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Wissehaege viert 10-jarig jubileum

We vieren deze ‘verjaardag’ graag met u samen
Wissehaege viert haar 10-jarig jubileum. Ter gelegenheid hiervan verzorgt Circus in de Zorg Alexander 
op zaterdag 7 april en zondag 8 april feestelijke circusvoorstellingen. De tent is rolstoelvriendelijk 
en de voorstellingen zijn op maat gemaakt voor bewoners van het verpleeghuis en omwonende 
senioren van Wissehaege. Elke voorstelling zijn er 140 zitplaatsen en 30 rolstoelplaatsen beschik-
baar. Er worden max. 2 kaarten per bewoner en 2 kaarten per 
medewerker van Wissehaege uitgegeven. Overige beschikbare 
plaatsen worden vanaf 30 maart aangeboden aan onze buren, de 
bewoners van Residentie Gennep, ’t Lint, Kortonjo en Veldheer. 
Nadere informatie hierover vindt u in uw brievenbus in de week 
voorafgaande aan 30 maart.

Petra van ‘t Klooster

Tom Collet > 2007
Tom Collet > 2018

“Een atrium waar een circus binnen kan”

“We moesten erg wennen, 
alles was anders en groter”. 

“Luxe met een hoteluitstraling en 
huiselijkheid van een eigen appartement”

 

Tien jaar geleden opende het nieuwe verpleeg-
huis haar deuren. Een prachtige locatie waar 
200 ouderen wonen; een parel aan de kroon 
van Vitalis! En daar zijn we nog steeds trots op!

De nieuwbouw staat op de plek waar het oude de 
Weerde stond. Het oude de Weerde werd in 2005 
gesloopt. Na 3 jaar in een tijdelijke huisvesting, 
en afdelingen in Kortonjo, gingen op 9 april 2008 
de eerste bewoners naar Wissehaege. Op 9 april 
rond half vier kwam het sein dat de inboedel was 
overgebracht en de kasten ingeruimd. Een lang 
lint van rolstoelers en begeleiders kwam van 
Kortonjo en liep richting het nieuwe verpleeghuis.

Buiten werden ze opgewacht door fraai 
uitgedoste piccolo’s die de bewoners tracteerden 
op een feestelijk drankje en een woord van 
welkom. 84 Ouderen reden onder begeleiding 
van familieleden en medewerkers een nieuwe 

wereld binnen. In de volgende dagen verhuisden 
de overige 136 bewoners naar een nieuw 
appartement in het hoofdgebouw. 

De heer Tom Collet verblijft sinds die eerste 
dag al weer 10 jaar in Wissehaege. Hij was een 
van de  eerste bewoners. In 2007 viert hij de 
laatste feestweek in de tijdelijke huisvesting en 

in 2008 verhuist hij mee naar Wissehaege. “De 
rust van een eigen appartement is heel fijn”. Het 
appartement van de heer Collet kijkt uit over 
de Antoon Coolenlaan en hij is heel tevreden. 
De leukste activiteit is de Kumpulan (een 
Indonesische markt met eten en muziek) of een 
bezoek van zijn oude bandleden. 

“Het was wennen in het begin, iedereen was 
de weg kwijt in dit grote gebouw”.

De voorstellingen zijn om:
11.00 uur • 13.30 uur • 15.30 uur
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DOE EEN WENS in Vitalis Wissehaege  
Kwaliteit van leven en erbij horen is voor 
iedereen van groot belang. Dat blijkt ieder 
jaar weer uit het project: Doe een wens. De 
bedoeling van Doe een Wens is vooral om 
verpleeghuisbewoners de gelegenheid te 
geven om met het indienen van hun wens te 
laten weten wat ze echt graag zouden willen. 
Het doel van Doe een Wens is om de vraag 
van bewoners te horen en waar mogelijk te 
beantwoorden.

Er zijn in december jl. aanzienlijk meer Doe-
een-Wens kaarten ingevuld dan voorgaande 
jaren. Van de 220 uitgedeelde kaarten zijn 
127 ingevulde kaarten terug ontvangen. 
Dit jaar zijn er ook enkele hele bijzondere 
wensen ontvangen. Een familielid stuurde een 
uitgebreide brief over het verleden van haar 
vader en zijn betrokkenheid bij maatschappij, 
mensen en hobby’s. Zij schreef: “mijn vader 
heeft zo veel meegemaakt en zo veel gedaan. 
Ik geef u de informatie, misschien kunt u iets 

leuks bedenken om hem een plezier te doen”. 
Een moeder die haar dochter al 6 jaar niet meer 
had gezien. Pijnlijk, maar o zo begrijpelijk om 
die wens terug te zien op de Doe een Wens-
kaart. Een andere bewoner wenst een jaar lang 
een wereld zonder geweld. Zoals u begrijpt zijn 
wensen ook soms niet in te vullen maar wel te 
bespreken en daar gaat het om. Luisteren naar 
elkaar zodat iedereen het gevoel ervaart dat 
zij  of hij er toe doet. Niet langer wonend in de 
eigen bekende omgeving is het belangrijk om te 
weten dat er mensen naar je luisteren en echt 
horen wat je zegt.
 
Nogal wat bewoners willen met familie gezellig 
uit eten in het atrium of buitenshuis, of gewoon 
getrakteerd worden op iets lekkers zoals een 
high tea. Die wensen worden in overleg met 
familie, medewerkers en horeca Wissehaege 
besproken en opgepakt. Lekker verwennen 
kan ook met een snoezelbad, bubbelbad of 
schoonheidsbehandeling. 

“We zijn wat ouder maar we doen er nog steeds 
toe”. Een wandeling in de natuur is met hulp 
van familie of vrijwilligers in te vullen maar kan, 
als de dagen warmer worden, weer veel vaker 
worden ingevuld. Vitalis organiseert kunst- 
en cultuur bijeenkomsten maar een bezoek 
aan het theater of muziekuitvoering blijft elk 
jaar een terugkomende wens. De fans van de 
voetbalclub PSV ruilen dit culturele uitje graag 
in voor een aantal uren bij een wedstrijd van hun 
club.

Zoals het er nu uitziet kan aan veel wensen 
worden voldaan in samenwerking met de zorg 
en familie. Wij zijn druk bezig met de invulling 
en in de volgende Courant doen wij opnieuw 
verslag. 

Annie Hoogendam, lid cliëntenraad
Roos-Marie Beek, lid cliëntenraad

Vroeger, tot 1958, zag het Lodewijk Napoleonplein er heel anders uit. De spoorweg 
‘Het Bels lijntje’ liep namelijk via het terrein Vonderhof over het plein en vanuit daar 
naar Hagenkamp en verder. In 1974 startte de gemeente met de aanleg van een 
vierbaansweg tussen de Willem- en Mecklenburgstraat. Hier waren de wijkbewoners 
echter alles behalve blij mee, waardoor er in 1975 een wijkcomité met werkgroepen 
is opgericht. Het comité eiste dat de werkzaamheden beëindigd werden en juridische 
procedures volgden. Met succes! Op 21 mei 1976 werd de gemeente definitief in het 
ongelijk gesteld bij de Hoge Raad.

Op de plek waar nu woonzorgcentrum Vonderhof is gevestigd lag vroeger het 
woonhuis annex de fabriek van Beukers. Dit terrein heeft jarenlang Terrein Beukers 
geheten. Na de sloop van de fabriek en woonhuis is het huidige verpleeghuis 
Vonderhof gebouwd. Vonderhof is dit jaar 25 jaar onderdeel van het Vonderkwartier. 
De feestelijkheden worden gezamenlijk met de wijkbewoners gevierd in het 
weekend van 3 en 4 juni.  Een uitgebreid verslag kunt u lezen in de volgende uitgave 
van de bewonerscourant. 

Voor zorg thuis of in een zorginstelling, hebben alle Neder-
landers automatisch een verzekering: de Wet Langdurige 
Zorg (WLz). De Wlz dekt medische kosten die niet onder de 
zorgverzekering vallen. Het Centraal Administratie Kantoor 
(CAK) berekent en incasseert de eigen bijdragen voor de WLz. 

Wilt u weten waar wij als instelling voor zorgen en wat u 
zelf moet betalen? Lees dan het Zorgkompas. Deze kunt u 
vinden op internet. 
www.zorginstituutnederland.nl/pakket/wlz-kompas

Collectieve verzekeringen
Een inboedelverzekering bij brand- en inbraakschade voor 
de bewoners die voor 1 januari 2017 bij Vitalis zijn komen 
wonen. De bewoners die na 1 januari 2017 bij Vitalis zijn 
komen wonen moeten zelf een inboedelverzekering 
afsluiten. Een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering, 
geldt voor de locaties:  Peppelrode (met uitzondering van 
de seniorenwoningen), Vonderhof en Wissehaege. 

Deze WA-verzekering is een secundaire verzekering. De bewoner 
dient de schade eerst op de eigen WA-verzekering te verhalen. 

Rekening Courant
U kunt gebruik maken van de rekening courant. Dit is een 
persoonlijke rekening waarop maandelijks, middels een 
automatische incasso, een vast bedrag wordt gestort. Deze 
persoonlijke rekening komt van pas als u gebruik m aakt van 
diensten in het verpleeghuis zoals kapper, pedicure, grand café 
of deelname aan uitstapje of andere activiteit. Bij de receptie 
kunt u een aanvraagformulier ophalen met verdere gegevens. 

WLz (Wet Langdurige zorg) 
en CAK (Centraal 
Administratie Kantoor)

25-jarig jubileum 
Vitalis Vonderhof
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Kennismaking met 
de waakkast

Live een voorstelling in het theater bijwonen, 
zonder er echt de deur voor uit te hoeven. 
Een aantal keren per jaar wordt er op diverse 
Vitalis locaties een directe verbinding 
tot stand gebracht met Parktheater 
Eindhoven. Ook kwetsbare ouderen uit de 
wijken rondom de deelnemende locaties 
zijn van harte welkom. 

Kaartjes zijn te koop voor € 7,50 per 
persoon (incl. consumptie) bij de recepties 
van de uitzendlocaties: Vitalis Vonderhof, Vitalis 
Peppelrode en Wilgenhof,  Kortonjo en Parc Gender. 
De live-uitzendingen worden mede mogelijk 
gemaakt door Vitalis WoonZorg Groep, Studio 
040 en Parktheater Eindhoven. Deze bijzondere 
samenwerking resulteert al vanaf 2014 in een aantal 
voorstellingen per jaar ‘op locatie’. Cabaret, opera en 
ballet zijn op deze manier toegankelijk voor mensen 
die graag van kunst en cultuur genieten, ook als het 
om gezondheidsredenen en door beperkingen in de 
mobiliteit niet meer mogelijk is om het theater in de 
stad te bezoeken.

Zaterdag 7 april om 20.00 uur kijken we voor de 
tweede keer dit jaar live mee met de bezoekers 
van Parktheater Eindhoven. Via live streaming 
beleven Vitalis-bewoners in eigen huis het echte 
theatergevoel met de voorstelling ‘Pogingen iets 
van het leven te maken’ van Hendrik Groen. 

In de theaterversie van deze bestseller laten 
Hendrik Groen en zijn vrienden u meeleven met 
alle ups en downs in een verzorgingshuis. Regisseur 
Gijs de Lange heeft een verrassend concept voor 
ogen: jonge acteurs gaan de diverse rollen spelen. 

De Lange: “Omdat er in iedere bejaarde ook nog 
altijd een jong iemand verborgen zit”. De rol van de 
directrice wordt afwisselend gespeeld door Plien 
van Bennekom en Cynthia Abma.

Vitalis wil graag laten zien hoe kunst en cultuur kun-
nen bijdragen aan verhoging van de levenskwaliteit 
van ouderen. De wereld van bezoekers van het 
Parktheater en cliënten van Vitalis komen zo dichter 
bij elkaar. Een maatschappelijk project met een 
technologische insteek, dat juist in de stad Eind-
hoven een aantrekkelijke combinatie is.

De medewerkers in het verpleeghuis willen de familieleden 
graag begeleiden in deze moeilijke en vaak onzekere periode. Als 
geestelijk verzorger zien wij dat er vaak meer behoefte is dan een 
luisterend oor en een kopje koffie. Daarom zijn we op zoek gegaan 
naar middelen om de naasten en familieleden te helpen in deze 
moeilijke periode. Voor de afdelingen van de psycho-geriatrische 
zorg heb ik waakkastjes samengesteld. In elk kastje zit o.a.: een 
CD-speler, DVD’s muziek in verschillende genres (iedereen kan 
daarnaast eigen muziek meenemen), geurolie, gedichtjes, kaarsjes 
en andere kleine items. Wij hopen dat de inhoud van de waakkast 
voor naasten en familieleden een meerwaarde en vooral een 
handvat biedt tijdens het waken. Na afloop van een waakperiode 
met een warm gevoel terug kunnen kijken op de laatste dagen 
van afscheid nemen, is een grote troost in de rouwperiode. 

Cootje Broekhoff
Geestelijk verzorger Intensieve zorg

Ook in 2018 Parktheater voorstellingen 
‘op locatie’

Schoonmaak in het 
verpleeghuis. Hoe is 
die geregeld?
De appartementen op een verpleegafdeling worden 5x per week schoongemaakt. 
Een keer per week wordt uitgebreid schoongemaakt en 4x per week een controle 
voor sanitair en vloer in de woonkamer. De beschikbare tijd is gebaseerd op een 
gemiddelde inrichting van een verpleeghuisappartement. Bij veel huisraad 
kunnen wij u of uw familie vragen om een handje bij te steken. Hierover worden 
dan individueel afspraken gemaakt. In het schoonmaakprogramma van de 
verpleegafdeling ligt het accent op de algemene ruimten van de afdeling omdat 
deze door de cliënten intensief worden gebruikt.

Richtlijnen
a. Het wassen of laten stomen van glas- en overgordijnen wordt door Vitalis verzorgd.
b. Arbo- en milieuwetgeving verplichten de medewerkers alleen de schoonmaak-
 middelen te gebruiken die door Vitalis ter beschikking worden gesteld.
c. In verband met privacy wordt niet schoongemaakt aan de binnenkant van kasten 
 en laden. Dit geldt ook voor binnenzijde van koelkast of magnetron volgens 
 de hygiëne richtlijnen.
d. Kostbare spullen worden door de bewoner of familie schoongehouden of bij
 voorkeur niet meegenomen naar het verpleeghuis. Afspraken worden vastgelegd
  in het persoonlijk zorgdossier.

Bent u niet tevreden over de huishoudelijke zorg of bejegening? 
Maak het kenbaar aan de betrokken medewerker of verzorgende van de afdeling. Ook 
coördinator services, manager services en manager van uw afdeling kunnen door u 
worden aangesproken.

Hans Cornelis, manager services en horeca Wissehaege
Vincent Vriens, manager services en horeca Peppelrode en Vonderhof

Wanneer iemand stervende 
is, worden de naasten vaak uit 
hun dagelijkse leven en werk 
weggeroepen om de laatste 
dagen te waken en samen 
afscheid te nemen. Maar wat 
is nu waken? Hoe doe je dat? 
Wat kun je zeggen, wat kun 
je doen? Waken is letterlijk 
wachten, wachten op wat 
komen gaat. Iedere persoon 
en iedere familie beleeft dit 
op haar eigen manier.  
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Vonderhof

Op donderdag 15 maart 2018 opent de tweede wooneenheid met speciale zorg gericht op 
Parkinson cliënten. In april 2015 vond een bijeenkomst plaats waaraan vertegenwoordigers 
van het Catharinaziekenhuis, cliënten, hun mantelzorgers en eerstelijns zorgverleners 
deelnamen. De complexe zorg, die deze groep cliënten vraagt en het voornemen tot 
oprichting van het Parkinson Expertisecentrum Peppelrode, is op die bijeenkomst 
besproken en toegelicht. In 2016 opent Vitalis het eerste Parkinson Expertisecentrum in 
Peppelrode (PEP). Nu twee jaar later wordt de tweede wooneenheid geopend.

In de regio is deze woonvoorziening uniek; met het oprichten van het PEP sluit Vitalis optimaal 
aan bij de vraag die bij cliënten en hun mantelzorgers leeft. Het is het eerste centrum waar 
een gespecialiseerd team zorgverleners centraal zorg en behandeling biedt, samen met (para)
medische behandelaars. Lotgenotencontact vormt in deze woonvoorziening een wezenlijk 
onderdeel voor zowel cliënt als mantelzorger. Om een zo hoog mogelijke kwaliteit van 
behandeling te bieden zijn fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist, diëtist, psycholoog en 
specialist ouderengeneeskunde geschoold door, en aangesloten bij het ParkinsonNet. Voor 
informatie en aanmeldingen kunt u een e-mail sturen naar info@woonincplusvitalis.nl.

Het Parkinson Café Eindhoven is een ontmoetingsplek voor iedereen in de regio die met Parkinson 
te maken heeft: patiënt, mantelzorger en zorgverlener. Tijdens de maandelijkse bijeenkomsten 
worden verschillende onderwerpen besproken onder begeleiding van deskundigen. Invulling 
van het Parkinson Café Eindhoven gebeurt in samenwerking met de Parkinson Vereniging en 
Vitalis Peppelrode, die de nodige faciliteiten en ondersteuning bieden: 
parkinsoncafe.eindh@gmail.com

Memory Art 
Medewerker welzijn in Wissehaege is het beroep van Marianne Cox. Een onverwachts 
moment bij de hoofdingang van Wissehaege leerde mij dat Marianne nog een heel ander 
talent heeft. Ik zag Marianne enkele knuffelbeesten overhandigen aan twee kinderen en 
ik zag een emotionele ontmoeting met de moeder van de kinderen.

Toen hoorde ik het verhaal achter de knuffels. Wanneer een bewoner van de afdeling overlijdt 
is de familie aanwezig om samen afscheid te nemen. Een mooie herinnering is heel belangrijk. 
Vooral voor kinderen is dat vaak moeilijk en blijft het bij een foto, horloge of sieraad. Marianne 
heeft een andere invulling. Zij maakt van stukjes kleding van de overledene een mooie knuffel, 
bekleedt een kussen, deken of krukje. De familie vertelt hoe zij hun opa, oma, vader, moeder, 
oom of tante hebben ervaren. Deze mooie en speciale verhalen en herinneringen verwerkt 
Marianne in een handwerk of voor de kleintjes een knuffeldier, gemaakt uit de trui of het 
overhemd dat opa veel droeg. 

Ik was onder de indruk van het initiatief en deel dit graag met u. 

“Ik ben hiermee begonnen om een mooie herinnering achter te laten voor nabestaanden. 
Wanneer iemand interesse heeft of er iets meer van wil weten mogen ze contact opnemen 
via mcoxroosen@hotmail.com.”

Vanuit de redactie

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

In Vonderhof kunnen bewoners en 
medewerkers zich inmiddels ook 
verheugen in de mogelijkheden van 
de Qwiek up. Tijdens activiteiten kan 
gezamenlijk worden genoten van een 
show van André Rieu of een bezoek aan 
een groot aquarium. 

Voor bedlegerige bewoners kan de 
projectie op het plafond worden gericht, 
waardoor zij kunnen ontspannen bij een 
wandeling door het bos of een uitzicht 
op zee met geluid van de golven. 
Maar ook beelden van de kinderen 
en kleinkinderen met persoonlijke 
boodschappen kunnen via een USB- 
stick worden geprojecteerd in de Qwiek 
up. Zo kan er worden ingespeeld op de 
persoonlijke behoeftes van de cliënt.

Ervaringen
Wanneer de Qwiek up wordt ingezet 
tijdens de zorgmomenten leert de 
ervaring dat de spanning in het lichaam 
van de dementerende bewoner minder 
wordt en de zorgmomenten rustiger 
en sneller kunnen verlopen. Onrustige 
momenten in de huiskamer worden 
goed opgevangen door de inzet van 
de Qwiek up. De sfeer wordt vredig 
en rustig door beelden en muziek. 
De inzet van de Qwiek up is een goed 
voorbeeld van een belevingsgerichte 
zorgaanpak. Inmiddels zijn er meerdere 
Qwiek up ’s aanwezig in de locaties van 
intensieve zorg (Peppelrode, Vonderhof 
en Wissehaege) die gedurende de dag 
op diverse afdelingen kunnen worden 
ingezet. 

Parkinson Expertise-
centrum breidt uit
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Vonderhof heeft een hondje geadopteerd 
voor 2 dagen per week. Joppie is een rustig 
hondje met nu al veel fans in Vonderhof. Hij 
is vrolijk en laat zich graag knuffelen. Voor 
het uitlaten van Joppie zijn altijd enthousiaste 
bewoners te vinden. 

Emma, stagiaire activiteitenbegeleiding blijft 
tot april en daarna wordt de verantwoorde-
lijkheid en het contact met de eigenaar 
overgenomen door mevrouw Diks, vrijwilliger 
bij Vonderhof. De eigenaar van Joppie is 
mevrouw A. Cats, artistiek leider bij het TAC 
Eindhoven. ’s Avonds wordt Joppie moe maar 
voldaan weer bij de bazin afgeleverd. 

In Peppelrode is de nieuwe activiteitenruimte op de 1ste etage in gebruik genomen. 
De Tearoom werd geopend en ingewijd met een workshop schrijven. In het Atelier op 
de begane grond worden alleen nog activiteiten georganiseerd voor kleine groepen 
bewoners die graag gebruik maken van een rustige omgeving. 

Hondje Joppie 
2 dagen per week

Activiteitenruimte in gebruik

Tijn is op bezoek 
bij kleinschalige 
wooneenheden 
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Gastvrijheid in Wissehaege
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Bij de entree van Wissehaege vindt u aan beide zijden een gezellige bank met 
ruimte om even te relaxen. Graag willen wij bij binnenkomst een goede sfeer 
en uitstraling realiseren. Dit jaar staat ‘gastvrijheid’ voorop. Gastvrijheid begint 
met een goede ontvangst, een prettige sfeer en natuurlijk medewerkers die oog 
hebben voor cliënten en hun bezoekers. 

De leukste activiteit van de maand was het bezoek 
van kleine Tijn. Onder deskundig toezicht van alle 
oma’s, maar vooral met veel genot,  ging de kleine op 
de tafel in bad. De kamer was lekker warm, gezellig 
met een heerlijk Zwitsal luchtje!!
De medewerkers van deze kleinschalige wooneen-
heden voelen een sterke band met ‘hun bewoners’. 
De kleine Tijn werd vol trots getoond en na afloop 
lekker geknuffeld.
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Grijze koppen 
orkest
Elke vrijdagmiddag 
van 14.30 tot 15.30 uur 
in de Salon. Iedereen is 
welkom. Finale 23 juni.

De 
Avondwandeling
Maandag 9 april 
starten we weer met 
de avondwandeling 
om 19.00 uur vertrek.

Optreden 
The Oldtimers

Dinsdag 10 april 
vanaf 14.30 uur
in de Salon

Optreden Jolanda 
van de Berghe

Dinsdag 1 mei
vanaf 14.30 uur
in de Salon

Boeken-en 
Rommelmarkt

Zondag 1 juli 
de opbrengst is voor 
activiteiten.
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Samen
lachen

Evenementen   april / mei / juni

samen agenda.nl
vitalis

Zangmiddag

Iedere dinsdag 
van 14.00 tot 16.00 uur 
in de Carrousel

Bingomiddag

Donderdag 5 april 
aanvang 14.30 uur 
in het Atrium

Koningsdag-
aubade

Vrijdag 27 april
 om 10.00 uur 
in de Carrousel

Koningsdag-
aubade
(info zie publicatieborden)
Vrijdag 27 april 
aanvang 10.30 uur 
in het Atrium

Harry Kanters, 
diverse jazz 
pianostijlen
Maandag 7 mei 
van 14.30 tot 16.30 uur 
in de Carrousel

Optreden 
The Oldtimers

Donderdag 17 mei, 
aanvang 14.30 uur 
in het Atrium

Kunstexpositie 
Yvonne Boogers en 
Hetty Coenraad
Maandag 25 juni 
tot en met 26 augustus 
op de Boulevard

Kumpulan
(info zie publicatieborden)

Donderdag 7 juni 
aanvang 14.30 uur 
in het Atrium

Diavoorstelling 
Rondreis Andalusië

Dinsdag 15 mei 
van 14.30 tot 16.30 uur 
in de Carrousel

Bingomiddag

Donderdag 14juni 
aanvang 14.30 uur 
in het Atrium

is een handige website, vol projecten, 
evenementen en activiteiten van 
Vitalis. Ontmoeten staat hierbij 
centraal. Samen naar een leuke 
voorstelling, met een groepje trainen 
voor de marathon of wandelen met 
andere natuurliefhebbers.  
Alles is mogelijk.

De Vitalis 
SamenUITagenda

Zoekt  u 

activiteiten 

op alle locaties 

van Vitalis?

 

Meedoen aan 

activiteiten?

dansen, wandelen, 

workshops, etc.

 

Plaats oproepjes om anderen te ontmoeten of voor hulpvragen.fietstochtjes, computerhulp, potje kaarten, etc.

 

Word lid van leuke 

interessegroepen en 

ontmoet andere 

gelijkgezinden.
leesgroep, wandelgroep, 

 kookgroep, hobby-en 

creativiteitgroep, etc.

Samener op uit!

Samen iets leuks doen?
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Peppelrode

W
issehaege

Vonderhof

Pogingen iets van het leven te 
maken – Hendrik Groen
Zaterdag 7 april om 20.00 uur  - livestreaming
In de theaterversie van deze bestseller laten 
Hendrik Groen en zijn vrienden u meeleven met 
alle ups en downs in een verzorgingstehuis.

10 jarig bestaan - Circus Alexander 
Zaterdag 7 en zondag 8 april staat Circus 
Alexander, op het terrein bij Wisseheage. 
Voorstellingen voor bewoners, medewerkers en 
vrijwilligers van de locatie Wissehaege. Verdere 
info volgt via de publicatieborden.

Pogingen iets van het leven te 
maken – Hendrik Groen
Zaterdag 7 april om 20.00 uur  - livestreaming
In de theaterversie van deze bestseller laten 
Hendrik Groen en zijn vrienden u meeleven met 
alle ups en downs in een verzorgingstehuis.

Trotse kameraden Peppelrode
In juni in de Carrousel én in de theaterzaal van 
CKE. Bewoners, medewerkers en vrijwilligers 
van Peppelrode maken samen met wijkbewoners 
een theatervoorstelling onder leiding van 
professioneel regisseur Liesbeth Reeser. 

Pogingen iets van het leven te 
maken – Hendrik Groen
Zaterdag 7 april om 20.00 uur  - livestreaming
In de theaterversie van deze bestseller laten 
Hendrik Groen en zijn vrienden u meeleven met 
alle ups en downs in een verzorgingstehuis.

Ga naar de website www.vitalis.samenUITagenda.nl

Selecteer aan de rechterzijde de betreffende Vitalis locatie.

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

Kijk voor een mooi, actueel en compleet aanbod op:

vitalis.samenUITagenda.nl

Aan de slag!

samen agenda.nl
vitalis

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

website kijken.

Top SamenUIT evenementen

Vonderhof bestaat 25 jaar 

We zullen dit vieren op 4 juni. 
De invulling wordt nog bekend gemaakt via 
flyers en onze kalender, maar het wordt 
een feestelijke dag.
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Luxe Koffie Wissehaege 
koffie met likeurtje, 

slagroom en luxe bonbon 

€ 2,50 

Een collega wees me een paar weken geleden op 
een lied van Leonard Cohen. U weet wel Leonard 
Cohen uit  de jaren ‘60 en ‘70 van : “Susanne takes 
you down to a place near the river”  en “So long 
Marianne”. In 2008  -een heel stuk ouder dan - 
zingt hij: “There is a crack in erverything”. U moet 
het maar eens beluisteren via Youtube.
 
Ik was er helemaal van onder de indruk. Het is 
misschien wel het levensmotto van veel  mensen: 
In het begin is alles nog zo mooi: leven opbouwen; 
carrière maken; een gezin; een familie; kindjes 
krijgen; een eigen huis een plek onder de zon; 
geen vuiltje aan de lucht. Dan word je ouder en 
langzaam maar zeker heb je antirimpelcrème 
nodig en groeit er geen haar meer waar het eerst 
overvloedig groeide en gaan er haren groeien 
waar je ze helemaal niet kunt gebruiken. Nog 
veel verder gaat het, als er op den duur scheuren 
komen in je relatie, in je gezondheid en soms nog 
erger. Alles verandert en alles staat op zijn kop. 

In individuele gesprekken en in gespreksgroepen 
horen wij dikwijls hoe weerbarstig het leven 
soms kan zijn. Ouder worden is mooi, maar ook 
moeilijk. Het gaat gepaard met verdriet, pijn, 
ongemak en de zon schijnt echt niet meer vanzelf. 
Vroeger leerde ik in mijn opleiding bij vakken als 
filosofie, dat er geen heelheid bestond zonder 
gebrokenheid. Ik snapte er echt niets van. Zo 
abstract, zo ver van mijn bed. Nu luister ik  hier bij 
Vitalis  naar mensen en raak steeds weer onder de 
indruk van de verhalen van velen van u. Verhalen 
die vertellen van de scheuren en de gaten in het 
leven, van hun verlies en van hun pijn. Mij valt 

dan op, dat veel mensen toch in staat zijn om 
door die gaten heen stukjes licht te zien: achter 
de donkere wolken een randje zon; een bloempje 
dat tegen alle verdrukking en droogte in toch wil 
bloeien. 

Ik vind het heel bijzonder als mensen hun leven 
een sprankje licht kunnen meegeven, zo heel 
speciaal als mensen tegen de stroom in een 
lichtje zien, daar waar het hartstikke donker lijkt. 
Het hoeft allemaal niet zo perfect te zijn. Dat is 
het trouwens gewoon ook niet, maar door kieren, 
scheuren en gaten stroomt behalve kou en leed 
ook licht naar binnen: 

“There is a crack 
in everything.
That’s how the light 
gets in.”
Leonard Cohen: hij is er niet meer. Zijn leven is 
gebroken, maar door zijn lied schijnt er ook bij mij 
af en toe wat licht naar binnen of naar buiten.

Namens de geestelijk verzorgers 
van de Vitalisgroep

Hans van de Laar,
Geestelijk verzorger

Dodenherdenking en bevrijding 
2018: Jaar van het verzet

Grand Café 
Wissehaege

Door kieren 
en scheuren 
heen schijnt 
het licht…

In voorgaande jaren zijn er verschillende thema’s 
voorbijgekomen. De komende jaren doet het 
Nationaal Comité een appèl op iedereen om zich 
in te zetten voor de waarde van vrijheid onder de 
noemer ‘Geef vrijheid door’.
Verzet staat in 2018 centraal in herdenkingen en 
vieringen. Het gaat daarbij om verzet tijdens de 
Tweede Wereldoorlog en ook de inspiratie die het 
ons nu nog biedt. 2018 is het Jaar van Verzet. De 
dodenherdenking 2018 in Eindhoven vindt op 4 mei 

plaats om 20.00 uur op de begraafplaats De Oude 
Toren in de Oude Torenstraat 6B te Eindhoven, 
Woensel. Bevrijdingsdag wordt jaarlijks afgesloten 
met het 5 mei concert op de Amstel in Amsterdam. 
Op 5 mei vieren we dat we sinds 1945 in vrijheid 
leven. We vieren de afwezigheid van oorlog en het 
leven in een democratische rechtstaat. Het concert 
wordt rechtstreeks uitgezonden op NPO-1.

Bron: Nationaal Comité 4 en 5 mei

Ieder jaar kiest het Nationaal Comité 4 en 5 mei een thema dat als rode draad door de activiteiten op 
4 en 5 mei loopt. Het jaarthema inspireert om herdenken en vieren aan elkaar te verbinden en om de 
historische gebeurtenissen in verband te brengen met de actualiteit wereldwijd. 

 AANBIEDING IN APRIL 

Uw medezeggenschapsraad en gesprekspartner 
van directie en management, de belangen van de 
bewoners behartigd.

• Er is veel aandacht geweest voor horeca en 
gastvrijheid. De voorzitter van de cliëntenraad 
heeft deelgenomen aan een Vitalisbrede werk-
groep die een jaar lang heeft gewerkt aan de 
voorbereidingen om over te gaan naar eenzelfde 
leverancier voor voeding en voedingsmiddelen 
voor alle Vitalislocaties. Gezamenlijk is besloten 
voor de firma van Hoeckel. Voor Vonderhof 
bracht dit weinig veranderingen mee omdat deze 
leverancier de voeding en voedingsmiddelen al 
langer leverde voor Vonderhof. 

• Het was een jaar vol renovatie en bouwwerk-
zaamheden. De appartementen van de ver-
pleeghuisbewoners zijn grondig aangepakt en 
opgefrist. De Klaproos is uitgebreid en voorzien 
van een klein, maar veilig terras voor de demente 
ouderen. De maanden waarin werd verbouwd 
waren niet makkelijk, maar in goede harmonie 
en onder de bezielende leiding van de drie 
managers is alles in goede banen geleid. Deze 
periode kunnen wij als cliëntenraad alleen met 
heel veel lof afsluiten richting onze bewoners 
die weken bij elkaar hebben gelogeerd en veel 
flexibiliteit hebben getoond. Eveneens veel 
lof voor managers, zorgpersoneel, activiteiten 
begeleiders, horeca en niet te vergeten onze 
technische mensen en vrijwilligers. In Vonderhof 
is er letterlijk gezamenlijk de schouders onder 
gezet! 

• Er werd gestart met een nieuwe wasserij Synergie 
Health. Na een korte gewenningsperiode liep ook 
weer in Vonderhof deze overgang soepel door. 
De kosten voor de bewoners zijn hiermee flink 
omlaag gegaan.

• Mede door toedoen en inzet van de vice-voorzitter 
van de cliëntenraad kan een aantal bezoekers 
enkele uren voor een lager bedrag parkeren. 
De cliëntenraad is opnieuw betrokken bij de 
onderhandelingen om het parkeerprobleem 
structureler op te lossen. 

Wilt u meer informatie of hebt u belangstelling om 
de cliëntenraad Vonderhof te versterken? Neem 
contact op via de receptie van Vonderhof of stuur 
een mail naar cliëntenraad.vonderhof@gmail.com.

Jaaroverzicht 2017 
Cliëntenraad 
Vonderhof
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Medezeggenschapsraad voor verpleeghuisbewoners en bewoners die 
thuiszorg ontvangen in hun appartement. 

Verpleeghuisbewoners binnen Intensieve Zorg Wissehaege
• In 2017 is er veel aandacht geweest voor de horeca, zowel algemeen als 

op de afdelingen. De gastvrouwen zijn geintroduceerd en stimuleren een 
gezellige en sfeervolle maaltijd. Het blijft een streven om bewoners meer 
inspraak te geven bij de keuze van het menu. 

• Klimaatbeheersing met wensen en problemen in Wissehaege heeft in 2017 
aandacht gevraagd en blijft in 2018 actueel om e.e.a. zoveel mogelijk te 
optimaliseren. In alle locaties van Vitalis is WiFi gerealiseerd en bewoners en 
bezoekers kunnen genieten van draadloos internet. 

• Inmiddels is de vloerbedekking in de gang naar de bungalows voor 
dementerende ouderen weer netjes en representatief. In Wissehaege is de 
sluitsnelheid van liftdeuren vertraagd. Er zijn grotere spiegels gemonteerd 
en er worden meerdere theesoorten aangeboden. 

• Doe een wens is ook in december 2016 uitgezet bij de verpleeghuisbewoners 
van Wissehaege. Waar mogelijk werden de wensen binnen 3 maanden 
ingevuld en besproken.

• Vitalis startte met wasserij Synergie Health. De voorzitter van de 
cliëntenraad was onderdeel van de projectgroep. Dit nieuwe contract 
bespaart kosten voor bewoners en organisatie. 

• De cliëntenraad is intensief betrokken bij het tot stand komen van de functie 
van een klachtenfunctionaris binnen de Vitalis locaties. 

• De voorzitter van de cliëntenraad is actief betrokken in het versterken van 
contacten tussen de Specialisten Ouderengeneeskunde en specialisten 
van het Sint Anna-Ziekenhuis met als doel sneller en effectiever consul-
teren bij elkaar. De ambitie is de samenwerking in 2018 effectief te starten.

Thuiszorg in ’t Lint en Kortonjo en de meerzorgafdeling Cascade 
• De verschillen in vergoeding voor dementerende bewoners Wissehaege 

en bewoners Cascade zijn met directie wijkzorg besproken. In 2018 wordt dit 
onderwerp meegenomen naar de bijeenkomsten met het Zorgkantoor. 

• De capaciteit van de dagopvang voor bewoners van ’t Lint is verdubbeld.  
 Wekelijks is de ontmoetingsruimte Rendez-Vous ’s avonds geopend. Mede
  door deze initiatieven wordt eenzaamheid teruggedrongen. Regelmatig
  vraagt de cliëntenraad aandacht voor opfrissen van de inrichting in ‘t Lint. 

 Spreekuur cliëntenraad elke eerste dinsdag van de 
 maand tussen 14.30 en 15.30 uur  in het atrium van Wissehaege

 Wilt u meer informatie of hebt u belangstelling om de cliëntenraad te
  versterken? Neem contact op via de receptie van Wissehaege of stuur 
 een mail naar cliëntenraad.parcgennep@gmail.com.

Jaaroverzicht 2017 
Cliëntenraad Parc Gennep Uit in Eindhoven 

Parktheater 
Elzentlaan 50, 5615 CN Eindhoven, telefoon algemeen 040 21 56 156
telefoon kaartverkoop 040 21 11 122, www.parktheater.nl

DONDERDAG 22 MAART 2018 OM 20.00 UUR                                                                               
Gelukkig oud worden door Patrick van Hees en Paul de Blot                                             
Hoe ervaar je geluk en hoe geef je het leven meer betekenis als je ouder 
wordt? Al generaties lang zoeken we het geheim van lang en gelukkig 
leven. Patrick van Hees, de Geluksprofessor van Nederland, laat zien dat 
het antwoord vaak voor het grijpen ligt. Hij laat ook zien dat gelukkig 
zijn geen doel op zich is maar samengaat met zingeving.  Samen met 
filosoof en schrijver Paul de Blot geeft hij een aantal gelukstips waarbij de 
interactie met het publiek voorop staat. Paul is met zijn 93 jaar een mooi 
voorbeeld van ‘gelukkig oud worden’. Hij staat volop in de samenleving, 
geeft regelmatig lezingen en lessen aan studenten van Nijenrode. 
Gelukkig oud worden, dat willen we allemaal wel. Met de tips van Patrick 
en Paul wordt dat hopelijk net iets eenvoudiger.

• Voorstelling in het kader van de Dutch Happiness Week, 
 georganiseerd door coöperatie DELA
• Prijs (€ 5,50) incl. koffie/thee 
• Vragen en informatie: coöperatie DELA, Mia van Eijl 
 via gelukkigoudworden@dela.org of 040-2601601 

ZATERDAG 7 APRIL 2018 OM 12.00 UUR 
Rondleiding
Het Parktheater organiseert iedere eerste zaterdag van de maand een 
lunch met rondleiding. Geniet eerst van een lekkere lunch en laat u 
vervolgens door een van de rondleiders meenemen achter de schermen.
De kosten bedragen € 7,50 per persoon.

Muziekgebouw
Heuvel 140 te Eindhoven, telefoon 040 244 20 20
www.muziekgebouweindhoven.nl

In het seizoen vindt elke donderdag om 12.30 uur een lunchconcert 
plaats, duur circa 45 minuten. Kaarten voor deze concerten kosten € 2,- 
en zijn alleen op de dag van het concert verkrijgbaar bij de garderobe.
Enkele voorbeelden: op donderdag 22 maart Klara Gronet (viool) 
en Antoni Lichomanow (piano); op donderdag 5 april repeteert 
Philharmonie Zuidnederland o.l.v. Dmitri Liss de 7e symfonie van 
Beethoven en op donderdag 19 april Young Musicians Academy. 

foto: www.mapio.net

foto: www.ed.nl

Ga eens lunchen of dineren in een van de drie restaurants (Le Debut, La Perle 
Noire en Les Tuiles Rouges) van scholengemeenschap De Rooi Pannen in 
Eindhoven. Leerlingen serveren op weekdagen tegen vriendelijke prijzen om 
12.00 uur een driegangenlunch en vanaf 17.30 uur verschillende dinermenu’s. 
Het is een unieke beleving om de gastvrijheid van de aankomende horeca-
talenten te ervaren. Naast de school ligt de onderwijswinkel, waar door de 
leerlingen gemaakte ambachtelijke producten zoals vers brood, gebak en 
maaltijden worden verkocht. De winkel is op lesdagen elke middag geopend. 
Tijdens de schoolvakanties zijn de restaurants en de winkel gesloten. U dient 
vooraf te reserveren via telefoonnummer 013-8506555. 

Kaakstraat 1 • 5623 AD Eindhoven • www.derooipannen.nl

Een leuk adres in de buurt
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Lente is het seizoen dat het weer warmer 
wordt en ook lichter. Na de lange winter 

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

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

opstaat uit de dood. 
Hemelvaart wordt veertig dagen na 

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

op aarde aan zijn leerlingen. 
Met Pinksteren, dat vijftig dagen na Pasen 
wordt gevierd, ontvangen mensen die in 

God en Jezus geloven en hem willen 
volgen de Heilige Geest, die hen 

zal sterken in hun geloof.
 In de lente vieren we ook 

Koningsdag, dodenherdenking en 
bevrijdingsdag.

Team Geestelijke verzorging

Voorjaar

Wie kent niet de Springprocessie 
van Echternach in Luxemburg? 

Dit jaar vieren we Pasen op 1 en 2 april en 50 dagen later Pinksteren, op 20 en 21 mei. Volgens 
de traditie wordt in de Luxemburgse stad Echternach elk jaar op de dinsdag na Pinksteren de 
Processie van Echternach gehouden. Het is een katholieke processie die al sinds de Middeleeuwen 
wordt gehouden. In deze optocht wordt Sint Willibrordus herdacht die in het jaar 698 de Abdij van 
Echternach stichtte. De heilige Willibrordus wordt door gelovigen gezien als genezer van de Saint-
Guy-kwaal oftewel epilepsie. De processie werd in 2010 opgenomen in de Orale en Immateriële 
werelderfgoedlijst van UNESCO.

Groepjes pelgrims, ieder met eigen muziekkorps, verzamelen zich bij de lindeboom van de heilige 
Willibrordus. De stoet trekt vanaf de brug over de rivier de Sûre, waar in de Kreuzkapelle een korte 
mis wordt gehouden, naar de Sint Willibrordusbasiliek van de abdij van Echternach. De twee uur 
durende tocht voert eerst langs de linkeroever van de rivier de Sûre en daarna langs de rechteroever. 
Het oversteken van de rivier wordt gezien als symbool van de overgang van het heidendom naar het 
christendom, dat Willibrordus indertijd in deze streek bracht. Tijdens de optocht zijn de deelnemers 
aan elkaar vastgemaakt met witte zakdoeken en springen in de maat van de processiemars naar voren, 
afwisselend op hun linker- en rechtervoet. Dit gaat zo vanaf 1947, omdat het voormalige ritme (drie 
stappen naar voren en twee terug) voor te veel chaos zorgde. Aangekomen bij de basiliek gaat de stoet 
naar binnen en danst rond de crypte van Sint Willibrordus. Je hoort weleens de uitdrukking: ‘het lijkt de 
Processie van Echternach wel’. Die uitdrukking wordt gebruikt om aan te geven hoe onnodig traag of 
inefficiënt een proces kan verlopen: drie stappen vooruit, twee achteruit.

Pasen vieren 
we samen

Rond Pasen vieren we dat het licht door allerlei 
scheuren en kieren heen blijft schijnen in een drietal 

vieringen in het weekend van 31 maart en 1 april.  

Vonderhof
Zondagmorgen 1 april  om 10.30 uur

Peppelrode
zaterdagmiddag 31 maart om 15.00 uur

Wissehaege
Zondagmorgen 1 april om 10.45 uur

U bent van harte welkom!

In december 2016 startte Vitalis in Wissehaege 
op de kleinschalige wooneenheden voor 
demente ouderen met dit nieuwe project. 
Wissehaege was de eerste locatie die zich 
aanmeldde voor dit project en ging starten 
per 22 december 2016. Bij de eerste meting 
bleek dat Vitalis Wissehaege al minder 
psychofarmaca gebruikte dan het landelijk 
gemiddelde in verpleeghuizen. Het doel van 
het project was door betere samenwerking met 
familie, verzorging, arts, psycholoog, nog beter 
om te kunnen gaan met de bewoner, waardoor 
psychofarmaca niet of minder nodig zijn.

Mensen met dementie gedragen zich nogal eens 
geagiteerd of geëmotioneerd zonder dat duidelijk 
is waar dit door komt. Hierbij valt te denken aan 
onder meer huilen, roepen, voortdurend rondlopen 
of zich verzetten. Ze krijgen dan vaak speciale 
medicijnen om ze rustiger te maken. Dat zijn 
psychofarmaca. Hoewel psychofarmaca wel eens 

nodig zijn, blijkt de werking ervan beperkt, terwijl 
er wel (soms aanzienlijke) bijwerkingen kunnen 
optreden. Met dit onderzoek wilden we graag 
kijken of het mogelijk is om het onnodig gebruik 
van psychofarmaca zoveel mogelijk te beperken. 
Samen met de onderzoekers, medewerkers en 
vertegenwoordigers van bewoners werd gekeken 
hoe dat het best bereikt kon worden. Na de eerste 
meting scoorde de kleinschalige wooneenheden 
8% onder de landelijke referentiewaarden. Na de 
tweede en vervolgens derde en laatste meting 
bleek het gebruik van psychofarmaca over het 
algeheel geleidelijk maar gestaag gedaald. 

Het plan heeft duidelijk succes gehad want de 
laatste meting eindigde 126% onder de landelijke 
referentiewaarden.

Wilt u meer weten over dit onderzoek?
m.dejong@vitalisgroep.nl of m.fahimi@vitalis-
groep.nl kunnen uw vragen beantwoorden.

Resultaten van het Vilans project

BEWUST GEBRUIK 
PSYCHOFARMACA 
Beter af met minder

W
is

se
ha

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

Inzendingen dienen uiterlijk 15 mei 2018 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 de Courant december 2017
Mevrouw E. Dentener-Crijns, Herman Gorterlaan 388

Redactie Anki Senden, vacature

Eindredacteur Jeanne Melters

Redactieadres j.melters@vitalisgroep.nl of bij een van de redactieleden 

Oplage 1.500 exemplaren 

Opmaak en realisatie Orange Design, Asten-Heusden 

De redactie behoudt zich het recht voor om ingezonden artikelen te 

herschrijven of in te korten.

colofon

Locaties Eindhoven: Vitalis Bestuurscentrum, Vitalis Brunswijck, Vitalis Peppelrode, Vitalis 

Wissehaege, Vitalis Vonderhof, Vitalis Vaandelhof, Fakkellaan 19 t/m 25, ’t Lint, WoonincPlus-

Vitalis Kortonjo, WoonincPlusVitalis Engelsbergen, WoonincPlusVitalis Maximiliaan, 

WoonincPlusVitalis DeHagen, WoonincPlusVitalis Berckelhof, WoonincPlusVitalis De Horst, 

WoonincPlusVitalis Kronehoef, WoonincPlusVitalis De Dreef, WoonincPlusVitalis Theresia, 

WoonincPlusVitalis Wilgenhof, Residentie Petruspark, Residentie De Hoeve, Residentie 

 Genderstate, Residentie Gennep, Residentie Wilgenhof, Heerlen: Vitalis Parc Imstenrade 

Studenten die bij Fontys de opleiding Sociale Studies volgen worden 
getraind tot professional in het sociale werk. Zij ondersteunen mensen bij 
het nemen van de regie op hun eigen leven vanuit kracht en kwaliteit. Zij 
werken vanuit de wensen en doelen van de ander. Vitalis intensieve zorg 
biedt deze studenten het maatjesproject. De student wordt ‘maatje’ met een 
verpleeghuisbewoner. 

Dit maatjesproject blijkt een enorme winst voor zowel de bewoner als de student. 
De combinatie tussen jong en oud klikt heel erg goed. De senioren vinden het 
leuk om te horen en te ervaren wat de jongelui bezig houdt en de verhalen en 
levenswijsheid van de senioren zijn een interessante aanvulling voor de student. 
Vaak blijkt een dusdanige klik aanwezig, dat ook na de stage de relatie doorgaat.  
Het zijn gezellige bezoekjes. Een ‘maatje’ is een belangrijke winst. Vitalis is trots 
op dit project.

A. Lazonder, coördinator vrijwilligerswerk

Klein geluk
We zijn elke dag weer ‘te gast’ in het appartement van onze bewoners. We 
proberen binnen de mogelijkheden goede zorg en behandeling te leveren. 
Maar belangrijker nog is ‘klein geluk’.  Een moment van aandacht. Een 
‘zomaar’ gegeven roos. Een klein compliment. Een klopje op iemands 
schouder. Een mooie activiteit. Al die kleine dingen kunnen zorgen voor 
‘klein geluk’. 

Binnen de locaties Wissehaege, Vonderhof en Peppelrode gaan we dit jaar 
ook dit kleine geluk ‘opzoeken’. Met leuke activiteiten. Met een ‘week vol 
geluksmomentjes’. Geen grootse dingen. Maar juist die kleine dingen die van 
waarde zijn. Zo zullen we in maart zorgen voor ‘oudhollandse pannekoeken’. In 
juni gaan we met het thema ‘wandelen’ zorgen dat ieder kan genieten van de 
natuur in de omgeving van de locatie. In september vieren we ‘50 jaar Vitalis’ 
met toetsers en bellen, slingers en gebak. Want samen willen we de kleine 
geluksmomenten uitvergroten. Zodat klein geluk van grote waarde kan zijn.

Petra van ‘t Klooster

Hippe jongeren en wijze 
senioren: maatjesproject

In deze mengelmoes van letters zijn al de onderstaande
woorden verstopt. Ze zijn te lezen van links naar rechts,
van rechts naar links, of omgekeerd of schuin. Enkele
letters worden dubbel gebruikt. Streep alle woorden
door. De resterende letters vormen dan regel voor regel
van boven naar beneden gelezen de oplossing van deze
puzzel.

Adulaar
Agaat
Aquamarijn
Ametist
Aromaliet
Bagge
Bandjaspis
Bergkristal
Beril
Camee

Diamant
Esmeraud
Jade
Jaspis
Juweel
Karbonkel
Katoog
Lapislazuli
Maansteen
Malachiet

Onyx
Opaal
Parel
Peridot
Robijn
Saffier
Toermalijn
Topaas
Zeeagaat

K P A R O M A L I E T Z IJ N

A A E L E R A P S B A G G E

R L T R M A L A C H I E T L

B E I O I T T S I T E M A L

O E I R O D E E A N S P A T

N W N F E G O Q D J I A G E

K U IJ T F B U T U S P B A D

E J L O IJ A A C L O S D E U

L R A P M A S A A N A I E A

D O M A G R Z M A Y J A Z R

A B R A G U E E R X D M J E

N IJ E S L N E E T S N A A M

N N O I J A S P I S A N D S

L A T S I R K G R E B T E E

Woordzoeker 14x14 nr. 1

Eindoplossing: Zijn steentje bijdragen.
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Tel: 2146128 / 06-44882385

In samenwerking met zorgnetwerk stratum

www.fysiotherapietruijens.nl
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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


