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INTENSIEVE ZORG

Denk hierbij aan: 
• energie- en waterbesparing; 
• voorkomen van bodem- en    
 luchtverontreiniging;
• meer gebruik van duurzame 
 (schoonmaak) producten;
• minder gevaarlijke stoffen;
• minder en beter gescheiden afval;
• vervoer;
• reiniging van textiel;
• goede voeding en voorkomen van   
 etensresten.

Greendeal 
Vitalis op 
weg naar 
duurzaam-
heid
Vitalis heeft met de gemeente Eindhoven 
een Greendeal afgesloten waarin is afge- 
sproken om te voldoen aan het bronzen  
certificaat van de milieuthermometer. Dit is 
een milieuzorgsysteem dat er voor zorgt dat 
wij goed omgaan met het milieu en dat in de 
toekomst ook blijven doen. Ons doel is om 
het certificaat deze zomer nog te behalen! 

Op elke Vitalis locatie is een projectleider Greendeal 
gevraagd die een “Greenteam” heeft samengesteld 
om samen de taken uit te voeren. Gestart werd met 
inventariseren, de thermometer werd erin gestoken 
om te zien waar we stonden en wat de eerste acties 
moesten zijn. Er werd een onderzoek gedaan naar 
restafval. Hieruit bleek dat PMD, etensresten en 
koffiebekers een groot aandeel hebben in het 
restafval. Er is een wettelijke verplichting om deze 
afvalstromen goed te scheiden. De etensresten 
worden in de keukens al gescheiden maar ook in 
huiskamers en andere plekken waar etenswaren 
worden gebruikt moeten de resten gescheiden 
worden ingezameld.

PMD (Plastic-, metaal- en drankverpakkingen).  
Een lastige afvalstroom om meteen door te 
hebben hoe het moet. Het gaat heus nog 
niet perfect maar we zijn ook ooit begon-
nenmet het scheiden van batterijen, GFT, 
oud papier en glas. De gewoonte slijt er in en 
leuke initiatieven op de locaties helpen hierin. 

Het is geen eenmalige actie. Vanaf nu gaan we 
structureel kijken hoe we de milieuvoetafdruk 
van Vitalis kunnen gaan verminderen. Daarbij 
gaan we vooral kijken hoe we zaken slimmer 
kunnen doen. Afval verminderen door goed te 
kijken wat we inkopen bijvoorbeeld. De locaties 
van intensieve zorg zijn gestart. We rekenen ook 
op uw hulp! 

Graag wil ik me aan u voorstellen. Ik ben Martijn 
Bruininx, 38 jaar oud en woon samen met mijn  
vrouw Olga, dochter Anne (3jr.) en zoontje Tijn 
(6mnd.) met veel plezier in het pittoreske Hooge 
Mierde. In mijn vrije tijd ga ik graag op pad met de 
kinderen. Daarnaast breng ik tijd door in de tuin, in 
de keuken en voor lijf en leden loop ik graag een 
rondje hard.  

De afgelopen jaren heb ik gewerkt voor stichting 
Kempenhaeghe in Heeze als manager Hospitality. 
In deze functie was ik verantwoordelijk voor 
alles wat met eten, drinken, bijeenkomsten en 

voedingsveiligheid te maken had. Een uitdagende 
functie maar na acht jaar was ik op zoek naar wat 
meer verbreding in mijn takenpakket. Ik ben erg 
blij die kans te krijgen in mijn nieuwe functie in 
Brunswijck als manager horeca en services. Per  
1 juni ben ik met veel enthousiasme gestart in deze 
nieuwe uitdaging.

Ik kijk ernaar uit om aan de slag te gaan en samen 
met mijn collega’s de onderwerpen mileu en het 
sorteren van afval maar ook de verdere ontwikkeling 
van de visie eten en drinken binnen Brunswijck en 
Vaandelhof op te pakken. 

Even 
voorstellen...
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De ziekte van Parkinson en aanverwante 
aandoeningen is de snelst groeiende 
ziekte in de wereld. Ook in Nederland 
ervaren we dat in toenemende mate. 

Vitalis heeft enkele jaren geleden 
een Parkinson Expertisecentrum in 
Peppelrode gestart  voor bewoners met  
een indicatie vanuit de Wet Langdurige 
Zorg. Sedertdien is er een toenemende 
vraag van cliënten die geïndiceerd zijn  
voor Parkinson of andere aanverwante 
aandoeningen.
Om ook in de toekomst nieuwe bewoners 
met een Parkinson indicatie te kunnen 
blijven ontvangen binnen het Expertise 
Centrum gaan we binnen Peppelrode 
verhuizen. 

De bewoners van de huidige Parkinson 
Expertise units Wilg 2B en Eik 2B verhuizen 
rond 1 juli naar de huidige appartementen 
van Sterrenbos 7. De huidige bewoners 
van Sterrenbos 7 verhuizen naar Wilg 
2B en Eik 2B. De appartementen op 
deze afdelingen zijn even ruim van 
opzet en passend bij de doelgroep. 
 

Pannenkoekenhuis 
in de tuin van Peppelrode
Geopend: elke dinsdag
 

Verhuizing Parkinsonafdeling 
binnen Peppelrode

De verwachtingen zijn dat ook in de toekomst de 
vraag naar een woning in het Parkinson Expertise 
Centrum zal blijven stijgen. De verhuizing naar 
Sterrenbos biedt de mogelijkheid om te groeien. 
Wanneer er appartementen vrijkomen op Sterren-
bos 6 kunnen die in de toekomst worden ingezet  
voor een mogelijke uitbreiding van het Expertise-
centrum voor Parkinson. Hiermee kunnen we dan  
naast de huidige bewoners, ook toekomstige  be- 
woners, de gespecialiseerde zorg en verpleging 
bieden die nodig is. 

De beschikbaarheid en aanwezigheid van de   be- 
handelgroep met artsen, fysiotherapeuten,  ergo-
therapeuten, diëtisten en logopedisten is een grote  
meerwaarde voor het Expertisecentrum. De be- 
nodigde complexe medische zorg die nodig is voor 
een kwalitatief hoogwaardig Expertisecentrum is al 
aanwezig in Peppelrode.

Tevens is de Parkinsonverpleegkundige aanwezig 
op de afdelingen binnen Peppelrode en twee extra 
verpleegkundigen op Peppelrode gaan in september 
starten met deze gespecialiseerde opleiding. 

Betrokken bewoners en hun familieleden zijn 
begin dit jaar geïnformeerd via voorlichtings- 
bijeenkomsten en persoonlijke gesprekken.

Geheim
Het geheim van de dichter mag niemand zien.
Hij schrijft met onzichtbare inkt.
Maar als je goed leest dan ontdek je misschien
dat er tussen de regels iets zingt.

Het geheim van de dichter is niet zo groot.
Hij verstopt het gewoon waar hij wil.
Hij vliegt als een vogel of vaart als een boot
maar houdt zich verschrikkelijk stil.

Het geheim van de dichter is vaak zo klein
dat hij zelfs soms vergeet waar het ligt
Dan is hij haast bang dat het weg zal zijn
of zich verstopt heeft in een gedicht.

Daarom schrijft hij het op in onzichtbare inkt.
Stel je voor zeg dat iemand het vindt.

bron: Gedichten.nl   Schrijver: Johanna Kruit

Het Theehuis in Peppelrode is weer dagelijks 
geopend van 13.30 uur tot 17.00 uur. De bar wordt 
bemand door twee vrijwilligers. Bewoners en  
familie zijn van harte welkom voor een kopje 
koffie of thee.

Sinds 11 mei doet het Theehuis elke dinsdag dienst 
als een heus pannenkoekenhuis. De afdelingen van 

Peppelrode kunnen zich aanmelden. Op die bewuste 
dinsdag wordt de warme maaltijd dan vervangen 
door een heus feestdinertje. Pannenkoeken naar 
keuze en een heerlijk toetje. 
Elke week krijgt een afdeling de gelegenheid om  
zich aan te melden. Vrijwilligers zijn aanwezig en 
halen de bewoners op de afdelingen op en bege- 
leiden ze naar het Theehuis. De pannenkoeken 
 worden op bestelling gebakken en in een sfeervolle 
ambiance uitgeserveerd! 

Niet alleen de bewoners genieten met volle teugen 
van dit extraatje maar vrijwilligers en medewerkers 
eten een pannenkoekje mee zodat het een gezellig 
samenzijn is. 

Uiteraard worden de RIVM maatregelen goed in de  
gaten gehouden. Nu er langzaam gewerkt kan 
worden aan verdere versoepelingen, kijkt het 
enthousaste team alweer naar nieuwe  initiatieven  
naast de gezellige pannenkoekendag. We laten ons 
verrassen!!
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Tonen 
over Toen: 
liedjes die 
raken

Bewoners van Vitalis Wissehaege, Brunswijck, 
Peppelrode, Vonderhof en Residentie de Hoeve 
en WoonincPlusVitalis Wilgenhof, Kortonjo en 
De Horst/Kronehoef vertelden hun persoonlijke 
(levens)verhaal. Dat vormde de basis en 
inspiratiebron voor de liedjes van de muzikanten. 
In juni horen alle betrokken bewoners tijdens 
een privéconcert hun eigen lied. Daarna zijn de 
liedjes voor iedereen te beluisteren via de Vitalis 
SamenUITagenda en Spotify. Het project sluiten 
we af met een concert* op zondag 18 juli voor 
alle geïnteresseerden.

De kunst van gelukkig oud zijn
Het project Tonen van Toen is een initiatief van 
Vitalis, Centrum voor de Kunsten en POPEI 
en past uitstekend bij onze visie op kunst en 
cultuur. Dat zien wij als middel om net wat 
vrijer te denken, met elkaar in verbinding te 
blijven, te genieten en iets moois te maken. 
Kunst en cultuur als vitamine voor de geest, als 
middel voor ontplooiing, betekenisvol contact, 
zingeving en plezier. Want gelukkig oud zijn, is 
soms een hele kunst.

* Onder voorbehoud van corona-ontwikkelingen 
en met inachtneming van de dan geldende 
coronamaatregelen. 
Kaartjes kosten € 7,50 inclusief consumptie. Meer 
info via w.van.zon@vitalisgroep.nl 

Liedjes uit het leven gegrepen, over het gemis 
of juist over de rijkdom van het leven, over 
belangrijke momenten of gevoelens. In het 
project Tonen over Toen gingen dertig Vitalis 
bewoners en vijftien singer-songwriters één 
op één met elkaar in gesprek. Met als resultaat 
volop geluksmomenten voor onze bewoners 
en liedjes die raken.

2021 is uitgeroepen tot het jaar van de 
vrijwilliger. Om te vieren dat we met elkaar 
Nederland maken. En om iedereen te 
inspireren om ook mee te doen!

Neem dat gerust heel letterlijk: maar liefst 
7 miljoen mensen steken in ieder geval één  
keer per jaar de handen uit de mouwen. 

Waarom wachten, als je het 
verschil kunt maken?

De vakgroep van de coördinatoren vrijwilligers- 
werk organiseert gedurende het jaar acties en 
evenementen voor HUN vrijwilligers. De  vrijwilli-
gers worden rechtstreeks geïnformeerd. Lees op 
de website van ‘Mensen maken Nederland’  wat 
er in 2021 landelijk georganiseerd wordt vanuit  
de nationale actiecommissie.

Waarom wachten, als je het verschil kunt 
maken?
Neem contact op met een van de coördinatoren vrij- 
willigerswerk, ga in gesprek en kijk wat bij jou past. 
Ook jij kunt het verschil maken. 

Brunswijck: 
Anne Baks / a.baks@vitalisgroep.nl 
Peppelrode: 
Judith Hovener / j.hovener@vitalisgroep.nl 
Vonderhof: 
Fenna van Gerven /f.van.gerven@vitalisgroep.nl 
Wissehaege: 
Annabel van Loon /a.van.loon@vitalisgroep.nl 
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Björn de Lange, coördinator Horeca Peppelrode, is uitgeroepen tot de 
‘Voeding in de Zorgmedewerker van het Jaar 2021’. Dit is het vierde jaar 
dat Friesland Campina via het online platform Voeding in de Zorg deze 
verkiezing voor zorgmedewerkers heeft georganiseerd.

Tot 12 april 2021 konden zorgmedewerkers genomineerd worden. Een 
onafhankelijke jury heeft 10 medewerkers uit de aanmeldingen gekozen. 
Tot 3 mei kon iedereen in Nederland stemmen op zijn of haar favoriete 
Voeding in de Zorgmedewerker. In totaal hebben 2331 mensen gestemd. 
Björn won met een ruime meerderheid van de stemmen (593). 

Björn was 12 jaar toen hij zijn oma, die klaagde over het eten in het 
verzorgingshuis, beloofde zich in te zetten voor beter eten en drinken in 
de zorg. Hij ging naar de koksschool, werd instellingskok, is nu coördinator 
horeca en geeft leiding aan een team van 21 voedingsmedewerkers. 
De kersverse ‘Voeding in de zorgmedewerker’ vertelde met enthousiasme 
en energie dat hij zelf inspiratie op doet door uit eten te gaan en te reizen. 
Bewoners staan steeds meer open voor gerechten uit verschillende culturen, 
mits de maaltijden een beetje worden aangepast richting de Nederlandse 
smaakvoorkeuren.

Enkele jaren geleden stond  de keuken van Vitalis Peppelrode op het 
punt van sluiten. Björn deed er alles aan om dit te voorkomen. En met 
succes! Hij overtuigde het management ervan om vers te gaan koken 
(in plaats van kant-en-klaar) en zette alles op alles om dit te realiseren. 
Het afgelopen jaar werkte hij aan een menucyclus van 52 weken, waarin 
geen dag hetzelfde is. Kortom: veel variatie, verrassende gerechten en 
ook Hollandse pot. Daarnaast startte hij dit jaar een project met eiwitrijke 
tussendoortjes, die zonder toevoeging van eiwitpoeders of hulpstoffen 
kunnen worden geserveerd.

Op 12 mei Dag van de zorg werd Björn met een stiekeme reden naar  
Oirschot gelokt waar hij op een buitenterras de award kreeg uitgereikt.  
Er was al een kleine groep mensen aanwezig om te proosten op dit 
mooie succes. Björn bedankte zijn team: “Je doet dit samen, maar er is 
wel altijd iemand die het voortouw moet nemen, anders gebeurt er niks”. 
“Deze titel zal ik met trots dragen en het geeft motivatie om te blijven 
verbeteren daar waar we kunnen!”

‘Voeding in de Zorg’ 
medewerker van het 
jaar 2021

Vaandelhof
Met dank aan Albert Heijn die ons een heleboel 
tuintjes schonk. Met veel enthousiasme wordt 
in Vaandelhof de ontwikkeling van de plantjes 
gevolgd. Nu staan ze nog even 
lekker warm op de vensterbank.

 Het ruikt heerlijk in de gang. We kijken voorzichtig om het hoekje en 
zien het keukenteam naarstig bezig: hier wordt hard gewerkt aan de 
voorbereidingen voor de warme maaltijd van vandaag. Sylvia is al vroeg 
begonnen. Terwijl ze de bloemkool met kaassaus in de oven schuift om te 
gratineren, denkt ze aan haar moeder. Die begint al behoorlijk op leeftijd 
te komen en krijgt steeds meer beperkingen, zowel fysiek als psychisch. 
Al redelijk vorderende vasculaire dementie, volgens de huisarts. Eigenlijk 
kan ze niet langer meer zelfstandig blijven wonen, daar is iedereen het wel 
over eens. Ze weet hoe haar moeder nog kan genieten van een lekkere 
maaltijd, zeker als er iemand mee-eet. Ze leeft dan helemaal op. 

Dit motiveert Sylvia nog meer om te zorgen voor een lekkere maaltijd 
die past bij de beleving van de bewoners. Bewoners waarvoor zij en haar 
collega’s iedere dag weer verantwoordelijk zijn. Ze voelt het. Fijn dat ze 
kan bouwen op haar collega’s in het restaurant. Gisteren hebben ze nog 
even het menu doorgenomen en overlegd over meneer van Buren. Die 
houdt dus echt niet van bloemkool zegt ie steeds. Sylvia glimlacht een 
beetje. Zal wel een jeugdtrauma zijn, denkt ze. Maar ze hebben besproken 
hoe ze hiermee omgaan. Die gegratineerde kaassaus over de bloemkool 
gaat wonderen doen! 

Uit: een inspirerend verhaal uit de visie eten en drinken

De kok aan het werk
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De bewegingsagoog houdt zich bezig met het 
aanbieden van sport- en bewegingsactivi-
teiten. Enerzijds met het doel om een bijdrage 
te leveren aan de psychosociale, lichamelijke  
en emotionele ontwikkeling. De bewegings-
agoog helpt ook met het realiseren van een 
zo optimaal mogelijke manier van bewegen,  
zodat u ook in de toekomst hiermee verder 
kunt in uw eigen woonomgeving.
 
De bewegingsagoog maakt u bewust van uw 
eigen (bewegings)patronen zodat u kunt gaan 
oefenen met ander (bewegings)gedrag.

Bewegingsagoog in Brunswijck
Recent is  de behandelgroep in Brunswijck uit-
gebreid met Rob Smits, bewegingsagoog. Hij gaat 
zich bezighouden met organiseren, ontwikkelen 

Bewegen

Nu heeft iedereen wel een helder beeld van geluk, 
al is dat voor iedereen anders en niet voor iedereen 
vanzelfsprekend. Maar het beeld van de kunst is zo 
duidelijk nog niet. Voor de een is het een schilderij, 
een beeld, een boek of een foto, voor de ander 
muziek, dans of toneel en voor een derde is het weer 
wat anders. Voor de een is het van levensbelang en 
de ander denkt: “het kan me gestolen worden”. 
Daarom kijk ik niet zozeer naar wat het is, maar wat 
het doet. 

Kunst kijkt anders, kunst ontdekt, kunst ontwikkelt 
en toont lef. Kunst verbeeldt, verzint, verbindt en 
ziet verbanden. Zoomt in, zoomt uit, kijkt in detail 
en in bredere context. En tja... dan kan kunst dus 
werkelijk alles zijn... en alles kunst. En alles kan 
iets zijn wat je niet verwacht. Ik zou bijna zeggen: 

“Kunst maakt dat alles kan!” Zo ‘toverde’ ik samen 
met andere kunstenaars en medemensen een 
vangrail om in een brugrestaurant, een draaibrug in 
een tennisveld en diezelfde brug in een eiland voor 
een nacht voor een sleep-in met ‘slaapverwekkend 
programma’.

Dus loop je met een gedachte? Denk je “ik wou 
dat dit kon” of “dit kan echt niet!”? Dan lijkt mij dat 
een uitdaging om vanuit de kunst naar te kijken... 
En samen een verrassend antwoord op te vinden. 
Dus... wat ik al zei: “Knijp me!” ;)

Je kan me ook digitaal knijpen via de mail: 
m.poel@vitalisgroep.nl

Miranda Poel, coördinator kunst en cultuur

Jemig de Pemig!.. 
Je mag me best knijpen ;)

Want het is net alsof ik droom. Sinds 15 april ben ik coördinator kunst en cultuur bij de leukste  
club om bij te werken! Waar kunst en geluk in de hoofdrol staan!! Wat zeg ik? In de hoofdrol? In het 
beleid! Dus mocht je me binnenkort door de gang van Vitalis Brunswijck zien stralen?  Knijp me  
gerust! Dan weet ík dat ik niet droom en kun jíj me vertellen waar je vindt dat de kunst het geluk  
wel een handje helpen kan.

en aanbieden van een sport- en bewegingsaanbod 
speciaal voor mensen met een beperking. De 
bewegingsagoog is een nieuwe functie binnen 
Vitalis. De start is op Brunswijck op Unit 4, Zonplein. 
Vanuit Brunswijck en het Zonplein wordt deze 
dienst verder uitgerold.

Wie is Rob Smits?
Na zijn opleiding is hij in de fitnessbranche terecht 

gekomen. Na een aantal mooie jaren is hij 
gestart als bewegingsagoog bij Brabantzorg. “Dit 
was voor mij een prachtige kans en deze switch 
zorgde er voor dat ik meer voldoening kon halen 
uit mijn werk”.  “Naast mijn werk bij Vitalis heb 
ik mijn eigen bedrijf in Personal Training waarin 
ik probeer mijn klanten te helpen om hun 
doelen te bereiken door middel van coaching en 
training”.  

Mijn vrije tijd breng ik door bij mijn vrouw en  
twee dochters en mijn resterende vrije tijd 
vul ik vaak in met verschillende sporten 
zoals mountainbiken, wielrennen, hardlopen, 
bootcamp en squash. Ik ben met veel 
enthousiasme gestart in deze nieuwe uitdaging 
en ik hoop mijn passie voor bewegen over te 
brengen, ieder op een eigen individueel niveau. 

 

Plakband
Hij is van buitenlandse afkomst, wat voor-
namelijk opvalt door het accent waarmee hij 
spreekt en de soms gebrekkige zinsbouw. 
In onze huiskamer, waar alle cliënten van 
de afdeling samen eten, wordt hij niet altijd 
begrepen. Toch slaat hij zich er kranig door-
heen en blijft geduldig uitleggen en uitbeel-
den wat hij bedoelt.
Als ik hem die avond begeleid om naar bed 
te gaan, vraagt hij een andere pyjamabroek. 
Ik kijk in zijn kledingkast waar helaas geen 
schone broek meer ligt. ‘Ik kan deze niet 
aan vannacht, zit te strak.’, legt hij me uit. Ik 
zoek nog wat verder en vind een aantal korte 
joggingbroeken. Ik laat ze hem zien. Aan zijn 
afkeurende blik zie ik dat dit niet is wat hij in 
gedachten heeft. ‘Er is niks anders, het spijt 
me!’, zeg ik hem. Hij kijkt me aan en gebaart 
om toch de grijze korte broek mee te bren-
gen. Ik help hem met omkleden. De broek zit 
in elk geval niet te strak. Mocht hij het koud 
krijgen vannacht, dan kan ik hem altijd nog 
een extra deken aanbieden.
‘Veel wind, veel wind!’, zegt hij, terwijl hij 
naar de pijpen van de broek wijst. Ik begrijp 
in eerste instantie niet wat hij me duidelijk 
wil maken. ‘Heb jij plakband?’, vraagt hij me. 
Ik laat hem mijn rolletje leukopor zien. Zijn 
gezicht klaart op en hij vraagt me de broeks- 
pijpen wat smaller te maken door ze met tape 
dicht te plakken. Als hij uiteindelijk in bed ligt, 
begint hij te lachen en zegt: ‘De hele wereld 
heeft problemen: oorlog, corona en nog veel 
meer. Ik heb grote broek. Jij gelukkig opge-
lost! Dankjewel!

Judith Curfs
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Samen online spelen, hoe doe je dat?
De Amerikaanse dichter Nash zei ooit “ 
je haalt nooit plezier uit de dingen die je 
niet hebt gedaan”.

Omdat door de huidige maatregelen nog 
steeds niet alle activiteiten doorgaan is 
het fijn dat er ook steeds meer leuke 
dingen online worden aangeboden. Wist 
u dat je ook online kunt dammen en 
scrabbelen? Het is misschien even 
wennen om dit vanachter je computer te 
doen, maar ze zeggen niet voor niets, je 
bent nooit te oud om te leren.


Vitalis SamenUITagenda

Online spelletjes spelen

Overzicht van de leukste online spelletjes:

Hondsdagen, 
onweer en 
hoosbuien
Wat hebben hondsdagen, onweer en hoosbuien  
met elkaar te maken?
De hondsdagen vallen tussen 20 juli en 20 augustus 
en zijn warme, broeierige dagen maar ook dagen 
met flinke plens- en onweersbuien. De dagen heb- 
ben niets met honden te maken maar met het 
sterrenbeeld de Grote Hond. De ster Sirius van dit 
sterrenbeeld komt in deze dagen gelijk op met de 
zon en is niet te zien. Het kan dus ‘hondenweer’ zijn 
tijdens deze dagen maar ze hebben niets met de 
dieren te maken. Sirius is in de Griekse mythologie 
de hond van Orion, Orion stierf en kreeg met z’n 
trouwe maatje een plek aan de hemel. 
De hondsdagen zijn vooral berucht om de enorme 
hoosbuien hoewel ze midden in de zomermaanden 
liggen. Daarnaast zijn het de dagen waarin het 
voedsel snel bederft. In de eeuwen dat conserveren 
nog een moeizaam proces was waren deze dagen 
dus drukke tijden voor het roken, wecken of inmaken. 

Tijdens de grootste vrijwilligersactie van Neder- 
land NL Doet, waren er een groot aantal vrij-
willigers actief bezig in de verpleeghuizen. Veel 
bewoners hebben kunnen genieten van een 
wandeling of een extra activiteit. Veel dank aan 
deze onmisbare, hartverwarmende mensen die 
zich inzetten voor een ander.

NL doet
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Overzicht van de leukste online spelletjes:
Vitalis.samenUITagenda.nl

 Naast dat er online een groot aanbod van spelletjes 
is, kunt u ook via uw computer een museum 

bezoeken. Er zijn allerlei

digitale rondleidingen. U kunt ook een concert 

beluisteren gewoon thuis vanuit uw stoel.

Op de Vitalis.Samenuitagenda hebben


we onder het kopje thuisblijftips

voor u op het een en ander op


een rijtje gezet.

vitalis.samenUITagenda.nl

Gelooft u 
in het (nood) lot?
Laatst tijdens een gespreksgroep in Peppelrode werd er 
gesproken over de tijd dat je op school zat. Een mevrouw 
vertelde dat ze op de “kweekschool” terecht kwam in Tilburg. 
De kweekschool. Dat was de opleiding tot onderwijzer 
of onderwijzeres. Weet u nog? Daar stroomde ze door 
omstandigheden op de helft van het jaar in. Nonnen zwaaiden 
de scepter en deden dat met kracht en macht. Ze vertelde dat ze elke 
dag pap moest eten. Ze vond die pap zo ontzettend smerig dat ze begon te 
kokhalzen en ze kreeg het vieze goedje  echt niet weg. Maar van de nonnen 
moest ze elke dag opnieuw blijven zitten tot ze de pap op had. Daardoor 
miste ze veel lessen en dat vond ze heel erg. De nonnen (zusters van liefde 
en krengen van barmhartigheid -wordt wel eens gezegd) hielden met hun 
ijzeren greep vol. En de toen nog jonge studente gaf het uiteindelijk op. Haar 
droom om voor de klas te staan viel in duigen... door een bord pap. 

Haar tafelgenoten in de gespreksgroep leefden volop mee met haar erva-
ringen en daarop vertelde een meneer  dat zijn lagere schooltijd plaats vond 
tijdens de oorlog. Vele jaren kreeg hij geen les. Lezen en schrijven zijn voor 
hem ook altijd moeilijk gebleven. Hij stak zijn vingers omhoog en zei: “ik heb 
met deze alles moeten doen en moeten verdienen in mijn leven, want ik  
ben betonafwerker geworden. Dat is zwaar werk hoor”. 

Twee verhalen van mensen 
waarin het lot een rol speelt. 
Omstandigheden bepalen vaak  
hoe je leven loopt. Je kunt 
 keuzes maken zoveel je wilt, 
maar het gaat vaak anders. Dat 
merkten we de afgelopen tijd 
 natuurlijk ook in onze samenleving.  

Je kunt dromen van een jaar vol activiteiten, vakanties en familie- 
bezoeken en dan valt corona op je dak. Je kunt dromen van een leuk 
studentenleven en ook daar gooit corona roet in het eten. 

Tart je het lot of onderga je het? Er is voor beiden wat te zeggen. 
Toen ik aan het einde van de gespreksronde vroeg aan de oud 
kweekschool studente wat ze zou doen als ze vandaag de dag 
weer voor de keuze stond om naar school te gaan, zei ze: Dan 
zou ik weer onderwijzeres proberen te worden. Echt een diepe 
wens. En de heer zei: Ik zou alles willen worden behalve beton- 
afwerker. Ik vroeg nog even door: hoe heeft u dat toch uw hele 
leven lang volgehouden? Hij antwoordde: ik deed ’t allemaal  
voor mijn gezin. Dat riep bij iedereen -ook bij mij zelf- heel veel 
herkenning op.
 

Onderschat niets!
Het lot van de mensheid

hing eens van 
een appel af!
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Willemijn had de eer om een bijdrage te leveren  
aan Koningsdag in Eindhoven. “Samen met 
mijn moeder op tijd vertrokken. We kregen 
een polsbandje en werden verschillende keren 
uitgebreid gecontroleerd. We liepen door naar 
de locatie waar ik werd opgewacht. Hier kreeg 
ik instructies hoe de opname in de Selfiestraat  
en Orange Room zou gaan verlopen.” 

“Om 11.11 uur was het tijd voor mijn stukje. De 
Prinsessen Amalia, Alexia en Ariane vroegen 
hoe ik het in corona tijd vond. Ik vertelde dat 
we helaas heel veel digitaal moesten doen, 
dat ik veel op Instagram en Whatsapp zit en 
dat je helaas niemand mag ontmoeten. Dat 
we op deze manier kennis moesten maken 
was jammer maar het was helaas niet anders.
Daarna kwam de Orange Room op de website  
www.koningsdageindhoven.nl”

“Ik sprak met Ingelou Stol over mijn ervaring om  
met de drie Prinsessen te spreken. Over mijn  
hobby, als koningsfan. Leuk dat mijn verzame- 
ling op de website in beeld kwam en dat daar  
ook even over gesproken werd. Zij wenste mij  
nog een fijne Koningsdag toe en nog heel veel 
verzamelplezier.”

Willemijn Vendrig, 
koningsfan en vrijwilliger 
in Brunswijck

 
“Het allerbelangrijkste is toch eigenlijk de echte 
Koningsdag zelf, dat ik er geweest ben en heb 
gesproken met de Prinsessen Amalia, Alexia en 
Ariane en gesproken heb in de Orange Room.” 

Willemijn Vendrig - Koningsfan

Een heftig herseninfarct tijdens een operatie zorgde ervoor dat hij opgenomen  
werd op de revalidatie-afdeling. Hij werkte, onder aanmoediging van zijn vrouw,  
hard aan zijn herstel, eigenlijk tegen beter weten in. 

Noodgedwongen woont hij sinds enige tijd bij ons. Het verdriet om deze definitieve 
verhuizing is hartverscheurend. Hij was, ondanks zijn 78 levensjaren, altijd heel actief 
en nu moet hij zich erbij neerleggen dat hij volledig afhankelijk is van zorg. Hij heeft hulp 
nodig bij persoonlijke verzorging en is volledig rolstoelafhankelijk. De medicatie zorgt  
er in elk geval voor dat hij geen pijn heeft. De sufheid en verwardheid van zijn ziekte  
wordt er echter ook niet minder van. Een gesprek is nauwelijks met hem te voeren. 
Regelmatig biggelen dikke tranen over zijn wangen. Hij kan niet meer onder woorden 
brengen waaraan ze herinneren. 

Zijn vrouw bezoekt hem dagelijks. Geduldig zit ze naast zijn bed of rolstoel, helpt hem  
met drinken en eten en luistert geduldig naar zijn onsamenhangende verhalen. 
 
Hoewel onze eerste zorg voor onze bewoners is, proberen we ook oog te hebben voor  
het thuisfront. Ik vraag haar hoe het met haar gaat en zie haar slikken. Het is even stil.  
‘Met liefde en plezier zit ik hier naast zijn bed. Ik ben blij dat hij nog leeft. Dan kijk ik naar 
hem, zoekend naar karaktertrekken van voordat hij ziek werd. Ze zijn spaarzaam, maar  
ik zie ze. Ze geven me hoop. En liefde. Hij kust nog steeds graag. En hij geniet van een  
knuffel. En verder....verder staat mijn leven stil. Ik werk en ik ben hier. Dat is het.’ 

Ik bied haar wat te drinken aan en tel mijn zegeningen. 

Ik tel mijn zegeningen



9courant | juni 2021

Dat een dierbare weer vlakbij je 
zit in plaats van aan de andere 
kant van de tafel. Dat je niet 
langer alleen aan de lachrimpels 
kunt zien dat iemand vrolijk 
is. Bij vaste bezoekers van 
de verpleeghuizen mag het 
mondkapje op de kamer af. Ook 
de verplichte anderhalve meter 
wordt gelaten voor wat die is.   

Maar alleen bij bewoners die zijn gevaccineerd. Het lijken ministapjes, maar 
in verpleeghuisland zijn het grote sprongen. Geen quarantaine, maar lekker 
ingepakt naar buiten.

Geluksmomenten

Eenzaamheid
Het begon met wat keelpijn. Niks bijzonders, vond ze zelf. Voor de zekerheid 
werd ze toch aan een coronatest onderworpen.

Tot haar eigen verbazing bleek de uitslag van de test helaas positief. Het was haar 
zoveelste tegenslag in een half jaar tijd. Eerst brak ze haar bovenarm, waarvoor 
ze moest revalideren. Eenmaal weer veilig thuis volgde een hersenbloeding. Dat 
betekende wederom revalidatie, waar ze nog druk mee bezig is. En nu is er dus 
deze besmetting. Of de uitslag écht betrouwbaar is, hoeft ze zich inmiddels niet 
meer af te vragen. Ze is niet doodziek, maar zeker wel erg ziek te noemen. 

Ze wil zo graag werken aan haar revalidatie. Haar lichaam heeft helaas andere 
plannen. Dagelijks komt ze even uit bed, om na korte tijd vermoeid haar 
warme nestje weer op te zoeken. Ze maakt zich zorgen of ze ooit nog volledig 

zal herstellen. Ze geeft aan dat ze zo eenzaam is. En dat is precies wat een 
besmetting met covid-19 voor jong en oud zo schrijnend maakt: die alles 
verstikkende eenzaamheid!

Het is een wereld van verschil of je één bezoeker per dag mag ontvangen of 
helaas géén bezoeker per dag ziet. Als je besmet raakt, durven geliefden vaak 
niet meer op bezoek te komen. Ze is echt een gezelschapsdier.

Ondanks haar respectabele leeftijd van 92 is ze behoorlijk bij de tijd. Ze heeft een 
laptop en een mobiele telefoon waarmee ze kan facetimen met haar familie. 
Maar toch…het verschil tussen één en géén... het scheelt de wereld. Aan écht 
bezoek, een échte handkus en een échte lach, vergezeld van een flinke portie 
liefde, daar kan niets aan tippen.

Ik heb mijn moeders ogen
Ik heb mijn moeders kin
Ik sta net zo af te drogen
Ik schenk net zo koffie in

Ik heb mijn moeders haren
Ik heb mijn moeders blik
Haar neus en haar gebaren
Maar wat van mij ben ik?

Wat van mij ben ik?
Wat van mij ben ik?
Ik ben voor een deel mijn moeder
Maar wat van mij ben ik?

Ik heb mijn vaders handen
Ik heb mijn vaders stem
Zijn oren en zijn tanden
Ik heb zoveel van hem

Ik sta net zo brood te smeren
De boter net te dik
Ik kan net zo reageren
Maar wat van mij ben ik?

Wat van mij ben ik?
Wat van mij ben ik?
Ik ben voor een deel mijn vader
Maar wat van mij ben ik?

Ben ik een som van het verleden
Geschiedenis in elke gen?
Doe ik wat al degenen deden
Waaruit ik voorgekomen ben?
En als ik verander
Wat van wie komt er dan bij?
Wat van mij is van een ander
En wat van mij van mij?

In mijn ouders’ ouders
Zie ik mezelf terug
Ik heb mijn opa’s schouders
En mijn oma’s kromme rug

Maar wat van mij ben ik?
Wat van mij ben ik?
Wat van mij is van een ander
En wat van mij ben ik?

Uit: ‘Wat zijn de vrouwen groot’, 
1999, van Jeroen van Merwijk.                                                                          
Bron: Gedichten.nl

Wat van 
mij ben ik?
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Ook een luxe ontbijtje behoort tot de moge- 
lijkheden. Op etage 4 in Wissehaege hebben de  
bewoners genoten van de sfeer, de speciale aan-
dacht en de uitstekende verzorging van het horeca 
team. 

In Vonderhof stuurt elke afdeling foto’s in met 
geluksmomenten voor een placemat van de 
maand. De geluksmomenten worden zo gedeeld 
met iedereen.

In Peppelrode levert het horecateam elke week 
diverse Extraatjes variërend van worstenbrood, 
eiersalade of heerlijke granenbroodjes. 

 

 
 
 
 
 
   

Als teams bij elkaar komen om te sparren wat wij nodig 
hebben om te starten met leefcircels. 2 collega’s sluiten 
aan bij de bijeenkomsten en koppelen gegeven 
informatie terug aan het team. 

De bewoner ervaart persoonsgerichte aandacht, passende 
activiteiten en het gevoel van thuis zijn. Marokkaans koken ,  
gericht naar culturen op de afdeling. 

Wij zijn ons eigen handboek aan het maken en 
hebben gesprekken over onze persoonlijke 
bijdragen aan de groei van het team. We maken 
stappen en zijn blij. 

Nieuwe 
schaaltjes 
voor de 
toetjes om 
de 
eetbeleving 
van de 
bewoners te 
vergroten 

Als team hebben wij de aansluiting en 
de verbinding met elkaar gevonden. Wij 
willen de samenwerking steeds soepeler 
laten verlopen zodat we ons kunnen 
ontwikkelen tot een zelfstandig en 
vitaal team 

   Jullie zijn          
      toppers 
ERS 

Herinneringen 
ophalen,  
Samen dansen,  
Thuis voelen, 
Vertrouwen,  
Persoonlijke 
aandacht. 
 

De neuzen 
dezelfde kant 
uit!!!! 

We zorgen als team om 
de mind map eigen te 
maken en aan te vullen  

Stads-
wandelpark 
Eindhoven

Het eten moet een geluksmoment van de dag zijn, 
waar en wanneer je dat ook binnen Vitalis doet. 
Smaak, betrokken zijn, beleving, ontmoeting en 
samenzijn, horen daar allemaal bij. Daarom is 
Vitalis gestart met het Project Eten en Drinken 
als onderdeel van de ballonvaart ‘De kunst van 
gelukkig oud zijn’.  

Dit jaar focussen alle locaties van Vitalis zich op 
eten en drinken. Samen weer opnieuw kijken naar 
aanpassingen in de horecaomgeving, de beleving 
aan tafel, de smaak van de voeding maar ook het 
gezellige samenzijn horen daarbij.

Voordat de Vitalis organisatie noodgedwongen 
alleen maar bezig was met corona, was er al een 
stuurgroep actief die zich bezig hield met het 
optimaliseren van kwaliteit en beleving rondom 
de maaltijden. Nu de pandemie langzaam onder 
controle komt en de horecavoorzieningen de  
eerste versoepelingen doorvoeren, wordt de visie 
op eten en drinken gekoppeld aan acties in de 
dagelijkse praktijk.

Enkele locaties hebben een adviseur eten en  
drinken aangesteld om het project te begeleiden. 
Het hele jaar wordt aan het project gewerkt.  
Er wordt gestart met inventariseren en interviews. 
Waar staan we nu? Wat kan er beter? Wat zijn 
de ervaringen van onze gasten? Wat zijn goede 
suggesties van onze horecamedewerkers. 
In Wissehaege kunnen de bewoners weer samen  
met een dierbare dineren. In de maand mei op 
vrijdag, zaterdag en zondag stond Roomservice  
klaar. U koos de maaltijd en u dineerde in uw 
appartement samen met twee door u gekozen 
gasten. 

Bij speciale feestdagen: Moederdag,  Pasen, 
Pinksteren konden de bewoners in het atrium 
genieten van een speciaal menu, samen met uw 
dierbare. 

Geluksmoment

Brabeau
Vindt u het leuk om te lezen over uw 
omgeving? Dan is een abonnement op het 
tijdschrift Brabeau wellicht iets voor u. 

Elke uitgave biedt u mooie verhalen en foto’s 
over wonen, tuinen, mensen, geschiedenis, 
cultuur en natuur. Alles dichtbij, in de buurt,  
in Brabant. Brabeau verschijnt 4x per jaar,  
met de seizoenen mee. Een jaarabonne- 
ment kost nu € 20,60 (normaal € 25,80).  
U kunt zich abonneren via www.brabeau.nl  
of bellen met 0251-257924.

 

In de zomer is het heerlijk om in de 
buitenlucht te zijn. Een fijne plek is het 
Stadswandelpark in Eindhoven, een 
boeiend park dat werd ontworpen door 
Leonard Springer en Dirk Tersteeg. Het 
prachtige park is gelegen nabij het centrum 
van Eindhoven, en is een heerlijke plek om 
te wandelen. Het is een park waar jong en 
oud zich vermaken.

Het is ook een chic park waarin technologie 
en muziek een belangrijke rol spelen. De 
sterrenwachttoren, het radiomonument*) 
en de Van Doorne muziekkiosk zijn het 
bezichtigen absoluut waard.  Bovendien 
tref je in het stadswandelpark verschillende 
sculpturen aan die zeker het bezichtigen 
waard zijn.

Bijzonder aan het park is de padenstructuur 
met gebogen en rechte routes en de 
afwisselende beplanting. Beuken, eiken, 
berken, coniferen, kastanjes en treurwilgen. 
Maar ook bijzondere soorten als zwarte 
berken en een witte esdoorn. Door het park 
stroomt het riviertje de Dommel.

*) Het radiomonument dateert uit 1936 
en is ontworpen door Dirk Roosenburg en 
beeldhouwer Albert Termote. Het is een 
herinnering aan de eerste radioverbinding die 
in 1927 door Philips tot stand werd gebracht 
tussen Nederland en het toenmalige 
Nederlands-Indië. Het beeld Semper 
Tangens (Steeds Rakend) stelt een roepende 
vrouw voor en staat bij de vijver in het 
park. Het is opgenomen in het register van 
rijksmonumenten. 

Op de achterzijde van het kunstwerk is te 
lezen: Ter herinnering aan het feit dat vanuit 
deze gemeente - dankzij het vernuft van het 
Philipslaboratorium - de eerste radiophonische 
verbinding is tot stand gebracht tusschen het 
moederland en Ned. Oost-Indië. De burgerij 
van Eindhoven.

Door Lempkesfabriek - Eigen werk, CC BY-SA 3.0, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4440714
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Kruiswoordpuzzel**** 20160802 

 

                                                                                                                                                                            © Puzzelstad.nl 

Horizontaal 
 2. Deel van studiejaar 8. Ergerlijk 16. Grootouder 18. Hartelijk 
19. Munteenheid 20. Valschermspringer 22. Amerikaanse sta-
tenbond 24. Deel van het lichaam 26. Gording 28. Vorm 29. Re-
verende domine 30. Omwentelingen per minuut (En) 32. Per-
soon voor wie je respect voelt 33. Sprookjesfiguur 35. Nikkel 
36. Heester 38. Godsdienst 39. Uitroep van verrassing 40. Pro-
duceren 41. Motorraces 43. Winters vermaak 45. Achtergrond 
46. Japans bordspel 47. Water (Fr.) 49. Korte afstand 50. Plaats 
in Friesland 51. Bruto Registerton 52. Iemand met lichte haar-
kleur 53. Plaats in Overijssel 54. Nederlandse Aardoliemaat-
schappij 55. Betaalde minnaar 58. Vechtsport 60. Moedermelk 
62. In orde 63. Voormalig Russisch heerser 64. Vogel 66. Over-
dreven 67. Cijfer 68. Moeder 69. Engelse ontkenning 71. Woes-
tijn in Egypte 72. Binnenlands bestuur 74. Telwoord 75. Plant 
met vruchten 77. Onwillekeurige beweging 78. Onderofficier 
79. Droogvloer 81. Turkse brandewijn 82. Levenslucht 84. Af-
gang 85. Deel van het oog 87. Bezoldiging 88. God van de liefde 
90. Eenheid van vermogen 91. Obstakel 92. Schroeien 

Verticaal    
1.Eerste 2. Noodsignaal 3. Water in Friesland 4. Eerwaarde 5. 
Plaaggeest 6. Voederbak 7. Draagvat 9. Buurtschap in Over-
betuwe 10. Germaans letterteken 11. Interregionaal Recher-
che Team 12. Tegenover 13. Niet parkeren 14. Getemd 15. 
Ongebleekt katoen 17. Zandweg 21. Godin van de zee 23. 
Verdiensten 25. Kleine verpakking 26. Hevige gemoedsbewe-
ging 27. Bezorgdheid 30. Meisjesnaam 31. Cirkel om de 
aarde 33. Afdeling van universiteit 34. Roem 37. Land in 
Afrika 40. Aan lepra lijdend 42. Genotmiddel 44. Na dato 45. 
Inhoudsmaat 46. Aanzienlijk 48. Stad in Duitsland 51. Pagina 
(afk.) 54. Deel van een gebouw 56. Ondernemingsraad 57. 
Afrikaans dier 58. Afrikaans land 59. Regeringsstelsel 61. 
Plechtige verklaring 63. Golfterm 65. Voetbalclub 68. Produ-
cent 70. Armholte 73. Gekkekoeienziekte 75. Edelknaap 76. 
Tijdperk 78. Wilde haver 80. Tot nader bericht 81. Evene-
mentencomplex 83. Drinkbeker 84. Rivier in Polen 86. Nazi-
organisatie 87. Gewicht 89. Standard error 90. Pers. voor-
naamwoord 

 
 
 

 

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

Los de KRUISWOORDPUZZEL op

oplossing: 

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

Inzendingen dienen uiterlijk 15 augustus 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 #23
 Mevr. F. Termeer - Neijnens, De Horst, Imkerstraat 120 Eindhoven 
 (Tijdelijk woonachtig Brunswijk, Beekstraat 309)

Horizontaal 
2. Deel van studiejaar 8. Ergerlijk 16. Grootouder 18. Hartelijk 19. Munteenheid 20. Valschermspringer 
22. Amerikaanse statenbond 24. Deel van het lichaam 26. Gording 28. Vorm 29. Reverende domine 
30. Omwentelingen per minuut (En) 32. Persoon voor wie je respect voelt 33. Sprookjesfiguur 35. Nikkel 
36. Heester 38. Godsdienst 39. Uitroep van verrassing 40. Produceren 41. Motorraces 43. Winters vermaak 
45. Achtergrond 46. Japans bordspel 47. Water (Fr.) 49. Korte afstand 50. Plaats in Friesland 51. Bruto 
Registerton 52. Iemand met lichte haarkleur 53. Plaats in Overijssel 54. Nederlandse Aardoliemaatschappij 
55. Betaalde minnaar 58. Vechtsport 60. Moedermelk 62. In orde 63. Voormalig Russisch heerser 64. Vogel 
66. Overdreven 67. Cijfer 68. Moeder 69. Engelse ontkenning 71. Woestijn in Egypte 72. Binnenlands bestuur 
74. Telwoord 75. Plant met vruchten 77. Onwillekeurige beweging 78. Onderofficier 79. Droogvloer 
81. Turkse brandewijn 82. Levenslucht 84. Afgang 85. Deel van het oog 87. Bezoldiging 88. God van de 
liefde 90. Eenheid van vermogen 91. Obstakel 92. Schroeien

Verticaal
1.Eerste 2. Noodsignaal 3. Water in Friesland 4. Eerwaarde 5. Plaaggeest 6. Voederbak 7. Draagvat 
9. Buurtschap in Overbetuwe 10. Germaans letterteken 11. Interregionaal Recherche Team 12. Tegenover 
13. Niet parkeren 14. Getemd 15. Ongebleekt katoen 17. Zandweg 21. Godin van de zee 23. Verdiensten 
25. Kleine verpakking 26. Hevige gemoedsbeweging 27. Bezorgdheid 30. Meisjesnaam 31. Cirkel om de 
aarde 33. Afdeling van universiteit 34. Roem 37. Land in Afrika 40. Aan lepra lijdend 42. Genotmiddel 
44. Na dato 45. Inhoudsmaat 46. Aanzienlijk 48. Stad in Duitsland 51. Pagina (afk.) 54. Deel van een gebouw 
56. Ondernemingsraad 57. Afrikaans dier 58. Afrikaans land 59. Regeringsstelsel 61. Plechtige verklaring 
63. Golfterm 65. Voetbalclub 68. Producent 70. Armholte 73. Gekkekoeienziekte 75. Edelknaap 76. Tijdperk 
78. Wilde haver 80. Tot nader bericht 81. Evenementencomplex 83. Drinkbeker 84. Rivier in Polen 
86. Nazi-organisatie 87. Gewicht 89. Standard error 90. Pers. voor-naamwoord
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WIJ 
WENSEN
DE NIEUWE 
REDACTIE 
VEEL 
SUCCES

De huidige redactie van de 
Courant legt per 1 september 
de werkzaamheden neer en de 
redactieleden gaan genieten van 
een welverdiend pensioen. Wij 
zijn blij te kunnen melden dat de 
Courant in deze vorm blijft bestaan.

De taken van de eindredacteur 
worden overgenomen door Sis 
Huiskamp, tevens eindredacteur van 
de Next. Verder vormen de nieuwe 
redactie: Anja de Wit (Vonderhof), 
Judith Hovener (Peppelrode), 
Monique Pieters (Wissehaege), 
Hanneke Claassen (Brunswijck) en 
Angela Toffolo (vertegenwoordiger 
van de cliëntenraden) 
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Uitvaartcentrum 
Monuta Sol

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

omgeving, een rustgevende gedachte.

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

Vraag naar de mogelijkheden.

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

De steun bij iedere uitvaart. 

Monuta

Monuta Sol kan u bieden;
• Rouw/opbaarkamers 

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

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

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

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

registratie van uw uitvaart wensen 
• Een begroting van uw uitvaart

 egidiuh wu nav kcehc siloP  •
uitvaartverzekering

 gnirekezrevtraavtiu nee revo seivdA  •
of depositostorting

• Nazorg service
Service en ondersteuning is 
vrijblijvend en kosteloos

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

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

NIEUWE ZOMERCOLLECTIE

HET LEVEN ZORGVULDIG 
TERUGBRENGEN IN EEN MOOI 
EN PASSEND AFSCHEID

ONTZORGEN
OOG VOOR DETAIL

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

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

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

Maand juni: Sloggy 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. 

Vanaf 1 juni opruiming!

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!


