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De oorsprong van Vitalis dateert uit 1969. Daar zijn 
we trots op. Hoogste tijd voor feest! Gewoon omdat 
we niet tot volgend jaar willen wachten. In de week 
van 24 - 28 september 2018 geven we het startsein 
voor ‘Op weg naar 50 jaar!’. Dat doen we groots, met 
onze medewerkers én bewoners.

 Maandag: feestontbijt en doorgeefcadeaus 
De week wordt feestelijk gestart op maandag 
24 september met een feestontbijt voor alle 
bewoners op de Vitalislocaties. Wilt u meer 
weten over het feestontbijt op uw locatie? Houdt 
u de publicatieborden in de gaten waarop het 
nieuws van uw locatie bekend wordt gemaakt. 
Tevens worden op maandag binnen Vitalis 100 
doorgeefcadeaus uitgedeeld. Het idee achter een 
doorgeefcadeau is simpel. U ontvangt een cadeau 
in een geschenkverpakking. Het cadeautje mag u 
houden en u vult de geschenkverpakking met een 
nieuw cadeautje en geeft dat aan een medebewoner, 
uw buurman, een medewerker of een vrijwilliger. Het 
cadeautje is klein en hoeft zeker niet duur te zijn. Ook 
een gedichtje of een complimentje is een cadeautje. 
Zo kan iemand op een ludieke manier verrast worden.

 Dinsdag: ijsjes op alle locaties 
Op dinsdag worden op alle locaties ijsjes uitgedeeld. 
Om ook toekomstige zorgmedewerkers al 
tijdig bekend te maken met Vitalis worden ook 
op zorgopleidingen traktaties uitgedeeld ter 
gelegenheid van het jubileumjaar van Vitalis. 

 Woensdag: activiteiten met bellen & bubbels  
Op woensdag worden op alle locaties via de 
activiteitenbegeleiders activiteiten georganiseerd 
rondom ‘bellen en bubbels’.  Er worden bellenblaasjes 
uitgedeeld en op de meeste locaties worden oud en 
jong samengebracht. Bij Brunswijck, Engelsbergen 
en Wissehaege wordt gedurende de dag een show 
verzorgd door een bellenblaas artiest. Op meerdere 
locaties worden de schoolkinderen uit de buurt bij de 
activiteiten betrokken. 

 Donderdag: muziekdag met toeters en bellen 
Een feestje zonder muziek is geen feestje, dus 
donderdag staat in teken van ‘toeters en bellen’. 
Op alle locaties zijn orkestjes. Orkestjes van eigen 
medewerkers en activiteitenbegeleiders die worden 
ondersteund door professionals uit de muziekwereld. 
Ook voor deze feestdag geldt dat elke locatie zelf 
communiceert naar de bewoners over de tijdstippen 
en inhoud van de feestdag. 

 Vrijdag: personeelsfeest voor alle medewerkers 
Op vrijdag wordt de feestweek afgesloten met een 
personeelsfeest voor alle medewerkers van Vitalis. 
Voor alle vrijwilligers wordt de week voorafgaande 
aan de feestweek op de locaties een vrijwilligersfeest 
georganiseerd.
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Op naar 50 jaar 
Vitalis locaties
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Haringparty 
Vitalis Brunswijck

Twintig jaar 
vrijwilligster 
van 1998 tot 2018 

Medewerkers van de Albert Heijn XL in Woensel met 3 grote karren vol 
met verse haringen inclusief de Zeeuwse meisjes. Lotjes voor de loterij 
werden goed verkocht. De prijzen werden ter beschikking gesteld door  
Team Kapsalon in Nuenen, Ooit Hebberie en Woongerei in Nuenen en 
De Gouden Leeuw in Vessem. De ondernemers waren allemaal aanwezig 
tijdens de haringparty. Ook de bewoners die nog op de afdelingen waren 
werden door de Zeeuwse meisjes niet vergeten en zij brachten de haringen 
naar alle etages.

In vogelvlucht twintig jaar enthousiasme, warmte, heel veel 
lieve bewoners en zes verschillende coördinatoren voor 
het vrijwilligerswerk. Daarnaast maakte zij kennis met vijf 
directeuren in Brunswijck: Thea Keurentjes, vrijwilligster. 

Een heel actieve vrijwilligster die naast elke donderdag kienen te 
vinden was bij het Sinterklaasfeest, bij een muziekoptreden, culinaire 
avonden, Carnavalsavonden en natuurlijk de Kerstmarkten. Thea 
is een van die mensen op wie een organisatie altijd kan rekenen. 
Bewoners konden haar zien bij Paul de Leeuw, Omroep Max en op 
de radio als vrijwilliger op de Dag voor de Ouderen. Regelmatig lukte 
het haar om daarna met een auto vol kienprijsjes naar Brunswijck te 
komen. De mantelzorgtaken voor haar man houden haar nu meer 
thuis maar elke donderdag is het kienen “dat voelt dan als mijn vrije 
avond”. Geen loon weegt op tegen de liefde en warmte van haar 
bewoners. Zij verheugt zich op haar 1000ste kien. 

Dank je wel Thea, namens al die bewoners waar jij in de afgelopen 
twintig jaren jouw steentje bijdroeg aan het zorgen voor een leuke 
en gezellige middag of avondje uit!
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De opbrengst van de loterij is gestort in onze 

Gouden Dagen spaarpot. Deze blijft dicht en ook wij hebben 

geen idee van het totaal bedrag. 

De afgelopen maanden hebben we gesprekken 
gevoerd met een Eindhovense organisatie die zich 
bezighoudt met innovaties. Serious gaming in de 
zorg / HappyLab. Binnen Intensieve zorg gaan we 
enkele toepassingen uitproberen die ontworpen 
zijn voor andere zorgorganisaties. Met enkele 
kleine aanpassingen kunnen we hier ervaring 
mee opdoen. We hebben gesproken met de 
activiteitenbegeleiders en managers en zijn tot de 
volgende verdeling gekomen. 

Locatie Wissehaege
Met Sprekende Beelden gaan zorgmedewerkers op 
locatie Wissehaege op een inspirerende manier het 
gesprek aan met hun cliënten over wat ze leuk vinden, 
en wat hen gelukkig maakt. Binnen het gesprek 
worden vragen beantwoord door uit een aantal 
plaatjes het meest geschikte antwoord te kiezen. Op 
deze manier wordt een persoonlijke collage gemaakt 
van dingen waar iemand gelukkig van wordt, of 
activiteiten die men graag zou willen doen. De collage 
kan worden gedeeld met zorgmedewerkers, familie 

en vrienden. Dit zorgt voor leuke gesprekken met 
vaak verrassende, nieuwe informatie over de cliënt. 
Om een goed beeld te krijgen van hoe de app werkt bij 
verschillende groepen gaan we Sprekende Beelden 
inzetten binnen de dagbesteding, de kleinschalige 
wooneenheden en bij een somatische afdeling in 
Wissehaege. 

Locatie Vonderhof: 
Wat laat mij fluitend naar het werk gaan?
QuestionR is een interactieve geautomatiseerde 
gesprekspartner die data verzamelt over de 
tevredenheid en geluk van de medewerkers op 
locatie Vonderhof door op een persoonlijke en 
sympathieke manier een dialoog aan te gaan. Door 
middel van wekelijkse ‘Geluksprints’ gaan we een 
maand lang met twee teams (dertig medewerkers) 
in gesprek over: wat zorgt ervoor dat ze fluitend 
naar hun werk (kunnen) gaan? De geautomatiseerde 
gesprekspartner stelt vragen, vraagt om tips, laat 
weten wat collega’s hebben geantwoord en komt op 
je eigen antwoorden terug.

Locatie Brunswijck: Innovatie in Gastvrijheid
Het gastvrijheidsproject in Brunswijck heeft een-
entwintig genomineerde ideeën van medewerkers 
opgeleverd, die vanaf eind september gedurende 
zeven weken worden uitgetest binnen de organisatie. 
Uiteindelijk wordt een winnaar gekozen, maar zoveel 
mogelijk van deze 21 genomineerde ideeën worden 
gerealiseerd. Met behulp van MeterR kunnen mede-
werkers en bewoners aangeven wat ze van al deze 
ideeën vinden: van welk idee worden ze blij? En welke 
suggesties hebben ze om het idee nóg leuker te 
maken? Door middel van een druk op de knop geven 
zij aan hoeveel smileys een idee verdient. 

Deze innovaties worden eind december afgerond. 

Serious gaming in de zorg / HappyLab
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Veranderingen in je leven kunnen heel leuk zijn. 
Het geeft nieuwe kansen, je leert er vaak veel van. 
En je ontmoet nieuwe mensen!  
Soms denk je; dit had ik veel eerder moeten doen! 
Veel veranderingen heb je zelf in de hand. 
Je bent je baas zat dus zoek je een nieuwe baan. 
Of je wilt verhuizen omdat het oude huis in een buurt staat 
waar je je niet thuis voelt.

Sommige veranderingen heb je maar ten dele in de hand. 
Je moet verhuizen naar een woonzorgcentrum omdat het alleen wonen 
niet meer gaat. Of omdat je met je verstand weet dat je zeer binnenkort 
meer hulp nodig gaat hebben. Je kunt dan vaak nog wel kiezen wáar je gaat 
wonen. Voor sommigen is dit zo’n moment van; dat had ik veel eerder moeten 
doen. Ik zie soms bewoners die zich gelijk thuis voelen en helemaal opleven.
Maar vaker zie ik mensen die schoorvoetend binnenkomen. 
Er is zo veel beleefd de afgelopen tijd. 
U moest zoveel inleveren. Een partner is overleden, spullen uit het 
oude vertrouwde huis heeft u moeten achterlaten.....
Wie kent mij hier? Is er plaats voor mij als ik ergens wil zitten? 

Onlangs maakte ik iets moois mee in een gespreksgroep. 
We hadden het met elkaar over deze veranderingen. 
Iedereen deed zijn of haar verhaal over de eerste weken bij Vitalis. 
Vooral bewoners die niemand kenden, hadden het zwaar gehad. 
Opeens ging één van de dames er even voor verzitten. 
Ze wees met een open hand naar de bewoner die tegenover haar 
aan tafel zat en zei: “Jou wil ik daar nog altijd voor bedanken! 
Toen ik voor het eerst naar beneden ging om naar de eetzaal te gaan 
vond ik dat zo spannend.
Ik kende niemand. Schoorvoetend liep ik met mijn rollator door 
de lange gang, hopend dat ik niet zou verdwalen. 
Toen ik de eetzaal binnenkwam zat deze vol pratende mensen. 
Waar moest ik gaan zitten?  Aan de eerste tafel zat jij. 
Je keek me heel vriendelijk aan, met zo’n open gezicht. 
Je liet mij zo merken dat ik welkom was. 
Je hebt geen idee wat dat voor mij heeft betekend! 
Ik wilde je dit nog altijd een keertje zeggen”. 
Een open blik, een vriendelijk gezicht....... Beide dames bloosden.......

Cootje Broekhoff, Geestelijk verzorger

Jij maakte voor mij 
het verschil...

Koninklijke waardering voor 
kunst en cultuur van Vitalis
We zijn TROTS!!!! Maaike Mul, coördinator Kunst en 
Cultuur bij Vitalis Woonzorg Groep, mocht onlangs 
met bewoners van locatie Wilgenhof en Berckelhof 
aan tafel zitten bij koning Willem-Alexander op paleis 
Noordeinde.

Het project Het Verhalenhuis, ontwikkeld met Noortje 
Kessels van De Wintertuin was genomineerd voor de 
Appeltjes van Oranje 2018. Koningin Máxima reikte dit 
jaar de Appeltjes van Oranje uit aan drie jonge en sociaal 
ondernemende initiatiefnemers, die zich inzetten voor 
een verbetering van maatschappelijk samenhang tussen 
verschillende groepen. Aansluitend aan de ceremonie 
gingen koning Willem-Alexander, koningin Máxima én 

prinses Beatrix in gesprek met de negen andere initiatieven 
die ook genomineerd waren. Het verhalenhuis is een 
talentontwikkelingsprogramma voor tachtigplussers.  
Professionele jonge schrijvers begeleiden ouderen bij het 
oproepen en optekenen van hun eigen verhalen. In zestien 
bijeenkomsten zetten ouderen zelf hun herinneringen op 
papier. Het resultaat wordt gepresenteerd op de website 
van Vitalis en op diverse podia.

Het verhalenhuis wordt op dit moment door Vitalis 
georganiseerd voor bewoners van WoonincPlusVitalis 
locatie Wilgenhof. Bewoners van de locaties Kortonjo, De 
Horst/Kronehoef en Jean Sibelius gingen hen afgelopen 
jaren al voor.

“Sinds ik in het verpleeghuis ben 
komen wonen, is er steeds iets 

afgegaan in mijn leven. Maar door dit 
initiatief is er weer iets bijgekomen”  
aldus een van de bewoners die bij de 

uitreiking aanwezig was.

Wilt u dat met ons delen? Op de locaties van Vitalis Intensieve zorg 
en wijkzorg reizen de komende tijd landkaarten rond. Dit zijn geen 
gewone landkaarten. Op deze landkaarten vragen wij aan u om aan te 
geven in welk dorp of welke stad u zich vroeger thuis voelde. Dit kan 
uw geboorteplaats zijn, het huis waar u bent opgegroeid of waar u 
uw gezin bent gestart. Zo brengen we in kaart waar iedereen vroeger 
gewoond heeft. Dit biedt een leuke ingang voor het samen ophalen van 
herinneringen en nieuwe ontmoetingen. 

Waar voelde u zich thuis?
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Het was voor de bewoners van Peppelrode te warm om naar de 
kermis op Parc Hilaria te gaan. Geen probleem voor een groep 
Amerikaanse hockeymeiden: “Dan brengen we de kermis naar 
Peppelrode”. Vele handen maken licht werk. Al snel zat de 
Carrousel vol bewoners die genoten van muziek. Er werd gedanst 
en er werden verzoeknummers ingediend. Als topper kwamen er 
heerlijke oliebollen van de kermis.

Trotse kameraden is een samenwerkingsproject van CKE en Vitalis 
WoonZorggroep. Twee groepen vitale en minder vitale ouderen 
kwamen wekelijks samen om, onder leiding van professionele 
regisseurs, zelf een theatervoorstelling te maken. 

Ook dit jaar heeft dit weer geresulteerd 
in twee prachtige en ontroerende 
theatervoorstellingen gemaakt door 
en voor zorgmedewerkers, vrijwilligers, 
bewoners en wijkbewoners. 

Trotse Kameraden van Peppelrode
HOE OUDER HOE GEKKER
‘Ik kijk in de spiegel en zie een meisje, 
een meisje van 18, een vrouw van 25, 
een vrouw van 31. Naast me zit een vrouw. Ze kijkt meewarig naar 
me. Ze ziet een vrouw van 86, zittend in een rolstoel, verward, oud, 
met veel rimpels en schokkerige bewegingen. Maar ik ben niet alleen 
die vrouw van 86. In mij huist nog steeds dat meisje van 18, de vrouw 
van 25, de vrouw van 31.’

Bijzonder aan deze voorstelling is de samenwerking tussen bewoners 
en medewerkers, waarin de medewerkers niet alleen dienend zijn, maar 
zich oprecht verbinden met de bewoners. Daardoor valt het verschil weg 
en komt het werkelijke samenkomen en verbinden tot stand. De regie 
was in handen van Liesbeth Reeser.

Trotse Kameraden van Wilgenhof
WAT ALS WE ALLEMAAL 200 WORDEN
Negen oudere acteurs worden geconfronteerd met het feit dat ze 
misschien wel 200 jaar gaan worden. Dit is niet de eindfase, dit is het 
begin van een tweede leven! We worden allemaal ouder, maar wat doen 
we met onze vrije tijd? Valt er nog iets te dromen? Iedereen wil oud 

worden, maar niemand wil oud zijn. Deze regie is gedaan door Reem 
Wittenbols.

Warm, warmer
te warm

Trots op de theatervoorstellingen 
‘Trotse Kameraden’!
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Procedure voor 
anti-decubitus kussens 
wordt aangepast

New York Times

Het is vroeg in de ochtend. Een warme doek sla ik om 
voordat ik de deur uitloop. Het is wel hartje zomer maar 
hier in het midden van de wereld is het koud. Ik loop 
ongeveer ‘op de evenaar’. Het kleine dorp  ‘Guamote’ 
waar ik mag logeren ligt op 2800 meter hoogte en daar 
is het koud. Ik ben in Ecuador, een prachtig kleurrijk 
land in Zuid Amerika. In de straten is het een drukte 
van belang. Kleurrijke ‘inlanders’ sjouwen af en aan 
met grote zakken. Het is ‘aardappelmarkt’. Maar meer 
dan het kopen en verkopen van groenten, aardappelen, 
hoeden en beesten is de markt een sociaal plein. 
Families onderhandelen over de prijzen. Iedereen gaat 
mee: kinderen, ouders, opa en oma. 

We raken in gesprek met een oudere heer. Hij is trots op 
‘zijn familie’, zijn afkomst, zijn stad. In mijn beste Spaans 
vraag ik naar ‘de ouderenzorg’ in Ecuador. Hij wijst trots 
op zijn familie. Drie zonen heeft hij. En we zorgen voor 
elkaar legt hij me uit met handen en voeten. Ik leg 
uit dat ik ook drie ‘zonen’ heb en wijs op mijn grote 
kinderen die iets verder op de markt zijn te vinden. Ze 
vallen op met hun bleke gezichten en vooral omdat ze 
‘groot’ zijn. We lachen om Matthijs, mijn oudste zoon 
van 23, die net een ‘Vitalisbal’ aan een klein kind geeft. 
Zijn duim gaat omhoog. Want gezonde kinderen, dat is 
de grote waarde van het leven, zo legt hij uit. En ik ben 
het met hem eens.. voor meer dan 100%.

Petra van ‘t Klooster
directeur Intensieve Zorg Vitalis Zorggroep

Wanneer er, op advies van een ergotherapeut, een anti-decubitus zitkussen ingezet dient te  
worden bij de verzorging van een verpleeghuisbewoner werd, tot voor kort, uit het centrale 
magazijn van de locatie een geschikt zitkussen gezocht. De visie ‘onze cliënt staat centraal’ 
was de aanleiding om te zoeken naar een meer passende oplossing, zodat de cliënt sneller 
een geschikt en schoon AD kussen zou hebben. 

Van april tot juni 2018 is een pilot gehouden in Wissehaege, Peppelrode en Vonderhof om de 
zitkussens niet langer in beheer te hebben op locatie maar centraal onder te brengen in het 
depot van MediReva. MediReva levert medische hulpmiddelen en verzorgingsmaterialen. 
Voor de aanvraag en aanschaf van rolstoelen, maar ook kleine reparaties werd al intensief 
samengewerkt met MediReva. Kussens en hoezen van de anti-decubitus zitkussens worden 
in beheer genomen bij MediReva en zij zorgen tevens voor de reiniging van kussen en hoezen. 
Zo ontstaat een centraal overzicht van alle beschikbare kussens. Binnen 24 uur is het juiste 
zitkussen beschikbaar voor de cliënt. 

Bij verder uitrollen in de organisatie is de intentie uitgesproken dat alle kussens die gebruikt 
worden op een locatie elke 3 maanden worden gereinigd door MediReva en ook na uitbraak van 
een besmettelijk virus zoals diarree worden alle zitkussens in de rolstoelen van de betrokken 
afdeling opnieuw gereinigd. Doordat de aanvragen via de ergotherapie rechtstreeks naar het 
bedrijf gaan is de cliënt zeker van een goed passend kussen in zijn of haar rolstoel. Hierdoor 
zit de bewoner beter en hopen we het aantal decubitusklachten voor deze bewoners sterk te 
verminderen. Een prettige bijkomstigheid is dat door de dieptereiniging de kussens lekker fris 
ruiken en ze een langere levensduur hebben. 

De pilot is positief afgesloten en na goedkeuring van de diverse directeuren wordt deze 
procedure verder uitgerold voor alle Vitalis bewoners die een anti-decubitus zitkussen nodig 
hebben.

Ergotherapie Behandelgroep

De faam van Peppelrode is inmiddels over onze landsgrenzen! In mei 2017 ontving 
Peppelrode de award voor het meest belevingsgerichte zorghuis van Nederland. 
Dit jaar bezochten enkele journalisten uit New York Peppelrode om die belevings-
gerichte zorg in beeld te brengen. Ze waren diep onder de indruk en er verscheen 
een prachtig artikel in de New York Times met foto’s van onze eigen Helga Maas. 

Wilt u het complete artikel lezen? Wij sturen het u graag toe: 
k.ebben@vitalisgroep.nl of via de redactie van de Courant: 
j.melters@vitalisgroep.nl

Peppelrode in de

Ouderen in een 
andere wereld
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Optreden 
Karel de Jong en 
Theo Spanjers
Vrijdag 5 oktober
van 14.30 tot 16.00 uur
in de Salon

Expositie Henk 
Vrijaldenhoven

Zaterdag 3 november 
Nieuwe expositie 
in de Passage 

DJ Brigitte komt 
plaatjes draaien

Zaterdag 27 oktober 
van 14.30 tot 16.00 uur
in de Salon

Optreden 
Duo Azeri  

Zondag 11 november 
van 10.30 tot 11.30 uur 
op het Plein

Optreden 
Savoy Jazzmen
(€ 4,- voor appartem./gasten)

Dinsdag 6 november 
van 14.30 tot 16.00 uur
in de Salon

Optreden Marie 
Christine

Woensdag 21 november
van 15.00 tot 16.30 uur 
op het Plein

Rock ’n Roll avond 
met Peggy & co.

Vrijdag 23 november  
vanaf 19.15 uur
in de Salon

Optreden 
Karel de Jong en 
Theo Spanjers
Woensdag 12 december 
van 14.30 tot 16.30 
op het Plein

Kerstfeest in 
Vonderhof

Zaterdag 15 december
Meer info volgt nog

Kerst kienen
speciale editie

Donderdag 20 december 
van 19.00 tot 21.30 uur 
op het Plein
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Samen
lachen

Evenementen    oktober / november / december

samen agenda.nl
vitalis

Bart van Loon

Maandag 8 oktober 
van 14.30 tot 16.30 uur 
in de Carrousel

Vissersvrouwenkoor 
‘de Walnoten’

Donderdag 4 oktober 
aanvang 14.30 uur 
in het Atrium

Mondharmonica 
orkest de 
Luchthappers
Donderdag 18 oktober 
van 14.30 tot 16.30 uur 
in de Carrousel

Bingomiddag

Donderdag 11 oktober
aanvang 14.30 uur 
in het Atrium

Kunstexpositie 
Frederiek van Veen 
en Adje Ceelen
Maandag 22 oktober 
t/m 9 december 
op de Boulevard

Rock ‘n Roll
middag

Donderdag 18 oktober 
aanvang 14.30 uur 
in het Atrium

Karel de Jong & Co

Maandag 5 november 
van 14.30 tot 16.30 uur 
in de Carrousel

Optreden 
Wedertklank

Donderdag 8 november  
aanvang 14.30 uur 
in het Atrium

De kersenhoedjes

Maandag 19 november 
van 14.30 tot 16.30 uur 
in de Carrousel

Bingomiddag

Donderdag 15 november
en 13 december  
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.

Samen iets leuks doen?

Samener op uit!
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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:

Aan de slag!

samen agenda.nl
vitalis

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

website kijken.

Top SamenUIT evenementen

Peppelrode
W

issehaege
Vonderhof

Brunsw
ijck

Rock ’n Rolling (rolstoeldansen)
Op 22 oktober om 14.30 uur is er Rock ’n Rolling. 
Bauke en Marga geven een demonstratie rolstoel 
dansen. Ook voor u is er een mogelijkheid om een 
dansje te maken met uw rolstoel. Begeleiding is 
aanwezig. 

Optreden The Roses
(Kerstconcert)
Donderdag 20 december 
aanvang 14.30 uur in het Atrium. 

Boeken- en Rommelmarkt
Op zondag 4 november. De opbrengst gaat 
weer terug de acitiviteiten in, zo hebben we dit 
jaar een karaoketrolley gekocht voor de vrijdag- 
middag activiteit en een heuse Flashmob in de 
stad met een rolstoel/rollator dans.

Spelletjes avond
Vanaf augustus elke maandagavond spelletjes avond onder leiding 
van een van onze bewoners van de aanleunwoningen. Inmiddels 
hebben de eerste avonden plaats gevonden en wordt er genoten van 
vele gezelschapspellen. Aanvang 18.30 tot 20.30 uur op het Plein.

Kerst Inn
Op  10 december wordt er een gezellige 
Kerst Inn georganiseerd op Peppelrode. 
Komt u ook? Voor meer informatie kijk 
ter zijnder tijd op de posters en op de 
vitalis.samenuitagenda.nl

Oudjaar met optreden Hans Baaij 
Maandag 31 december aanvang 14.30 uur 
in het Atrium. Hij zingt en speelt keyboards. Het 
repertoire is Nederlandstalig / Engelstalig. Maar 
er is steeds meer vraag naar bijv. Rock & Roll. Een 
gezellige en swingende middag voor iedereen!

GLOW
Op maandag 12 en dinsdag 13 november.
In samenwerking met Samen voor Eindhoven 
en nog een Vitalishuis gaan we 2 avonden de 
GLOW route lopen en ons laten verwonderen 
door de lichtkunst. Vertrek 19.00 uur.

Rommelmarkt
Op zondag 4 november in Brunswijck van 11:00 tot 16:00 uur.  
Er worden ook zelf gemaakte spulletjes verkocht en lekkere wafels 
gebakken. De opbrengst van de rommel-snuffelmarkt komt geheel ten 
goede aan culturele activiteiten voor de bewoners en revalidanten van 
Brunswijck. 

vitalis.samenUITagenda.nl
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Mevrouw Timmers werd honderd jaar. Dat werd natuurlijk uitgebreid gevierd. Hoewel we steeds 
ouder worden is de 100 jaar bereiken toch nog steeds een unieke prestatie.

En oh wat is een personenbusje toch fijn. Na een periode van ‘wennen dat je zelf de bestemming 
uitkiezen kan’, wordt er steeds meer gebruik van gemaakt.  We zijn zelfs twee keer de waterbuffels 
gaan knuffelen. We brachten een bezoek aan de Tinteltuin in Arcen en aan de dierentuin in Nuenen. 
De Buitendieze in Den Bosch met boottocht was een prachtige ervaring voor ons allemaal.

Maar vooral hebben we veel gewandeld, we mogen ons gelukkig prijzen met zo’n trouwe schare 
aan wandelvrijwilligers die elke week weer op komen draven. We sluiten de wandeling traditioneel 
af met een gezellig terrasje en naargelang de wensen en de temperatuur wordt het een ijsje, 
gehaktballen in de jus, een glaasje koele witte wijn of een frikandel.

En dan de vrijwilligers die graag mee gaan naar de buitenfilm. Zij genieten omdat de bewoners 
genieten maar ook voor zichzelf. Dan maken we het gezellig laat want gedeelde vreugd is dubbele 
vreugd! Muziek, er is heel veel aandacht voor muziek, niet alleen zingen met het Vonderkoor of 
met Nikki op gitaar, maar met van alles meezingen, sinds we een karaoke-machine hebben. En 
soms hoeven we het niet zo ver te zoeken, dan genieten we van een rock-’n-roll festival op het 
Wilhelminaplein.

En soms is het gewoonweg te warm en dan staat er een zwembad, omringd met opblaas-
palmbomen binnen in het Veldboeket. Kunnen we pootje baden. Genoeg te doen en genoeg om 
naar uit te kijken. 

De PSV-club is bij het ter perse gaan van deze Courant al weer gestart. We zijn begonnen met de 
mannenclub en we gaan beginnen met ‘Heel Vonderhof bakt’.

Tussen 10 en 17 november gaat Vonderhof echt uit haar dak en zijn we weer actief betrokken bij 
Glow 2018. We hopen in november weer op veel vrijwillige ondersteuning te kunnen rekenen. 

Richard van Schaijk
Activiteitenbegeleider Vonderhof

Richard vertelt…

Vo
nd

er
ho

f

Net bijgekomen van het jubileumfeest in juni stond er een filmploeg op de stoep, om een 
promo-film te maken voor het gebruik van drones in verpleeghuizen. En dan blijken we opeens 
veel natuurlijke acteurs in huis te hebben.
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Uit in Eindhoven Leuke adressen 
in de buurt

Muziekgebouw
Heuvel 140 te Eindhoven, tel. 040 244 2020
www.muziekgebouweindhoven.nl

ZONDAG 30 SEPTEMBER 2018 om 14:15 uur                                                                         
Symfonieorkest Eindhoven & Philips’ Philharmonisch Koor
Twee top-amateurmuziekgezelschappen uit Eindhoven laten zich nu 
eens van hun ‘lichte en luchtige’ zijde zien. Het Symfonieorkest Eindhoven 
en het Philips’ Philharmonisch Koor brengen een groot aantal 
bekende opera-melodieën. De hoofdmoot van het programma 
bestaat uit vocale werken. Daarnaast zal het orkest in enkele 
instrumentale stukken laten horen wat ze in haar mars heeft. 
Op het programma staan hoogtepunten uit het opera-oeuvre 
van Mozart, Puccini, Bellini, Bizet, Wagner en Verdi. En om enkele 
melodieën te noemen: Zauberflöte (ouverture), Torreador, het 
Slavenkoor, het Zigeunerkoor, Barcarolle. Het geheel staat onder 
leiding van de dirigenten Béni Csillag en Quentin Clare. De solisten 
zijn een internationale top-parade uit de operawereld: Sarah Helsby 
Hughes (sopraan), Sophia Patsi (mezzosopraan), Nick Sales (tenor) 
en Pieter Hendriks (bas/bariton).

ZONDAG 7 OKTOBER 2018 vanaf 10:00 uur
Hello Chello, gratis toegankelijke, muzikale dag voor jong en oud. Deze 
dag staat Muziekgebouw Eindhoven geheel in het teken van de Hello 
Cello Dag in samenwerking met de Cello Biënnale Amsterdam, Centrum 
voor de Kunsten Eindhoven en de Academy of Music and Performing 
Arts Tilburg.  Tijdens deze speciale dag zullen jonge cellisten en andere 
muziekliefhebbers genieten van Bach & Breakfast, een try-out van 
de familievoorstelling Cellokrijgers (6+) van Cello Octet Amsterdam, 
masterclasses en concerten van onder andere het Hello Cello! Orkest. 

’t Schutterke
Rendierveld 40
5646 AW Eindhoven
tel. 040 368 0111
www.schutterke.nl

Openingstijden: vrijdag, 
zaterdag en zondag 
van 12.00 uur tot 17.00 uur.

Dicht bij Wissehaege, tegen de Stratumse Heide 
aan, ligt in het Schuttersbosch verhalenmuseum ’t Schutterke. De Stratumse 
Heide is een prachtig wandelgebied met eeuwenoude akkers, weilanden, heide 
en bos. Inge Vlasman, schrijver en fotograaf verzamelt er de verhalen van oud-
Philipsmedewerkers uit het Schuttersbosch. Er is ook een boek uitgegeven met 
de titel ‘’Verhalen uit Schuttersbosch, wonen, werken en leven met Philips”. 
Het boek is te koop bij ’t Schutterke, tijdens openingsuren. ‘t Schutterke is een 
heerlijke plek om te genieten van de verhalen van oud-Philipsmedewerkers en 
een lekkere kop koffie of thee. Een wandeling in de omgeving kunt u afsluiten 
met een verse huisgemaakte soep. Regelmatig zijn er gastoptredens, workshops 
en georganiseerde wandelingen. Wilt u eten in ’t Schutterke, laat dat dan tevoren 
weten. Betalen kan alleen met de pinpas.

Café & Brasserie De Restauratie
Stationsplein 23-01 (boven het station), 
5611 AC Eindhoven • tel. 040 245 2813, 
www.derestauratie.com

Openingstijden: maandag t/m donderdag 
van 07.00 tot 22.00 uur, vrijdag van 07.00 tot 
23.00 uur, zaterdag van 08.00 tot 23.00 uur 
en zondag van 09.00 tot 19.00 uur.

Wie kent niet van vroeger de stations-
restauratie boven het station. Bijna 

elke Eindhovenaar heeft aan die restauratie wel een herinnering. Er werden 
afspraakjes gemaakt, je kon er terecht voor een kop koffie of een drankje als je 
wat tijd overhad voordat de trein vertrok, maar je kon er ook lunchen of dineren. 
Tijdens de verbouwing van het station was het restaurant gesloten, maar 
inmiddels is het weer open. En wat zo leuk is! De restauratie is gemoderniseerd, 
maar je waant je terug in de tijd. Veel van de originele elementen zijn bewaard 
gebleven, zoals de kroonluchters en de wandverlichting, het plafond, de 
stoelen en niet te vergeten de gevel met de grote stationsklok. Nog steeds dus 
een bijzondere plek in Eindhoven. Vanwege de ruime openingstijden staan er 
gerechten op de kaart voor elk moment van de dag.

De kleine geschiedenis van Eindhoven in een notendop. Een boekje vol weetjes over de rijke geschiedenis van Eindhoven. 
Eerder dit jaar verscheen een handig naslagwerkje ‘Eindhoven voor Dummies’. In 150 pagina’s schetst journaliste en historica 
Freke Sens aan de hand van interessante wetenswaardigheden een mooi beeld van de stad Eindhoven en van Eindhovenaren 
die een opvallende rol hebben gespeeld, zoals patriot Jan van Hooff, protestzanger Armand en PSV-icoon Coen Dillen. 
Gebeurtenissen als de verwoestende stadsbrand van 1486, het Beleg van Eindhoven, als ook het Stratumseind dat lag aan 
een belangrijke handelsroute komen aan bod. En niet te vergeten Philips, DAF en Eindhoven als design- en hightechstad. De 
schrijfster maakt naast historische bronnen gebruik van anekdotes over de stad en heeft naar eigen zeggen de toon van het 
boekje luchtig gehouden. Het boekje is te koop via internet en in de boekwinkel. 

Google: Eindhoven voor dummies.

foto: www.ed.nl

Eindhoven voor Dummies
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Bewoners van de complexen Wissehaege, ’t Lint, Veldheer, Kortonjo en Residentie 
Gennep hebben de voorzitters van de cliëntenraad Parc Gennep en van de Vereniging van 
Eigenaren van Kortonjo benaderd, omdat zij de beide oversteekplaatsen op de Herman 
Gorterlaan niet veilig vinden. Deze oversteekplaatsen zijn niet duidelijk gemarkeerd en 
auto’s houden daarom ook niet altijd voldoende rekening met overstekende ouderen, 
die soms iets minder snel lopen en wat moeilijker ter been zijn. 

Een vertegenwoordiger van de Gemeente Eindhoven heeft onlangs de situatie op de 
Herman Gorterlaan bekeken samen met de hiervoor genoemde voorzitters en leden 
van de beide ouderenpartijen in Eindhoven. Om de veiligheid te vergroten, zijn inmiddels 
borden aangebracht die automobilisten waarschuwen voor voetgangers. Over een half 
jaar wordt nog eens bekeken of de aanpassingen afdoende zijn of dat aanvullende 
maatregelen nodig zijn.

Sfeernisjes met beelden die werkelijk tot leven 
komen. Even relaxen in de sociëteit of tot rust komen in 
het park of bos. Voor de bewoners van de kleinschalige 
psychogeriatrische afdelingen van Vitalis Wissehaege 
is het mogelijk. Vliegende vogels spotten, kijken naar 
rond rennende en spelende honden of even vanuit een 
luie stoel genieten van mooie beelden van Eindhoven. 
Het project is ontwikkeld in samenwerking met Eva 
Broekhuijse van Lady Penelope Design en Oscar van 
Beek Industrial Designer.

Na de aanleg van het loopcircuit in de kleinschalige wooneenheden in Wissehaege 
is het geheel compleet gemaakt en is ook de tuin onderdeel geworden van het 
loopcircuit. De ingang van deze wooneenheden was op dat moment niet langer 
geschikt voor de rouwauto’s. 

Dit was een gelegenheid om een eerder besproken keuze opnieuw te kunnen maken 
en het vervoer van de overleden bewoners via de hoofdingang te regelen. Hiermee 
komen we tegemoet aan de wensen van leden van de cliëntenraad en familieleden 
van bewoners. De rouwauto’s parkeren op de taxistandplaats naast de zijdeur bij de 
hoofdingang. Bij voorkeur vindt er geen vervoer plaats op weekdagen tussen 14.00 en 
16.00 uur. 

Een tijdje geleden kregen wij in Brunswijck op 
de revalidatie afdeling een verwijzing voor een 
jonge dame (26 jaar). Tara. Tara had een ernstig 
ongeluk meegemaakt. Ze kwam uit Irak, sprak 
enkele woorden Nederlands en had een baby van 
6 maanden.

In haar ogen zag je dat ze heel erg veel had 
meegemaakt. De eerste keren dat wij haar op het 
muziekbed behandelde was dit vooral voor haar 
pijnklachten. Even kon ze haar ogen sluiten maar al 
snel zag je de angst in haar ogen. Langzaam begon 
zij te wennen aan de afdeling waar ze verbleef en 
bloeide een beetje op. Evelien en ik bleven Tara 
behandelen op het muziekbed. Ze kreeg vertrouwen 
in ons. Als ze in de huiskamer zat en we kwamen haar 

halen voor een behandeling, straalde ze van oor tot 
oor. Omdat ze geen Nederlands sprak, kwam er nu 
elke keer een tante mee die vertaalde wat Tara zei. 
Er kwamen vreselijke verhalen naar boven over wat 
Tara allemaal had meegemaakt. 

Helaas was het contact tussen Tara en haar dochtertje 
heel erg slecht. Ze wilde haar niet vasthouden en 
wendde zich van haar af. We bleven het proberen. 
We namen haar dochtertje af en toe mee naar de 
behandelingen. En toen we haar kindje voorzichtig 
bij haar in het muziekbed legde, gaf Tara haar 
dochtertje voor de eerste keer een kusje in de lucht. 
Tranen in onze ogen. Nog enkele behandelingen 
later kon ze haar kindje vasthouden. Er was weer 
contact tussen beide.

Tara heeft ernstige beperkingen overgehouden aan 
haar ongeluk.  Ze zal nooit meer voor de volle 100% 
herstellen. Maar wat we haar wel terug hebben 
kunnen geven, was het contact met haar dochtertje. 
Daar zijn we trots op. 

 Namen zijn vanwege privacy-redenen gefingeerd. 

 

W
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e Oversteekplaatsen 

Herman Gorterlaan

Vervoeren van 
overleden bewoners

Het muziekbed bracht moeder en dochter samen

Tableaux 
Vivants 
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ZWEEDS 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 november 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  Zweeds woordzoeker Courant juni 2018:
Jeroen Gommans, Beekstraat kamer 346
Locatie Brunswijck, Gen. Bradleylaan 2

Redactie Anki Senden, vacature

Eindredacteur Jeanne Melters

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

Oplage 2.000 exemplaren 

Opmaak en realisatie Orange Design, Asten-Heusden 

De redactie behoudt zich het recht voor om ingezonden artikelen te 

herschrijven of in te korten.

colofon

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

Herman Gorterlaan 1 | 5644 SB Eindhoven
Tel: 2146128 / 06-44882385

In samenwerking met zorgnetwerk stratum

www.fysiotherapietruijens.nl

Stichting Gouden Dagen wil aandacht vestigen op de noodzaak dat ouderen 
meer naar buiten gaan. Dit willen we doen door een dag te organiseren waarop 
vrijwilligers en familieleden met ouderen door het hele land naar buiten gaan. 
Op zondag 30 september willen we graag met iedereen naar buiten gaan. Het 
doel is tweeledig, namelijk bewustzijn creëren dat ouderen nog altijd te weinig 
buiten komen en structureel contact bevorderen tussen ouderen, familie en 
vrijwilligers, zodat het niet bij deze jaarlijkse dag zal blijven.

Deze dag zal om 10.30 uur starten met koffie en gebak en daarna wordt een 
heerlijke wandeling gemaakt.  Wilt u ons komen ondersteunen op deze dag, 
dan vragen wij u om uzelf aan te melden via: s.dekkers01@vitalisgroep.nl.

 OPROEP VOOR DEELNAME 
Zondag 30 september 
Kom mee naar buiten dag 
in Brunswijck 

Mevr. Timmers 
wordt 100 jaar
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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


