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INTENSIEVE ZORG

Mirjam (61), Ine-Marie (57), Rosemary (49), dochters 
van mevrouw De Koning (93), bewoonster Vitalis 
Vonderhof aan het woord.

Wat is mantelzorgen precies? Wat houdt dat in?
In ons geval, dat we zorgen voor de sociale en 
emotionele steun voor ons moeder. Ze woont nu 
een jaar op Vonderhof. Ze heeft dementie. Van 
nature is ze een einzelgänger. Als ze ons niet had, 
kwam ze nergens meer. Elke dinsdag gaan we met 
vieren gezellig naar de markt. Verder zorgen we 
ervoor dat elke dag even iemand bij haar langs gaat. 
Gelukkig hebben we een groot gezin, we zijn met 
vier meiden en twee jongens.

Ze is als enige uit een gezin van 17 kinderen nog over. 
Ze is 93. Wij hebben een superjeugd gehad. Mama 
was warm, betrokken en haar tijd ver vooruit. Ze 
brak haar heup, revalideerde maar na een tweede 
val was het niet meer verantwoord dat ze alleen 
bleef wonen. Ze woont nu een jaar op Vonderhof en 
wat zijn we daar blij mee. Het voelde meteen goed, 
gezellig, meer rust, vriendelijke medewerkers. En 
omdat we als mantelzorgers hier best vaak komen, 
leren de medewerkers ons ook steeds beter kennen 
en wij hen. We worden goed op de hoogte gehouden 

en als er iets is, bellen ze eerst ons. Gemiddeld zijn 
we allemaal wel een dag in de week bezig met 
mantelzorg. Er is veel begrip in onze omgeving en 
zelfs respect, zowel privé als op het werk. Vaak 
hebben ze zelf ook een bepaalde leeftijd waar 
mantelzorg een (toekomstig) thema is.

Op Vonderhof is de mantelzorg goed aangesloten 
op de professionele zorg. Er wordt ook van alles 
aangeboden. Familieavonden met elke keer een 
ander thema. Dan gaat het over dementie, dan 
over onbegrepen gedrag. En allemaal in jip-en-
janneketaal, zodat iedereen het ook echt begrijpt. 
Heel waardevol. Medewerkers nemen alle tijd voor 
je en je kunt met al je vragen terecht. 

Wat best moeilijk is als mantelzorger, is de verant-
woordelijkheid die je constant voelt. Vooral toen 
moeder nog alleen woonde. Heeft ze wel wat 
gegeten? Zou ze niet gevallen zijn? Sinds ze op 
Vonderhof woont is dat gelukkig een stuk minder. 
Nu zit het meer op sociaal gebied. Is vandaag 
wel iemand bij haar geweest? We plannen ons 
leven er helemaal omheen. We doen dat met 
alle liefde en zijn blij dat we dat nog kunnen 
doen. Zij heeft altijd zo goed voor ons gezorgd, 

nu mogen wij. We genieten van de kleine dingen. 
Haar humor is ze nog steeds niet verloren. Gisteren 
vroegen we nog, toen ze lekker smakelijk aan het 
eten was: ”Is er überhaupt iets dat jij níet lust?” 
Drie tellen zagen we haar nadenken en toen zei ze: 
“poep”.  

“Als mantelzorger zorg ik vooral dat mijn moeder 
zo goed mogelijk in haar vel zit. We proberen er 
zoveel mogelijk op uit te gaan. Ze gaat graag naar 
het bos. We bekijken samen fotoboeken en lezen 
bijvoorbeeld voor uit haar babyboek, dat haar moeder 
nog voor haar heeft gemaakt. Daarnaast regel ik een 
aantal praktische zaken. Denk aan het regelen van 
de financiën vanuit mijn rol als haar bewindvoerder, 
het verkopen van haar huis, haar auto. Ik vind het 
belangrijk om haar als gelijke te blijven zien, stem 
ook alles zoveel mogelijk met haar af. Gelukkig zijn 
mijn vrouw en ik in de luxe positie dat we niet meer 
werken, dus we hebben ook alle tijd hiervoor.” 

Wist u dat 36% van de vrouwen 
in Nederland (16+) mantelzorg geeft? 

De heer Peter Dubbelman mantelzorger 
en zijn moeder, woonachtig in Brunswijck (Zonplein).

Tip voor (potentiële) 
mantelzorgers

Probeer ook je eigen leven te houden! Dat 
wordt namelijk snel vergeten. Ben niet 

alleen maar bezig met mantelzorgen. Dat 
houd je niet lang vol. Sinds ons mam op 
Vonderhof woont, hebben wij dat stukje 

gelukkig weer terug. Het is weer van last 
naar gezelligheid gegaan. 

Eindhoven telt ruim 26.000 mantelzorgers. 

De Wet Maatschappelijke Ondersteuning 

(WMO) vraagt sinds 2015 aan gemeenten om 

mantelzorgers jaarlijks een blijk van waardering 

te geven. Deze waardering is bedoeld als 

een publieke uiting van respect voor wat 

mantelzorgers voor de stad betekenen. 

In Eindhoven voert Steunpunt Mantelzorg 

Verlicht de regeling uit namens de gemeente. 

Schrijf u in voor het mantelzorgcompliment, 

de mantelzorgpas, het mantelzorgkoffertje, 

een passe-partout om voordelig te gaan 

zwemmen, 3x per jaar M-nieuws en meer 

extra’s en ondersteuning.

Meer informatie: www.mantelzorgverlicht.nl
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Jubilarissen vrijwilligers 
binnen Brunswijck, Peppelrode, 
Vonderhof en Wissehaege  
25 jaar
Dhr. G.J.M.J. Horvers > Vitalis Peppelrode oorkonde
Mevr. H.M.J. de Groof-van Etten > Vitalis Brunswijck oorkonde

12,5 jaar
Mevr. J.M.T. van Delft-van de Kerkhof > Vitalis Wissehaege Penning
Mevr. M. Oosterom-Fontijn > Vitalis Wissehaege penning
Mevr. J.P.W.H. van Hedel-van Eijk > Vitalis Wissehaege penning
Mevr. E.M.H. Vogels-de Vrees > Vitalis Wissehaege penning
Mevr. H. Houtzager > Vitalis Peppelrode penning
Mevr. E.C.M. Schellekens-van der Linden > Vitalis Peppelrode penning
Dhr. E.A. Markgraaff > Vitalis Peppelrode penning
Dhr. H.W.M. Kivits > Vitalis Brunswijck penning
Mevr. W.C.J.M. Evers-Willems > Vitalis Vonderhof penning
Dhr. M.C. Bouwmans > Vitalis Vonderhof penning
Mevr. M.J.E. Kip-Soors > Vitalis Vonderhof penning

Hanny van Delft was vorig jaar 12,5 jaar vrijwilligster bij Vitalis en wordt 
dit jaar gehuldigd omdat zij 25 jaar vrijwilligster is binnen de gemeente 
Eindhoven.

Wat is een 
Qwiek up?
Een Qwiek up is een verrijdbare 
projector waarop beelden en geluid 
kunnen worden afgespeeld. Het 
apparaat is mobiel inzetbaar op een 
afdeling en met een groep, maar ook 
individueel kan een mooie sfeerbeleving worden gecreëerd. 

Inmiddels zijn er meerdere Qwiek up ’s aanwezig in de locaties van 
intensieve zorg (Peppelrode, Vonderhof en Wissehaege) die gedurende de 
dag op diverse afdelingen kunnen worden ingezet.  De medewerkers zijn 
goed bekend met de mogelijkheden. Tijdens activiteiten kan gezamenlijk 
worden genoten van een show van André Rieu of een bezoek aan een groot 
aquarium. Voor bedlegerige bewoners kan de projectie op het plafond 
worden gericht, waardoor zij kunnen ontspannen bij een wandeling door 
het bos of een uitzicht op zee met geluid van de golven. Maar ook beelden 
van de kinderen en kleinkinderen met persoonlijke boodschappen kunnen 
via een USB-stick worden geprojecteerd in de Qwiek up. De familie en de 
bewoner kunnen samen genieten van beelden van de kleinkinderen of 
bijv. vakantie-ervaringen. Zo kan er worden ingespeeld op de persoonlijke 
behoeftes van de cliënt. De inzet van de Qwiek up is een goed voorbeeld 
van een belevingsgerichte zorgaanpak. De bijgevoegde foto komt van de 
kleinschalige wooneenheden voor demente ouderen.

Koersplan Vitalis
In oktober lanceerde Vitalis de nieuwe koers voor de komende jaren. 
Waar staan we voor en wat staat ons te doen? Het streven is helder en 
vol ambitie: 

Wij willen dat mensen bij ons gelukkig oud zijn. Vanaf het moment 
dat ouderen voor ons kiezen, zijn wij er voor hen. Onze zorg is top!

De komende jaren werken wij aan de invulling van deze ambitie. Dit 
doen we aan de hand van vijf thema’s. Hierbij houden we rekening met 
de veranderende omgeving, vragen van bewoners én dat wat we om ons 
heen zien gebeuren. 

Medewerkers en vrijwilligers 
zijn opgeroepen om actief 
deel te gaan nemen aan de 
brainstorm bijeenkomsten. In 
november en december zijn 
er per onderwerp aftrapdagen 
ingepland. Samen gaan we 
voor deze ambitie en vullen 
we de koers verder in. 

Lees meer over het 
totale koersplan op 
www.vitalisgroep.nl

Het leven heeft mij dag aan dag heel duidelijk laten blijken,
de mooiste dingen die je ziet, die zie je, zonder te kijken.
Ze blijven bij je bovendien, je hebt ze met je hart gezien.

(Toon Hermans)

De redactie van de Courant wenst u 
mooie Kerstdagen en een goed Nieuwjaar

Vrijwilligersfeest 

Op alle locaties werden de vrijwilligers in het zonnetje gezet en gefêteerd 
met lekker eten, muziek en gezellig heid. De locaties slaan de handen 
ineen om waar nodig samen het feest te ver zorgen. Dit jaar werd in de 
keuken van Peppelrode een Italiaans buffet bereid voor de vrijwilligers van 
Brunswijck. In september werd op de locaties Vonderhof en Wissehaege 
een gezellige barbecue georganiseerd bij het Genneperpaviljoen. 
In oktober genoten vrijwilligers in Brunswijck van een Italiaanse avond en 
Peppelrode koos voor het thema 50 jaar Vitalis. Eten was heerlijk, leuke 
muziek en uitstekende sfeer.
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Ik had zin om te beginnen en de baan had in alle 
opzichten alleen maar voordelen. Alle seinen 
stonden op groen.  Toch merkte ik in de weken 
erna, dat ik meer en meer onzeker werd, dat ik 
begon te twijfelen of mijn beslissing wel de juiste 
was. Raar, maar de angst voor het onbekende 
en onzekere bekroop mij en de gedachte om 
al het vertrouwde te moeten achterlaten. Ik 
raakte behoorlijk van slag, ver uit het geestelijke 
evenwicht, waarover ik meende in redelijke mate 
te beschikken. De betekenisvolle verhalen die mij 
normaliter kracht en inspiratie gaven, kwamen 
niet meer bij me binnen, resoneerden niet meer 
in mij.  Zoals het relaas van Abraham, die zijn 
vertrouwde omgeving achter zich laat op weg 
naar een onzekere toekomst, omdat God dit van 
hem vraagt. Ze “werkten” niet meer, ze waren 
niet meer dan een samenraapsel van woorden.

Al twijfelend rees de ene vraag na de andere. Is 
‘geestelijk evenwichtig zijn’ een eigenschap of 
gemoedstoestand waar een geestelijk verzorger, 
en dus ook ik, over zou moeten beschikken? Want 
als het je zelf niet lukt om evenwicht te bereiken, 

hoe kun je mensen begeleiden die uit evenwicht 
zijn? Toch is dit maar de vraag; misschien is het 
namelijk wat kort door de bocht, en gebaseerd op 
een opvatting als geestelijke ‘leiding’, als richting 
bepalen, het voortouw nemen.  

Voor mij bestaat geestelijke verzorging echter 
voor een belangrijk deel uit het met de ander 
mee-gaan, mee-bewegen, en minder een 
richting wijzen. Want die richting, welke kant 
het op gaat krijgt slechts zoekend, bewegend, 
contouren. Mee-bewegen kun je pas als je een 
gewoon mens van vlees en bloed bent, die ook uit 
het lood geslagen kan worden, die ook kwetsbaar 
is, geraakt kan worden, die ook zoekend is, naar 
evenwicht, naar richting. Om op deze manier écht 
contact te kunnen maken met de ander. En om 
gevoelig te blijven voor wat in het/mijn leven 
écht van waarde is. 

Als ik zo terugkijk op mijn eerste maanden bij 
Vitalis, ben ik blij dat ik heb doorgezet, niet ben 
gevlucht, maar in de onzekerheid heb volhard. 
Dat lukte met de steun van vertrouwde mensen 

om mij heen én van nieuwe mensen die ik 
ontmoette. Zij gaven mij een luisterend oor, 
spraken bemoedigende woorden, en toonden 
vooral begrip voor wat er in mij omging. De 
onzekerheid van het begin heeft nu plaats 
gemaakt voor een dubbele bevestiging: dat ik 
een goede stap heb gemaakt, én het feit dat ik 
daardoor in eerste instantie flink uit evenwicht 
raakte gewoon goed is, er mag zijn. 

Het gaat in deze tekst veel over mezelf; het is 
dan ook bedoeld als een stukje introductie van 
wie ik ben. Uiteraard gaat het in ons werk vooral 
over u en over ons en centraal staat daarin de 
ontmoeting. 

Ik wil u graag ontmoeten! In een huiskamer, bij 
een gespreksgroep, een viering, in een gesprek 
van mens tot mens, of gewoon op de gang of in 
het restaurant. Graag tot ziens.

Stephan Claassen, Geestelijk verzorger 
Locaties Wissehaege en Wilgenhof

Mee-bewegen
In een trein, ergens begin november, mee-bewegend met 
een heleboel mensen, was ik op weg naar het Teylers Museum 
in Haarlem voor de tentoonstelling met tekeningen van 
Leonardo da Vinci. Mijn telefoon ging. Het bleek geweldig 
nieuws: of ik bij Vitalis wilde komen werken als geestelijk 
verzorger. Fantastisch! Na 23 jaar bij mijn vorige werkgever 
was ik toe aan een nieuwe baan, met nieuwe mensen, in een 
inspirerende omgeving.  

Op 28 november werd op het Dagcentrum in 
Wissehaege een hele grote voorraad speelgoed 
overhandigd aan een vertegenwoordiger van 
Stichting Leergeld, de wethouder van de ge -
meente Veldhoven, de heer Daan de Kort en de 
heer Wim Meyberg, PvdA gemeente Veldhoven. 

Het dagcentrum in Wissehaege wordt bezocht 
door mensen vanuit de thuissituatie die behoefte 
hebben aan een dagstructuur. De senioren met 
beginnende dementie krijgen geheugentrainingen 
aangeboden. Er worden bewegingsactiviteiten 
aangeboden. Ook activiteiten buiten het Dag-
centrum worden opgepakt: concerten, zwemmen 
of in deze tijd van het jaar het bezoeken van een 
kerstmarkt. De bezoekers hebben een grote 

inbreng in de activiteiten die worden ondernomen. 
Een kleinschalig dagcentrum dat met veel passie 
en enthousiasme hun cliënten ondersteunt waar 
dat nodig is. 

Start van de actie
De oorlogsjaren van 1940-1945 zijn voor veel 
bezoekers nog herkenbaar, maar rond de 
feestdagen komen ook de verhalen van de 
magere jaren. Zij weten nog goed dat het niet 
vanzelfsprekend was dat Sinterklaas een mand 
vol cadeaus binnenbracht. Je was blij met een paar 
nieuwe sokken en wat snoep. Hun betrokkenheid 
is groot bij minder bedeelden en dat was de basis 
voor deze actie. Uiteraard met ondersteuning 
van Juul en Daisy en de rest van het team. Na 

een gesprek met de heer Meyberg kregen de 
initiatiefnemers advies en toegang tot een groot 
netwerk. Dat is letterlijk ‘afgestroopt’ en met 
veel succes! Royale giften van ondernemers, 
particulieren, wijkbewoners, medewerkers en 
vrij willigers die in hun vrije tijd de giften gingen 
ophalen.  

Zoveel enthousiasme, zoveel blijdschap, zoveel 
mooie herinneringen aan vroeger tijden. Vol 
vertrouwen overhandigt Sinterklaas al deze 
geschenken aan de vertegenwoordigers van 
gemeente Veldhoven en Stichting Leergeld. Zij 
gaan zorgen dat de minder bedeelde kinderen in 
Veldhoven dit jaar een prachtig Sinterklaasfeest 
hebben.

Voel je goed en 
beteken iets 
voor een ander
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Voordat we aan de decembermaand gaan beginnen, met alle 
feestelijkheden en diners, wil ik graag terugkijken op wat wij 
met ons team Horeca het afgelopen jaar georganiseerd hebben 
voor onze bewoners.

Vanaf februari zijn de bewoners van de somatische afdeling op 
een vaste dinsdag gast in het restaurant voor een maandelijkse 
thema-avond. Samen met onze gasten hebben we genoten van: 
een stamppotavond, erwtensoep en pannenkoeken. In maart: fish 
and chips op een krant, lekker met de vingers. In mei natuurlijk het 
aspergediner. Juni was een speciale maand. Geheel gratis kwam Taks 
Yuen met zijn team van restaurant Mei Wah een Chinese maaltijd 
voor onze bewoners koken en serveren. Het was in één woord 
geweldig! De tafels werden mooi gedekt en versierd met verse 
bloemen. Bewoners en personeel genoten van een heerlijk diner. 
Er waren op dat moment 120 gasten in het restaurant en Atrium 
aan het eten. Bewoners die de voorkeur gaven aan een maaltijd 
in een rustiger omgeving, zoals de demente ouderen, kregen die 
geserveerd op de eigen afdeling. In juli gingen wij met een prachtig 
versierde kar naar de afdelingen toe en trakteerden op een lekker 
dessert dat iedereen ter plekke kon samen stellen. De koks zorgden 
voor frisse huzarensalades op deze warme avonden. In augustus 
verrasten we alle bewoners met taart en gebak. September 
natuurlijk mosselen met rauwkost en friet, om je vingers bij af te 
likken! In oktober kwam de pizzakoerier binnenrijden om heerlijke 
pizza’s te bezorgen. De avond werd afgesloten met een echte 
Italiaanse panna-cotta. November stond in het teken van high tea. 
We brachten een lekker soepje, schalen met sandwiches en wraps, 
etagères met allerlei zoete lekkernijen en een glaasje bubbels naar 
de afdeling. Daarbij natuurlijk thee én voor de liefhebbers was er 
koffie.

Al deze activiteiten waren natuurlijk niet mogelijk geweest zonder de 
ondersteuning van de medewerkers welzijn en zorg medewerkers. 
Hartelijk dank voor jullie hulp! 

Drukbeocht zijn de frietavonden op maandag. De bezoekers-
aantallen laten zien dat dit een groot succes is. Daarnaast wordt 
op toerbeurt een afdeling voorzien van friet, snack, rauwkost, 
appelmoes en een drankje. Heel anders en veel kleiner is de lunch 
op vrijdagmiddag voor een viertal PG-bewoners. In de bibliotheek 
of het Grand Café dekken we de tafel en onder het genot van een 
glaasje wijn of ander drankje gebruiken zij hier de  lunch. Het is 
genieten tijdens deze momenten in het kleine restaurant.

We kijken terug op mooie middagen en avonden. Ook wij hebben 
er van genoten om dit te kunnen organiseren. Nu gaan we ons 
richten op de decembermaand. We hopen dat u gaat genieten van 
de kerstdiners en andere feestelijke activiteiten. Wij komen u graag 
ook in 2020 weer culinair verrassen. 

Namens al mijn collega’s van de horeca, wens ik u fijne feest-
dagen en een smaakvol 2020 toe.

Mirjam Srhoj
Aandachtsfunctionaris eten en drinken Wissehaege

Doe een Wens 
in Vitalis Wissehaege  
Kwaliteit van leven en erbij horen is voor iedereen van groot belang. Dat 
blijkt ieder jaar weer uit het project: Doe een Wens. De bedoeling van 
Doe een Wens is vooral om bewoners de gelegenheid te geven om met 
het indienen van hun wens te laten weten wat ze nou echt graag zouden 
willen. Het doel van Doe een Wens is om de vraag van bewoners te horen 
en te beantwoorden.

Medewerkers ontwikkelen nog meer oog voor de diversiteit onder de 
bewoners en pakken deze gelegenheid aan om meer persoonlijke aandacht 
te geven: de bewoner doet er toe. Ook in 2020 gaan weer een aantal wensen 
vervuld worden. De cliëntenraad heeft zich volledig eigenaar gemaakt van 
het project en is ook in 2020 de drijvende kracht achter de invulling van de 
ingediende wensen. De leden van de cliëntenraad brengen de kerstkaarten 
in december, vóór de Kerstdagen, naar de afdelingen. Vul uw wens in 
en stop uw kaart in de bekende bussen van Doe een Wens bij de receptie 
van Wissehaege en bij de ingang van de kleinschalige wooneenheden.  Wij 
bespreken de wensen met de vaste medewerkers om een goed beeld te 
krijgen van de mens achter de wens. Wij ontmoeten elk jaar enthousiaste 
medewerkers die meedenken en met heel creatieve oplossingen komen om 
wensen in vervulling te laten gaan. 

Wij houden u van de verdere invulling op de hoogte.

Roos-Marie Beek en Annie Hoogendam, 
cliëntenraad Wissehaege

Wissehaege 
Culinair 2019 
in vogelvlucht

• 10 december: Toegankelijk voor iedereen, maar alleen op inschrijving.
 Inmiddels is de inschrijving gesloten. Vol = Vol. Op 10 december wordt  
 alleen het kerstdiner geserveerd. 
• Op 11 – 13 – 16 – 18 – 19 – 20 december serveren wij in het Grand Café 
 alléén  een dagmenu.
• Op 24 december Kerstavond is het restaurant gesloten. Het Grand Café is
  geopend tot 20.30 uur.
• Op 25 en 26 december serveren wij alleen een  kerst(dag)menu. Reserveren
  bij de medewerkers van het Grand Café is aan te bevelen. Vol = Vol
• Op Oudjaarsavond 31 december is het restaurant gesloten. Het Grand Café 
 is geopend tot 20.30 uur.
• Op 1 januari 2020 serveren wij een Nieuwjaars (dag)menu. Reserveren bij de   
 medewerkers van het Grand Café is aan te bevelen. Vol = Vol

Let u op de publicatieborden voor aanvullende informatie of aanpassingen!

Kerstdiners voor bewoners Wissehaege en eventuele genodigde 
familieleden
• 11 december Begane grond kleinschalig wonen pg links
• 13 december Etage 2 Somatiek
• 16 december Etage 3 Somatiek 
• 18 december Begane grond kleinschalig wonen pg rechts
• 19 december Etage 2 kleinschalig wonen pg rechts
• 20 december Etage 1 en bewoners hospice, Groepswonen BG 

Het kerstdiner voor de bewoners is gratis. Genodigden schrijven zich in bij 
het Grand Café en kunnen tegen betaling deelnemen. 

Team Horeca Wissehaege wenst u en de uwen fijne Kerstdagen en 
een goed begin in 2020!

December programma 
Restaurant van Wissehaege
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Richard Kandhai, 74 jaar en vrijwilliger bij Brunswijck vertelt: 
“Op mijn 33e kwam ik uit Suriname naar Eindhoven. Mijn broer 
woonde al hier. Ik moest wel even wennen aan Nederland. 
De kou. De stropdassen. Daar is het in Suriname veel te warm 
voor. Mijn moeder leeft (90) en woont er nog. Elk jaar ga ik 
haar opzoeken.” 

“Inmiddels werk ik al 13 jaar als vrijwilliger bij Brunswijck en help 
ik ouderen met naar buiten gaan, maak ik een wandelingetje 
met ze, drinken we een kopje koffie en help ze met de lunch. 
In de zomer zorg ik voor de groene tafel waar we  zelf groenten 
kweken en geef ik de planten in de binnentuin water. Elk jaar 
is er een vrijwilligersfeest. Dat is altijd erg gezellig. Ik voel me 
er echt bij horen. Vorig jaar was ik 12,5 jaar  in dienst.”

“Naast dit vrijwilligerswerk doe ik ook wat voor weeskinderen 
in India. Wij hebben daar een tweekamerappartement. Als 
we er niet zijn dan stellen we ons huis beschikbaar aan de 
kinderen.  Wat me zo jong houdt? Elke ochtend mediteer ik 
een half uur, daarna een uur yoga. Verder drink en rook ik niet. 
Ik fiets een paar keer per week naar een volkstuintje van 300 
m2 waar ik gezonde bio groenten verbouw (ons paradijs). Ik 
geniet van de geuren en het contact met de mensen daar. Het 
vrijwilligerswerk in Brunswijck houdt me natuurlijk ook jong!”  

Lijkt het jou ook leuk om vrijwilligerswerk te doen? 
Kom vrij blijvend een dagje meelopen. Meer informatie? 
i.schoenmakers@vitalisgroep.nl coördinator vrij willigers werk 
of via de receptie van Brunswijck.

Hoezo oud?
Soms hoor je in de wandelgangen zomaar een bijzonder verhaal. Graag delen 
we met u de activiteiten van een vrijwilliger:

Jos Deckers, vrijwilliger op Zonplein, Akkerplein en Beekplein (voorheen unit 4) in 
Brunswijck kookt 3x per week een volledige maaltijd voor de bewoners. Jos is 80+ 
en woont op Horst Kronehoef. Het team en de bewoners van Brunswijck zijn in 
hun nopjes met deze ’gouden’ vrijwilliger. Jos is een schoolvoorbeeld van er toe 
doen en meedoen in deze maatschappij. 

Richard Kandhai 
vrijwilliger in 
Brunswijck
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Voor het 350-jarig jubileum van Rembrandt is een oproep voor een wedstrijd 
geplaatst. Iedereen binnen Vitalis kon een zelfgemaakt werk inleveren, 
geïnspireerd op Rembrandt. Alle kunstwerken zijn gepresenteerd in een 
gezamenlijke tentoonstelling. Het is een dynamische tentoonstelling 
geworden met serieuze werken waaronder een Nachtwacht, geheel gebor-
duurd door een bewoner (87) van Berckelhof. En soms minder serieuze werken 
met de nodige humor. “Kunst brengt mensen samen. Het maakt niet uit wat 
je maakt, je hoort erbij” aldus Sylvia van Aggel, initiatiefnemer en project- 
coördinator Berckelhof. 

Door de jury, bestaande uit een bestuurslid, een kunstenaar en een medewerker 
van het Vincentre is Emmie van Hecke-van de Laar uitgeroepen tot de winnaar 
van de Rembrandt tentoonstelling. Geïnspireerd door de portretten en hét licht 
van Rembrandt heeft Emmie een aantal bewoners van Brunswijck gefotografeerd. 
De bewoners zijn gefotografeerd in raamlicht, net zoals Rembrandt vroeger 
schilderde. Toch zie je bij elke foto een referentie naar nu. Kunst beweegt en 
participeert binnen Vitalis. Wegens het ontvangen enthousiasme en de grote 
belangstelling is besloten om volgend jaar een Van Gogh wedstrijd te organiseren. 
Meer informatie hierover volgt nog.

Dit is het jaar van 
Rembrandt 

  Roos van Boerdonk nam afscheid  

  van haar bewoners in Brunswijck  
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Kienen
Kosten: € 2,-/plankje

Elke woensdagmiddag 
vanaf 14.15 uur
 in de Salon

Klassieke muziek

Elke maandag 
van 14.00 tot 15.00 uur 
in het Atelier

Lenie maakt het 
gezellig
Op vrijdagavond wordt er 
gezongen, dvd gekeken, 
muziek geluisterd en mini 
optredens verzorgd

Mannengroep 

Elke dinsdag 
van 14.00 tot 16.00 uur 
in het Atelier

Herdenken

Op woensdag 11 maart   
vanaf 19.00 uur 
in de Salon

Creatieve middag

Elke woensdag  
van 14.00 tot 16.00 uur
in het Atelier 

Creatief

Aan het begin van de 
week wordt gebreid, 
gehaakt, gefröbeld en 
ook veel gekletst

Kienen

Elke donderdag  
van 19.00 tot 21.00 uur 
in de Brasserie 

Wandelen

Elke woensdag 
genieten en lekker praten 
met elkaar over het leven 
tijdens een wandeling

Beweegactiviteit

Elke donderdag  
van 14.30 tot 15.15 uur 
in de Brasserie 
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Evenementen   januari / februari / maart

Gerard van Kol

Maandag 27 januari 
van 14.30 tot 16.30 uur 
in de Carrousel

Nieuwjaarsreceptie
met muzikale omlijsting 
door Karel & Co
Dinsdag 7 januari    
aanvang 14.30 uur 
in het Atrium

Dubbel Plus
 

Maandag 3 februari 
van 14.30 tot 16.30 uur 
in de Carrousel

Bingo
Kosten: € 2,-/plankje
Donderdag 9 januari, 
6 februari en 5 maart  
aanvang 14.30 uur 
in het Atrium

It Takes Two

Maandag 10 februari  
van 14.30 tot 16.30 uur 
in de Carrousel

Seniorenorkest 
Wedertklank
40-jarig bestaan
Donderdag 13 februari  
aanvang 14.30 uur 
in het Atrium

Two Ladies

Maandag 2 maart 
van 14.30 tot 16.30 uur 
in de Carrousel

Carnavalsmiddag 
met de Kletsmeiers

Zaterdag 15 februari 
aanvang 14.30 uur 
in het Atrium

Midlife + Band

Maandag 23 maart  
van 14.30 tot 16.30 uur 
in de Carrousel

Vogelshow
tentoonstelling van 
diverse soorten vogels
Donderdag 19 maart  
aanvang 14.00 uur 
in het Atrium 

Samener op uit!



7courant | december 2019

1. Ga naar de website 
 www.vitalis.samenUITagenda.nl

2. Selecteer aan de rechterzijde de 
	 betreffende	Vitalis	locatie.

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

samen agenda.nl
vitalis

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

website kijken.

Top SamenUIT evenementen

Peppelrode
W

issehaege
Vonderhof

Brunsw
ijck

Uitvoering Trotse Kameraden
Van vrijdag 14 t/m zondag 16 februari is er 
een optreden van de Trotse Kameraden bij het 
CKE. Deze toneeluitvoering wordt opgevoerd 
door bewoners van Vitalis, buurtgenoten en 
vrijwilligers.

Optreden Steven Kazan

Op 7 januari vanaf 19.00 uur in de Salon
Een spetterend optreden van de zoon van, jawel 
Hans Kazan. Goochelen en trucs zullen ons om de 
oren vliegen. Entree € 5,-.

Peuterproject 
Om de week op woensdag van 10.00 tot 
11.00 uur komen er peuters op bezoek vanuit 
“De Kinderkamer”. Samen met de bewoners 
wordt er geknutseld, gespeeld en wordt er 
samen plezier gemaakt.

Kaarten maken  

Elke vrijdag middag worden er in het 
Atelier kaarten gemaakt. Onder het genot van 
een praatje en een kopje koffie komen daar 
de mooiste dingen tot stand.

Carnaval met een optreden 
van DJ Brigit

Op maandag 24 februari treedt DJ Brigit 
op met heerlijke carnavalsmuziek. Er mag 
natuurlijk meegezongen en gedanst worden.

Carnavalslunch met bezoek 
van de Stadsprins
Vrijdag 21 februari aanvang 11:30 uur 
in het Atrium/restaurant. Tijdens de lunch komt 
de Lampegatse stadsprins met zijn gevolg de 
carnavalssfeer bepalen. 

Optreden van Sef Thissen

Donderdag 16 januari aanvang 14:30 uur 
in het Atrium. Sef Thissen is een bekende bariton 
voor de klassieke muziek liefhebber. Het concert is 
met Bariton en Piano.                    Voor boekingen: tel. 06 - 17 55 96 50

Optocht Lampegat

Op 22 februari is het weer de jaarlijkse optocht 
van Carnaval, dit jaar zijn we iets ludieks van 
plan, maar de uitwerking zijn we nog aan het 
uitdokteren, maar leuk wordt het zeker.

Aan de slag!
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11 en 12 november GLOW
GLOW is een gratis te bezoeken lichtkunstfestival in 
Eindhoven dat ieder jaar in november plaatsvindt. Dit jaar 
voor de 14e keer onder het thema  Living Colors.

De bewoners en vrijwilligers van Vonderhof lopen elk jaar 
de Glow route. In 2019 was het al weer de 9de keer en ook 
dit jaar was het een grandioos feest. De prachtige licht- 
kunstwerken en de speciale sfeer in de stad. Bij thuiskomst 
chocolademelk en slagroom.

Glow in Eindhoven

Winterse kwaaltjes
Een verkoudheid heeft u in de winter gauw te pakken. 
Hoe krijgt u het en wat kunt u ertegen doen? 
Neusverkoudheid is een van de meest voorkomende winterse kwaaltjes. Het 
wordt veroorzaakt door rhinovirussen, een grote groep verkoudheidvirussen. 
Het virus dringt de neus binnen als de weerstand laag is en nestelt zich in het 
slijmvlies. Dit raakt geïrriteerd en zwelt op. Na een aantal dagen komt het slijm 
los. De verkoudheid is dan op haar hoogtepunt. Als een neusverkoudheid niet 
wordt aangepakt kan het neusslijmvlies zo erg opzwellen dat de verbinding 
tussen neus- en bijholtes geblokkeerd raakt. De bacteriën in de bijholtes krijgen 
dan de kans zich te vermenigvuldigen. Al gauw krijgt u het gevoel dat uw hele 
hoofd verstopt zit. Dit is een van de symptomen van een bijholteontsteking. 
Ook druk op de ogen en op het neusbeen wijzen daarop. Of een stekende 
hoofdpijn bij het vooroverbuigen en een slijmafscheiding die naar de keelholte 
loopt terwijl u in bed ligt. Wanneer de ontsteking langere tijd aanhoudt is het 
verstandig naar de dokter te gaan. 
Wat kunt u doen om complicaties bij een neusverkoudheid te voorkomen:                      
• Probeer zoveel mogelijk door uw neus te ademen.                                                                                               
• Snuit uw neus zo min mogelijk.                                                                                                                         
• Knijp tijdens het snuiten of niezen nooit beide neusgaten tegelijkertijd dicht
• Uw neus ophalen is beter dan snuiten. Ook geeft het minder kans op 
 de verspreiding van de verkoudheid naar de bijholtes.                                                                                                                                     
• Zet voor het slapengaan een doorgesneden ui naast uw bed.                                                                            
• Drink voldoende.
• Neem geen zoete melkproducten. Die houden het slijm in de keelholte vast. 
 Zure zuivelproducten als karnemelk zijn beter.

Hoesten is een reflex van het lichaam om zich te verdedigen tegen binnen-
gedrongen, prikkelende deeltjes in het strottenhoofd en de luchtpijp. Door te 
hoesten houdt of maakt het lichaam de toegang naar de longen schoon. Bij een 
verkoudheid raakt het slijmvlies in de luchtwegen geïrriteerd. Meestal wordt 
er een overmatige hoeveelheid slijm geproduceerd. Hoesten is bij verkoudheid 
ofwel het gevolg van de ‘prikkels’ die de geïrriteerde luchtwegen opleveren 
(de zogenaamde prikkel- of kriebelhoest) of een reflex om het overtollige 
slijm af te voeren (vastzittende hoest). Om de hoest te verminderen kunt u een 
hoestdrank, hoestcapsules of -tabletten gebruiken.

Bron: Plus online

  Gezellig naar de markt  

  met vrijwilligers van Vonderhof  

  Op pad met Halloween  

Vonderboys actieve senioren

Eindhoven stond van 19 t/m 27 oktober weer in het teken van de Dutch Design Week. 
Ook dit jaar zijn er veel makers en initiatieven te zien. Hierboven de Vonderboys bij een 
workshop smeden. Tevens was de Vonderbike te bewonderen in de locatie Wilgenhof.

Smaken verschillen
Een bordspel met vragen over eten en drinken, dat ik samen 
met bewoners en medewerkers kan spelen. Op een speelse 
manier en onder het genot van een hapje en een drankje gaan 
we samen in gesprek over eten en drinken.

Naast dat het erg gezellig is, wisselen we ervaringen met elkaar 
uit en heeft iedereen de gelegenheid om verbeterpunten aan 
te geven. De komende maanden ga ik met het spel en de 
verbeterpunten aan de slag.

Mirjam Srhoj
Aandachtsfunctionaris eten en drinken
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Kwart over acht, de geur van gebakken eieren stijgt op van de verschillende etages in 
Peppelrode. Niet gebakken door zorgpersoneel deze woensdag, maar door leerkrachten 
van Salto-basisschool ‘t Karregat in Eindhoven. Waarom hebben ze juist voor deze manier 
van actievoeren gekozen? “We waren het er direct over eens dat we wilden staken”, legt 
leerkracht Marjolijn Oerlemans uit. “Mensen in de zorg hebben het ook zwaar en kunnen 
niet zomaar het werk neerleggen.” Onder de ouders van kinderen was er veel steun voor 
deze vorm van actievoeren, vertelt leerkracht Vesbiye Demirbas. “En we willen iets positiefs 
doen, in plaats van alleen gemopper en geklaag”, zegt leerkracht Teja Stiphout.

De leerkrachten van Basischool Floralaan in Eindhoven waren terug te vinden in verpleeg-
huis Wissehaege waar zij de bewoners hebben verrast met een frisse wandeling. Met 
meer handen die de rolstoelen kunnen duwen, kunnen meer bewoners deelnemen aan 
de wandeling. Ook hier was het heerlijk genieten. Dank je wel voor een leuke stakingsdag. 
Studio 040 kwam een kijkje nemen voor een kort gesprekje met leraren en bewoners. 

6 november 
Het onderwijs staakt!

Verwennerij in 
Peppelrode
Bibi Snijders is 19 jaar oud en volgt de opleiding tot 
allround schoonheidsspecialiste. Zij doet nu het 
laatste jaar van de opleiding.

“Via mijn schoonmoeder, die al 25 jaar met veel plezier 
bij Peppelrode werkt, hoor ik veel enthousiaste verhalen 
over de leuke dingen die gedaan worden samen met 
en voor de bewoners. We kwamen op het idee om 
de bewoners eens lekker te verwennen met een 
gezichtsbehandeling of manicure, 1 op 1 aandacht! Het 
idee werd enthousiast ontvangen door het management 
en ik kon aan de slag in een echte salon. Op aanvraag ga 
ik ook naar het eigen appartement van een bewoner.”

“Ik ben vanaf november gestart als medewerker welzijn 
algemeen met specialisatie schoonheids behandeling 
en manicure. Ik heb het erg naar mijn zin en het is fijn om 
te zien dat de mensen zo aan het genieten zijn. Ik ben 
2 x per week op Peppelrode en de eerste maand was 
al in 2 dagen volgeboekt. De eerste reacties zijn heel 
positief en maken mij alleen maar nog enthousiaster.”

Tevreden familieleden van een oud-bewoner van Wissehaege hebben een auto 
geschonken aan Wissehaege. Niet zomaar een auto, maar een auto speciaal gemaakt 
en aangepast voor het vervoeren van iemand die rolstoel afhankelijk is. 

Tevens heeft zich een vrijwilliger gemeld die als chauffeur kan fungeren om uitstapjes 
te maken naar plaatsen, die u nog graag eens zou willen bezoeken. Denk aan de oude 
woonplaats, de sportclub van vroeger, of de school en de buurt waar u zelf bent opgegroeid. 
Maar ook een dagje dierentuin of winkelen behoort tot de mogelijkheden. Op maandag 25 
november is de auto feestelijk overgedragen aan Wissehaege.  Als herinnering en eerbetoon 
aan vader van Heijst kreeg de auto een sticker met de vermelding ‘Pa’s mobile’.  Samen met 
de activiteitenbegeleiding wordt vorm gegeven aan een goede verhuur-procedure voor de 
auto. Wanneer de auto daadwerkelijk in de verhuur is en u zich kunt inschrijven zullen we u 
opnieuw informeren. 

Fenna van Gerven, coördinator vrijwilligerswerk

Schenking auto familie van Heijst

Een samenwerking tussen WIJ-Eindhoven en 
vrijwilligers van Vitalis.
U kunt bij het Infopunt terecht met vragen over 
gemeentelijke voorzieningen, vragen over uw eigen 
bijdrage, ziektekosten, belasting for mulieren en 
na tuur lijk een luisterend oor. Tevens bieden wij gratis 
een financiële APK om te zien of uw financiële situatie 
nog op orde is. Samen stellen we een inkomsten- en 
uitgavenformulier op, waarmee we gezamenlijk tot een 
advies komen. 

Bewoners, familieleden maar ook medewerkers zijn 
van harte welkom. De bewoners van de wijkgebouwen 
Residentie Gennep, Kortonjo en ’t Lint en natuurlijk 
de bewoners van De Veldheer zijn wij eveneens 
graag behulpzaam. Is een bezoek in uw appartement 
prettiger? Laat het ons weten.

U kunt ons vinden elke woensdag van 12.30 tot 14.00 
uur in het internetcafé bij de bibliotheek op de begane 
grond en schuin tegenover de Kledingwinkel.

Henk Lemmens, Gijs van Rooij en Emile Houben

INFOPUNT 
nu ook in Wissehaege
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Uit in Eindhoven 

ZATERDAG 21 DECEMBER T/M ZONDAG 29 DECEMBER 2019

KERSTWINTERCIRCUS
Zoals elk jaar is het ook dit jaar in december weer tijd voor het Internationale 
Kerstwintercircus! Dit jaar voor de 49e keer. De Hertog Jan Zaal van het 
Parktheater wordt omgetoverd tot een echte circuspiste. Van jongleurs 
tot trapeze-artiesten en van clowns tot evenwichtskunstenaars: elk jaar 
worden de mooiste acts vanuit de hele wereld naar Eindhoven gehaald. Zij 
worden begeleid door een live-orkest. Geniet met de hele familie van een 
onvergetelijke middag of avond in het Parktheater. Zoals een bezoeker 
het vorig jaar verwoordde: ‘zowel de kinderen als wijzelf hebben genoten 
van een mooi en professioneel circus!’ Ook buiten de piste is er van alles te 
doen voor kinderen, zoals een circusspeelplaats. In Smaaktheater Dertien 
van het Parktheater kunt u genieten van een High Tea of het speciale 
Kerstwintercircusmenu. Reserveren kan tegelijkertijd met het reserveren van 
de kaartjes voor het circus.

Op zaterdag 21 december vindt de try out plaats om 15.00 uur, de première 
is op zondag 22 december om 12.00 uur. Voor tijden en prijzen kunt u de 
website van het kerstwintercircus www.kerstwintercircus.nl raadplegen. 

ZATERDAG 14 DECEMBER OM 20.00 UUR > HERTOG JAN ZAAL

THE CHRISTMAS SHOW – RYTHM OF THE DANCE
Beleef deze spectaculaire dynamische Ierse dansshow met getalenteerde 
musici, virtuoze vocalisten en onvermoeibare dansers en danseressen. Een 
avond vol opzwepende dans en muziek. Dansers en danseressen – voor een 
deel afkomstig uit de befaamde Riverdance-shows -, aangevuld met live 
muziek en vocalisten. Jonge Ierse topartiesten brengen op originele wijze 
een combinatie van moderne en traditionele Ierse dans. Een meeslepend 
dansspektakel. In de twintig jaar van het bestaan van Rythm of the Dance 
trok de voorstelling al meer dan veertien miljoen toeschouwers uit tal van 
landen.

Parktheater Eindhoven

Elzentlaan 50, 5615 CN Eindhoven (hoofdingang)
telefoon 040 215 61 56, kaartverkoop 040 211 11 22, www.parktheater.nl
De kassa is gelegen aan het Theaterpad 1 aan de rechterzijde van het gebouw. Leuke adressen 

in de buurt

DAF MUSEUM
Tongelresestraat 27, 5613 DA Eindhoven
T 040-2444364 |  www.dafmuseum.nl
Openingstijden: dinsdag tot en met zondag van 10.00 uur tot 17.00 uur.

In 1928 begon Huub van Doorne in Eindhoven een kleine constructiewerkplaats. 
In het DAF Museum wordt de historie van DAF (Van Doorne’s Automobiel 
Fabriek) en de oprichters, Hub en Wim van Doorne, verteld. Het museum 
toont een grote collectie personenauto’s, vrachtwagens, bussen, aanhangers, 
raceauto’s en rallyauto’s die in de DAF Fabrieken gemaakt zijn sinds de 
oprichting in 1928. De afgelopen twee jaar is het museum verbouwd. Het 
vernieuwde DAF Museum is sinds begin november weer open en is interessant 
voor jong en oud. Het museum is geheel rolstoelvriendelijk. Uitgebreide 
informatie over het museum vindt u op de website van het museum.

WEVERIJMUSEUM GELDROP
Molenstraat 21, 5664 HV Geldrop
T  040-2863574 | www.weverijmuseum.nl
Openingstijden: woensdag, zaterdag en zondag van 13.00 uur tot 17.00 uur.

Het Weverijmuseum in Geldrop is gevestigd in een monumentaal 
fabriekspand. Sinds de Middeleeuwen stond op die plaats een watermolen 
die omstreeks 1800 als volmolen in gebruik was. In 1864 werd een nieuw 
waterrad gebouwd om de spinnerij aan te drijven. De molen was in bezit van de 
familie Van den Heuvel, die op die plaats een wollenstoffenfabriek vestigde. 
Naast de veelal oude textielmachines, die nog steeds door vakmannen 
worden bediend, wordt het verhaal verteld van de textielindustrie en de 
betekenis ervan voor Geldrop-Mierlo. Ook het Weverijmuseum is recent 
verbouwd en is interessant voor jong en oud.



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

colofon

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 

Zweedse woordpuzzel 

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 februari 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 ‘Woordzoeker’ Courant september 2019:
B. Hellings, Zonstraat 140 (locatie Brunswijck)

Op 3 december kregen wij het mooie nieuws dat Vitalis op ZorgKaart 
Nederland in de top tien van de in 2019 best gewaardeerde verpleeghuizen 
staat! Namens Vitalis werden de felicitaties in ontvangst genomen door 
een zorgmanager en een zorgmedewerker.

Dank aan alle cliënten en familieleden, die Vitalis zo goed hebben beoordeeld 
op Zorgkaart Nederland. Dank aan onze medewerkers en vrijwilligers, want 
jullie staan aan de basis van dit mooie resultaat. Samen hebben we bereikt 
dat cliënten en familieleden onze zorg, wonen en behandeling hebben 
beoordeeld met een mooie 8.7. Dit is voor ons een grote stimulans, dat we 
goed bezig zijn met het nastreven van onze bedoeling: de Kunst van Gelukkig 
Oud zijn! Op 10 december genoot iedereen binnen Vitalis van een smakelijke 
attentie bij de koffie  of thee. 

Meer weten? 
www.patientenfederatie.nl/nieuws/zorgkaartnederland-top-2019-bekend#
genomineerde-verpleeghuizen
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  Boerderij dieren in het atrium  

  in Wissehaege  

Zorgkaart Nederland



12 courant | december 2019

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

Tot eind december: Sloggi-actie : 3+1 gratis

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. 

 Winkel geheel in kerstsfeer

Modieuze kleding voor 
dames en heren 

Mooie wollen vesten
en truien!

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!

 

Onze ouders verdienen de 
beste zorg en aandacht maar 
je hoeft niet álles zelf te doen. 

Als je echt alle tijd en persoonlijke aandacht 
aan je ouders wilt besteden, dan kunnen wij 

onafhankelijk en veilig de rompslomp van hun 
administratie overnemen. 

 

Bel Eric-Jan Swinkels, 06-13346385 
 of kijk op vertrouwdehand.nl 

Een afspraak is zo gemaakt! 

 
Vertrouwde Handen,  
Budgetbeheer en  
Beschermingsbewind. 


