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Daarom worden herkenningspunten buiten de muren van Vonderhof belang rijk, zelfs 
noodzakelijk. De Daf 33, die op het dak van Vonderhof komt te staan, wordt hét herkenningspunt 
voor Vonderhof. De Daf helpt bewoners straks om de weg naar huis terug te vinden. 

De Daf staat nu nog ‘geparkeerd’ in de garage van Vonderhof. Eerst als decor, waarin Nienke 
samen met bewoners verhalen en herinneringen ophaalt, die de basis vormen voor gedichten 
over de Daf. Later als werkplaats voor de VonderBoys, die de Daf gaan aankleden en prepareren 
om op het Dak geplaatst te kunnen worden. De Daf in de hoofdrol, de bewoners aan zet. De 
Daf wordt een herinnering aan vroeger, een herinnering gekoppeld aan thuis. 

Hét punt van herkenning
Er zijn inmiddels zes bewoners geïnterviewd en de gedichten schrijven zichzelf. Zodra iemand 
achter het stuur parkeert is het net of ze elk moment kan wegrijden, en met een brede lach 
(en zelfs een keer een traantje) komen de prachtigste verhalen bovendrijven. Wat dacht je 
van eerst op je zeven broers moeten wachten voor jij ook een keer mag sturen, of met drie 
kinderen achterin én een volgeladen aanhangwagen helemaal een bergtop in Oostenrijk op 
rijden, dankzij het Pientere Pookje? Alvast een klein voorproefje uit een van de gedichten:

“De Grafische Bedrijven waren goed voor al 
hun mensen, hielden rekening met wensen en 
omstandigheden daarom reed zij met haar vent 
rond in een Dafje voor een cent en reden ze nog 
lang en zeer tevreden.”

Op woensdag 17 maart vinden in Nederland 
de Tweede Kamer verkiezingen plaats. Ook u 
wilt dan uw stem uitbrengen. Het is belangrijk 
om te weten dat de overheid maatregelen 
heeft genomen om er voor te zorgen dat deze 
verkiezingen goed en veilig verlopen. Voor 
risicogroepen worden in alle gemeenten een 
aantal stemlokalen al geopend op 15 en 16 maart. 
Bent u 70 jaar of ouder dan kunt u ook per brief 
stemmen.

Per brief stemmen
Dit jaar bestaat de mogelijkheid voor kiezers van 70 
jaar en ouder om per brief te stemmen. Onze 70+ 
bewoners ontvangen een extra zending via de post 
waarin hun briefstembescheiden zitten.

Belangrijk: stempassen (1ezending) en briefstem-
bescheiden (2e zending). Onze recepties zorgen 
er voor dat de post accuraat en snel wordt 
doorgegeven. Mocht er in de verzending iets niet 
goed gaan kunnen bewoners tot 12 maart een ver-
vangende stempas aanvragen bij de gemeente. 
Tussen 24 februari en 11 maart wordt de 2de zending 
ontvangen waarin de briefstembescheiden.  

Laat de brieven niet te lang liggen en wanneer u 
zelf niet kunt stemmen, maar uw stem wel wilt 
uitbrengen, schrijft u tijdig een volmacht uit aan 
een andere kiezer die namens  u uw stem kan uit-
brengen. 

Voor alle kiezers, ook voor kiezers van 70 jaar en 
ouder is het mogelijk om de stem uit te brengen 
in de aangewezen stemlokalen. Hiervoor heeft u 
de stempas en uw identiteitspas nodig (paspoort, 
rijbewijs of identiteitskaart, niet langer dan vijf jaar 
verlopen).

Stemmen per volmacht
Een kiezer kan iemand anders vragen om namens 
hem of haar te stemmen dmv een schriftelijke 
volmacht. Let op: ook bij volmacht moet een kopie 
van een geldig identiteitsbewijs aanwezig zijn. Is 
er geen geldig identiteitsbewijs aanwezig en u 
wilt ook geen nieuw aanvragen, kan tot 12 maart 
een volmachtsbewijs worden aangevraagd bij de 
gemeente. Zowel kiezer als gemachtigde moeten 
dit ondertekenen.

Meer informatie: 
Op www.elkestemtelt.nl vindt u meer informatie 
over de Tweede Kamerverkiezing en over het 
stemmen met brief voor 70 jaar en ouder. De 
telefonische hulplijn 0800-1351 is 7 dagen per 
week geopend van 8.00 tot 20.00 uur.

Het project is mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage 

van RCOAK, Fonds Sluyterman van Loo en Pape fonds.

DAF op het dak 
van Vonderhof
Vonderhof staat in de wijk het Vonderkwartier en ligt aan de rand van het centrum van 
Eindhoven. De meeste bewoners van dit stadsverpleeghuis maken deel uit van het rijke 
sociale leven van de buurt. Bewoners van Vonderhof gaan er samen met het management 
voor zorgen dat ook kwetsbare bewoners op een veilige manier zelfstandig naar buiten 
kunnen gaan en zo nog meer onderdeel van de wijk kunnen zijn.

Verkiezingen 
op 17 maart
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Op 25 januari was het zover!! Cliënten op Vitalis 
Peppelrode ontvingen hun eerste vaccinatie. Een 
memorabel moment dat natuurlijk goed vastge-
legd moest worden! 

Het mobiele vaccinatieteam heeft binnen 4 dagen de 
cliënten van Peppelrode gevaccineerd. Om efficiënt 
te kunnen werken, is gewerkt met een mobiel vacci-
natieteam waarin prikteams zaten. Het mobiele  
vaccinatieteam bestond uit een arts, verpleeg-
kundigen en administratief ondersteuner. Er werd 
samengewerkt met de apothekersassistentes van 
het Catharina Ziekenhuis, die de spuiten ‘prik klaar’ 
maakten. 

Een welkome samenwerking waardoor de vaart er in 
kon worden gehouden. Geheel onterecht wordt door 
bepaalde instanties naar Vitalis verwezen wanneer 
het gaat om vaccinatie van alle bewoners, dus ook 
van bewoners of huurders die onder de medische 
verantwoordelijkheid vallen van de huisarts. Vitalis 
kan helaas alleen bewoners vaccineren die worden 
behandeld door de specialist ouderengeneeskunde. 

Na vaccinatie blijven de maatregelen rondom hand-
hygiëne en afstand  (voorlopig) van kracht. 

Kanjer
Ze is 89. Aan iedereen die het horen wil, ver-
telt ze vol trots dat ze bijna 90 is. Het is haar 
niet aan te zien. In haar werkzame leven was 
ze kraamverzorgster. Een hele kordate, als je 
het mij vraagt. Later werd ze vrijwilligster in 
het verpleeghuis waar ze nu woont. Ze geniet 
van het leven, is trots op haar dochters en 
schoonzonen, kleinkinderen en achterklein-
kinderen. Door haar drukke sociale leven 
heeft ze nauwelijks tijd om aan activiteiten 
deel te nemen. Van de schilderclub  wil ze 
graag lid worden, dan kan ze iets leuks voor 
de achterkleinkinderen maken, nu ze niet 
meer kan oppassen. Hoewel ze graag iets 
lekkers lust, staat gezond leven hoog in haar 
vaandel. Een klein beetje zoet toetje voor de 
smaak, kamillethee en warme melk voor het 
slapen gaan, watjes op haar ogen voor rust in 
haar hoofd en vooral: lopen! Heel veel lopen!
‘As ge niet in beweging blijft, dan roest-e vast!’, 
is haar motto. Wat is ze streng voor zichzelf. 
De huid van haar benen staat onder hoog-
spanning door het vocht dat haar lichaam 
vasthoudt. Maar lopen zal ze! Geen discussie!
Als ik haar die avond verzorg, tref ik haar ver-
drietig aan: ‘’t Gaat niet, Judith, ik kan niet zo 
ver lopen!’ Ik ga bij haar zitten en leg mijn 
hand op haar knie: ‘Het valt ook allemaal niet 
mee! Ben je niet te streng voor jezelf?’ Haar 
schoonzus is overleden en over 2 dagen is 
de uitvaart. Het verdriet en de confrontatie 
met de hardheid van het leven kosten meer 
energie dan ze wil toegeven. Ik help haar op 
bed. Door het vocht in haar benen, mag ik 
haar niet masseren. Heel liefdevol insmeren 
met olie kan echter nooit kwaad. Ik zie haar in 
slaap doezelen en verlaat zachtjes de kamer.  
Welterusten kanjer!

Judith Curfs

Eerste vaccins bij cliënten 
in Peppelrode gezet! 

LENTE, 
ZELFS DE ZON IS 
IN DE WOLKEN.

Deuren op slot, dan weer mondjes maat open. 
Registeren en handen desinfecteren. Mondkapjes 
en één familielid per persoon, een avondklok.  
Alles om het virus buiten te houden. 

Je zou haast vergeten hoe is om te leven in de 
vrijheid waar onze bewoners in de naoorlogse 
dagen zo hard voor gewerkt hebben. Snelwegen, 
treinverbindingen, water uit de kraan, dak boven 
je hoofd en uiteindelijk de kans om op vakantie 
te gaan. Hoe was het om in spertijd, wat we nu 
avondklok noemen, te dromen van een nieuwe 
wereld, waarin we weer konden genieten van het 
leven. Onze bewoners mopperen niet, ze hebben 
al meerdere avondklokken meegemaakt, zelfs 
autoloze zondagen. Maar dit betekent niet dat ze 
niet verlangen naar hun bevochten vrijheid.

Hier in het Stadsverpleeghuis Vonderhof proberen 
we, tussen alle RIVM maatregelen door, het leven 
doorgang te laten vinden en de stipjes aan de 
horizon te koesteren. De feestdagen op anderhalve 
meter te vieren, met een vriend of familielid. De 
oliebol, op Oudjaar op een pollepel van één meter 
lang serveren op hun kamers (mét mondkapje en 
latex handschoenen). Steeds maar kijken hoe we nu 
weer een mouw aan de maatregelen gaan passen. 

Bewoners zijn inmiddels al gevaccineerd, wat meer 
vrij heid in het vooruitzicht stelt. En de deuren van 
de afdelingen gaan binnenkort weer open. Aan 
de voorzijde van het gebouw is een nieuw terras 
gebouwd, waar in de ochtend heerlijk van het 
zonnetje genoten kan worden. Wellicht kan het 
terras aan de andere kant van het gebouw in het 
voorjaar ook weer open. Daar kunnen we naast 
onze eigen bewoners, ook de bewoners uit de 
buurt ontvangen. Kunnen we kennis maken met 
elkaar. Kunnen we laten zien dat het wonen in een 
verpleeghuis, als het nodig is, helemaal niet zo eng 
is. Kunnen we ook samen met jongere generaties 
bruggen slaan. En als het helemaal mee zit kunnen 
we rond de zomer een Daf 33 op het dak plaatsen. 
Markant, naast het drukke kruispunt, zodat iedere 
Eindhovenaar ziet en weet van dát huis, met een Daf 
op het dak.

Onze vrijheid tegemoet gaan! En mochten we ooit 
weer de weg kwijt raken en straatnamen vergeten 
zijn, kunnen we vragen naar dat huis, met een Daf 
op het dak. Een Daf als baken voor een plaats waar 
het goed wonen is, waar mensen samen komen en 
leven met elkaar delen. Een haven waar het veilig 
toeven is!

Richard van Schayk, 
activiteitenbegeleider Vonderhof 

Onze vrijheid tegemoet!
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Dagcentrum Entre Nous 
gaat verhuizen

Voor cliënten van het dagcentrum Entre Nous 
betekent dit dat zij de zorg blijven behouden die 
zij  gewend zijn; enkel de locatie verandert. Ook de 
medewerkers verhuizen mee. Tot de verhuizing 
kunnen cliënten gebruik blijven maken van Entre 
Nous. Dit gebeurt vanzelfsprekend in een kleine 
groep en volgens de richtlijnen van het RIVM en 
Vitalis. Naast Entre Nous zijn er binnen Vitalis nog 
twee dagcentra in Eindhoven: het nabijgelegen 
dagcentrum Wissehaege en dagcentrum De 

Voorde in Peppelrode. Deze dagcentra worden 
uitgebreid voor de cliënten en de medewerkers 
van Entre Nous. De Voorde in Peppelrode heeft 
op dit moment twee huiskamers en een atelier. 
Daar worden nog  twee huiskamers aan toe 
gevoegd. In dagcentrum Wissehaege worden 
ongeveer gelijktijdig de reeds aanwezige vier 
huiskamers in gebruik genomen. We hopen dat 
de verbouwing in het eerste kwartaal van 2021 
afgerond is zodat cliënten en medewerkers van 

 

Entre Nous kunnen verhuizen. Na de verhuizing 
biedt Vitalis - naast de dagbesteding op de 
Wooninc PlusVitalis locaties - twee grote 
dagcentra, centraal gelegen in Eindhoven. 
Met meer ruimte, meer aanbod en meer 
medewerkers op een locatie, waardoor er beter 
ingespeeld kan worden op de behoeften en 
wensen van de cliënten. Nu en in de toekomst.

Dagcentrum Entre Nous op locatie Kortonjo gaat in 2021 verhuizen. Door de 1,5 meter 
afstandsregel kunnen veel minder cliënten dan voorheen gebruikmaken van de diensten 
van Entre Nous. Om zoveel mogelijk cliënten zo goed en veilig mogelijk te ondersteunen, 
verhuist het dagcentrum naar het nabijgelegen dagcentrum Wissehaege en dagcentrum De 
Voorde Peppelrode.

Op 1 februari 2021 was het dan zover; in de 
aanleunwoningen bij Peppelrode startten 
we met het concept Vitalis G’oud Geregeld. 
In dit concept werkt Vitalis nauw samen met 
woningcorporatie Woonzorg Nederland. 
Woonzorg verhuurt de woningen, waarbij 
Vitalis een zorgservicepakket levert.

Een mooie samenwerking, waarbij we ons 
richten op zelfstandig wonen, met zorg thuis en 
waarbij huurders gebruik kunnen maken van de 
faciliteiten in naastgelegen Peppelrode. In het 
geval van zorg thuis, wordt deze geleverd vanuit 
het zorgteam van Beuk 2. Dit team zal door het 
wijkzorgteam van De Horst worden ingewerkt in 
de wijkzorg. Het team levert dus thuiszorg, naast 
hun werk in de intensieve zorg. Een bijzondere en 
uitdagende werkplek!

Op 1 februari 2021 hebben 
we op gepaste (lees: corona-
verantwoorde) wijze stilgestaan 
bij het startmoment van Vitalis 
G’oud Geregeld. Alle huurders, 
betrokkenen en medewerkers van 
het zorgteam hieven het glas;  

Proost, op een fijne nieuwe 
samenwerking!

Vitalis G’oud Geregeld

Lente is het seizoen dat het weer warmer 
wordt en ook lichter. Na de lange winter 

vindt iedereen het heerlijk weer in 
het zonnetje te kunnen zitten. 

In de lente vieren we veel feesten: 
Pasen, Hemelvaart en Pinksteren. 
Met Pasen wordt gevierd dat Jezus 

opstaat uit de dood. 
Hemelvaart wordt veertig dagen na 

Pasen gevierd; Jezus gaat dan voorgoed 
naar de hemel, en verschijnt niet meer 

op aarde aan zijn leerlingen. 
Met Pinksteren, dat vijftig dagen na 

Pasen wordt gevierd, ontvangen mensen die in 
God en Jezus geloven en hem willen 

volgen de Heilige Geest, die hen 
zal sterken in hun geloof.
 In de lente vieren we ook 

Koningsdag, dodenherdenking 
en bevrijdingsdag.

Team Geestelijke verzorging
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Het project Miet van stichting Laudio heeft 
binnen Brunswijck maar liefst twee kamers 
gekregen. Een aantal medewerkers was zo 
enthousiast met haar komst, dat ze voor een 
periode van 6 weken hun kantoren hebben 
verlaten en elders een voorlopige werkplek 
hebben gezocht. Deze kantoren zijn tijdelijk 
omgebouwd tot de kamers van Miet. En niet 
voor niets… want Miet blijkt een heel mooi en 
veel bezocht project.

Een krasje of een schuin hangend deurtje. De kasten in de kamer van de 
Brabantse Miet tonen gebruikerssporen, maar door de boenwas stralen 
ze allemaal. Wie er binnenkomt voelt zich er meteen thuis. Alsof je een 
gezellige huiskamer binnenloopt, waar het zeer fijn toeven is. Wanneer je 
een kastdeur opent, hoor je Miet zelf die vertelt over hoe het is om in een 
verpleeghuis te wonen. In het Eindhovens dialect, de taal waarin Miet zich 
thuis voelt: “Kei-leuk!”.

Het verhaal van Miet is een herkenbare levenservaring die raakt! In de 
drukte van ons dagelijkse werk vergeten we wel eens dat het een grote 
levensveranderende gebeurtenis is, om op een bepaald moment in je 
leven te moeten verhuizen naar een zorginstelling en om daar op die 
vreemde plek een nieuw thuis te maken. Alles om je heen is anders, 
vreemde geuren, kleuren, gezichten en mensen met een andere manier 
van praten. Vaak hebben we niet in de gaten wat het gebruik van taal 
kan doen in zo’n situatie. 

Jolien Makkinga ging op zoek naar de gevolgen van taalgebruik op 
het welzijn van mensen. Alle verhalen van Miet zijn geschreven naar 
aanleiding van de resultaten van haar intensieve onderzoek. Iedereen 
die op Brunswijck woont kan op bezoek bij Miet. Zij wilde haar deuren 
ook graag voor de mensen buiten Brunswijck openen, maar helaas kon 
dat niet vanwege de Corona maatregelen. Desondanks krijgt Miet veel 
bezoek en is haar bezoek elke keer weer ontroert. Wanneer je naar haar 

luistert, voel je verwantschap en herkenbaarheid. Haar verhalen geven 
je het gevoel niet alleen te staan, het taalgebruik en dialect scheppen 
herkenning en het geeft je het gevoel thuis te komen. Ook onder het 
personeel van Brunswijck is Miet een succes. Even uit de dagelijkse sleur 
van het werk en een moment herinnerd worden aan waar je het werk voor 
doet. Maar ook bewust worden van het taalgebruik tijdens het werk en de 
indruk die je daarmee achterlaat. Door hier op te letten kun je de mensen 
om je heen zich net iets beter doen voelen, meer thuis. En dat is wat we 
allemaal voor ogen hebben. Het wonen in Brunswijck nog leuker maken; 
kei-leuker!

Miet was van 7 januari tot en met 16 februari voor cliënten en het 
personeel van Brunswijck te bezoeken. Daarna verhuist Miet tot 28 maart 
naar Wilgenhof.

Chantal Storchi, coördinator kunst en cultuur 

Hedde dè al geheurd?!
Miet is op bezoek in Brunswijck, kei-leuk!

Wensbomen actie door 
Samen voor Eindhoven
In 23 woonzorgcentra in Eindhoven werden wensbomen 
geplaatst door Samen voor Eindhoven. De locatie Brunswijck 
hoort bij de eerste huizen waar de wensboom te bewonderen 
is. Bewoners kunnen een kaartje invullen met hun wens en 
vervolgens terughangen in de wensboom. Wanneer het 
weer beter wordt, gaat een grote groep vrijwilligers uit het 
bedrijfsleven hun uiterste best doen om de wensen uit 
de wensbomen in vervulling te laten gaan. Samen harten 
verwarmen in deze tijd - die voor veel mensen moeilijk is – 
is extra belangrijk.

Deze actie is mogelijk gemaakt door Samen voor 
Eindhoven en de partners ASML en het Dela Fonds. 
De duurzame houten wensbomen zijn gemaakt door 
de Buurtfabriek.

Vroeger was Pasen een groot feest.
Niet alleen omdat de paashaas
er met zijn gekleurde eitjes was geweest. 

Pa en ma beiden zeer in hun sas,
omdat de kinderbijslag binnen was.

Alle kinderen in het nieuw gestoken,
ik een jurk met mooie stroken. 

Met Pasen allemaal aangetreden,
naar de kerk, voor de paasgebeden.
Snel gingen we weer naar huis
lekker ontbijten, met gekleurde eieren
in de keuken rondom het warme fornuis. 

Daarna was het met de pret gedaan,
de mooie nieuwe kleren moesten uit.
Die mochten we alleen op zondag aan. 

Bron: onbekend
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Wat een prachtig woord: VEERKRACHT. Ik 
stel me een zware stadsbus voor met enorme 
veren. Door de buigzaamheid van die veren 
kan de bus een eind inzakken, maar komt 
steeds weer in de goede positie terug. 

Voor een mens betekent veerkracht zoiets als: 
het vermogen om te herstellen van stress en 
tegenslag. Ik merk dat ik mij optrek aan mensen 
die veerkrachtig door het leven gaan. Ik hang 
aan hun lippen als ze vertellen hoe zij met een 
bepaalde moeilijke situatie zijn omgegaan. Als 
er iets naars of verdrietigs gebeurt, kun je je 
knap beroerd voelen. Dat is normaal. Sterker 
nog: het voelen en accepteren van je emoties 
is het begin van een veerkrachtige reactie. Na 
verloop van tijd veer je vanuit die stress of dat 
verdriet, beetje bij beetje, weer terug naar je 
gewone zelf. Of misschien wel je betere zelf. 

Deze tijd wordt onze veerkracht wel enorm 
getest! Toen corona in het land kwam dachten 
we dat we er in het najaar wel weer vanaf 
zouden zijn. Maar nu, bijna een jaar later, 
moeten we steeds weer aanvaarden dat we er 
nog midden in zitten. De kracht van onze veren 
wordt enorm getest!

Ik vond bij mij in een kastje in de schuur een 
busje met bloemenzaad. Het stond er al jaren. 
Ik keek op de achterkant en daar stond de 
uiterste houdbaarheidsdatum: augustus 1993. 
Zonde om weg te gooien toch? Dus ik heb de 
zaadjes in een bak met aarde gestrooid. En 
u raadt het al, er kwamen prachtige bloemen 
tevoorschijn! Dat wens ik ons ook toe! Niets van 
aantrekken, die uiterste houdbaarheidsdatum. 

Cootje Broekhoff, 
geestelijk verzorger

Veerkracht

Op een keer overkwam dit ook een herder. Toen 
het lente werd dreef hij zijn schapen de wei in 
en vond onder een rots, aan de rand van het bos, 
een groot aantal bloeiende sleutelbloemen. De 
herder vond ze prachtig en zocht de mooiste en 
grootste sleutelbloem uit en stak hem op zijn 
hoed. Plotseling werd zijn hoed vreselijk zwaar. 
“Wat is er toch met mijn hoed aan de hand?” vroeg 
de herder zich verbaasd af. Hij deed zijn hoed af en 
bleef stokstijf staan. Op de plaats van de bloem lag 
nu een echte sleutel en daar kwam nog bij, dat hij 
helemaal van goud was.

Nauwelijks had hij hem in zijn handen genomen om 
te voelen hoe zwaar hij was, of daar verscheen een 
beeldschone fee. De herder had haar niet horen 
komen en schrok. “Wees niet bang,” zei de fee. “De 
sleutel zal je geluk brengen. Leg hem daar op de 
rots. De rots zal opengaan en je zult er alle schatten 
van de wereld vinden. Neem daarvan, zoveel je 
wilt. Maar let wel op dat je tot slot het beste niet 
vergeet.”

De herder wist niet of hij wakker was of droomde. 
Hij liep naar de rots, legde de gouden sleutel erop 
en inderdaad, de rots ging open en in een duistere 
grot glinsterden de verborgen schatten. Er lag 
zoveel goud, zilver en edelstenen, dat je af en toe 
je ogen dicht moest knijpen. De herder liep de grot 
in, spreidde zijn jas op de grond uit en legde er net 
zoveel schatten in als hij kon dragen. Toen gooide 
hij de bundel over zijn schouders en verliet de grot. 
Maar het belangrijkste liet hij liggen. De gouden 
sleutel, die de verborgen schatplaatsen open moest 
maken, liet hij op de grond liggen. De rots sloot zich 
weer achter hem en niemand heeft de sleutel ooit 
weer gezien.

Vanaf die tijd hebben de sleutelbloemen hun 
toverkracht verloren. En feeën, die zich aan de 
mensen vertonen, die bestaan ook niet meer.

Een wonderlijk verhaal
Waarom de sleutelbloem 
geen schatplaatsen meer 
openmaakt

Toen er nog feeën op de wereld waren die zich aan de mensen vertoonden, bezat de sleutelbloem een 
zekere toverkracht. Als ze in de lente weer ging bloeien en iemand plukte haar op het juiste ogenblik, 
dan kon je er rotsen met verborgen schatten mee openmaken.

Vonderboys bij hun eigen bouwkeet
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Door de lockdown en de hierbij behorende maatregelen om het 
Covid virus de baas te blijven was er dit jaar geen groots Carnaval 
met hossende en dansende mensen. Ook in Brabant zijn de 
Carnavalsdagen gezelligheid, warmte en genieten met elkaar. Op alle 
locaties werd er aandacht aan besteed en in het Vonderkwartier was 
een echte optocht te zien op 1.5 meter. De bewoners van Vonderhof 
zaten lekker warm bij de bouwkeet te genieten van al die verklede 
buurtbewoners.

Carnaval

Valentijnsdag 
In Peppelrode ontvingen alle bewoners een rood hart met een warme 
tekst. In Wissehaege bracht de knuffel koningin een warme knuffel voor 
iedereen. In Vaandelhof werden Valentijnskoekjes gebakken, mooie hartjes 
voor iedereen. In Vonderhof waren de Valentijn’zusters actief en kwamen 
elke bewoner ophalen. 
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Leefcirkels 
Vonderhof
meer bewegingsvrijheid

Het doel van de inzet van leefcirkels is om 
cliënten meer bewegingsvrijheid te geven. 
In januari 2021 is gestart met de technische 
implementatie. Het werken met leefcirkels 
vraagt een andere kijk op de leefruimte en 
de vrijheid hierin voor bewoners. Daarom is 
er, naast de technische implementatie, veel 
aandacht voor een nieuwe manier van werken. 
Vanuit Vonderhof is een leuke video gemaakt 
die een goed beeld geeft 
wat we willen bereiken. 

Vitalis neemt deel aan de ‘Challenge 
Verpleeghuizen van de Toekomst’ vanuit 
Zorgverzekeraars Nederland, met het 
project ‘implementatie van leefcirkels’. 
Sanne Schepens is hierbij betrokken 
vanuit het innovatieteam en zij pakt dit 
project samen met Birgit Kersten op voor 
Vonderhof.

Een ‘leefcirkel’ is een zorgtechnologie voor mensen 
met dementie die nu op een gesloten afdeling 
verblijven. Een cliënt draagt een tag bij zich, die zijn/
haar bewegingsruimte ‘op maat’ inregelt. Sommige 
deuren gaan voor de cliënt open, andere deuren 
blijven gesloten. Per cliënt wordt vastgesteld hoe hij/
zij functioneert en wat de mogelijkheden zijn. Zo wordt 
bepaald wat iemands ‘leefcirkel’ is: voor de ene cliënt 
is dit alleen een afdeling, voor een andere cliënt is dit 
de hele locatie met de binnentuin.

Scan de QR-code 
en bekijk het filmpje.

De show is onderdeel van Proeftuin Eindhoven: een innovatief 
en kunstzinnig project over dementie, dat het onderwerp op 
een positieve manier bespreekbaar en zichtbaar wil maken. 
Vitalis komt als kernpartner van die proeftuin met vier besloten 
voorstellingen voor mensen betrokken bij Vitalis. 

Met ‘Je kunt me gerust een geheim vertellen’ gaat theatermaker 
Madeleine Matzer op zoek naar antwoorden op de vele vragen die 
er bestaan rondom het omgaan met dementie. In een persoonlijke, 
muzikale, troostrijke en grappige voorstelling wordt de kant van een 
dementerende ouder en die van haar dochter belicht. Madeleine 
Matzer liet zich inspireren door haar persoonlijke zoektocht, toen zij 
moest leren omgaan met de ziekte van haar eigen moeder. 

Het zijn besloten voorstellingen voor mantelzorgers, naasten, 
  vrijwilligers en professionals van Vitalis. Er zijn alleen nog kaarten 
verkrijgbaar voor de publieke voorstellingen in Pand P, begin april. 
Hier zijn entreekosten aan verbonden. Informatie is te krijgen bij 
Pand P. 

IJsheiligen
IJsheiligen is de naam voor een aantal katholieke heiligen (Mamertus, 
Pancratius, Servatius van Maastricht en Bonifatius van Tarsus), van wie 
de naamdagen vallen in de periode van 11 tot en met 15 mei. Volgens de 
volksweerkunde zijn dit de laatste dagen in het voorjaar waarop nog 
nachtvorst kan optreden. 

IJsheiligen is een van de oudste en wellicht bekendste begrippen uit de volks-
weerkunde. De eerste berichten over deze ‘strenge heren’ dateren van rond 
het jaar 1000. De naam IJsheiligen komt van de naamdagen van vier heiligen 
die hierboven genoemd zijn. Drie is het heilig getal en daarom rekent men in 
de meeste landen maar drie tot de IJsheiligen. In sommige landen wordt St. 
Mamertus niet meegeteld, in andere landen hoort St. Bonifatius er niet bij. Deze 
heilige is niet de bekende Bonifatius (bijgenaamd de Apostel van Duitsland), die 
in 754 in de buurt van Dokkum werd gedood, want die heeft zijn feestdag op 5 
juni. Zijn naamgenoot, de IJsheilige Bonifatius, was een Romeins burger die in 307 
de marteldood stierf tijdens de christenvervolgingen onder keizer Diocletianus.
De ijsheiligen ontlenen hun benaming aan het gevaar van koud voorjaarsweer 
voor het gewas, dat in deze tijd in volle bloei staat. Een late vorstnacht kan 
in deze periode veel schade aanrichten. Het is echter niet zo dat tijdens de 
ijsheiligen de kans op een overgang naar koud weer groter is dan op andere 
dagen in het voorjaar.

Abrupte weersveranderingen, die onder andere het gevolg zijn van het nog 
relatief koude zeewater, zijn kenmerkend voor dit hele jaargetijde en kunnen 
ook in juni nog voorkomen. Wel neemt na half mei de kans op vorst sterk af en 
aan het eind van deze maand zijn temperaturen onder nul heel uitzonderlijk. In 
dat opzicht markeren de ijsheiligen meestal de overgang naar een periode met 
een meer zomers karakter. 

Bron: Wikipedia



8 courant | maart 2021

Mevrouw prof. dr. K.G. (Katrien) Luijkx en de heer drs C.M. (Tijn) van 
Elderen zijn per 1 januari 2021 benoemd tot lid Raad van Toezicht van 
Vitalis WoonZorg Groep.

De heer Van Elderen is CEO bij Brabantia en DutchDeluxes, heeft geruime 
internationale ervaring en is onder meer lid van Raad van Toezicht Copaco, 
Ambassadeur van Weforest en Adviesraad Brainport Start Up.

Mevrouw Luijkx is bijzonder hoogleraar Ouder enzorg bij Tranzo, Tilburg 
Universiteit en voorzitter van de Academische Werkplaats Ouderen. Zij 
begeleidt  (promotie)onderzoek naar mensgerichte ouderenzorg en realiseert 
maatschappelijke impact door op verschillende manieren de resultaten van 
wetenschappelijk onderzoek te vertalen naar de zorgpraktijk. 

Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht van Vitalis WoonZorg Groep bestaat verder uit: Mevrouw  
M. (Monique) J. Verdier, mevrouw M. (Ellen) P.H. van Beijsterveldt-Niels, de 
heer H. (Hennie) A.W.M. Brons en de heer G. (Guido) R.C. Dierick (voorzitter). 
De heer Dierick neemt na een periode van 8 jaar per 01.05.2021 afscheid van 
 Vitalis, waarna mevrouw Verdier het voorzitterschap overneemt en de Raad 
wederom bestaat uit vijf personen.

Vitalis verwelkomt 
twee nieuwe leden 
Raad van Toezicht

Klein maar fijn, toch 
bij elkaar kunnen zijn
Even een korte blik binnen 
in Wissehaege
Op elke afdeling wordt in kleine groepjes dagelijks een programma 
aangeboden door de activiteitenbegeleiding van Wissehaege. Het welzijn 
van de bewoners in Wissehaege staat duidelijk voorop. Alle bewoners 
worden ook individueel regelmatig bezocht voor die speciale aandacht 
en om even te vragen en te kijken wat er nodig is. De crisis kunnen ze niet 
weghalen met alle consequenties maar letten op elkaar, dat kan wel. Nu 
er geen grote activiteiten kunnen worden georganiseerd blijft het klein. 
Maar klein is ook fijn. 

Toch was er op 15 februari een feestje op de afdelingen. Er kwam een 
carnavalsstoet van activiteitenbegeleiders en horecapersoneel voorbij. 
De zogenoemde “Knuffelkoninginnen en Knuffelkoning” kwamen 
pluche knuffels uitdelen aan de bewoners (mét een anderhalve meter 
hengel). Dit met in het achterhoofd dat iedereen in deze tijd wel wat 
extra liefde en warmte kan gebruiken. Daarnaast kregen de bewoners 
ook een tasje met heerlijke hartenkoekjes en een wenskaart. Deze 
wenskaart kon en kan ingevuld worden met een persoonlijke wens. De 
wens kan opgehangen worden in de nieuwe Wensboom in het Atrium 
van Wissehaege.  

De wensboom is mede tot stand gekomen door Samen voor Eindhoven 
en een donatie van ASML. De wensen uit de boom worden geselecteerd 
en er zullen ook wensen gerealiseerd worden. Is dat geen wenselijk 
nieuws?

Horeca Wissehaege 
Met Pasen kan iedereen rekenen op een gezellige Paasbruch 
natuurlijk wel met in achtneming van de geldende maatregelen, maar 
gezellig dat wordt het zeker. Het horeca team komt naar afdelingen 
wanneer de brunch niet in het atrium kan worden georganiseerd. U 
kunt weer op ze rekenen. Voorlopig blijft de openingstijd van het 
Grand Café gehandhaafd tussen 10.00 en 12.00 uur.

Horeca Peppelrode
Vanaf 1 februari is horeca Peppelrode gestart met extraatjes. Deze 
extraatjes zijn in overleg met de diëtisten gemaakt. Soms gericht 
op extra eiwitten, vezels of vitaminen maar bovenal gewoon lekker. 
Bijv. Broodje eiersalade, een lekkere vruchtencompote of een 
vegetarische bamischijf. Er wordt maandelijks geëvalueerd of de 
extraatjes in de smaak vallen.  

Tuinman Dennis in Peppelrode liet de lichtjes branden 
voor de donkere dagen die nog kwamen.
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Jaarlijks op 4 mei worden in Nederland de gevallenen tijdens de Tweede 
Wereldoorlog (1939-1945) herdacht tijdens de Nationale Dodenherdenking. Een 
dag later wordt de bevrijding van de Duitse bezetter (1940-1945) gevierd.

Wat vieren we op 5 mei?
We vieren dat we in Nederland in vrijheid leven. We vieren dat we in 1945 bevrijd 
zijn van de Duitse bezetting in Europa en de Japanse bezetting in Azië en dat we 
sindsdien in het Koninkrijk der Nederlanden vrij zijn van oorlog en onderdrukking. 
Daarnaast is 5 mei ook een dag om ons te bezinnen op het belang van vrijheid 
en om ons te realiseren dat vrijheid kwetsbaar is. Voor de vrijheid in Nederland 
hebben velen gevochten en zelfs hun leven gegeven. Het einde van de Tweede 
Wereldoorlog betekende niet dat er een einde kwam aan oorlog in de wereld. 
Nog dagelijks lijden mensen onder gewapende conflicten en de schending van 
mensenrechten. Op veel plaatsen ter wereld moeten mensen dagelijks vechten 
voor hun bestaan. 5 mei is daarom ook de dag waarop we ons bezinnen op 
onvrijheid elders in de wereld. 

‘Iemand stelt de vraag’
Beleidsvisie 2021 – 2025 van het Nationaal Comité 4 en 5 mei
In 2020 herdachten we 75 jaar vrijheid. Nu het stof van dat in alle opzichten 
ongewone jubileumjaar is neergedwarreld, maken we pas op de plaats. Het 
jaarthema van 2021 is dan ook: ‘na 75 jaar vrijheid’. Dit is een jaar waarin we de 
balans opmaken: waar staan we nu? Hoe vrij zijn we in 2021?  

De nieuwe beleidsvisie ‘Iemand stelt de vraag’ van het Nationaal Comité 4 
en 5 mei werd in november jl. aangeboden aan staatssecretaris Blokhuis van 
VWS. Het visiedocument is opgesteld in samenspraak met de Nederlandse 
samenleving, lokale organisatoren 4 en 5 mei en diverse betrokken organisaties 
en belangenverenigingen. Met de visie en het bijbehorende beleidsplan geeft 
het Nationaal Comité de komende jaren richting aan de zingeving van 4 en 5 mei. 
De titel van de beleidsvisie is afkomstig uit het gelijknamige gedicht van Remco 
Campert dat de opstellers van de visie heeft geïnspireerd. 

“Voor heel veel Nederlanders zijn 4 en 5 mei een moreel ijkpunt. Het is de 
dure plicht van het Nationaal Comité 4 en 5 mei om ook nieuwe generaties en 
nieuwe groepen in onze samenleving bij  herdenken en vieren te betrekken”, 
aldus de voorzitter van het Nationaal Comité, Gerdi Verbeet. In de beleidsvisie 
is beschreven dat dit kan door meer aandacht te geven aan de doorwerking van 
de Tweede Wereldoorlog in de huidige samenleving. In de visie is ook aandacht 
besteed aan Covid en de beperkingen waar we rekening mee moeten houden. 

Meer informatie en de nieuwe visie vindt u op de website 
van het Comité 4 en 5 mei: www.4en5mei.nl

Nu een bezoek aan het Muziekgebouw niet mogelijk is, komt het 
Muziekgebouw naar u toe. Drie keer per week brengt Muziekgebouw 
Eindhoven gratis de mooiste concerten.

Op maandag zijn dat steeds intieme luisterconcerten van de beste 
singer-songwriters tijdens ‘De Maandag van Van Meurs’, op donderdag 
gevolgd door een ‘lunchpauze concert’ met prachtige klassieke muziek. 
Op zaterdag brengt het Muziekgebouw swingende jazz tijdens de ‘Blue 
Note Club Sessions’. Ook worden regelmatig concerten en festivals 
uitgezonden die niet onder de hierboven genoemde reeksen vallen. Om 
van de muziek te genieten, gaat u naar www.muziekgebouweindhoven.nl 
Vervolgens klikt u op de pagina ‘Don’t stop the music’. U vindt daar het 
programma en de tijden van uitzending. De rest wijst zich vanzelf. Veel 
luisterplezier!!

Parktheater 
Eindhoven
Ook het Parktheater Eindhoven brengt het theater thuis, nu het nood-
gedwongen is gesloten. Ga naar www.parktheater.nl voor kijk- en 
luistertips. Op de openingspagina vindt u onder ‘laatste nieuws’ onder 
meer de rubriek ‘Theatertips voor Thuis’. 

Muziekgebouw 
Eindhoven

Dodenherdenking 
en bevrijding
4 en 5 mei 2021 

Het idee van een Brabantse lunch werd geboren nadat een bewoner in 
Wissehaege aangaf dat hij zo’n zin had in gebakken niertjes, want die at hij 
vroeger altijd.  Op de vraag aan de bewoners of er meer dingen waren die vroeger 
werden gegeten en nu uit het menu verdwenen zijn, werd een Brabantse lunch 
geboren. Balkenbrij en bloedworst stonden boven aan de wensenlijst.

Samen met twee medewerkers van horeca werd een menu samengesteld 
en de ruimte in stijl aangekleed. Er waren boerenjongens, zult, katenspek, 
bloedworst, balkenbrij, roggebrood, krentewegge. Alle bewoners van etage 1 
en begane grond werden uitgenodigd. Gerard van Maasakkers bracht muzikaal 
de juiste sfeer. Het was genieten op zijn Brabants. Alles was schoon op. Gelukkig 
hebben we de foto’s nog!

Quinta Korner

Brabantse lunch
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Het doel van de cliëntenraad
In het kader van de Wet Medezeggenschap 
Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) behartigt de 
cliëntenraad de gemeenschappelijke belangen 
van de cliënten die gebruik maken van de zorg 
van Vitalis. De raad gaat niet over de zorg van 
de individuele cliënt. Zij houdt zich bezig met 
het collectieve belang van de cliënten die 
aangewezen zijn op de zorg in het verpleeghuis. 
De cliëntenraad Brunswijck behartigt de belangen 
van bewoners Brunswijck en ziet toe op de 
kwaliteit van de dienstverlening. De cliëntenraad 
heeft de volgende functies:

• spreekbuis van bewoners;
• bewaakt de rechten van bewoners 
 en behartigt hun gemeenschappelijke
  belangen;
• adviseert gevraagd en ongevraagd 
 de directie met als doel de kwaliteit van de  
 zorg- en dienstverlening te verbeteren. 

Voor bepaalde, in de wet vastgelegde, onder-
werpen heeft de directie instemming nodig van 
de cliëntenraad. U kunt hierbij bijv. denken aan 
betrokkenheid en advies bij de aanname van 
managers.

Wat vragen wij van u?
Omdat u in teamverband werkt, is het be -
langrijk dat u beschikt over goede sociale en 
communicatieve vaardigheden. Het spreekt voor 
zich dat u affiniteit hebt met de ouderenzorg 
en dat u een positieve, kritische houding hebt 
vanuit het belang van de bewoner. Dat kan zijn 
omdat u zelf binnen Vitalis woont, familie of 
contactpersoon bent of omdat u ervaring hebt 
met, of zich betrokken voelt bij, de ouderenzorg. 
De huidige cliëntenraad bestaat uit vier personen. 
Allen voelen zich verbonden met het reilen en 
zeilen binnen Brunswijck. Zij vertegenwoordigen 
de belangen van alle bewoners van Brunswijck. 

Zes keer per jaar voert de cliëntenraad overleg 
met het management van de locatie. De 
voorzitter van de clientenraad Brunswijck neemt 
deel aan de centrale cliëntenraad van Vitalis. De 
cliëntenraad werkt onafhankelijk van de directie 
en de leden van de cliëntenraad verrichten hun 
werkzaamheden op vrijwillige basis. Er is wel 
een kleine maandelijkse onkostenvergoeding 
beschikbaar. Een inschatting van het aantal 
uren die u hiermee bezig bent zou gemiddeld 
ongeveer 6 uur/maand zijn.

Cliëntenraad Brunswijck
De cliëntenraad Brunswijck is per direct 
op zoek naar nieuwe leden

Vacature voor leden

Ons ook niet! In het verpleeghuis krijgen we dage-
lijks mails met nieuwe of aangepaste protocollen. 
We wassen onze handen al na elk contact; 
inmiddels is de lijst met voorzorgsmaatregelen 
en acties meer dan verdubbeld. 

Ik ben verzorgende IG; realiseer je wat dat betekent. 
Samen met mijn collega’s verzorg ik... of beter 
gezegd: zorgen we! We zorgen uiteraard dat de 
bewoners, die aan onze zorg worden toevertrouwd, 
hun waardigheid behouden, bieden hulp en 
ondersteuning bij wassen en aankleden, volgens 
de eigen waarden en normen van de bewoner. We 
zorgen ervoor dat hij/zij met gepoetste tanden, 
gekamde haren en voorzien van een lekker luchtje 
naar de huiskamer kan. We reiken onze arm ter 
ondersteuning bij het opstaan of lopen. We zorgen 
er voor dat bewoners geholpen worden met eten, 
als dat zelf niet zo goed meer lukt. Als medische 
ondersteuning zoals wond-of stomazorg nodig is, 
zorgen we daar ook voor. 

De meeste waardering krijgen we echter als we 
emotioneel zorgen. We bieden een schouder bij 
verdriet, drogen tranen van heimwee en gemis, 
geven een dikke verjaardagsknuffel, maken samen 
met bewoners een dansje, houden een hand vast op 
een sterfbed en bieden troost aan nabestaanden. 
Vrijwel niemand kiest vrijwillig voor een woning in 
een verpleeghuis. Onze bewoners hebben ieder 
een heel moeilijk pad afgelegd. Een pad dat hen 
naar ons verpleeghuis bracht. En daar treffen ze 
mijn collega’s en mij. Over alle handelingen die we 
uitvoeren, gooien we kilo’s liefde. Zonder knuffel of 
aanraking is dat bijna onmogelijk; zeker als mensen 
bijvoorbeeld (deels) verlamd of eenzaam zijn of 
nauwelijks meer woorden kunnen vinden om zich 
te uiten. Het is te hopen dat corona onze liefde 
en aandacht, en vooral het uitreiken ervan, niet 
verwoest.... ik moet er niet aan denken...

Judith Curfs, 
Verzorgende IG Wissehaege

De activiteitenbegeleiders kunnen rekenen 
op steun van collega’s die hun dagelijkse werk 
onderbreken om even mee te doen, een praatje te 
maken en samen een spelletje te doen. 

Horeca medewerkers en medewerkers services 
ondersteunen waar nodig is. Ook zij verdienen een 
dikke pluim. Is er een afdeling met personeelstekort 
met veel zieke medewerkers? Zorgmedewerkers 
die de hele dag in warme beschermende kleding 
de bewoners verzorgen? Ze staan klaar om te 
ondersteunen en nemen de zorg rondom de maal-
tijd voor hun rekening. Er zijn veel voorbeelden te 
noemen, geen dag is hetzelfde. De medewerkers 
zijn flexibel, betrokken en kunnen tegelijkertijd 
genieten van de warme momenten samen met 
de bewoners. Teams van receptie, schoonmaak, 
horeca, technische dienst en logistiek ondersteunen 
op alle plekken waar ze nodig zijn.  Ontbijt, lunch en 
koffierondes nemen ze met liefde en aandacht over 
om het vaste team te ontlasten. 

De dagelijkse werkzaamheden van bijv. schoon-
maak en horeca gaan intussen wel gewoon 
door. De logistieke dienst zorgt dat vuile was en 
besmet vuilnis op een verantwoorde manier wordt 
verzameld en afgevoerd. De technische dienst 
staat direct in de startblokken als er snel een 
cohort-afdeling moet worden opgetuigd of andere 
technische zaken aandacht vragen. De receptie 
medewerkers in de frontlinie, waar zij het verdriet 
maar ook de onmacht van de bezoekers aanhoren 
en een luisterend oor bieden en ook hiermee een 
stukje druk bij de zorgmedewerkers weghalen. 

In de hele organisatie kom je initiatieven en inzet 
tegen om hier samen doorheen te komen. De 
werkdruk wordt verdeeld en het verdriet, als er toch 
weer iemand is overleden, wordt samen gedeeld. 
En ook de boosheid als er een nieuwe besmetting 
wordt geregistreerd. Voor iedereen is de corona 
crisis flink aanpoten en flexibel zijn! Een dikke  
‘Dank je wel’ is hier zeker op zijn plaats. 

Het coronavirus
de aandacht ervoor kan 
je niet zijn ontgaan...

Spreekt bovenstaande u aan en voelt u ervoor om de cliëntenraad te versterken? 
Of heeft u vragen en wenst u meer informatie, dan kunt u contact opnemen met de cliëntenraad via 
Angela Toffolo, secretariaat cliëntenraden: a.toffolo@vitalisgroep.nl of telefonisch 06 401 81 385.

DANK JE WEL!!!!
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Horizontaal 
1. Taille 5. Het inladen in een vaartuig 12. 
Werkplaats 15. Geologisch tijdperk 17. Rustteken 
18. Franse stad 19. Helpster 22. Leergang 25. 
Borstvoeding geven 26. Plaats in Indonesië 28. 
Moe 29. Nu 31. Zijrivier van de Donau 33. 
Versneden, gekookte cocaïne 35. Tandeloos 
zoogdier 37. Jongensnaam 38. Nieuw (in 
samenstellingen) 39. Jongensnaam 40. Slechtheid 
41. Of iets dergelijks 42. In casu 43. Beroep 45. 
Bekeren 48. Leraar in opleiding 49. Algemene 
Kinderbijslagwet 50. Groef 52. Van vloeistof naar 
gas overgaan 56. Buurtschap in Overbetuwe 60. 
Sine anno 61. Vruchtvocht 62. Hoger 
beroepsonderwijs 63. Dochter van Zeus 64. 
Mythologische figuur 65. Ongedwongen 66. 
Voorspel spelen 69. Afvalhoop 71. Dwarsbalk 72. 
Niet mooi 73. Getal 75. Ontucht met dieren 77. 
Getekend verhaal 79. Klaaglied 82. Achteruitgang 
83. Vogel 85. Plaats in Overbetuwe 87. Och kom! 
88. Boomschors 89. Mensen die met anderen 
hetzelfde hebben meegemaakt 90. Deel van 
voormalig Joegoslavië  

Verticaal   
1. Iets dat tijdelijk zeer in trek is 2. Diskjockey 
3. Rivier in Europa 4. Reus 6. Vervoersbedrijf 7. 
Zonder toevoegsel 8. Golfstok 9. Oosters 
vrouwenverblijf 10. Stad in Frankrijk 11. Na 
Christus 12. Meubel 13. Tennisterm 14. 
Gevaarlijk 16. Bedorven 18. Interval 20. 
Hardrijden 21. Bevel 23. Deel van een gebouw 
24. Imitatiediamant 25. Vocaliste 27. Deel van 
een auto 30. Zoogdier 32. Onderwijsinstituut 34. 
Heilig boek van de islam 36. Duits lidwoord 38. 
Tijdelijke kracht 43. Vrede (Russisch) 44. Ivoor 
45. Vrucht 46. Drank 47. Nederlands Instituut 
voor Neurowetenschappen 48. Huishoudelijke 
artikel 51. Tabletje 52. Jonge stier 53. Klooster 
54. Koosnaam voor moeder 55. Bijbelse plaats 
57. Enigszins 58. Vroeger 59. Deel van een 
helikopter 60. Plaats in N.-Brabant 61. 
Krampachtige samentrekking 65. Bij voorkeur 
67. Riem voor jagershonden 68. Telwoord 70. 
Wilde haver 71. Kwezelachtig 74. Graanpakhuis 
76. Hoofddeksel 78. Trans-Europa-Expres 80. 
Lomp 81. Oost-Europeaan 84. Japans bordspel 
86. Voorzetsel 

  

Opmerkingen of vragen over de puzzels? 
Mail naar puzzelstad@gmail.com  of bel 06-46597531 

 

Los de KRUISWOORDPUZZEL op

oplossing: 

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 mei 2021 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 #22 [Lentezonnetje]
 A. v/d Velden, De Koppele 449, Eindhoven 

Horizontaal 
1. Taille  5. Het inladen in een vaartuig  12. Werkplaats  15. Geologisch tijdperk  17. Rustteken  18. Franse stad  
19. Helpster  22. Leergang  25. Borstvoeding geven  26. Plaats in Indonesië  28. Moe  29. Nu  31. Zijrivier van 
de Donau  33. Versneden, gekookte cocaïne  35. Tandeloos zoogdier  37. Jongensnaam  38. Nieuw
(in samenstellingen)  39. Jongensnaam  40. Slechtheid  41. Of iets dergelijks  42. In casu 43. Beroep  
45. Bekeren  48. Leraar in opleiding  49. Algemene Kinderbijslagwet  50. Groef   52. Van vloeistof naar gas 
overgaan  56. Buurtschap in Overbetuwe  60. Sine anno  61. Vruchtvocht  62. Hoger beroepsonderwijs  
63. Dochter van Zeus  64. Mythologische figuur  65. Ongedwongen  66. Voorspel spelen  69. Afvalhoop  
71. Dwarsbalk  72. Niet mooi  73. Getal  75. Ontucht met dieren  77. Getekend verhaal  79. Klaaglied  82. 
Achteruitgang  83. Vogel 85. Plaats in Overbetuwe  87. Och kom!  88. Boomschors  89. Mensen die met 
anderen hetzelfde hebben meegemaakt  90. Deel van voormalig Joegoslavië

Verticaal
1. Iets dat tijdelijk zeer in trek is  2. Diskjockey  3. Rivier in Europa  4. Reus  6. Vervoersbedrijf  7. Zonder 
toevoegsel  8. Golfstok  9. Oosters vrouwenverblijf  10. Stad in Frankrijk  11. Na Christus  12. Meubel 
13. Tennisterm  14. Gevaarlijk  16. Bedorven  18. Interval  20. Hardrijden  21. Bevel  23. Deel van een gebouw 
24. Imitatiediamant  25. Vocaliste  27. Deel van een auto  30. Zoogdier  32. Onderwijsinstituut  34. Heilig 
boek van de islam  36. Duits lidwoord  38. Tijdelijke kracht  43. Vrede (Russisch)  44. Ivoor  45. Vrucht 
46. Drank  47. Nederlands Instituut voor Neurowetenschappen  48. Huishoudelijke artikel  51. Tabletje 
52. Jonge stier  53. Klooster  54. Koosnaam voor moeder  55. Bijbelse plaats  57. Enigszins  58. Vroeger 
59. Deel van een helikopter  60. Plaats in N.-Brabant  61. Krampachtige samentrekking  65. Bij voorkeur 
67. Riem voor jagershonden  68. Telwoord  70. Wilde haver  71. Kwezelachtig  74. Graanpakhuis 
76. Hoofddeksel  78. Trans-Europa-Expres  80. Lomp  81. Oost-Europeaan  84. Japans bordspel 
86. Voorzetsel
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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, 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 

NIEUWE ZOMERCOLLECTIE

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!

Bovenkleding in vele natuurlijke stoffen


