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INTENSIEVE ZORG

Bewegen is niet alleen goed voor je gezondheid en lichaam. Bewegen is ook 
leuk en zeker met de nieuwe beweegroute!

Zowel Marjan Jonkers, activiteitenbegeleider, als Saskia Verhoeven, revalidatie 
bewegingsagoog en Saskia Siebers, fysiotherapeut, zijn het hier helemaal mee 
eens. Ze vonden elkaar in het ontwikkelen van een beweegroute. Laagdrempelig 
bewoners en revalidatiecliënten stimuleren te bewegen. 

“Tijdens het revalidatietraject is bewegen superbelangrijk voor het herstel. Het 
is goed om aandacht te hebben voor de spieren en het uithoudingsvermogen te 
laten toenemen. Daarnaast vergroot het de zelfredzaamheid en komt het ook de 
mentale fitheid ten goede” vertelt Saskia. 
“Niet alleen cliënten en bewoners zijn welkom om deel te nemen,” vult Marjan 
aan. “Ook familie- en vrienden van bewoners en cliënten en mensen uit de 
omliggende wijk, jong en oud, kunnen hiervan gebruik maken.”

Saskia, Marjan en Saskia kregen hulp van de stagiaires Jonne Dommerholt vanuit 
fysiotherapie en Fay Matulessya vanuit bewegingsagogie. De route bestaat uit 
verschillende oefeningen en bevindt zich aan de voorzijde van Wissehaege, 
tussen ’t Lint en de Residentie. Elke oefening is voorzien van een instructie en u 
kunt op verschillende plekken starten. Kortom wees welkom, ontdek de nieuwe 
beweegroute en werk samen aan een goede gezondheid!

Ontdek de nieuwe 
beweegroute
bij Wissehaege

Op de locaties Peppelrode, Wilgenhof en De Horst/Kronehoef 
wordt een bijzondere cursus gegeven: Skippy drum, waarbij, 
zoals de naam al doet vermoeden, echt wordt gedrumd op 
heuse skippyballen. Op de beat van Caribische muziek starten 
de deelnemers met een warming-up. De spieren worden goed 
losgemaakt. Eerst de vingers, polsen, armen, nek, hoofd en dan de 
benen. Daarna komt het muzikale gedeelte waarbij er op allerlei 
ritmes wordt geklapt en gedrumd. En als al die ritmes samen 
komen klinkt er een swingend ritmisch muziekstuk. 

De lessen worden gegeven door twee docenten van het 
Centrum voor de Kunsten Eindhoven (CKE), dansdocent 
Marieke Wilde en slagwerkdocent Koen van den Broek. 

Skippy drum

BEWEEGROUTE 
WISSEHAEGE

Bewegen is gezond. Doe je mee?

Op de beweegroute rondom Wissehaege kan 
iedereen diverse lichaamsoefeningen in de 
buitenlucht doen. Jong en oud, goed ter been 
of in een rolstoel: doe het samen en blijf fit! 

Kom naar de ingang van Wissehaege
Volg de aangegeven pijlen 
Voer de oefening afgebeeld op de bordjes uit
Ga verder met de route

Neem een vriend(in), familielid of 
(klein-)kinderen mee. 

Bewegen is gezond. Doe je mee?
Geniet en veel plezier!
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Skippy drum, gezellig en zelfs hilarisch, maar ook een 
intensieve training van het geheugen en goed voor de 
motoriek, coördinatie, spierspanning en longinhoud!  

Doe mee en 
win een high tea!
Doe samen de beweegroute en stuur je leukste foto 
naar s.verhoeven02@vitalisgroep.nl. Na de zomer wordt 
de leukste foto beloond met een high tea voor twee 
personen in het atrium van Wissehaege. Meer informatie: 
Saskia Verhoeven, bewegingsagoog in Wissehaege
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“Hoewel ik pas afgelopen mei ben aange nomen, 
voelt het alsof ik hier al jaren werk. Ik heb de 
kunstacademie in Maastricht gedaan en mijn 
creativiteit kan ik hier helemaal kwijt.

Via vrijwilligerswerk kwam ik in aanraking met 
de zorg. Bijdragen aan het welzijn van mensen 
is heel mooi. Ik probeer altijd het leuke met het 
nuttige te combineren. Sommige bewoners lezen 
of kleuren bijvoorbeeld graag. Dan maken we een 
boekenlegger die ze kunnen kleuren én gebruiken. 
Of een mevrouw die altijd haar bril kwijt is. Samen 
hebben we een heel mooi koord gemaakt. Het is 
aandoenlijk om te zien hoe trots ze hem aan haar 
visite laat zien. Onlangs heeft ze er nog eentje 
gemaakt om aan haar zus te geven. Nuttig bezig 
zijn geeft een fijn gevoel. 

Hoogtepunt tot nu toe waren de Virtual Reality 
brillen van het Rijksmuseum. Het was een prachtig 
gezicht om onze bewoners met die hippe brillen te 
zien. Het is al weken geleden maar ze praten er nu 
nog over. Een fantastische ervaring. Niet alleen voor 
hun.”

“Na mijn opleiding verzorgende IG op het @
Summacollege ben ik in de thuiszorg gaan werken. 
Na tien jaar vond ik het tijd voor wat anders. Heb 
nog even de gehandicaptenzorg geprobeerd, maar 
werken met ouderen vind ik veel leuker. Toen ik 
deze vacature bij Vitalis zag, heb ik snel geschreven 
en gelukkig niet tevergeefs,

Hoewel het nog even wennen is, bevalt het goed. 
Het mooie vind ik dat je met iets kleins al zo’n 
verschil kunt maken in iemands leven. Even een 
praatje maken of met iemand naar de tuin gaan, dat 
waarderen mensen enorm.

Je bouwt ook vrij snel een band met de bewoners 
op. Laatst was ik met een bewoner gaan wandelen. 
Hij praatte volop over vroeger. Over zijn werk, over 
vakanties. Echt heel gezellig. “Wanneer gaan we 
weer?”, vroeg hij de dag erna .”

“Op een vakantiepark werkte ik in de giftshop en 
de supermarkt. Ik had het daar prima naar mijn zin 
maar door corona verloor ik mijn baan. Een mooi 
moment om weer eens na te denken over: wat vind 
ik nu écht leuk om te gaan doen?

Ik heb altijd affiniteit met ouderen gehad. En 
organiseren zit in mijn bloed dus deze functie trok 
mijn aandacht. Het bevalt me erg goed. Leuke 
collega’s, fijne werksfeer, lieve cliënten en er is 
altijd wel wat te doen. Geen dag is hetzelfde.

Waar ik altijd naar uitkijk is het koffie uurtje. Ik neem 
dan een mooi tafelkleed mee, een leuke etagère 
waar we wat lekkers op leggen en sjiek (lees: lekker 
kitsch) servies waarmee we de tafel mooi dekken. 
We zingen liedjes van vroeger (ongelofelijk hoe 
goed het geheugen soms is) en spelen spelletjes. 
Heel kneuterig maar ontzettend gezellig!”

Even voorstellen...

Monique Vierling

Monique Vierling (33 jaar), uit Eindhoven, 
activiteitenbegeleider op Brunswijck.

Claudia Konings

Claudia Konings (30), woont samen Eindhoven,
sinds 1 juni activiteitenbegeleider op Brunswijck.

Marcia Willemse

Marcia Willemse (40) woont met haar twee 
puberdochters in Eindhoven, 900 meter van 
Brunswijck af. Sinds mei van dit jaar is ze 
activiteitenbegeleider.

Activiteitenbegeleider Marike Koene  vertelt:
Het is een uitdaging om onze tijdelijke bewoners, die 
vanwege hun psychiatrische problematiek het liefst de hele 
dag niks doen, te activeren. En het lukt ook niet altijd, maar 
als het lukt, zie je meteen een vooruitgang.

Zo kwam er laatst een Irakese vrouw binnen met 
verslavings problemen, ze was gevonden op straat. Voor 
de duidelijkheid: we zijn geen afkickkliniek, maar omdat 
verslavingen vaak gepaard gaan met psychische problemen, 
zijn deze mensen welkom. Deze dame was getraumatiseerd, 
sprak nauwelijks en vertrouwde niemand. Gelukkig hebben 
we deskundigen in huis om haar goed te helpen. Na twee 
weken wennen, vroeg ik haar mee voor een wandeling 

naar het winkelcentrum. Het was een prachtige lentedag. 
Onderweg praatte ik over koetjes en kalfjes en ik merkte 
dat ze langzaam ontdooide. Een weekje later ging ik weer 
en toen ze mij mijn boodschappenkar zag pakken, keek 
ze me al vragend aan. En zo werd het ons wekelijks uitje. 

Ik won haar vertrouwen en ze begon te praten. Ze stelde 
ook veel vragen en was nieuwsgierig naar de Nederlandse 
gebruiken.  Sjoelen vindt ze geweldig. De combinatie van de 
professionele therapie met de sociale activiteiten doet haar 
goed. Het is een wereld van verschil als ik haar nu zie ten 
opzichte van hoe ze hier binnenkwam. Wat heb ik toch mooi 
en dankbaar werk.”

Een wereld van verschil
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In 1996 werd de eerste wet gemaakt die 
inspraak voor cliënten in de zorg moest 
gaan regelen. Cliënten in de zorg konden 
meepraten over belangrijke beslissingen 
die over henzelf gingen. Nu, 25 jaar later, is 
deze wet in een nieuw jasje gestoken. De Wet 
Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen, 
afgekort de WMCZ.

In deze wet wordt zakelijk omschreven wat de 
rechten van cliënten en bewoners zijn. Simpelweg 
wordt omschreven dat de doelstelling van 
een organisatie moet zijn: “hoe kunnen we de 
dagelijkse praktijk in het verpleeghuis zo goed 
mogelijk regelen en waar nodig verbeteren, 
zodat het wonen en welzijn van onze bewoners 
op een kwalitatief hoog niveau staat”.
Om hierover met de organisatie in gesprek te 
gaan en te blijven is een cliëntenraad in het 
leven geroepen, de medezeggenschap en 
stem van de bewoners. 

Nieuwe Wet Medezeggenschap Cliënten (WMCZ)

Daarna tennissen op Wimbledon, wielrennen in de 
Tour de France… sporten waar ik maar weinig kijk 
op heb. Dus voor mij begon het grote genieten 
met de Olympische spelen. Iedere avond ging bij 
mij om 19.00 uur de televisie aan om te zien hoe 
onze Nederlandse sporters het hadden gedaan. En 
dat ging geweldig; de bronzen, zilveren en gouden 
medailles vlogen ons om de oren.

Verschillende keren heb ik met een brok in m’n keel 
zitten kijken als er weer een Nederlandse sporter 
als eerste over de finish kwam. Je zal jezelf toch 
maar de snelste baanwielrenner ter wereld mogen 
noemen. Of zo snel en technisch behendig zijn als 
ploeg, dat je de meeste doelpunten maakt in een 
finale hockey. Voor eeuwig komt jouw naam in de 
boeken als de snelste, de beste, de krachtigste…

In de nieuwe wet is nu nog beter geregeld en 
omschreven over welke zaken de cliëntenraad kan 
meepraten, kan meedenken of mee beslissen.

Bij Vitalis zijn dertien lokale cliëntenraden die 
mee praten en meedenken over zorg en welzijn 
binnen hun locatie. Er is ook een centrale 
cliëntenraad, waar samen met het bestuur van 
Vitalis onderwerpen besproken worden, die voor 
alle locaties van Vitalis gelden.

De cliëntenraad is de stem van alle cliënten van 
een locatie die zorg ontvangen. De cliëntenraad 
overlegt en denkt met het management mee 
over zaken die voor cliënten van belang zijn. Het 
gaat dan vooral om het leven van alledag, eten en 
drinken, activiteiten, zorg en aandacht, veiligheid. 
In de cliëntenraad worden de gemeenschappelijke 
belangen besproken. Individuele klachten worden 
voorgelegd aan het management of de externe 
klachtencommissie. 

Wie zit er in een cliëntenraad?
In de meeste cliëntenraden zitten bewoners, 
mantelzorgers en vrijwilligers. Het is niet altijd 
makkelijk om bewoners te vinden, die die rol 
willen vervullen. Het is geweldig als dat wel 
zo is; de bewoners kunnen meepraten vanuit 
eigen beleving en zij kunnen oprecht de stem 
zijn van een locatie. Bijna alle cliëntenraden zijn 
op zoek naar nieuwe leden.

Wilt u meer weten over de cliëntenraad van 
uw locatie? Naast een folder in het folderrek 
kan uw contactverzorgende meer informatie 
verstrekken.

Annette de Bruijn, 
Voorzitter Cliëntenraad Wissehaege
Namens CR Brunswijck, CR Peppelrode en 
CR Vonderhof

Heeft u deze zomer ook zo genoten van alle 
sporttoernooien op de tv? We begonnen in 
juni met het EK-voetbal. Wat waren onze 
verwachtingen hooggespannen over ons oranje-
team. En dan is de teleurstelling natuurlijk groot 
als we niet verder komen dan de achtste finale. 
Want dat telt niet, we kwamen immers voor de 
eerste plek.

Onverwacht raakte ik het meest geëmotioneerd 
toen twee sporters vrijwillig afstand deden van die 
ene, unieke toppositie. En bereid waren om hun 
goud te delen met een ander. 

In de finale hoogspringen bij de mannen eindigden 
de Italiaan Tamberi en Barshim uit Quatar beiden op 
een duizelingwekkende 2 meter en 37 centimeter. 
De official legde de mannen uit welke regel er nu 
van toepassing was. Of doorspringen, totdat één 
van jullie af springt, dan hebben we een winnaar. 
Of, nu stoppen en dan delen jullie de eerst plaats. 
Jullie winnen dan alletwee een gouden medaille.

De twee atleten kennen elkaar goed, hebben 
tijdens trainingen en toernooien lief en leed met 
elkaar gedeeld. Vijf jaar geleden miste de Italiaanse 

atleet de Olympische Spelen door een ernstige 
enkelblessure. Het was zijn vriend Barshim die hem 
door die moeilijke periode heeft gesleept. Aan 
hem heeft hij het te danken dat hij kon geloven in 
herstel en in mooie prestaties in de toekomst. 

Met tranen in mijn ogen zag ik hoe twee 
concurrenten in de sport hun vriendschap voor 
laten gaan boven alles. Al springend, huilend en 
juichend was te zien hoe deze gedeelde eerste plek 
ze meer vreugde gaf dan alleen op het hoogste 
podium staan ooit zou kunnen doen. Een prachtig 
en ontroerend verhaal over je eerste plek kunnen 
delen met een ander.

Irene Veldman, 
geestelijk verzorger Peppelrode 

Foto: Franck Robichon/EPA

Foto: Jiro Mochizuki/Red Bull Content Pool

Wie is de beste?
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Uitstapje Efteling 
Dagcentrum Wissehaege

Na een lange tijd niets kunnen doen in verband 
met de coronatijd, was het op 6 juli eindelijk tijd 
voor een uitstapje, naar de Efteling. De bezoe-
kers van dagcentrum Wissehaege waren razend 
enthousiast om deze dag te gaan beleven.

Wat hebben de bezoekers een plezier gehad in de 
Fata Morgana, Droomvlucht, Carrousel, draaimo-
len, Pagode en nog vele meer attracties. Vanuit 
de Pagode had je een schitterend uitzicht over de 
Efteling. En met een hapje en een drankje kwam 
niemand iets tekort. 

Na afloop stond de versgebakken patat klaar bij 
dagcentrum Wissehaege en daarna werden de 
bezoekers thuisgebracht. Wat was het een gewel-
dig uitje. Iedereen heeft genoten van deze mooie 
dag. In het kader van de kunst van gelukkig oud 
zijn denkt het zelfsturend team van dagcentrum 
 Wissehaege mee met de doelgroep. “Wij willen 
graag in de toekomst nog meer van dit soort activi-
teiten gaan ondernemen. Denk bijvoorbeeld aan 
midweekjes op vakantie.” Het team is volop bezig 
met het ontwikkelen van deze uitstapjes, natuurlijk 
met het belang van de bezoekers voorop. 

Plots hoor je muziek tussen het winkelend publiek, 
er komen van alle kanten mensen in rolstoelen met 
hun begeleiders en kinderen naar de muziek gewan-
deld. Ze hebben bandages in hun haren en gouden 
kettingen om. Ze beginnen spontaan op de muziek 
te dansen: het eigentijdse nummer Sterrenstof van 
de Jeugd van tegenwoordig.

Publiek stroomt toe en blijft staan kijken, luisteren 
en genieten. Al snel krijgen veel mensen een glim-
lach op het gezicht. Het is vrolijk allemaal, maar ook 
ontroerend dat je de verbinding ziet tussen relatief 
oude mensen, jonge mensen en kinderen. Een vrouw 
in het publiek zegt tegen haar dochter “Had mijn 
moeder dit nog maar mee kunnen maken.“

Bij nader informeren horen we dat het een initiatief 
is van Laudy Gerrits, de stagiaire van de gelukcon-
sulenten van Stadsverpleeghuis Vonderhof. Zij had 
als opdracht ‘het herstellen van goede betrekkingen 
tussen Vonderhof en het Vonderkwartier’ en heeft 
samen met vrijwilligers, medewerkers, bewoners van 
Vonderhof en kinderen en bewoners uit de wijk een 
FlashMob ingestudeerd. Zeven weken lang. Soms op 
het Lodewijk Napoleonplein en als het weer dat niet 
toeliet in het verpleeghuis.

Stadsverpleeghuis Vonderhof heeft altijd een goede 
verbinding gehad met de bewoners uit de wijk 
 Vonderkwartier; samen zingen, samen optreden, 
samen beachvolleyballen, samen eten. Om deze 
verbinding weer leven in te blazen na de corona- 
pandemie, is er contact gezocht met initiatiefnemers 
in de wijk. Zo ontstond een mooie groep mensen die 
vanaf de maand mei aan het repeteren zijn gegaan 
om samen deze FlashMob tot stand te brengen. 

“We gingen naar huis met een bijzonder goed gevoel”. 
Ouder worden in een verpleeghuis een somber voor-
uitzicht? Nee hoor, de bewoners blijven betrokken.

“Had mijn moeder dit nog 
maar mee kunnen maken”

Een mooie zaterdag in juli, in het centrum van 
Eindhoven. De maatregelen rondom corona weer 
wat meer versoepeld, een heerlijk een dagje om te 
winkelen, terrasjes te bezoeken en van herwonnen 
vrijheid te genieten.

Lente op 
Vaandelhof
“We hebben bloembakken gemaakt van oude 
pallets. Bij AlbertHeijn op de Woenselse Markt 
kregen we moestuintjes. We geven workshops 
Creatief met Lentebloemen.
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Corona-proof omarmen een kijkspel 
van moderne dans!

Woensdag 29 juli jongstleden was de laatste keer dat Jeffrey Hofland 
een corona-test bij een medewerker afnam. De afgelopen periode was 
Jeffrey HET gezicht van de corona teststraat bij Wissehaege. “Ik was dan 
wel het gezicht, maar deed het niet alleen”, vertelt Jeffrey enthousiast. 
“Ook de doktersassistenten, boden en anderen hielpen mee, waardoor 
alles snel en accuraat kon worden afgehandeld”. Als bedankje ontving 
Jeffrey uit handen van Hans Cornelis, namens het MT-Wissehaege, een 
klein presentje voor zijn inzet.

De wereld wordt langzaam weer een beetje het oude normaal. Iedereen 
let nog goed op en we houden afstand. Maar we kunnen elkaar weer 
ontmoeten en het is tijd voor een gekke, gezellige en leuke middag.

In Peppelrode organiseren we een bonte middag, die bewoners, mede-
werkers en vrijwilligers van elke afdeling invullen. Dansen, zingen, play-
backen, een komisch duo of een mooi gedicht, alles kan! Inmiddels zijn 
al veel enthousiaste aanmeldingen ontvangen. Iedereen wil weer een 
ontspannen en blij gevoel en met deze middag hopen we een dikke streep 
te zetten onder stress en Covid-besmettingen. Het motto is: Samen met 
een ontspannen gevoel de herfst in. Iedereen is uitgenodigd! 

We sluiten de middag af met en borreltje en een snack. 

Laatste corona-test
van Jeffrey Hofland

Op woensdag 30 juni 2021 kwamen de dansers van VOS Danstheater naar 
Brunswijck toe met een nieuwe voorstelling! Een voorstelling ‘V(i)erlangen’ 
met dansprofessionals die jarenlange ervaring hebben als podiumkunstenaar 
en docent. Het thema van de voorstelling was verlangen naar contact, naar 
elkaar en naar aanraking. Het verlangen naar een ander terwijl je vast zit in je 
eigen ruimte en hoe breek je daar dan uit? Een onbehaaglijk, schurend gevoel 
tegenover een gevoel van verlangen naar iets moois, iets fijns. 

Tijdens de voorstelling was er veel interactie op een ongedwongen manier. 
Een speciale warming-up met de bewoners zorgde ervoor dat beweging 
al in gang kon worden gezet waardoor de mensen tijdens de voorstelling 
makkelijker konden meebewegen. Ook kreeg iedereen vooraf een danskaart 
met een korte dansinstructie, zodat de bewoners de bewegingen voorafgaand 
aan de voorstelling al leerden kennen. 

Het was even wennen, maar aan het einde van de dansvoorstelling gonsde 
er een speciale soort energie in de brasserie door alle mensen samen. De 
dansers kwamen tijdens de voorstelling naar de bewoners en stelden zich 
kwetsbaar op, legden contact door middel van verschillende bewegingen. 
Bijna automatisch bewogen de bewoners mee en kopieerden zij de vriendelijke 
en fijne bewegingen. Zij raakten elkaar niet aan en toch leken zij verbonden, 
wat een bijzonder gevoel! Veel toeschouwers vonden het in het begin maar 
niks, maar wensten aan het einde dat het danstheater nog eens terug zou 
komen. Juist die tegenstelling van gevoelens doet iets met de mens! 

Bonte-

Middag

WANNEER: 30 SEPTEMBER 2021
WAAR: IN DE TUIN

VOOR WIE: MEDEWERKERS ÉN BEWONERS
MELD JE NU AAN VOOR DE BONTE MIDDAG!

M E L D  J E  A A N  V Ó Ó R  2 3  J U L I  2 0 2 1
B I J  K A T J A  E B B E N  O F  D I A N E  P L U Y M

 

P E P P E L R O D E  P R E S E N T E E R T :

BONTE MIDDAG
30 september
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Op Vaandelhof kunnen mensen met complexe psychiatrische problemen 
terecht, die niet meer verantwoord zelfstandig kunnen wonen. Veel 
dingen lukt ze gewoonweg niet meer. Samen kijken we naar wat wél kan. 

Robert Alkema (35) uit Eindhoven, woonzorgbegeleider op Vaandelhof, 
vertelt: “We kijken naar de mens en naar wat hij of zijn nodig heeft om beter 
te functioneren. We onderzoeken wat we kunnen doen, wat ze weer leuk 
gaan vinden. Iets dat ze in de thuissituatie ook weer kunnen doen. Denk aan 
klussen of tuinieren.

Een cliënt (63) kwam bij ons binnen vanwege zelfverwaarlozing. Voor 
de familie was de opvang te zwaar geworden. Meneer was heel passief 
aanwezig. Hij deed nergens aan mee en praatte met niemand. Ik nam hem 
eens mee naar onze klushoek. Van pallets wilden we bloembakken maken 
en ik vroeg hem hoe hij dat zou aanpakken. Ik had geen antwoord verwacht. 
Aan zijn gezicht kon ik zien dat ik een positieve snaar had geraakt. Hij pakte 
een pallet en begon. Al snel had ik in de gaten dat hij handig was en onder 
het klussen begon hij voorzichtig wat te vertellen over zijn werk van vroeger. 
De mooiste dingen had hij gemaakt. Door de andere setting en bezigheid zag 
ik hem opbloeien en hij begon zelfs grapjes te maken. Op deze manier kun je 
echt van betekenis zijn voor iemand. Dit maakt mijn werk zo mooi.”

De scholen hebben vakantie en de temperaturen stijgen. Oma’s en opa’s 
zeggen kinderen en kleinkinderen weer even gedag voor enkele weken. Elk 
jaar is het weer even lastig. “Rij voorzichtig, let goed op en kom veilig terug”. 
We zijn ook gewoon blij als iedereen weer veilig terug is!

Maar tegelijkertijd komen de herinneringen aan vrije dagen en vakanties. 
Grote reizen waren er niet bij maar een weekje naar zee, naar de camping. 
Heerlijk! We kwamen terug met het zand nog in de kleren en bergen 
wasgoed, maar met gezonde frisse gezichten en een bruin kleurtje. Weet u 
het ook nog?

Wie deze zomer langs de tuin van de pg-bungalows in Wissehaege liep, 
zag iets moois. De herinneringen kwamen weer boven bij het zien van de 
kleine vakantietuin annex camping die daar was opgebouwd. 

Een sfeerbeeld dat gekoppeld is aan samenzijn, warmte en gezelligheid. 
Een fantastisch initiatief van mede werkers en vrijwilligers. 
Fijne vakan tie! En kom veilig terug!

Fijne vakantie en 
kom veilig terug!

Zelfs nu ze al een aantal weken is opgenomen om 
te herstellen, kan ze zich nauwelijks voorstellen 
wat haar is overkomen: binnen een week nadat 
ze thuiskwam van een eerdere revalidatie valt 
ze opnieuw. Opstaan lukt niet, dat merkt ze 
meteen. Door haar geroep worden bezorgde buren 
gealarmeerd.

In het ziekenhuis aangekomen, blijkt dat haar 
rechterenkel en linkerbovenarm gebroken zijn. 
Beiden worden in het gips gezet, waarna ze met de 
ambulance naar ons wordt gebracht. Ze is helemaal 
van slag en weet nauwelijks meer wat zich thuis 
heeft afgespeeld.

De eerste dagen gaan moeizaam. Ze moet 
opnieuw wennen aan haar tijdelijke invaliditeit en 
afhankelijkheid van zorg. De blijdschap van het 
vorige ontslag wordt compleet overschaduwd 
door de nieuwe beperkingen. Gaandeweg gaat het 
steeds beter. Ze leert de namen van mijn collega’s 
en mij en maakt gezellige praatjes met iedereen. Ze 
is oprecht geïnteresseerd. Voor de successen die 
mede cliënten behalen tijdens hun revalidatie heeft 
ze bewondering; ze viert met iedereen mee.

Zelf kan ze de eerste 6 weken van haar verblijf niets 
anders doen dan afwachten. Zowel haar arm als 
haar been mag ze niet belasten. Geduldig schikt 

ze in haar lot. Wat is ze blij met de beginnende 
regie die ze terugkrijgt als het gips van haar enkel 
vervangen wordt door loopgips. Nu kan ze, met 
wat ondersteuning, staan en de draai maken naar 
haar rolstoel. Ze verheugt zich op wat komen gaat, 
onderweg naar zelfstandigheid, ondanks de pijnlijke 
momenten en het harde werken waarmee dit soms 
gepaard gaat.

Judith Curfs

Twee keer pech, twee keer 
strijd en twee keer winnen

Wat kan wél?
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Rob Gertzen (67) is een enorme motorfanaat. Na 
jarenlang zelf heel Europa gezien te hebben op 
de motor, gooide Parkinson 25 jaar geleden roet 
in het eten. Motorrijden was Robs grootste hobby 
en dat maakte het lastig om daarvan afscheid te 
moeten nemen.

Op initiatief van Alice Timmers en Fons Harmsen 
werd een motortocht georganiseerd op 5 juni 2021. 
Rob kon meerijden op een motor met zijspan. In 
totaal trokken er zeven motoren op uit om samen 
een mooie rit te maken rondom Eindhoven. Rob had 
er de nacht van tevoren wakker van gelegen. “Het 
moet allemaal maar lukken”, aldus Rob. De dag zelf 
had Rob er enorm veel zin in. De zijspan was krap. 
“Erin klimmen lukte wel, maar terug was een ander 
verhaal. Ze hebben me er met vijf man uit moeten 
sleuren!” vertelt Rob lachend. 

Emiel, de zoon van Rob, ervaarde het ook als een 
speciale ochtend. “Gaaf om deze ervaring op deze 
manier alsnog samen te kunnen delen. Iets wat heel 
vroeger al een wens was, maar door de ziekte van 
mijn vader op jonge leeftijd nooit lukte”. 

Rob kijkt dankbaar terug op een hele bijzondere 
ochtend en verheugt zich op de volgende motorrit. 

Wat een mooie ervaring voor mijn vader!

Op donderdag 1 juli werd in het PSV stadion de 
samenwerking getekend tussen Vitalis WoonZorg 
Groep, PSV Foundation, Alzheimer Nederland, TU 
Eindhoven en Fontys Hogescholen. Bovendien 
werd de aftrap gedaan voor het eerste gezamenlijke 
project Tikkie Terug. Tikkie Terug is een programma 
voor mensen met dementie gericht op het 
ophalen van voetbal herinneringen, bewegen, het 
laten (her)beleven van geluksmomenten en een 
dementievriendelijk Philips Stadion. 

De missie van Tikkie Terug is mensen met de -
mentie zo lang mogelijk deel te laten nemen 
aan de maatschappij binnen zijn of haar eigen 
mogelijkheden. Het programma bestaat uit  4 sub-
programma’s; het ophalen van voetbal herinner-
ingen middels speciaal ontwikkelde fotokaarten, 
bewegen met dementie, het laten (her)beleven 
van geluksmomenten en een dementievriendelijk 
Philips Stadion. 

Het programma Tikkie Terug levert een belangrijke 
bijdrage aan de acceptatie en integratie voor mensen 
met dementie. Het programma is ontwikkeld 
in samenwerking met Alzheimer Nederland, 
Vitalis WoonZorg Groep, TU Eindhoven en Fontys 
Hogescholen. De officiële kick-off van Tikkie Terug 
vond plaats op 1 juli om het Philips Stadion.

Samenwerkingsproject 
Tikkie Terug

Samenwerken voor integratie van dementerende senioren

Nieuws vanuit de Vitalis Zorg Groep
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‘Heel Brunswijck Bakt’ was de zoektocht naar 
de meest getalenteerde bakker van Brunswijck. 
De driekoppige jury bestond uit bewoner de 
heer Löhe, manager horeca & services Martijn 
Bruininx en vrijwilliger, kok én bakker Jos 
Beckers. Dit trio beoordeelde alle creaties van  
de amateurbakkers op basis van betrokkenheid, 
smaak en presentatie. 

Alle Pleinen, de Akkerstraat, Beekstraat en Vitalis 
Vaandelhof deden mee. Ze hadden er duidelijk 
veel zin in! Alle afdelingen hadden zich een dag 
van tevoren flink uitgesloofd in de keuken en 
de resultaten mochten er zijn! Op de dag zelf 
namen de activiteitenbegeleiders het woord 
om toe te lichten hoe hun creatie tot stand 

Heel Brunswijck Bakt 
Bakkers klaar? 
Bakken maar!

was gekomen. Al met al waren het heel mooie 
baksels, waarvan die van Vaandelhof er toch wel 
heel perfect uitzag. Deze kon zo in de vitrine van 
een banketbakker staan! De jury besloot dan 
ook unaniem dat dit de winnaar was. Naast de 
eeuwige roem hebben zij een recyclebare trofee 
en een privé-workshop ge -wonnen van onze 
hobbykok Jos Beckers. De tweede plaats ging 
naar de Akkerstraat en de Beekstraat eindigde 
op de derde plaats. 

Na afloop hebben uiteraard alle bewoners 
elkaars baksels kunnen proeven en beoordelen, 
onder het genot van een gezellig muziekje en een  
kopje koffie! Het was een leuke, gezellige en 
geslaagde dag! 

De illi-tv is een kastje dat eenvoudig wordt aangesloten op de televisie of beamer. Het is een 
verzameling muziek, liedjes van vroeger, video’s, geheugentrainer, dagprogramma en meer. Het 
dagprogramma helpt de gebruiker te herinneren aan het ritme van de dag. Dit alles wordt verpakt in een 

mooie herinnering die op elk moment van de dag wordt afgespeeld. 
Zo kunt u samen terug in de tijd wanneer een bewoner moeite heeft 
met het onthouden van de alledaagse dingen. Het dagcentrum op 
Vitalis Peppelrode heeft onlangs filmpjes ‘Gymnastiek op Muziek’ 
mogen maken t.b.v. illi-tv van Illi Engineering. Op het dagcentrum 
van Peppelrode gebruiken we de illi-tv om dagelijks te werken aan 
geheugentraining en mobiliteit. 

Bedankt aan Stijn Beekx, stagiaire sport medisch trainer van 
de Hogeschool Fontys, voor de frisse en gezellige manier van 
bewegen voor onze bewoners én alle andere kijkers van illi-tv.  

Vanwege het grote succes van de bakwedstrijd 
‘Heel Vitalis Bakt’ vorig jaar, besloten de 
activiteitenbegeleiders in Brunswijck dit op vrijdag 
16 juli 2021 nogmaals te organiseren maar dan in de 
vorm van ‘Heel Brunswijck Bakt’. 

Viering in de 
Binnentuin 
van Brunswijck 

Ruil bieb
Brunswijck 

Na anderhalf jaar is er eindelijk weer een wekelijkse 
viering in Brunswijck. De eerste viering vond plaats 
op zaterdag 17 juli in de binnentuin. Deze viering 
werd met veel plezier voorgegaan door de geestelijk 
verzorgers Barbara van Kessel, Jonneke Moret en 
Anneke Wouters. 

Barbara heeft onlangs afscheid genomen bij Vitalis en 
vond het mooi om nog een keer te vieren. Op die manier 
kon ze haar betrokkenheid voor een laatste keer tonen 
en dat is gelukt! De reacties waren enthousiast. Een 
bewoner zei: ‘Wat was het een mooie viering en weer 
fijn om samen te komen, dat had ik echt gemist’. Een 
nieuwe bewoner gaf aan dat haar bezoek aan de viering 
heel goed is bevallen en dat ze zeker terugkomt. 

Bewoners van Brunswijck zijn van harte welkom om aan 
te sluiten bij de wekelijkse viering. Deze wordt elke 
zaterdagochtend van 10.30 tot 11:30 uur gehouden in 
de binnentuin van Brunswijck. Deelname kan worden 
doorgegeven aan een zorgmedewerker. Vrijwilligers 
staan klaar om bewoners te halen en brengen. Het 
is een oecumenische en open viering waarbij ruimte 
is voor innerlijke inspiratie en samenzijn. Het kan 
bewoners een stukje houvast en een gevoel van 
verbondenheid geven, waardoor je het gevoel hebt 
dat je er niet alleen voor staat. 

In Brunswijck is ook een stilteruimte op de begane 
grond. In de stilteruimte is een herdenkingsboek voor 
overleden bewoners aanwezig. Heeft u een rouwkaart 
of een bidprentje dat u graag wilt toevoegen aan 
het herdenkingsboek? Dan kunt u het bij de receptie 
van Brunswijck afgeven. Dan zorgen de geestelijk 
verzorgers ervoor dat de kaart of het prentje een 
mooi plaatsje krijgt in het herdenkingsboek. 

Op de uitkijkposten van Beekplein  treft u 
een mini ruil bibliotheek aan. De bewoners 
van Beekplein ruilen hier hun boeken tegen 
exemplaren die zij nog niet hebben gelezen. 
Veel ruil- en leesplezier!!

Dagcentrum Peppelrode maakt filmpjes 
‘gymnastiek op muziek’
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Niet alleen een grote verhuizing van de Parkinson afdeling in Peppelrode, 
maar tegelijkertijd werd er gewerkt aan een update en frisse look voor de 
Carrousel. De ruimtes waren gezellig maar sterk verouderd. De Wintertuin 
was donker en niet aantrekkelijk om te zitten. Licht en warmte was het doel 
voor de nieuwe inrichting. 

De werkgroep is gestart met het inschakelen van een woninginrichting ge -
specialiseerd voor ouderen. Comfort en veiligheid als belangrijkste speerpunt. 
De plannen werden gemaakt en voorgelegd aan een groep cliënten en natuurlijk 
aan hun medezeggenschapsraad: de cliëntenraad van Peppelrode. Daarnaast 
aan een groep medewerkers en vrijwilligers die werken in de Carrousel. Er kwam 
een dikke GO. De reacties waren positief en de werkgroep werd op pad gestuurd: 
lichte warme kleuren en heerlijk comfortabele stoelen. 

Om deze laatste wens zeker te stellen werd aan een aantal bewoners gevraagd 
om de stoelen eerst te testen en aan te geven welke de meest comfortabele 
stoel was. Er werden moodboards ontwikkeld zodat ook de bezoekers mee 
konden kijken naar de nieuwe kleuren en stoffen. Inmiddels is er geverfd, de 
vloeren zijn vernieuwd en is Peppelrode in afwachting van de levering van de 
nieuwe meubels die het plaatje inhoudelijk gaan afronden. De donkere kleuren, 
die vooral voor onze dementerende ouderen niet prettig waren, zijn verdwenen. 
Alles is helder en fris. De verwachting is dat 3de week september de meubels 
worden geleverd en de Carrousel weer de gezellige ontmoetingsplek wordt 
voor huidige en toekomstige bewoners en bezoekers.  

Verhuizing Peppelrode
“We did it together”

Op 30 juni en 1 juli zijn drie afdelingen verhuisd van de ene etage naar 
de andere. Bewoners van etage 7 verhuisden naar etage 2 en 3, terwijl 
de bewoners van die etages verhuisden naar 7. Dagen van tevoren 
stonden de spullen al gepakt in dozen. Woensdag 30 juni moesten ze 
om 6.00 uur opstaan, zodat de verhuizers aan het werk konden. 

Bewoners verzamelden zich in en rond de Caroussel voor een heerlijk 
ontbijt met wat lekkers. Bewoners etage 2 en 3 hadden ervoor gekozen 
om daarna met de bus naar het DAF-museum te gaan. Ieder ging met een 
begeleider op stap. De kaartjes waren een gift van het museum. Hoewel 
de busreis niet zonder slag of stoot ging, genoten de bewoners zichtbaar 
van het uitje. Een groep bewoners van 7 genoot ondertussen van verse 
pannenkoeken in het Theehuis.
‘s Middags kon men genieten van de mooie muzikale klanken van It takes 
two. Op donderdag werden er verschillende activiteiten aangeboden. 
Men kon een spelletje doen, wandelen of gewoon een praatje maken 
tijdens het koffiedrinken. Een groep bewoners wilde graag Indisch koken. 
Later in de middag ging iedereen naar zijn of haar eigen appartement, 
vermoeid van die twee drukke dagen. 

Buiten dat de medewerkers van de eigen afdelingen in groten getale 
kwamen helpen, waren er ook veel medewerkers en vrijwilligers, die hun 
eigen werk twee dagen hadden laten liggen om de bewoners met veel 
aandacht door deze twee bijzondere dagen heen te helpen of om hulp te 
bieden bij de verhuizing. Top gegaan. Wat een familiegevoel. Together we 
did it. Dank je wel allemaal.

‘Hallo!!!! Haaalllooo! Is daar iemand? Hee, kom eens hier!’
Het is 03.07 uur; ik heb nachtdienst en tijdens mijn rondje over de afdeling hoor 
ik hem luid roepen. ‘Oh zuster! Daar bent u eindelijk, gelukkig!’
Natuurlijk had hij de alarmknop kunnen gebruiken, als hij nog wist hoe dat zou 
moeten....
‘Ik kom uit Neer, weet u waar dat is?’
Ik weet waar Neer ligt. Leuk hoor, Limburgers onder elkaar. 
‘Jazeker weet ik waar Neer is. Ik kom uit Voerendaal; Kunrade eigenlijk. Weet u 
waar dat is?’, vraag ik hem. 
Verheugd komt hij overeind: ‘Voerendaal!!! Komt u uit Voerendaal? En u komt 
nu naar mij?’
Het blijft even stil. Hij lijkt na te denken en vervolgt dan: ‘Goh, uit Voerendaal....
als ik wist dat u uit Voerendaal moest komen, dan had ik niet zo hard geroepen. 
U zult wel moe zijn van de verre reis! Ga toch even zitten; ik wacht wel tot u 
uitgerust bent. Wat fijn, zuster, dat u mij komt verzorgen!’

Even later gaat mijn pieper. Om haar pijnlijke benen te beschermen, heeft ze 
een dekenboog in haar bed. Desondanks is het haar toch gelukt zichzelf te 
‘bevrijden’. Ze zit op de rand van haar bed. 
‘Ik ben zo moe, zuster. Ik zou wel te bed willen.’
Kijk! Dat kan geregeld worden. De oplossing voor dit vraagstuk is heel dichtbij. 
‘Zingt u dan ook een liedje? Anders kan ik niet slapen.’
Ik kan je verzekeren...van mijn zangtalenten kun je onmogelijk genieten...
Toch gaat ze rustig liggen en beantwoordt de knuffel die ik haar geef.
Welterusten, slaap lekker! 

Judith Curfs

“U zult wel moe zijn 
van die verre reis” 

Wat wordt 
het mooi!
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GLOW Eindhoven

Jaarlijkse lichtjesroute
Van 18 september t/m 10 oktober 2021

Zaterdag 6 tot 13 november 2021

Ieder jaar vindt in Eindhoven het lichtkunstfestival GLOW plaats. Tien
tallen licht kunstenaars geven met hun lichtinstallaties de binnenstad 
van Eindhoven een nieuw aangezicht. Gevels en openbare ruimtes 
veranderen in sprookjesachtige kunstwerken. Het lichtfestival bestaat 
ieder jaar uit zo’n 25 tot 30 lichtkunstprojecten van nationale en 
internationale lichtkunstenaars en talenten. 

GLOW kan in geen betere stad plaatsvinden dan Eindhoven. Licht
kunstenaars voelen zich direct thuis in dit centrum voor design en 
technologie. Met de meest uiteenlopende, fascinerende en bijzondere 
lichtprojecties worden ieder jaar honderdduizenden bezoekers door 
de binnenstad geleid. Ieder jaar wordt er een nieuw thema voor GLOW 
uitgekozen en staat de bezoekers een nieuwe verrassing te wachten.

Ook dit jaar kan Vitalis Vonderhof haar ‘licht’ weer laten schijnen. 

De lichtjesroute is ontstaan na de bevrijding van Eindhoven: het doel 
van de lichtjesroute is het in stand houden van de herinnering aan de 
bevrijding van Eindhoven, met het uitbeelden van herdenking en vrijheid 
maar ook van de illusie van ‘sprookjes in licht’.

Lichtjesroute Fietsavond op 25 september
De organisatie van de Lichtjesroute stimuleert bezoekers al jaren om de 
Lichtjesroute op de fiets te rijden. Om de fietsavond wat extra sfeer te 
geven zijn er op diverse plaatsen dingen te beleven.  Op 4 plaatsen in 
de stad zorgen muziekgroepen voor een gezellige sfeer. Daarbij kunnen 
bezoekers genieten van een gratis kop koffie of thee. Voor de kinderen 
is er Ranja. Deze plaatsen zijn: Vlokhoven, Hendrik de Keyzervijver, 
Pastoriestraat 108 en Burghplein.

Vanzelfsprekend gelden ook de corona maatregelen die op dat moment 
van kracht zijn.

Elk jaar organiseert de Philips Fruittuin de Appelplukdagen in september. Hier kunnen 
bezoekers zelf appels plukken!. U kunt op meerdere dagen de plukdagen bezoeken. 
Neem een kijkje op de site van de Philips Fruittuin voor een dagje uit. Combineer het 
met een bezoekje aan het pannenkoekenhuis en oud en jong kan genieten.

Appelplukdagen
Philips Fruittuin

Iedereen heeft wel eens moeten grinniken om een cartoon van Ton Smits 
en bijna iedereen kent zijn schilderijen. Minder mensen weten dat hij 
ook aquarellen en gouaches heeft gemaakt, soms als voorstudies voor 
schilderijen.

De tentoonstelling is te 
bezoeken tot oktober 2021.

Het museum is dagelijks 
geopend van 11:0017:00 uur. 

Bel rechtstreeks onderstaand 
telefoonnummer voor een 

afspraak of vul het contact
formulier in op de website.

Contact
T 040 211 47 86

info@tonsmitshuis.nl
www.tonsmitshuis.nl

De aquarel is een snelle en levendige waterverftechniek op papier, die 
nauwelijks fouten toelaat. De kleuren van de transparante verf krijgen hun 
helderheid doordat het witte papier erdoorheen schijnt. Een gouache wordt met 
dekkende waterverf gemaakt en is wat matter van kleur dan de aquarel. Ton 
Smits’ onderwerpen zijn romantisch en poëtisch – dromerige taferelen, waarin 
kleur de hoofdrol speelt. De vrouwen, dieren, bomen en planten die hij ons 
voortovert behoren tot een door hemzelf geschapen sprookjeswereld, waarin 
alles mogelijk is. Ton Smits in full colour is een verrassende tentoonstelling, 
die een andere kijk op Ton Smits’ talent biedt en die ook kunsthistorisch van  
belang is. 

Ton Smits in full colour
TENTOONSTELLING
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Los de PUZZEL op

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

Inzendingen dienen uiterlijk 15 november 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.

De woorden zitten horizontaal, verticaal en diagonaal in alle richtingen in de 
puzzel verstopt. Ze kunnen elkaar ook overlappen. Zoek ze op en streep ze af. 
De overblijvende letters vormen achter elkaar gelezen de oplossing.

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

ABNORMAAL
AGAVE
AMPEL
BOSRAND
CORPS
ECHTEN
ESKIMOHOND
FEESTDRONK
GESCHENKEN
GNOOM
HORECA
IDOOL
JASJE
KARDOEN

KERKHOF
KIPKERRIE
KRASSER
MEGASTAD
MINIMA
MOMENTEN
MOREN
MOTTO
NAIROBI
NAREDE
NOTEN
ONDIER
ONWAAR
OOGFUNCTIE

OUWEL
PLAVEIEN
PRIOR
REAAL
SALON
SLOOP
STAALKABEL
STAPELEN
TANDEM
TERUGBLIK
VAKTERM
VIERWIELER
VOILA
WAGEN

Winnaar van de puzzel van Courant #24
Josephine Verkuijten, Herman Gorterlaan 289 Eindhoven
De oplossing was ‘Zomerse dagen’.

Huidige bewoners van Vonderhof en heel veel 
families in Eindhoven hebben een band met de 
DAF als werkgever gehad en met deze expositie 
werden de herinneringen uit het verleden 
opgehaald.  Een historische tijdlijn die leidde tot 
een niet meer weg te denken DAF in Eindhoven.

Beneden in de garage van Vonderhof werken de 
Vonderboys. Zij herstellen en transformeren een 
oude Daf 33 in samenwerking met kunstenaar 

Almar Sinte Maartensdijk. Nienke Esther Grooten 
trapte het project af met het ophalen van de 
herinneringen aan de Daf, herinneringen van 
vroeger, werken bij de Daf en niet te vergeten de 
tocvhtjes die zijn gemaakt in een Dafje.

De interviews en de verhalen van onze bewoners 
vonden plaats in deze zelfde Daf en Nienke 
vertaalde deze verhalen naar gedichten. 

In Juli werd de nieuwe tuin feestelijk geopend 
met de expositie van deze gedichten en archief
materiaal van de oude Daffabrieken. 

In de tussentijd werd verder gewerkt aan de 
Daf 33. “Ons DAFje”  ziet u terug tijdens het 
feestweekend van 23 en 24 oktober op een 
markante en heel zichtbare plaats. U bent 
welkom! Loop eens binnen en U wordt verrast!!.  

Het DAF-project in Vonderhof gaat verder
24 Juli werd de nieuwe tuin feestelijk geopend en konden bewoners en bezoekers genieten op een veilig terras met uitzicht op het levendige 
straatbeeld van het centrum. Onderdeel van deze feestelijke opening was een expositie met als onderwerp de DAF.
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Uitvaartcentrum 
Monuta Sol

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

omgeving, een rustgevende gedachte.

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

Vraag naar de mogelijkheden.

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

De steun bij iedere uitvaart. 

Monuta

Monuta Sol kan u bieden;
• Rouw/opbaarkamers 

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

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

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

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

registratie van uw uitvaart wensen 
• Een begroting van uw uitvaart

 egidiuh wu nav kcehc siloP  •
uitvaartverzekering

 gnirekezrevtraavtiu nee revo seivdA  •
of depositostorting

• Nazorg service
Service en ondersteuning is 
vrijblijvend en kosteloos

Redactie  Anja de Wit, Judith Hovener, Monique Pieters, 
Hanneke Claassen en Angela Toffolo
Eindredacteur Sis Huiskamp
Redactieadres s.huiskamp@vitalisgroep.nl of bij een van de redactieleden 
Oplage 2.000 exemplaren 
Opmaak en realisatie Orange Design, Asten-Heusden 
De redactie behoudt zich het recht voor om ingezonden artikelen te herschrijven of in te korten.

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

NIEUWE 

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!

Nieuwe collectie is binnen


