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Bovenstaand gedicht geeft een reflectie van wat 
een thuis kan betekenen. Een plek die symbool 
staat voor veiligheid, vertrouwen en geborgenheid. 
Een plek waar je jezelf kunt terugtrekken, waar 
herinneringen geboren worden, leven krijgen 
en blijven voortbestaan. Thuis is voor iedereen 
verschillend. Het kan vier muren hebben, een dak 
en een deur, maar thuis kan ook een virtuele ruimte 
zijn. Een ruimte die bestaat uit een herinnering, 
of gewoon, een bepaald gevoel. Een ruimte waar 
rust en warmte heerst. Een thuis kan gevonden 

worden in je liefde voor je familie, partner of je 
werk. Iedereen ervaart vroeg of laat in zijn leven 
het gevoel van ‘thuis zijn’. 

Thuis vormt het thema van het project ‘Home is 
your castle’. Met de deelnemende bewoners van 
Brunswijck wordt gepraat over het begrip thuis 
en de betekenis ervan voor ieder. Vanuit deze 
betekenis worden verhalen opgehaald welke de 
leidraad vormen voor het concept van een eigen 
beeld. Uiteindelijk vormen alle beelden samen 

een groot geheel. Dit ene beeld wordt bewerkt en 
klaargemaakt voor een langdurige plek in de tuin.
‘Thuis’ is in alle onderdelen van het project 
verweven. Het thema vormt niet alleen het concept 
voor de workshops maar ook voor de uiteindelijke 
uitkomst van het gehele beeld. We streven ernaar 
om als eindresultaat een beeld neer te zetten wat 
tevens een thuis vormt voor de dieren in de tuin.

Chantal Storchi en Kim Strijbos

Home is your castle

Ons thuis is ons kasteeltje
Wij de koning en de koningin
Het is misschien niet groot
Maar vrijwel alles past erin
De bank is onze dienaar
Hij staat altijd voor ons klaar
Zonder zuchten of gesteun
Hij vindt ons nooit te zwaar
De vier muren en het dak
Houden ons droog en veilig
In het bed vieren wij de liefde
Want de liefde is ons heilig
Hier keren wij terug na lange dagen
Hier is het licht in de duisternis
Hier is waar wij thuis zijn
Omdat het nergens beter is
René Oskam

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

Wat 2021 ons zal brengen, weten we nog niet
Hopelijk ligt er voor ieder iets positiefs in ’t verschiet.

Een project van Chantal Storchi en Kim Strijbos 
onder begeleiding van Carolien Peeters, kunstenares.
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De weg tussen de Felix Timmermanslaan en de Antoon Coolenlaan voert door het woongebied 
van ongeveer 700 ouderen. Veel van deze bewoners steken dagelijks deze weg over. Het tempo 
van de oudere bewoner en de snelheid van auto’s  zorgen voor gevaarlijke situaties.

Henri Verbruggen, gebiedscoördinator bij de gemeente, verwacht dat voor het eind van dit jaar 
een zebrapad wordt aangelegd waardoor bewoners veilig kunnen oversteken. Er wordt nog een 
overleg gevoerd met Vitalis en de woningcorporatie Wooninc en  vervolgens kunnen de plannen 
 worden uitgevoerd. De omwonende bewoners  hebben hier jaren op gewacht. De eerder aange
brachte  verkeersdrempels en flitsstrepen  hadden weinig effect. Voor de nieuwe situatie moet een 
straatlantaarn wijken en er moet een tegelpad worden aangelegd voor een goede aanlooproute. 

De initiatiefnemers hebben vertrouwen in de goede afloop en kijken uit naar het  zebrapad 
dat de overstekende oudere bewoners meer veiligheid gaat bieden.

Zie eveneens: artikel in ED van Sem Wijnhoven/DCImedia

Na ruim zes jaar is de zittingstermijn van de onafhankelijke 
voorzitter van de Centrale Cliëntenraad (CCR) helaas 
verstreken. Door COVID-19 heeft de huidige voorzitter ons 
nog wat langer bijgestaan, maar op 7 december zat Kees de 
Vaal de laatste vergadering voor. Vanaf 1 januari 2021 gaat zijn 
opvolger, Henri de Wijkerslooth, zich samen met de CCR-leden 
inzetten voor de cliëntmedezeggenschap binnen Vitalis.
 

Vanaf begin 2014 is Kees de Vaal voorzitter van de Centrale Cliëntenraad. Op verzoek van  Vitalis kon 
Kees de Vaal langer dan de maximale zittingsduur aanblijven. Door het uitbreken van de corona crisis 
werd daarop ook nog de werving voor een nieuwe voorzitter uitgesteld. Onder de professionele 
en aimabele leiding van Kees de Vaal heeft de CCR zich ontwikkeld tot een volwaardig gespreks
partner van de Raad van Bestuur. Wij zijn hem enorm dankbaar voor o.a. het goed doorzien van 
veranderprocessen en zijn standvastigheid, waarbij hij de dialoog verkoos boven het conflict. 

Vanaf 1 januari 2021 zal Henri de Wijkerslooth zich als voorzitter, samen met de CCRleden,  inzetten 
voor de cliëntmedezeggenschap binnen Vitalis. Henri de Wijkerslooth heeft uitgebreide ervaring 
als jurist, diplomaat, bestuurder en onlangs als Burgemeester van Waalre en van Cranendonck. 
Daarnaast zet hij zich in voor maatschappelijke organisaties zoals de voedselbank en schuldhulp
verlening. Deze combinatie maakt hem bij uitstek geschikt om de cliëntenraad te leiden in haar rol 
als vertegenwoordiger en belangenbehartiger. 

Medezeggenschap essentieel bij Vitalis 
De ouderenzorg kent veel beweging: steeds meer eigen regie voor de cliënt, wetswijzigingen, toe
nemende zorgvragen. Ook wordt nog meer dan voorheen de samenwerking met mantelzorgers 
en vrijwilligers gezocht. De CCR is het medezeggenschapsorgaan namens de cliënten van Vitalis. 
Het geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de bestuurder, directie en toezichthouders over wat 
cliënten bezighoudt. De Centrale Cliëntenraad bestaat uit de vertegenwoordigers vanuit lokale 
 cliëntenraden van verschillende locaties, waarmee de verschillende zorgconcepten van Vitalis 
 vertegenwoordigd zijn in de Raad. Voor Vitalis is het één van de belangrijkste organen om mee 
samen te werken. Ze vertegenwoordigt de stem van onze cliënten. 

Kerstmis 
vroeger bij 
ons thuis

Wissel voorzitter 
Centrale Cliëntenraad Vitalis 

Na jaren wachten lijkt het 
zebrapad nu in zicht 

Kerstmis 
vroeger bij 
ons thuis
Kerstmis vroeger bij ons thuis,
mijn hart vol weemoed en verlangen,
met z’n allen kort bij ‘t fornuis,
de kerstboom helemaal vol gehangen.

Liedjes klonken als een engelenkoor,
het stalletje heel zacht verlicht,
en tussen de dennentakjes door,
kwamen de drie koningen al in zicht.

Kerstmis gaf je toch een speciaal gevoel,
vandaag kun je dat niet zo intens beleven,
veel mensen weten wel wat ik bedoel,
de toekomst zal nu eenmaal anders leven.

Met een sneltreinvaart door de dagen heen,
mensen zijn druk bezig, tegelijk met vele dingen,
alleen de eenzame blijven weer alleen,
zij hebben wel tijd maar niemand om mee te zingen.

En in een tijd van jachten en jagen,
kijk je anders tegen de wereld aan,
kunnen mensen elkaar nog wel verdragen,
of moet ieder voor z’n eigen gaan.

Het vieren van kerst, zo zijn mijn gedachten, 
moet altijd blijven, in elk gezin,
dit zal het harde in het leven verzachten,
dan krijgt men er weer vertrouwen in.

Laat daarom nu gerust een kaarsje branden,
voor ieder mens een goeie reden,
wat geldt voor hier en in alle landen,
Kerstmis, dat is echt een feest van vrede.

Bron: gedachtengedichten
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Vroeger werd al het afval naar de stort gereden bij de Razob in 
Nuenen. Op een gegeven moment kwamen ze erachter dat een 
groot gedeelte hergebruikt kon worden en deels onder druk 
van de overheid is men steeds meer afval gaan scheiden. Veel 
stortplaatsen zijn gesloten. Er zijn nog maar enkele actieve 
stortplaatsen in Nederland, waar alleen nog maar asbest 
gestort mag worden. Al het afval dat niet hergebruikt kan 
worden gaat tegenwoordig naar een afvalverbrander. Met de 
warmte van het stookproces wordt elektriciteit gemaakt. Dan 
kunnen we het toch nog nuttig gebruiken.

Nu komen er dus ook steeds meer afvalstromen die hergebruikt 
kunnen worden. Groente, fruit en tuinafval (GFT) gaat naar 
compostfabrieken en belandt weer in onze tuin of op de akker. 
Glas wordt hergebruikt, papier en karton, statiegeldflessen. 
Een nieuwe stroom is tegenwoordig ook plasticfolie en plastic,  
metaal en drankverpakkingen (PMD).

Vitalis gaat aan de slag om de afvalstromen van de Vitalis locaties 
te scheiden waar deze hergebruikt kunnen worden. Theike Roelofs 
is de projectmanager milieu en duurzaamheid binnen Vitalis. 
Samen met de werkgroep duurzaamheid gaat zij aan de slag. 
Voor de locaties van intensieve zorg wordt gestart in Brunswijck 
en wel op het Akkerplein. Op dit moment wordt gewerkt met 
11 afvalstromen. Het doel is om dit te gaan uitbreiden naar 14 
zodat het resterende afval nog verder wordt beperkt. Voordat 
we geconfronteerd werden met de coronapandemie was al 
veel voorwerk gedaan. Het afval is op verschillende punten van 
het gebouw in kaart gebracht en verwerkt in een plan. De corona 
pandemie heeft alles stilgelegd, ook het scheiden van meer afval 
en samen toewerken naar een beter milieu.

We gaan in januari een pilot starten en bij goede resultaten snel 
uitrollen over de rest van het gebouw. 

Ronald Gerbers, manager horeca en services
Gerard Sanders, medewerker logistiek

Theike Roelofs, Projectmanager Milieu & Duurzaamheid

Kerst-’verlichting’

Afval hoe zit dat 
eigenlijk?

Ik weet dat ik het als kind een magisch moment vond, en waarschijnlijk 
geldt dat ook voor u. Als de goedheiligman zijn werk had gedaan en weer 
op weg naar Spanje was, kwam de tijd van de kerstboom en: de kerststal. 
Het houten stalletje werd van zolder gehaald  sommige jaren knutselden 
we van papier een grot in elkaar  en wij kinderen mochten deze gaan vullen 
met de verschillende personages van het kersttafereel. Een oude stevige 
doos (geel, volgens mij van een jenevermerk) zat tot de rand toe vol met 
beeldjes. Elk van die beeldjes was verpakt in een stuk krant uit het jaar 
stillekes, want na het uitpakken werden de kranten in de doos gestopt om 
te worden hergebruikt na Driekoningen. Het kindje Jezus kreeg pas zijn plek 
in de stal in de kerstnacht, na de mis. Sommige gezinnen hadden een kribbe 
met een losse Jezus, maar bij onze stal vormden ze één geheel. De drie 
koningen (Kaspar, Melchior en Balthazar) kwamen, dankzij ons kinderen, 
elke dag een stukje dichterbij. Het is Franciscus, de heilige uit Assisi, die het 
plaatsen van de kerststal in huis stimuleerde. Het geloof is voor hem niet iets 
afstandelijks dat alleen in de kerk thuishoort, iets van clerici, maar juist iets 
van het concrete, dagelijkse leven van alle mensen. Het kersttafereel hoort 
daarom midden in de huizen en de levens van mensen. 

Nu kwam ik afgelopen jaar iets verrassends tegen: in een traditionele 
kerststal, met kindje Jezus, Maria en Jozef, herders, schapen en engelen, zat, 
in de hoek, een mannetje zijn behoefte te doen. Een beeldje, wel te verstaan. 
Merkwaardig, en ja, toch ook wel een ongepast iets in dit tafereel. Hoe komt 
die figuur daar, wat heeft hij daar te zoeken? Na wat speurwerk kwam ik er 
achter dat het gaat om de zogenaamde caganer, ‘kakker’, een Catalaanse 
boer die, met zijn broek omlaag, zijn behoefte doet. Via de mest belooft hij 
dan geluk en een rijke oogst voor het komende jaar. Het hoeft niet altijd een 
Catalaanse boer te zijn trouwens: ook bekende figuren als Pippi Langkous, 
Angela Merkel en paus Franciscus kunnen tegenwoordig als caganer in 
kerststallen hun behoefte doen. 

De caganer sluit aan bij wat Franciscus voor ogen heeft: kerst zo dicht 
mogelijk in ons dagelijks leven brengen. De caganer verbeeldt iets wat we 
nodig hebben, waar we allen naar verlangen: letterlijk “ontlasting”, dat er 
een stuk van de last uit ons leven mag verdwijnen, zodat het te dragen blijft 
en wordt, er weer ruimte ontstaat. Verlichting, zodat het leven weer wat 
lichter wordt. 

Voor velen is kerst geen gemakkelijke tijd: hij roept herinneringen op aan 
dierbaren die er niet meer zijn, en het gemis en eenzaamheid worden nog 
scherper ervaren. We hebben licht, verlichting nodig, wegneming van een 
stuk last. De caganer in de kerststal wil voor ons de hoop hierop tastbaar 
maken, verwezenlijken. Hiervoor hebben we ook elkaar, nu meer dan ooit, 
nodig. Laten we daarom de komende tijd actief met elkaar in verbinding 
treden en zo verbondenheid en verlichting brengen, in het leven van anderen 
en in dat van ons zelf. 

Ik wens ons allen een goed en verlichtend kerstfeest

Dit jaar worden direct na de Sinterklaasviering in de stilteruimte van 
locatie Wissehaege een 20-tal bijzondere kerstgroepen tentoongesteld 
uit de collectie van mevrouw Jeanne Gijzen – van Hoorn, als dankbare 
herinnering aan haar, en ter inspiratie en verlichting voor ons allen. 

Stephan Claassen, geestelijk verzorger
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“Ik wilde graag dierenartsassistente worden, opleiding gevolgd maar er 
was geen werk in te vinden. Geen idee wat ik dan wilde. Om toch wat geld 
te verdienen ging ik tijdelijk schoonmaken op een zorgafdeling. Daar kwam 
ik erachter hoe mooi en interessant werken in de zorg was en dat trok me 
enorm. 

Het mooie aan mijn werk is het contact met de cliënten. Akkerplein is een 
afdeling voor mensen met somatische (lichamelijke) klachten, denk aan 
mensen die een hersenbloeding hebben gehad of een spierziekte hebben. 
Je bouwt echt een band met ze op. Het raakt me elke keer als ze ook aan mij 
vragen hoe het met me gaat of als ik een oprecht bezorgde ‘kom veilig thuis 
hè’ of ‘doe voorzichtig’ hoor als mijn dienst erop zit en ik gedag zeg.

Het imago van de zorg kan nog wel wat beter. Je zorgt voor mensen die 
hulpbehoevend zijn en ja, wassen en verschonen hoort daar ook bij, maar 
het is zoveel meer. Je bent zo belangrijk in iemands leven. Ik hoor jongeren 
geregeld zeggen: de zorg, das niks voor mij! Ook ik dacht dat altijd en weet 
nu uit eigen ervaring dat je dan niet weet wat je zegt, zolang je het nog nooit 
geprobeerd hebt. Ik zou ze willen uitnodigen: kijk goed rond, proef alles, 
ervaar alles en neem daar ook de tijd voor.”

Lijkt jou werken in de zorg ook zo’n mooi beroep? 
Kom vrijblijvend kennis met ons maken. 
werken@vitalisgroep.nl | 040 – 293 3249 

Als je in een verpleeghuis woont en zorg nodig hebt, word je nood-
gedwongen geconfronteerd met concessies die je moet doen.  Je hoeft 
weliswaar niet zelf te koken, maar bent ook beperkt in je menukeuze. 

Je hoeft je eigen huis niet schoon te houden, op je kamer passen echter 
niet zo veel spullen als je gewend was. Familie of vrienden bezoeken die 
elders wonen, is eveneens vaak een hele klus. Contacten verwateren. 
Wie je huis poetst, je helpt met je persoonlijke verzorging en wie je 
nieuwe buurman of buurvrouw is....je zult het ermee moeten doen. 
Aan het einde van mijn avonddienst, ik sta op het punt om naar huis te 
gaan, gaat mijn pieper. Als ik zijn kamer binnenkom, is de ontreddering 
van zijn gezicht te lezen. 
‘Het spijt me dat ik gebeld heb. Jullie proberen rekening te houden met 
ieders privacy en toch ving ik op dat het niet zo goed gaat met mijn 
buurman. Ik ben ongerust en verdrietig. Hij is echt een toffe peer. Wil je 
me beloven dat je goed voor hem zorgt?’
Ik ga op de rand van zijn bed zitten. We kletsen wat, over het cadeau dat 
het leven hem gaf na heel veel tegenslag: hij mocht bij ons komen wonen. 
Naast de tevredenheid en dankbaarheid voor de liefdevolle verzorging is 
hij verwonderd over de ontstane vriendschap met zijn buurman: 
‘Dat ik zoiets moois op mijn leeftijd nog mag meemaken!’

Ik beloof hem naar mijn allerbeste kunnen en met al mijn liefde voor zijn 
buurman te zorgen. Hij lijkt gerustgesteld en ik ga naar huis. De volgende 
ochtend zitten ze gelukkig weer samen aan het ontbijt. Ik geniet. 
         

Judith Curfs

Ingrid Schoenmakers 
in Brunswijck

Met veel enthousiasme heeft Ingrid Schoenmakers in Brunswijck en 
Vaandelhof zich steeds ingezet voor de werving en de begeleiding 
van vrijwilligers zodat zij op de juiste plekken in de organisatie van 
een grote meerwaarde konden zijn. 

Ingrid is nu al langere tijd afwezig en in gezamenlijk overleg is besloten 
dat zij niet terugkeert in haar oude functie. Anne Bax neemt tijdelijk 
de werkzaamheden van Ingrid over. Dit geeft de ruimte om naar een 
enthousiaste kandidaat te zoeken die de werving en begeleiding van 
een grote groep vrijwilligers op zich gaat nemen. 

Dank je wel voor je inzet en betrokkenheid.

Vrijwilligers Brunswijck 

Samen aan het ontbijt

Michelle Poulussen 
(uit Helmond, 28 jaar), 
helpende op Brunswijck 
(afdeling Akkerplein)
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Bewoners van Peppelrode 
schrijven eerste roman 
voor mensen met dementie!

Klein geluk 
in Peppelrode
De activiteitenbegeleiders van Peppelrode zijn 
samen met de vrijwilligers en enkele enthousiaste 
medewerkers bezig met handwerken en knut-
selen voor hun bewoners. Alles in het teken van 
Kerstmis.

Het doel is dat ze straks als één familie de bewoners 
een fijne kerst kunnen bieden, met leuke kerst
cadeautjes gemaakt uit liefde voor ‘ONZE bewo
ners’. Deze cadeautjes worden in week 51 (van 14 
t/m 18 december) op alle afdelingen aangeboden 
samen met kerstmuziek, iets lekkers enz.
We hopen dat heel veel handjes gaan helpen om 
leuke kerstcadeautjes te maken. Het zijn  e envoudige 
handwerk en knutselwerkjes die iedereen thuis kan 
maken maar dit kleine gebaar is waar Kerstmis om 
draait!

Een fantastisch 
initiatief! En via dit 
bericht een dank je 
wel van bewoners 
en familieleden. 

‘Ook vliegen kunnen dansen 
het is maar hoe je ze bekijkt’

In Eindhoven, op ongeveer twee kilometer van elkaar vandaan, wonen een jongen, Albert 
en een meisje, Maria. Ze kennen elkaar niet, groeien los van elkaar op. Maar de vliegen in de 
lucht komen bij hen op bezoek, door de klapramen vliegen ze naar binnen in beide huizen 
en weten dat ze voorbestemd zijn om elkaar ooit te ontmoeten. De vliegen zijn er zeker van: 
de kennismaking tussen Albert en Maria zal vonken geven. Dit is het verhaal van twee men
sen die elkaar ooit zullen ontmoeten. Hun beide levens gaan een beetje zoals alle levens 
gaan: soms voldoen ze aan de verwachtingen en soms helemaal niet. 

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

Corrie van Nunen, Peppelrode

De kapsalon in Peppelrode is vanaf 10 november jl. overgenomen door Cartiér van 
Bokhoven en Yvonne Dekkers (moeder en dochter). De beide dames zijn gediplomeerd 
kapster met veel ervaring. De kapsters zijn niet in dienst bij Peppelrode maar zelfstandige 
ondernemers. 

“Wij komen uit een kappersfamilie die allemaal een onderneming hebben of hebben gehad 
in de ouderenzorg. Wij vinden het werken in een kapsalon in een verzorgings of verpleeg
huis veel leuker dan werken in een ‘gewone’ kapsalon. Wat extra aandacht voor de oudere 
cliënt waardoor een bezoek aan de kapper een uitje wordt. Gezellig over  vroeger praten en 
even heerlijk verwend worden hoort daarbij. Voor de dementerende oudere bewoner is alle 
aandacht en rust aanwezig. 

Wij zijn aanwezig op dinsdag, donderdag en vrijdag vanaf 9.00 uur. 
Op woensdag alleen als het erg druk is. 

U kunt ons bereiken op het telefoonnummer van de kapsalon: 040-2151686. 
Op de overige dagen of als het nummer niet bereikbaar is, kunt u bellen voor 
een afspraak met telefoonnummer: 06-51044867.

Kapsalon Peppelrode

Er zijn veel boeken over (mensen met) dementie, maar 
er zijn nog geen boeken vóór mensen met dementie. 
Bewoners van Vitalis Peppelrode zijn samen met schrijf-
ster Corinne Heyrman de eerste roman aan het  schrijven 
voor deze doelgroep. Een boek om te ontspannen, om 
zelf te lezen of om voor te lezen. Het wordt een ver
halenbundel van twintig korte verhalen, zo opgezet en 
aangepast dat het voor ouderen met dementie begrijpe
lijk en leesbaar is. Ook de beeldtaal en vormgeving, van 
illustrator en vormgever Judith Herman, vertellen een 
duidelijk verhaal en versterken de leesbaarheid van het 
boek. Voor iedereen die het verhaal liever wil beluiste
ren, wordt het verhaal (door de geestelijk verzorger van 
Peppelrode) ook ingesproken als luisterboek. De basis 
voor de roman bestaat uit echte verhalen, herinneringen 
aan vroeger, verteld door bewoners van Peppelrode. In 
totaal vijftien bewoners hebben verhalen verteld aan 
Corinne. Zij zal deze bewerken en herschrijven tot een 
roman. 

Soms is een pauze gewoon een pauze, maar die 
dag bleek het een kentering te zijn toen ik in de 
loge mijn mondhoek voelde zakken. Nauwelijks 
mijn handschoen kon oppakken en het licht 
werd in mijn hoofd. “Komt vast door de wijn”: zei 
iemand van de medespelers. “Wat had ik dat graag 
geloofd”. Terwijl de anderen verder gingen dansen, 
zingen, op het toneel staan werd ik opgehaald 
door een ziekenwagen. Soms is een operatie geen 
vooruitgang, maar het omgekeerde als je wakker 
wordt en niet meer slikken kunt. Niet praten en ook 
niet zingen en zo zo graag Ave Maria of Le Nozze di 
Figaro op mijn lippen had voelen trillen.

Soms moet je de regie zelf in handen nemen, 
niet voor jou laten beslissen. “De wereld is een 
schouwtoneel” zei de schrijver, maar ik ben niet 
gemaakt voor de coulissen. Ik begon met schrijven, 
spreken via een computerstem zodat mijn man en 
dochters eindelijk weer konden zeggen “moeder, 
wat praat jij toch veel”. Ik kreeg mijn humor weer, 
deed alles wat wel lukte, zoals piano spelen voor 
mijn kleinkinderen, het schrijven van twee boeken, 
zwemmen tussen dolfijnen, keer op keer Lourdes 
bezoeken. Het hoeft niet weinig te zijn als je niet 
praten kan. Soms is terugvechten de enige uitweg. 
Er is geen script, noch een redelijke uitleg. De 
volgende keer neem ik niet weer de achteruitgang, 
maar buig ik wanneer de doeken sluiten heel diep 
en heel lang.

Mieke Spijkerman

Zangeres bij het Lichtrevue Theater tot zij in 1999 tijdens een 

optreden in ’s Hertogenbosch een hersenbloeding kreeg. 

Mieke Spijkerman

Alstublieft...voor u van ons
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Ondanks de coronasituatie is het toch een beetje 
feest in het DAF Museum in Eindhoven. Daar werd  
de 1.000.000ste bezoeker verwelkomd. In dit 
voor iedereen bijzondere jaar en onder de noemer 
‘wie een feestje geeft trakteert’ gaat het DAF 
Museum op een speciale manier bij dit heuglijke 
feit stilstaan.

Na overleg met de vrijwilligers heeft het bestuur van 
het DAF Museum – als teken van grote waardering en 
dankbaarheid – besloten om aan ieder Eindhovens 
ziekenhuis 150 toegangskaarten ter beschikking 
te stellen. Ook de Vitalis organisatie heeft 150 

toegangskaarten ontvangen voor personeel en 
bewoners van de verpleeghuizen. Binnen Vitalis 
zijn de kaarten ontvangen door de redactie van de 
bewonerscourant. De kaarten worden verdeeld en 
zijn vanaf 10 december beschikbaar. Meer informatie 
volgt.

Geert Vermeer, voorzitter van het DAF Museum 
licht een en ander als volgt toe. “Het feit dat we de 
1.000.000ste bezoeker hebben mogen ontvangen, 
is een schitterende mijlpaal. We draaien het museum 
met meer dan 160 enthousiaste vrijwilligers en 
we zijn er trots op dat we dit nu al hebben bereikt. 
Omdat de 1.000.000ste bezoeker in dit moeilijke 
coronajaar valt willen wij ons bij de traktatie richten 
tot het personeel van de Eindhovense ziekenhuizen 
en verpleeghuizen. Het is geen prstunt maar een 

oprechte actie recht uit ons aller hart. DAF Museum 
toont de rijke historie van DAF. De collectie telt 
meer dan 140 personenauto’s, vrachtwagens, 
aanhangers en legervoertuigen. Daarnaast veel 
modelauto’s en andere memorabilia. Vorig jaar is 
het DAFmuseum uitgebreid en biedt nu 7000 m² 
tentoonstellingsoppervlakte. Het is een zelfstandige 
stichting en operationeel dankzij de inzet van meer 
dan 160 vrijwilligers.” 

Geert Vermeer
Voorzitter DAF Museum

Vrijwilligerswerk bij Vitalis doet ertoe. Vrijwilligers zijn waardevol in het leven van bewoners. Zij 
geven extra aandacht en dragen bij aan het welzijn van de bewoner. In de coronatijd was het moeilijk 
om contact te houden met de organisatie en met de bewoners. Een aantal vrijwilligers koos voor 
de telefoon en weer anderen pakten het beeldbellen op, zodat je elkaar in elk geval kon zien. Niet 
alleen werden de vrijwilligers gemist maar ook de bewoners werden gemist door de vrijwilliger. Het 
gevoel van waardering en voldoening na een dag ervaringen opdoen en delen. Een stukje warmte 
geven en krijgen. Een lach omdat de ander blij is dat jij er bent. 

Van de ongeveer 1400 vrijwilligers binnen Vitalis staan onderstaand de jubilarissen van het jaar 2020. 
Samen met onze medewerkers, stagiaires en mantelzorgers maakt u dagelijks een verschil. Hartelijk 
dank voor zoveel jaren belangeloze inzet en betrokkenheid.

BRUNSWIJCK
Marijke Heunen 12,5 jaar 
Cina Ak 12,5 jaar 
Marian den Hoed Willemsen 25 jaar
Josje Voet 25 jaar 

PEPPELRODE 
Jeany van Lierop 12,5 jaar
Marianne Maus 12,5 jaar
Tonia Swinkels 12,5 jaar
Caroline Kershof 12,5 jaar
Hilly Siebenga 40 jaar

VONDERHOF 
Henny Boeije  12,5 jaar

WISSEHAEGE
Riet Timmerhuis  40 jaar
Joke Verstegen  40 jaar
Paul van den Tillaard  50 jaar

DAF Museum trakteert 
vanwege 1.000.000ste bezoeker

Vrijwilligers zijn waardevol

Kerstwens
Terugkijkend op dit jaar mogen we zeggen dat 
het moeilijk was. Een onbekend virus kwam in 
ons leven. De wetenschap, de medische wereld 
en wij allemaal hebben er verbaasd naar gekeken 
met: “Wat moeten we hiermee”? Het virus 
overrompelde ons niet alleen in de politiek, in het 
ziekenhuis, bij Vitalis en in het openbare leven, 
maar vooral in ons dagelijkse leven. Geen handen 
schudden meer, geen onverwacht bezoekje, geen 
gezellige winkelmiddag in de stad. Maar beducht 
zijn op besmetting, bang zijn om ziek te worden, 
het virus uit de weg gaan door zich op te sluiten 
om vooral geen andere mensen te moeten 
ontmoeten.

Verloren wij elkaar uit het oog? Of sloten we onze 
geliefden en vrienden in ons hart omdat we ze 
niet mochten zien. Ondanks alles is het jaar voorbij 
gegaan, helaas vaak niet lichamelijk en geestelijk 
onopgemerkt. Maar we hebben ervan geleerd:

Met hart en ziel kunnen we hoop blijven houden 
op elkaar. Dat brengt ons in 2021 naar een wereld 
waarin het echt alleen maar draait om elkaar, nu 
zeker en dan meer dan ooit!

Wij wensen u allen fijne 
en prettige feestdagen en 
een goede jaarwisseling.

De cliëntenraden van de intensieve zorg Vitalis

Brunswijck, Peppelrode, Vonderhof en Wissehaege 
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De bewoners van Vonderhof zijn onderdeel van 
het Vonderkwartier en betrokken bij de wijk en 
de bewoners van de wijk zijn betrokken bij het 
verpleeghuis. Door het plaatsen van de DAF op 
het dak van het gebouw wordt er voor gezorgd 
dat ook de meest kwetsbare oudere de weg naar 
huis terug vindt (met hulp van buurtbewoners). 
Een link naar vroeger en herkenning. Dit maakt 
het voor verpleeghuisbewoners veiliger om vrij 
in hun eigen wijk te kunnen bewegen en de 
weg terug te vinden. Gesloten deuren kunnen 
open gaan.

Recent is een prachtig terras gerealiseerd aan 
de straatkant van het gebouw met de blik 
op een druk kruispunt en de moskee aan de 
overkant. Door de beschermende glaswand 
van het terras  wordt al heel wat contact 
gezocht met voorbijgangers. Het voornemen is 
om het glas met afbeeldingen van historische 
gebouwen uit de omgeving te beplakken en zo 
de buitenwereld te verleiden om even stil te 
staan. We bieden de ‘flirters’ de mogelijkheid 
om het gesprek aan te gaan. Bewoners worden 
verhalenvertellers, gidsen naar het verleden, 
ambassadeurs van cultureel erfgoed. Ondanks 
de rol die bewoners van Vonderhof al vervullen 
in het rijke sociale leven van de wijk moet er 
toch nog een drempel weggenomen worden. 
Het doel is meewerken aan het realiseren 
van een veilige wijk waar we samen leven, 

van elkaar leren, elkaar helpen, elkaar de weg 
wijzen, elkaar kennen en waar jong en oud 
onderdeel zijn van het sociale leven en bij 
elkaar op de koffie gaan. 

De redactie wenst Vonderhof heel veel 
succes met de realisatie en kijkt in de lente 
met belangstelling mee naar de nieuwe 
ontmoetingen. Ontmoetingen waarbij 
generaties en wijkbewoners verbinding met 
elkaar krijgen. Voor de komende feestdagen 
wordt het nieuwe terras omgebouwd tot 
wintertuin met kerstbomen, kerstballen en 
alle andere kerstuitingen. Dit mooie plaatje 
wordt de komende weken het uitzicht vanuit 
de VonderSalon. 

Mannelijke bewoners van stadsverpleeghuis 
Vonderhof ont wierpen en bouwden een 
mobiele hangplek voor ouderen, onder leiding 
van twee ontwerpers in het TAC (Temporary 
Art Centre). De VonderBoys, zoals ze ook wel 
worden genoemd, verbouwden een bouwkeet 
op wielen tot een ‘thuishonk’, een eigen 
vertrouwde plek. Ze gingen naar het werk 
om te bouwen en kwamen ’s middags moe 
maar voldaan thuis. 24 november was de 
laatste werkdag voor de mannen. Ze namen 
het thuishonk mee terug naar huis en werden 
feestelijk onthaald door de medebewoners.

A grand day out
Het ‘thuishonk’ is een reactie op een behoefte 
van bewoners van Vonderhof, die er graag 
samen op uit trekken. Noodgedwongen 
moeten ze in de buurt van Vonderhof blijven. 
Bijvoorbeeld voor het kunnen laten toedienen 
van medicatie, of door afwezigheid van een 
toilet. Een uitstapje met het thuishonk, 

achter de Vonderhofbus, naar het bos of naar 
de waterkant om te gaan vissen is nu weer 
mogelijk. Op de plaats van bestemming komen 
de stoelen eruit en wordt de luifel uitgedraaid. 
Zo ontstaat een eigen vertrouwde plek; een 
thuisbasis.

Ervaring ‘VonderBoys’ 
Door de projecten ‘VonderBoys; Back to work!’ 
en ‘Vonderboys a grand day out’ is duidelijk 
geworden hoe waardevol het wekelijks een 
dag naar het werk gaan is. Met de mannen 
onder elkaar werken in de werkplaats zorgt 
voor zingeving, voor mannelijke energie en het 
vermindert de eenzaamheid. Het leven eindigt 
niet als je in het verpleeghuis zit. Er is nog 
zoveel te beleven en zoveel kennis en ervaring 
te delen. 

Speciaal voor mannen
In Vonderhof wonen, net als in veel andere 
verpleeghuizen, veel meer vrouwen dan 

mannen. Met dit project krijgen de mannelijke 
bewoners de ruimte om met mannen onder 
elkaar te zijn. Op meer Vitalislocaties bleek 
behoefte te zijn aan activiteiten voor mannen. 
Je ziet dan ook overal nieuwe initiatieven 
ontstaan. Dat is het mooie aan het inzetten 
van kunst en cultuur. Je maakt ‘problemen’ 
zichtbaar, geeft er een antwoord op in de vorm 
van een kunstproject en de rest volgt.
Alle bewoners van Vonderhof kunnen van dit 
project meegenieten, omdat iedereen het 
thuishonk kan gebruiken. De vrijheid van alle 
bewoners is groter, en daarmee hun leefruimte, 
het gevoel van geluk. 

Het project is mogelijk gemaakt door een 
financiële bijdrage van RCOAK, Fonds 
Sluyterman van Loo en Stichting Vrienden van 
Vitalis. 

Vonderhof-mannen bouwen 
een mobiele hangplek

Van ‘flirten’ naar een echt contact
Opnieuw is Vonderhof in de voorbereiding voor een prachtig project voor haar bewoners. 
Een vervolg op het tuinproject en het plaatsen van de DAF op het dak van het gebouw. 
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PEPPELRODE
In Peppelrode wordt het Kerstfeest voor een aantal afdelingen op de afdeling 
zelf gevierd en sommige afdelingen vieren het kerstfeest in  de Carrousel. Ook 
voor Peppelrode geldt dat de coronamaatregelen het niet toestaan om de 
maaltijd samen met familieleden te gebruiken. 
Begin december is de grote kerststal weer te bewonderen en de tuin-
verlichting ontstoken. Peppelrode wordt natuurlijk in kerstsfeer gebracht 
maar niet zo uitbundig als andere jaren om eventuele  opstoppingen in de 
doorloop te voorkomen. Het kerstgevoel wordt overgebracht in warmte, 
gezelligheid en veel aandacht voor elkaar. Tijdens de kerstdagen gaat horeca 
extra zorg en aandacht geven aan de maaltijden en wordt er gewerkt met luxe 
en aparte delicatessen om iedereen dat speciale verwengevoel te geven.

BRUNSWIJCK
In Brunswijck wordt het kerstfeest ook gevierd op de afdelingen. Een centrale 
activiteit is in deze coronatijd niet aan de orde. Vanaf 8 december is het hele 
gebouw al in Kerstsfeer en de week voorafgaande aan Kerstmis worden op 
de afdelingen kerstactiviteiten georganiseerd zoals kerstdorpjes maken en 
schilderen, kerstkrans maken, kerstballen versieren en natuurlijk ontbreken 
de bakactiviteiten niet. 

Onderstaand een kleine greep uit de activiteiten die gedurende 
de kerstdagen worden georganiseerd:
• Eerste Kerstdag een kerstbrunch voor de bewoners van het Akkerplein
• Een heerlijk kerstontbijt voor bewoners van Beekstraat en Beekplein.
• Het Zonplein kan genieten van een kerstquiz gedurende de middag  
 en aansluitend een feestelijke maaltijd.
• De bewoners van het Beekplein genieten van een kerstbingo  
 vanaf 10.30 uur.
• Tweede kerstdag verzorgt het horecateam een kerstontbijt  
 op Akkerplein en Beekstraat.
• Het oliebollen bakken op Oudjaar kan niet doorgaan, maar er worden 
  oliebollen rondgedeeld zodat toch iedereen van de traditionele oliebol 
 kan genieten.
• Het Nieuwe jaar start in alle rust. 
• Het Atelier is geopend op 28, 29 en 30 december. 

WISSEHAEGE
In Wissehaege wordt vanaf 15 december gestart met kerstdiners op 
de afdelingen. De kerstdiners zijn alleen voor bewoners bestemd 
omdat de covid 19maatregelen geen ruimte laten om familieleden 
hierbij uit te nodigen.

Het horecateam is voornemens om vanaf 21 december tot 4 januari 
de openingstijden van het grand café aan te passen. Uiteraard is 
dit afhankelijk van eventuele nieuwe maatregelen die door de 
regering kunnen worden afgekondigd. Wanneer de maatregelen 
niet strenger worden is het grand café geopend van 10.00 tot 18.30 
uur op basis van takeaway. Bewoners en bezoekers kunnen in die 
periode gratis warme drank halen bij het grand café om die samen 
in het appartement te nuttigen. Wij vertrouwen er op dat u de 1.5 
meter afstand blijft bewaren als u het mondmasker afzet en in 
kleine kring samen bent.

VONDERHOF
In Vonderhof wordt voor alle bewoners een kerstdiner 
georganiseerd tussen 16 december en 20 december. Bewoners 
kunnen op inschrijving met een genodigde deelnemen. In de week 
voorafgaande aan Kerstmis worden veel activiteiten georganiseerd 
zoals kerststalletjes maken, bakactiviteiten, en filmmarathon en 
natuurlijk een kerstoptreden. Met fakkels en een vuurkorf wordt 
een buitenactiviteit heel gezellig gemaakt. 

Op kerstavond kunnen bewoners aanwezig zijn bij de kerstviering 
tussen 19.00 en 19.30 uur. Ook op 1e kerstdag tussen 10.30 en 11.00 
uur worden bewoners uitgenodigd bij de kerstviering.

Het horecateam verzorgt zowel op 1e als 2de Kerstdag een heerlijke 
kerstmaaltijd. Oudjaar wordt gevierd met een optreden. Om aan 
alle Covid19 regels te voldoen wordt het optreden 2x uitgevoerd 
zodat alle bewoners deel kunnen nemen op de 1.5 meter afstand. 
De traditionele oliebol ontbreekt ook hier niet. 

Kerstactiviteiten 
in intensieve zorg



9courant | december 2020

Corona brengt beperkingen. De organisatie van de activiteiten op de locaties 
werkt nog steeds met beperkingen. Centraal zijn er geen bijeenkomsten in 
Atrium, Carroussel, Brasserie of VonderSalon. Wel heel veel kleine initiatieven 
die zich beperken tot enkele deelnemers of alleen de betrokken afdeling. 
Momenten van klein geluk gebracht door medewerkers die normaal gesproken 
werkzaam zijn in de horeca, in de keukens of achter de bar. Er wordt veel samen 
gedaan.

Op de foto hierboven wordt een bingo georganiseerd bij groepswonen. Even de 
gedachten naar de getallen, even weer bij elkaar op afstand en met mondkapje. 
Met een kar vol kleine prijsjes nemen de dames van services vandaag de leiding 
over de activiteit. Een van de bewoners heeft een uur alleen op de kamer 
gewacht om deel te kunnen nemen aan de bingo.

Sinterklaas werkt thuis en kan het verpleeghuis niet bezoeken dit jaar. Geen 
probleem. Een van de activiteitenbegeleiders knutselt thuis de mooiste kransen 
in elkaar. De herfst halen we naar binnen met het schilderen van prachtige 
herfstbladeren.

Veel mensen denken dat Eindhoven ‘Lichtstad’ wordt genoemd 
vanwege de aanwezigheid van de gloeilampenfabriek Philips. 
Dit is niet terecht. De naam lichtstad in ontstaan door de 
luciferfabrieken in Eindhoven. De geschiedenis daarvan voert 
terug tot 1870.

In dat jaar werd de eerste grote luciferfabriek in Nederland opgericht 
door Mennen en Keunen. De fabricage begon in de Bergstraat. Bij de 
start telde het bedrijf 200 mensen, in 1885 werkten er al 900 mensen. 
Hoewel de lucifer een Zweedse vinding was, kwam de productie naar 
Nederland. Eindhoven was namelijk een gunstige plek vanwege de 
populieren en vanwege de goedkope arbeid. Het bedrijf produceerde 
onder andere de bekende ‘molenlucifers’. Na Eindhoven kwamen 
er in meerdere steden in Nederland luciferfabrieken, onder meer in 
Breda, Deventer en Apeldoorn. In 1887 ontstond er een landelijke 
overcapaciteit. Meerdere fabrieken werden gesloten en vanaf 1892 
werden alleen nog in Eindhoven lucifers gemaakt. De productie van 
lucifers in Eindhoven duurde voort tot 1979. 

Aan de Vestdijk te Eindhoven bevindt zich nog een hal van de 
luciferfabriek van Mennen en Keunen. De hal deed later dienst als 
garage (Van der MeulenAnsems). Deze garage is in 2007 opgeheven. 
Het is de bedoeling dat de hal gehandhaafd blijft als industrieel 
monument.

Geef je nu alvast op voor de Theatervoorstelling 
Je kunt me gerust een geheim vertellen

Gratis een theatervoorstelling met een positief verhaal over dementie 
beleven? Mantelzorgers/naasten, vrijwilligers of professionals van 
Vitalis zijn in het voorjaar welkom bij de voorstelling ‘Je kunt me 
gerust een geheim vertellen’. 

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 een aantal voorstellingen voor 
mensen betrokken bij Vitalis. 

De voorstellingen zijn in ieder geval op 2, 7 en 9 april 2021 te 
bezoeken. Er is een maximum van 30 personen per voorstelling, 
meld u nu dus alvast aan! De voorstellingen vinden enkel plaats 
wanneer  coronaomstandigheden dit toelaten en met inachtneming 
van de dan geldende richtlijnen.

Aanmelden via: Wendy van Zon w.van.zon@vitalisgroep.nl

Activiteiten niet groots 
maar veel, klein en fijn 

Eindhoven 
lichtstad

In Wissehaege vroeg medewerker welzijn 
aan mw. Van Beurden wat ze graag wilde 
eten. Samen hebben ze aardappels 
geschild en spruiten schoongemaakt. 
Loes heeft daar ook nog een runderlapje 
bij gebakken. Op de foto zie je dat ze er 
allebei van genoten hebben. 

In Wissehaege is een van de horeca
medewerkers 12,5 jaar in dienst. Zij trakteert 
alle bewoners in Wissehaege op een choco
ladeletter: “een klein gebaar voor 12,5 jaar”. 
Inderdaad een prachtig gebaar want de sfeer 
en de gezelligheid maken we samen bewoner 
en medewerker. 

In Vonderhof wordt gezamenlijk de 
krant gelezen gezellig met een kopje 
koffie. Dat lukt niet met de nieuwe 
corona regels. “ De huiskamer en 
gezellige stoel” wordt meegenomen 
naar de huiskamer op de afdeling. Hoe 
creatief en gezellig.
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Buiten was het guur weer en joeg de wind de sneeuw in het rond. Maar binnen, binnen in de 
warme kapperszaak speelde de radio zijn favoriete kerstliedjes. Kapper Sergio bezemde 
met ferme vegen de haren rond zijn kappersstoelen weg. Hard werken, die kerstperiode, 
maar ook beregezellig. Zo meteen de laatste klant, en dan lekker een paar dagen genieten 
met de familie. 

Voor de deur stopte een taxi. De taxichauffeur hielp een oude dame uit de auto. Aan zijn arm 
bracht hij haar door de glibberige sneeuw naar de deur. “Ha die Gerda, kom binnen meid!” De 
deur ging snel weer dicht om de sneeuw en de kou buiten te houden. Over een uur zou ze door 
een andere taxi weer opgehaald worden. Gerda zakte neer in de kappersstoel. “Koffie was het 
hè, met melk en suiker?” Ze knikte. De groeven in haar gezicht zagen er dieper uit dan anders, 
en haar ogen keken wat waterig in de grote kappersspiegel. Op zijn gemakje maakte Sergio een 
kopje koffie. “’t Is koud hè Gerda.” Ze knikte. “Hoe is het ermee, Gerda?”, zei Sergio terwijl hij 
haar het kopje koffie gaf en achter haar ging staan. Ze keek hem in de spiegel aan.  “Moeilijk, 
Sergio, moeilijk. Ik wil niet klagen hoor, maar… ik mis hem zo.”

Ze keken allebei naar de stoel. De stoel waar hij altijd zat om de vrouwenblaadjes te lezen die 
op het tafeltje lagen. En naar het bankje buiten voor het raam, waar ‘ie dan altijd even ging 
zitten roken terwijl hij op haar wachtte. Sergio knikte. Ondertussen zette hij de benodigdheden 
voor het knippen en watergolven klaar. 21 jaar knipte hij ze al. Ze kwamen altijd samen. En wat 
een lol hadden ze gehad met z’n drieën. Er had zelfs wel eens een klant gevraagd of ze broers 
en zussen waren. Ja, zijn dag was al goed geweest als hij ’s morgens hun afspraak had zien staan 
in zijn agenda.

“Ga je nog wat leuks doen met de kerstdagen?” Stomme vraag. Ze hadden geen kinderen 
gehad en de meeste familie was al overleden. Moedig keek ze hem aan. “Ik ga er het beste 
van maken, Sergio.” Hij staarde naar de beslagen ramen. “Zelfde als de vorige keer?” Ze knikte, 
maar toch aarzelde hij. Wat er nu in zijn hoofd rondspeelde. Dat kon toch niet? Maar, waarom 
eigenlijk niet? Waarom niet gewoon doen?

Snel begon hij te praten, ratelen haast. “Zeg Gerda, wat als ik je eens een heel nieuw, ander, 
feestelijk kapsel geef. Met een verrassing? Nee, geen vragen stellen. Ik heb een plan! Vertrouw 
me!” Ze keek hem nieuwsgierig aan. Toch ook met een klein glimlachje om haar mond. Die 
gekke Sergio ook altijd. Toen hij klaar was herkende ze zichzelf niet meer terug. Die blauwpaars 
geverfde lok, dat kon toch eigenlijk niet voor een dame van haar leeftijd… Maar, het stond ook 
wel chique. En Sergio had gezegd dat het goed bij haar ondeugend glinsterende ogen paste. De 
taxi stond al een tijdje buiten te wachten. “Maar Sergio…” “Ssst, niets vragen, mijn plan is nog 
niet klaar!” Hij hielp haar in haar jas en in de taxi. Hij smoesde wat met de chauffeur en keek haar 
nog een keer met een grijns aan. “Morgen om tien uur word je opgehaald. Doe je feestelijke jurk 
aan!”

Op eerste kerstdag stapte Gerda ’s morgens nieuwsgierig en opgewonden in de taxi. Die stopte 
bij een huis dat ze helemaal niet kende. De deur zwaaide open en daar stond, met een rode 
kerstmuts op zijn hoofd en een enorme lach op zijn gezicht: Sergio! Hij kwam naar haar toe, 
kuste haar op haar wangen en nam haar mee naar binnen. “Broers, zussen, neefjes en nichtjes. 
Vandaag hebben we een eregast, die ik speciaal uitgenodigd heb omdat ik het zo’n fijn mens 
vind. Dames en heren: Gerda!” Een beetje verlegen maar toch ook wel genietend ging Gerda op 
in de warmte van de familie. Een uurtje later keek ze dankbaar naar Sergio. Hij grijnsde terug en 
gaf haar zijn grootste knipoog.

Bron: Blog van verhalenverteller Rudolf Roos

Onder het motto ‘muziek verlicht de donkere dagen voor 
kerst’ verzorgt de Philips Harmonie op de zondagen 13 en 
20 december een zevental kerstconcerten, speciaal voor de 
inwoners en medewerkers van diverse verpleeghuizen van 
Vitalis en Archipel in Eindhoven.

De locaties en tijden van de concerten worden alleen binnen 
Vitalis en Archipel gecommuniceerd, om te voorkomen dat de 
groepsomvang de RIVMrichtlijnen gaat overschrijden. Covid
19 is voor niemand leuk, maar voor medewerkers en inwoners 
van verpleeginstellingen is het vaak extra zwaar. ‘Vanuit Vitalis 
en Archipel zijn we dan ook erg blij met deze concerten in de 
aanloop naar kerst,’ zegt activiteitenbegeleidster Annabel 
van Loon. De locaties en tijden van de concerten worden 
alleen binnen Vitalis en Archipel gecommuniceerd, om te 
voorkomen dat de groepsomvang de RIVMrichtlijnen gaat 
overschrijden.In het voorjaar van 2021 verwacht de Philips 
Harmonie ook kleinschalige concerten te kunnen organiseren 
voor ziekenhuizen.

Bewoners van Brunswijck, Vonderhof en Wissehaege kun
nen zich verheugen op een kerstserenade van een groep 
blaasinstrumenten. Met inachtneming van de Corona regels 
wordt uiteraard buiten het gebouw geblazen. Met de kracht van 
acht blaasinstrumenten worden we letterlijk ‘weggeblazen’ 
op 20 december.  Zij bezoeken achtereenvolgens de drie 
verpleeghuis locaties:

Vitalis Vonderhof  vanaf 11.00 / 11.30 uur
Vitalis Wissehaege  vanaf 13.30 / 14.00 uur
Vitalis Brunswijck  vanaf 15.00 / 15.30 uur

De exacte aanvangstijden worden gecommuniceerd op de 
locaties. 

KERST bij de kapper!

Kerstserenade op 
3 locaties van Vitalis

GLOW 2020 was een uniek moment voor en door de 
stad Eindhoven. Een lichtkunstwerk waarvoor je 
niet hoefde te reizen, maar dat via een livestream 
overal ter wereld bekeken kon worden. Dit jaar 
geen grote groepen mensen door de straten, maar 
vanuit het eigen huis en online genieten. Hebt u het 
gemist kijkt u nog eens terug op Glow 2020. Het is 
de moeite waard!

Livestream 
GLOW 2020

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

www.puzzelpro.nl©

oplossing: 

AAPJE

ALTHEA

ANGST

BEKOMEN

BOEKHOUDEN

BOLERO

BRAAM

BRAKEN

CHEMIEREUS

DEUNTJE

ERNST

GEZIN

HAATZAAIER

INSECT

INSPECTIE

KAATSEN

KARIG

KEKER

KOGELREGEN

LIGWEIDE

LOSLIPPIG

NAALD

ONHEILSDAG

ONWEL

OPMARS

PANNE

PATAT

REUZEL

SCHOOLKIND

SLOEP

SPINSTER

STELLAGE

STILSTAAN

STULPEN

TANKOPSLAG

TECTYL

VISIE

WECKFLES

WEGING

WICHT

ZEEUW

ZEVEN

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 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 #21: 
Rob Gertzen, Vitalis Peppelrode, Wilg 2B

WWW.CORRECTSLAPEN.NL

Het BESTE matras is een individueel aangemeten matras.

Iedere persoon is anders, zowel qua lichaamsbouw als persoonlijke behoeftes, daarom maken wij individueel aangemeten 
matrassen. Aan de hand van een digitale meting van het lichaam wordt uw persoonlijke matras ingedeeld, deze verschilt dus per 
zone. Hierdoor krijgt u een ergonomisch correcte lighouding. Mocht uw lichaam in de toekomst veranderen? Dan veranderen wij 
het matras gewoon met u mee. Het matras is op iedere bed bodem te plaatsen waaronder ook de elektrische bodems. Ook voor 
bedden, bodems en hoofdkussens bent u bij CorrectSlapen op het juiste adres. Volledige service aan huis.

De Dommel 23 • 5684 PP Best • 0499-751634 / 06-29464669 • uitsluitend op afspraak geopend

Heb je er ooit 
over nagedacht?
Heb je er ooit over nagedacht welke oplossing 
je moet bedenken als je van dieren houdt 
en opgenomen wordt in een verpleeghuis? 
Als je hele tuin volgebouwd is met volières, 
gevuld met mooie en bijzondere vogels en je 
geen kans krijgt om er afscheid van te nemen. 
Noodgedwongen en onvrijwillig worden jullie van 
elkaar gescheiden. Heb je er ooit over nagedacht 
hoe groot het verdriet om dit verlies is? Je grote 
hobby, die je zomaar moet achterlaten omdat 
het leven je zo bruut test. Heb je daar ooit over 
nagedacht?

Op een dag stelt zijn vrouw, tussen neus en 
lippen door, dé vraag: ‘Mag er een kanarie in een 
kooitje op zijn kamer wonen?’ Tot haar enorme 
verrassing mag het, zolang de zorg voor het 
diertje door de familie wordt gedaan. Ze vertelt 
hem nog niks. Eerst moet de beoogde nieuwe 
vriend uit de eigen volière wennen aan een 
kleine kooi. Daarna moet er gewend worden 
aan de binnenlucht. Kosten noch moeite spaart 
ze om én dagelijks zowel voor hem als voor zijn 
grote hobby te zorgen. 

Dan is het zover! De grote dag breekt aan! Er 
komt een kanarie op zijn kamer wonen. Hoewel 
hij soms amper beseft wat er om hem heen 
gebeurt, kijkt hij nu urenlang gebiologeerd naar 
het beestje; zijn grote kleine vriend. Op het 
moment dat zijn vrouw mij een taartje aanbiedt, 
is hij even heel alert en zegt met een snik in zijn 
stem: ‘Dat is voor jou en je collega’s! Omdat jullie 
zo goed voor mij zorgen!’ Terwijl dikke tranen 
over zijn wangen biggelen, draait hij zijn gezicht 
van me weg en richt zijn blik weer op zijn nieuwe 
kamergenoot. 
         

Judith Curfs
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Uitvaartcentrum 
Monuta Sol

is gelegen naast locatie Kortonjo waardoor “een laatste afscheid” 
kan plaats vinden in een voor u en uw naasten vertrouwde 

omgeving, een rustgevende gedachte.

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

Vraag naar de mogelijkheden.

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

De steun bij iedere uitvaart. 

Monuta

Monuta Sol kan u bieden;
• Rouw/opbaarkamers 

 nee nav neduoh teh roov *lepak neE  • 
avondwake en/of uitvaartdienst, 
met of zonder religieuze invulling

• Een condoleance ruimte                                                                                                                                           
   
*  Wanneer u de gehele uitvaart door Monuta Sol 

laat verzorgen dan wordt de kapel voor Vitalis 
bewoners kosteloos ter beschikking gesteld.  

Voor- en nazorg service;                                                                                                 
 fo/ne gnikerpsebroov neE  •

registratie van uw uitvaart wensen 
• Een begroting van uw uitvaart

 egidiuh wu nav kcehc siloP  •
uitvaartverzekering

 gnirekezrevtraavtiu nee revo seivdA  •
of depositostorting

• Nazorg service
Service en ondersteuning is 
vrijblijvend en kosteloos

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

Locaties Eindhoven: Vitalis Bestuurscentrum, Vitalis Brunswijck, Vitalis Peppelrode, Vitalis 
Wissehaege, Vitalis Vonderhof, Vitalis Vaandelhof, Fakkellaan 19 t/m 25, ’t Lint, WoonincPlus
Vitalis Kortonjo, WoonincPlusVitalis Engelsbergen, WoonincPlusVitalis Maximiliaan, 
WoonincPlusVitalis DeHagen, WoonincPlusVitalis Berckelhof, WoonincPlusVitalis De Horst, 
WoonincPlusVitalis Kronehoef, WoonincPlusVitalis De Dreef, WoonincPlusVitalis Theresia, 
WoonincPlusVitalis Wilgenhof, Residentie Petruspark, Residentie De Hoeve, Residentie 
 Genderstate, Residentie Gennep, Residentie Wilgenhof, Heerlen: Vitalis Parc Imstenrade 

NIEUWE ZOMERCOLLECTIE

HET LEVEN ZORGVULDIG 
TERUGBRENGEN IN EEN MOOI 
EN PASSEND AFSCHEID

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.

De opruiming is begonnen!

Open: di – za van 10.30 uur tot 16.00 u. T: 040-2933363  M: 06-42726123 
Wissehaege, Herman Gorterlaan 4   •  5644 SX Eindhoven 

www.dekledingkamer.com 

Van bovenkleding tot ondergoed, nacht–

kleding en beenmode. Zowel voor dames als 

heren. Goede producten in mooie kleuren. 

 Fijne feestdagen!

Modieuze kleding voor 
dames en heren 

Bovenkleding in vele 
natuurlijke stoffen

Bekende merken zoals Olsen, Frank Walder, Brax, Finn Karelia, 

Sommerman, Erfo, Roberto Sarto, Siegel Golléhaug, Fellows, 

Robson, Ringella en Triumph.

En... kijk ook eens in onze 

giftshop!


