leuk vinden zullen we brainstormen over 
wat er op de muren gespoten moet worden, zodat de jon-
geren dit onder leiding van de ouderen kunnen uitvoeren. 
Wordt het een spreuk? Of vrolijke taferelen of iets met de 
geschiedenis van de wijk of een combinatie? As we speak 
zal dat allemaal duidelijk zijn en zal er al een datum geprikt 
zijn om de definitieve plannen en ideeën uit te voeren.

Met graffiti de 
parkeerslurf 
opleuken

Medewerkers die deel uit maken van de projectgroep Intimiteit & seksualiteit:
bovenste rij (v.l.n.r.): Birgit Kersten (manager), Linda Meijs (Verzorgende IG & GVP’er), Guus vd Velde 
(manager), Kristel Lodewijks (Verpleegkundige), Fenna van Gerven (coördinator vrijwilligers & kwartier-
maker project seksualiteit & intimiteit), Nikki Smedts (activiteitenbegeleider), Nicole Boeding (Project- 
medewerker en Kwartiermaker seksualiteit & intimiteit)

onderste rij (v.l.n.r.): Suzanne van den Berg (senior opleidingsadviseur Vitalis academie), 
Wendy Rijssemus (GVP’er), Nancy Joosten (Senior verpleegkundige), Cootje Broekhoff 
(geestelijk verzorger),  Charlotte van den Heuvel (psycholoog)

Niet op deze foto, maar ook betrokken:
Bente van Pinxteren (projectmedewerker innovatie), Ulrike Weske (adviseur beleidsstaf), 
Malou van den Nieuwenhof (adviseur beleidsstaf), Mariette Hoskam (verpleegkundige), 
Jessie Vermeulen (senior verpleegkundige & Vio-begeleider)

Tips of ideeën voor de projectgroep kunt u mailen naar: 
f.van.gerven@vitalisgroep.nl



6 courant | maart 2022

Samen aan de slag 

(S)pionieren
Spioneren en pionieren
In november is een Artist In Residence (AIR)-traject gestart, waarmee 
zeven kunstvakdocenten van CKE (Centrum voor de Kunsten EIndhoven) 
de unieke kans krijgen om de wereld van de ouderen(zorg) van dichtbij 
mee te maken. Vitalis stelt de locaties open voor de docenten om samen 
met ouderen, zorgmedewerkers en deelnemende collega’s op de 
werkvloer te leren, te verkennen en te ontwikkelen. Dit wordt begeleid 
door de coördinatoren kunst en cultuur van Vitalis en de projectleider van 
CKE. Onderzoeksinstituut Nivel ondersteunt en evalueert het project.  

Al deze ingrediënten samen zorgen voor een goede basis voor een op 
maat gemaakte vernieuwende methodiek. Aan het einde van dit AIR-
traject ontwikkelen de kunstvakdocenten per deelnemende locatie 
projecten op maat.

In de loop van 2022 bieden de 
kunstvakdocenten de door hun 
ontwikkelde projecten gedu-
rende vijf maanden wekelijks 
aan de bewoners van de deel- 
nemende locaties aan. Het    
worden activiteiten ontwik- 
keld voor en door de be- 
woners.
 

Kunst & Cultuur

Na een jaar noeste arbeid staat de 
teller op ruim dertig dekentjes voor de 
Stichting Helpt Elkander. De dekens zijn 
bedoeld voor weeshuizen in Roemenië 
en Moldavië. Bewoonster Nel Kuijlaars 
(groepswonen 1) breit de panelen, 
verpleegkundige Anja Leermakers 
uit Wintelre verzorgt de voering en afwerking. Op de foto 
mevrouw Kuijlaars met een deel van de ‘oogst’ uit 2021. 
Goed gedaan, dames.   

Wissehaege 
Breifabriek 

De afgelopen maanden was Miranda van der Zandt, kunstenaar en 
docent beeldende kunst op het CKE (Centrum voor de Kunsten 
Eindhoven), regelmatig te vinden op Peppelrode. Om kennis te maken 
met de mensen, de sfeer en de ouderenzorg. “Ik vond het heel prettig 
om daar te zijn, om met mensen in gesprek te gaan.” 

Rijdend Rariteitenkabinet
Op basis van haar ervaringen bedacht ze Het Rariteitenkabinet. Het is 
een rijdende samenstelling van kastjes met lades en spulletjes om te 
bekijken, aan te raken, maar ook met opdrachten en spelelementen. 
Het Rariteitenkabinet wordt verplaatsbaar: naar de Carrousel, de 
binnentuin, de gang, de huiskamers, naar buiten, naar andere Vitalis-
locaties of zorgorganisaties, maar ook naar een bewoner op de eigen 
kamer. Onderdeel van het Rariteitenkabinet is een rad. Daarmee kunnen 
gebruikers bepalen wat ze gaat doen of maken.

Samen ontwikkelen
Wat er in het Rariteitenkabinet komt, is volop in ontwikkeling. De komen- 
de weken geeft Miranda creatieve workshops op de afdelingen Beuk 2 
en Eik 2, om de inhoud samen met bewoners te ontwikkelen. Ook familie 
en (zorg)medewerkers worden betrokken. Miranda: “We gaan beeldend 
werken met verschillende zintuigen. Proeven, voelen, zien, ruiken 
horen. Het ene zintuig werkt beter dan het andere en dat maakt het  
juist uitdagend om er mee aan de slag te gaan!” 

Klein maar fijn
Als je de afdeling PGBG betreedt zie je, sinds begin februari, 
een nieuwigheidje; een eigen winkel, klein maar fijn. 
Van vers brood tot vers fruit en chocolademelk, het is er te vinden! 
De bewoners gaan voortaan zelf aan de wandel en op pad met hun 
boodschappenlijst om inkopen te doen.  
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Indisch koken Wissehaege
 

Alert blijven 
in de nacht: 
geen koffie 
of snacks, 
wel een 
nachtbril?
“Hoe kan ik ervoor zorgen dat we een nachtbril 
gaan gebruiken, zodat mijn collega’s én ik vitaler 
de nachtdienst doorkomen?” Verpleegkundige 
Michael stelde die vraag tijdens een bijeenkomst 
zorgtechnologie op Brunswijck. Uit eigen ervaring 
merkte hij dat de nachtdiensten een belasting 
zijn voor zijn lichaam en dat het soms lastig is om 
alert en geconcentreerd te blijven. Hij was zelf al 
op onderzoek uit geweest. In plaats van koffie 
of snacks zou een blauwe nachtbril wel eens 
een oplossing kunnen zijn. En dus schaften we 
als Innovatieteam vanuit onze Technologische 
OntdekPlek zo’n nachtbril aan. Zodat Michael het 
kan gaan proberen, samen met zeven collega’s 
die regelmatig nachtdiensten draaien. Hoe zal de 
bril bevallen? We weten het in het voorjaar! 

Op PGBG Wissehaege koken we sinds een aantal 
jaar de soep en warme maaltijden vers. Het samen 
schoonmaken van groenten doen we als activiteit 
met de bewoners. Zo komt men tijdens het koken 
ook vaak een kijkje in de keuken nemen. Alle 
heerlijke geuren hebben een positief effect op de 
bewoners en elke collega brengt zijn eigen recept 
en specialiteit mee.

We leven in een multiculturele samenleving en op 
PGBG hebben we dan ook bewoners en collega’s 
van Indische afkomst. In de Indische cultuur is 

koken en samenzijn een erg belangrijk aspect. Lina 
Baltussen en Ruth Biri koken vaker Indisch eten voor 
de bewoners op PGBG en hebben deze keer een 
Indische middag georganiseerd, met heerlijk eten 
voor bewoners en collega’s, traditionele kledij en 
bijpassende versiering.

Ieder heeft gesmuld van de maaltijd met onder 
andere, saté, bami goreng, nasi uduk, sambal 
goreng boontjes, loempia’s en rendang. Mmm, om 
je vingers bij op te eten!

HALLO 
LENTE

Lina presenteert lekkers
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Op 17 maart 1972 vond de officiële opening 
plaats van toen nog verzorgingshuis 
Peppelrode. Dit werd feestelijk gevierd met 
onder andere het planten van een boom. Nu, 
vijftig jaar later: een prachtig jubileum, dat 
bewoners en medewerkers uitgebreid gaan 
vieren. 

Want wat hebben ze met zijn allen veel 
meegemaakt. Dit geldt voor alle bewoners 
gedurende de afgelopen vijftig jaar maar 
zeker ook voor de medewerkers. Sommigen 
zijn nog pril in dienst, veel al langere tijd en 
enkelen al heel lang. En wat een herinneringen 
hebben ze allemaal. Een eerste greep: de grote 
verbouwing in 2000, later de fusie met Vitalis 
maar denk vooral ook aan alle leuke dingen 
die op afdelingen zijn gebeurd. Medewerkers 
kwamen hier hun trouwjurk showen, bewoners 
waren te gast op bruiloften van medewerkers 
en kinderen en kleinkinderen van medewerkers 
maakten kennis met het mooie Peppelrode en 
de bewoners. Sommige van die (klein)kinderen 
werken er nu ook.

Vieren!
In de week van 17 maart was er een heuse 
feestweek. Op 17 maart, vijftig jaar na dato, is 
er weer een boom geplant. Deze keer door de 
oudste bewoner van Peppelrode en de huidige 
directeur.
In mei zal het jubileum nog eens groots 
luister worden bijgezet met een ouderwets 
‘Peppelrode feest’. Medewerkers en oud-
medewerkers willen graag nog eens 
samenkomen tijdens een reünie. En wie 
herinnert zich de sportdagen van vroeger niet? 
Dit doen ze graag nog eens dunnetjes over. 

Het wordt een mooi jaar. Een trip down memory 
lane en een mooie opstap naar de volgende 
vijftig jaar.

Jubileum 
Peppelrode: 
vijftig jaar
 

Geestelijke verzorging

Fietsendieven?

is, ook ik heb dit in de loop van de tijd, door schade 
en schande, wel geleerd. En ik wil mijn collega’s (en 
mezelf) beschermen tegen fietsendiefstal. 

Uiteindelijk heb ik me toch nog even omgedraaid om 
te gaan kijken in die fietsenkelder. Want ik wil niet 
dat er fietsen van collega’s worden weggehaald. Dat 
voelde toch ook niet helemaal goed, want daarmee 
liet ik zien dat ik deze meneer niet helemaal 
vertrouwde. 

Gelukkig: de man was niet bezig om een fiets 
te stelen; blijkbaar was hij verder het gebouw in 
gelopen. Hij was dus wel te vertrouwen. 
Het is zo’n situatie waarin je wordt geconfronteerd 
met het feit dat je anders denkt en doet dan je 
eigenlijk zou willen; het is vervreemdend. Zoiets 
roept vragen op. Wat zou u in mijn geval gedaan 
hebben, en waarom? 

Korte tijd later sprak ik iemand die zei: “Ik heb 
besloten om de mensen te vertrouwen. Ik wil niet 
leven in een wereld gebaseerd op wantrouwen. 
Soms wordt mijn vertrouwen inderdaad geschaad, 
maar dat neem ik op de koop toe. Die schade staat 
niet in verhouding tot wat het me aan kwaliteit van 
leven oplevert.” 

Ik vind het een mooi voornemen, een inspirerend 
besluit, dat ik graag wil navolgen. Ik wil mensen 
benaderen zoals ik zelf benaderd wil worden.  
Ook al levert dat soms schade op, voor mij, of, zoals  
in dit geval, voor anderen. In feite is het een  
uitwerking van de spreuk: “Verbeter de wereld,  
beginbij jezelf”, een motto van pater Henri de  
Greeve, de oprichter van de Bond zonder Naam.  
Al lang geleden bedacht, maar nog niets aan  
actualiteit verloren. Zouden ze er nog zijn, die  
spreuken kalenders? Ik ga eens op zoek...

Nee, dit stukje gaat niet over het toenemend 
aantal diefstallen van (veelal elektrische) fietsen 
in Eindhoven. En ook niet over die indrukwek-
kende Italiaanse film uit 1948 van Vittorio 
de Sica, waarin een goedwillende vader door 
omstandigheden gedreven wordt om een fiets 
te stelen. In de slotscene wordt hij voor de ogen  
van zijn zoontje door de politie ingerekend. Deze  
film is een prachtige aanleiding om te schrijven 
over hoe de dingen die je in je leven meemaakt,  
je kunnen maken tot iemand anders dan wie je  
ten diepste bent of wilt zijn. Maar ik wil het nu  
toch over iets anders hebben. 

Een paar maanden geleden loop ik met mijn fiets 
aan de hand de fietsenkelder van Wissehaege uit. De 
kelder is altijd afgesloten, en je kunt er alleen maar 
naar binnen als je een ‘druppel’ hebt (zo’n moderne 
contactloze sleutel). Die krijg je alleen als je bij 
Wissehaege werkt. 

Op het moment dat ik naar buiten ga, komt er een man 
die ik niet ken, met in zijn hand een boodschappentas, 
het fietsenhok binnen, profiterend van het feit dat ik 
de deur met de druppel heb geopend. 

In eerste instantie zeg ik deze meneer vriendelijk 
goede dag en ga verder. Maar enkele ogenblikken 
later komen de vragen: werkt deze meneer wel bij 
Vitalis en heeft hij zo’n sleutel voor het fietsenhok? 
Wat als het iemand is die de fietsenkelder binnen-
dringt om een mooie fiets uit te zoeken en mee 
te nemen? Zit die boodschappentas vast vol met 
gereedschap om dit voor elkaar te krijgen…?

Wat moet ik hiermee doen? Want ik wil mensen 
vertrouwen, ik wil ervan uitgaan dat mensen het goed 
voor hebben met anderen en met zichzelf. Maar ik 
weet tegelijkertijd dat niet iedereen te vertrouwen 

Tekst: Stephan Claassen
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Muziek!

Carnaval Peppelrode.

Samen genieten!

Feest op straat bij Vonderhof.

De gemeente Eindhoven ging vooraf- 
gaand aan het carnaval in Lampegat in 
beraad met Federatie Eindhovens Carnaval 
(SFEC) en andere vertegenwoordigers.  
Drie tenten waren het resultaat: op de Markt, 
het Stadhuisplein en het Wilhelminaplein. 
 
Ook op de Vitalis-locaties is in de eerste weken van 2022 overlegd 
of, hoe en waar carnaval gevierd kon worden. Wat een geluk, dat op  
25 februari de versoepeling van de maatregelen inging. Zo konden 
ook Vitalis-bewoners weer wat meer genieten van de vrolijkheid 
die bij carnaval hoort. Op Brunswijck 
waren er alleen afdelingsfeestjes, 
omdat een groot evenement (vaak 
met wijkbewoners) nog een stap te ver 
was. Je kunt natuurlijk ook buiten feest 
vieren, samen met de wijkbewoners, 
kijk maar naar Vonderhof! 

Veel anders zo fanatieke carnavals- 
vierders in diverse steden en plaatsen  
hadden zo hun twijfels. Kan het wel?  
Dicht bij elkaar? Polonaise? Zingen en  
lachen met z’n allen in een tent?  
Soms wel, soms niet. De behoefte 
was groot om weer even allemaal 
gelijk te zijn, de zorgen en wereld-
problemen te vergeten, niet aan de 
pandemie te denken. Redenen genoeg 
om er toch voor te gaan, al was het dus 
op sommige plekken anderhalve-meter-
carnaval. 

Hopelijk heeft iedereen de feestelijkheden 
goed doorstaan. Dan kunnen we terug-
kijken op een fijn carnaval in 2022.  
Op deze pagina een indruk.

Carnaval, 
maar nog 
niet voluit

Samen met de wijk.
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De voorzitter van de Centrale Cliëntenraad van 
Vitalis, Henri de Wijkerslooth, geeft uitleg en een 
toelichting bij het werk van de cliëntenraden van 
Vitalis en de Centrale Cliëntenraad.

Wat doet de Centrale Cliëntenraad van Vitalis 
voor u als bewoner?
Als u in een van de vestigingen van Vitalis woont 
en daar zorg ontvangt, heeft u recht op inspraak 
(medezeggenschap) op alle besluiten van het 
bestuur die invloed hebben op uw leven. Omdat 
het bestuur onmogelijk met ieder van u apart kan 
overleggen, is die taak opgedragen aan een orgaan 
dat uw belangen vertegenwoordigt. Dat orgaan 
heet de cliëntenraad. Elke vestiging van Vitalis heeft 
een eigen cliëntenraad, twaalf in totaal, die overlegt 
met het lokale management.    
Voor de onderwerpen, die in bijna alle vestigingen 
spelen, is er een overkoepelend orgaan, dat de 
Centrale Cliëntenraad heet. Die overlegt met de 
raad van bestuur en heeft wettelijk recht op advies 
of zelfs instemming bij besluiten, die het dagelijks 
leven van u als bewoners raken.

Voorbeelden van het afgelopen jaar.
• Overleg over corona-maatregelen: is het echt 

allemaal nodig? Hoe kan het bestuur het de 
bewoners toch zo aangenaam mogelijk maken?

Dementie is een onderwerp dat je meestal pas 
aanspreekt zodra je ermee te maken krijgt in 
je directe omgeving: bij ouders of grootouders, 
bij familie, buren of kennissen of, in ons geval, 
in ons werk. Dementie is momenteel onder 
senioren zo’n beetje volksziekte nummer 1. 

Ook de wijk waar Stadsverpleeghuis Vonderhof 
zich in bevindt, het Vonderkwartier, kent deze 
ouderen: mensen die, ook als hun geheugen 
gaat haperen, in hun huis en de wijk willen 
blijven wonen. Vandaar dat wij, medewerkers 
van Vonderhof, buurtbewoners en de lokale 
wijkvereniging, eind vorig jaar gezamenlijk zijn 
gestart met het project ‘Een dementievriendelijk 
Vonderkwartier’.

Een Daf en drie doelen
Na de aftrap op 23 oktober jongstleden, met 
het plaatsen van een Daf 33 op het dak van 

De Centrale 
Cliëntenraad

• Eten en drinken: daadwerkelijk verbeteren van 
de kwaliteit van eten en drinken, maar ook de 
horeca-omgeving en de presentatie. 

• Televisie, telefoon en wifi: wat moet er verbeterd 
worden?

• Personeel: wat doet het bestuur aan de krappe 
personeelsbezetting en de gevolgen voor de 
bewoners?

• Tevredenheid meten. Hoe komen wij te weten 
of de bewoners tevreden zijn en wat er beter 
moet?

De Centrale Cliëntenraad is afhankelijk van de 
informatie die aangereikt wordt vanuit de lokale 

cliëntenraden. En die zijn weer afhankelijk van de 
informatie die zij krijgen van hun bewoners. Daarom 
de oproep aan alle bewoners om uw cliëntenraad 
te laten weten wat uw ervaringen met Vitalis zijn. 
Zowel de goede als de minder goede!

Samen werken wij aan het ideaal van Vitalis: 
‘Gelukkig oud zijn’.

Wilt u iets vragen aan of overleggen met de CCR? 
Uw lokale cliëntenraadsleden kunnen u verder 
helpen. De CCR benoemt binnenkort een nieuwe 
ambtelijk secretaris, zodat u weer rechtstreeks 
contact kunt opnemen.

Vonderhof, die mede dient als herkenningspunt in 
de wijk, zijn er drie doelen geformuleerd door een 
hiervoor opgerichte werkgroep, namelijk:
1. Meer kennis (in de wijk Vonderkwartier) over 

dementie en hoe je iemand met dementie beter 
kunt begrijpen, ondersteunen en benaderen.

2. Meer ontmoetingen: we willen dat niemand 
buiten de boot valt, dus gaan we kijken of we  
meer ontmoetingen en activiteiten kunnen op- 
zetten. Hierdoor hopen we meer eenheid in de  
wijk te creëren en mensen met geheugen-
problemen het gevoel te geven dat zij er, 
ondanks hun haperende geheugen, toe doen en 
kunnen functioneren in de maatschappij. 

3. Het vergroten van de veiligheid in de wijk; een 
wandelroute door de wijk naar belangrijke 
faciliteiten. Met in deze route een bankje om 
even tot rust te komen of een kopje koffie of  
thee kunnen drinken bij het lokale café  
’t Vonderke of bij Vonderhof.  

Het is bekend dat mensen die vergeetachtig 
worden of verschijnselen van dementie ver- 
tonen, de neiging hebben zich terug te trekken, 
uit schaamte. Dat veroorzaakt onnodige een- 
zaamheid. Dat willen we in deze wijk natuurlijk  
niet. Dus hopen wij door middel van een vra-
genlijst, die deur aan deur ingevuld  wordt, 
maatjes te vinden in de wijk. Twee of meer 
personen met dezelfde interesse die elkaar 
een beetje extra in de gaten houden, samen 
de wandelroute lopen, activiteiten gaan on- 
dernemen of iemand om even mee te kletsen. 
Daar hebben we toch allemaal behoefte aan? 
 

Vonderkwartier 
dementievriendelijk
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nu ook
op Brunswijck!

trotse kameraden
Dat is toneel-les!

...het verplicht je
tot niets :)

maak kennis  
met Tom...

Vanaf
8 maart
elke dinsdag
van 10:15 uur
tot 11:15 uur
In de Binnentuin
van Vitalis Brunswijck

Los de PUZZEL op

Uw oplossing (voorzien van naam, adres en telefoonnummer) 
kunt u inleveren bij: de receptie van uw locatie of u kunt ook 
mailen naar s.huiskamp@vitalisgroep.nl

Inzendingen dienen uiterlijk 15 mei 2022 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 #26
Dorette Boelens  I  Herman Gorterlaan 367  I   5644 SR Eindhoven

De oplossing was ‘schaatsseizoen’

Horizontaal: 1 warhoofd  6 pl. in Zwitserland  12 regelmaat  
13 populaire groet  15 waterdamp  18 melancholie  20 
populaire groet  21 brandgang  23 watering  24 afloop  26 
boerderij  28 spijskaart  29 draf  31 voedingsstof  33 pluk  34 
communicatiemiddel  36 zweep  38 notie  41 verheven stand  
43 metalen plaatje  45 wreed heerser  47 deel v.h. lichaam  
49 bloeiwijze  51 adviesorgaan  52 muf  55 ondier  58 plan  
59 manuscript  60 vrouwelijk beroep  61 bedrijfsleider. 

Verticaal: 2 bijenproduct  3 Duitse omroep  4 riv. in 
Duitsland  5 domoor  7 pl. in Gelderland  8 middag  9 water 
in Utrecht  10 paars  11 graafwerktuig  14 reukwater  16 
vrouwelijk dier  17 afsluitmiddel  18 golfbeweging op een 
tribune  19 lidwoord  22 zangnoot  25 vrucht  26 logement  
27 Duits gebergte  28 mengen  30 ongebonden  32 
bijenproduct  35 geestelijke  36 van kracht  37 lijfeigene  38 
wegkant  39 feest  40 excuus  42 aanwijzend vnw.  44 
familielid  46 soort hert  48 voorteken  50 knevel  53 loflied  
54 hoofddeksel  56 in orde  57 pl. in België. 

C H A O O T G E N E V E
S O R D E D O E I O
C O N D E N S W E E M O E D
H O I R T R A N L E E
E I N D H O E V E M E N U
P G A L O P E I W I T R

D O T F A X
R G E S E L B E S E F S
A D E L L A M E L N E R O
B I L O A A R S S E R
B E D O M P T M O N S T E R
I I D E E K O P IJ Y

A G E N T E G E R A N T

Oplossingsdiagram
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11 12 13 14

15 16 17 18 19

20 21 22 23

24 25 26 27 28
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35 36 37 38 39 40

41 42 43 44 45 46

47 48 49 50 51

52 53 54 55 56 57

58 59

60 61

Horizontaal: 1 warhoofd  6 pl. in Zwitserland  12 regelmaat  
13 populaire groet  15 waterdamp  18 melancholie  20 
populaire groet  21 brandgang  23 watering  24 afloop  26 
boerderij  28 spijskaart  29 draf  31 voedingsstof  33 pluk  34 
communicatiemiddel  36 zweep  38 notie  41 verheven stand  
43 metalen plaatje  45 wreed heerser  47 deel v.h. lichaam  
49 bloeiwijze  51 adviesorgaan  52 muf  55 ondier  58 plan  
59 manuscript  60 vrouwelijk beroep  61 bedrijfsleider. 

Verticaal: 2 bijenproduct  3 Duitse omroep  4 riv. in 
Duitsland  5 domoor  7 pl. in Gelderland  8 middag  9 water 
in Utrecht  10 paars  11 graafwerktuig  14 reukwater  16 
vrouwelijk dier  17 afsluitmiddel  18 golfbeweging op een 
tribune  19 lidwoord  22 zangnoot  25 vrucht  26 logement  
27 Duits gebergte  28 mengen  30 ongebonden  32 
bijenproduct  35 geestelijke  36 van kracht  37 lijfeigene  38 
wegkant  39 feest  40 excuus  42 aanwijzend vnw.  44 
familielid  46 soort hert  48 voorteken  50 knevel  53 loflied  
54 hoofddeksel  56 in orde  57 pl. in België. 
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Om de impactvolle coronaperiode van de laatste twee jaar een blijvende 
plek te geven, is voor elke Vitalis-locatie een speciaal kunstwerk 
ontworpen. Het gaat om een gedicht op een betonnen sokkel, die samen 
met een geplante heester in de tweede helft van maart op iedere locatie 
een mooie plek heeft gekregen. Een blijvend monument in het groen, 
waar bewoners, medewerkers, cliënten, vrijwilligers, familie, etc. naar 
eigen wens en behoefte bij stil kunnen staan.

De locaties waren vrij om op een eigen moment en op eigen wijze de 
coronaperiode te herdenken. Op de foto is de herdenking tijdens de 
kerkdienst bij Vitalis Peppelrode te zien, die op 12 maart jongstleden 
plaatsvond.

Wat we onthoudenWat we onthouden
Dat het meest kostbare bezit

Soms gewoon een knuffel is.
- Iris Penning -

Herdenkingsmonument 
coronaperiode
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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  Anja de Wit, Judith Hovener, Monique Pieters, 
Lisa Honing, Erwin van Tuijl, Martin Bruininx en Angela Toffolo
Eindredacteur Sis Huiskamp
Redactieadres s.huiskamp@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.

De Courant is digitaal te lezen op de website van Vitalis, www.vitalisgroep.nl. Zoekterm: courant

Locaties Eindhoven: Vitalis Bestuurscentrum, Vitalis Brunswijck, Vitalis Peppelrode, Vitalis 
Wissehaege, Vitalis Vonderhof, Vitalis Vaandelhof, Fakkellaan 19 t/m 25, ’t Lint, Wooninc-
PlusVitalis 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 

HET LEVEN ZORGVULDIG 
TERUGBRENGEN IN EEN MOOI 
EN PASSEND AFSCHEID

ONTZORGEN
OOG VOOR DETAIL

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

WAAR IN HET VERDRIET, WARMTE TE VINDEN IS
Communicatie en organisatie door één en dezelfde persoon. 
U kunt met of zonder uitvaartverzekering rechtstreeks bij mij 
terecht. Ook voor een kennismaking of het stellen van een 
vraag zie ik u graag.

Een afscheid waarop met een goed gevoel kan 
worden teruggekeken. Laat mij uw wensen 
weten en ik regel de mogelijkheden.

Modeshow vrijdag 22 maart vanaf 14 uur !

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 voorjaarscollectie!

Modieuze kleding voor 
dames en heren 

Ook bij ons verkrijgbaar: 

kraamcadeautjes !

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!

FIJNE FEESTDAGEN   *** EEN MODIEUS 2022


