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Stichting Vrienden 
van Viattence
Binnen Viattence zijn drie Vrienden van … 
stichtingen actief.
Dit zijn:
•  Stichting Vrienden van De Klaarbeek en  

De Nieuwe Antoniehof (Epe)
•  Stichting Vrienden van De Speulbrink 

(Vaassen)
•  Stichting Vrienden van Viattence  

(Heerde-Wezep)

Alle stichtingen financieren kosten voor 
welzijnsbevorderende activiteiten voor cliënten 
van een of meerdere locaties van Viattence. 
Het gaat hierbij om uitgaven die niet uit het 
reguliere budget van Viattence bekostigd 
kunnen worden. De Vriendenstichtingen 
willen door middel van giften, schenkingen en 
legaten aan voldoende financiële middelen 
komen om deze speciale verzoeken te kunnen 
honoreren en bekostigen. 

St. Vrienden van De Klaarbeek en  
De Nieuwe Antoniehof:
Anneke Terpstra
boterpstra@hetnet.nl
rek.nr. NL86 RABO 0135 9470 14

St. Vrienden van De Speulbrink:
Dhr. A. Janssen
abmgjanssen@gmail.com       
rek.nr. NL47 ABNA 0631 5488 66

St. Vrienden van Viattence:
Dhr. J. Tuinman
0578-694944, jantuinman52@gmail.com
rek.nr. NL86 INGB 0692 1144 24
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Inhoud
VOORWOORDINHOUD

Wat een genot om weer van alles te kunnen regelen en 
te kunnen doen. Zo fijn: de clowns, koren, uitjes en wat 
al niet meer. Langzaam komen we weer op stoom. Het 
activiteitenrooster ziet er weer bijna als vanouds uit. En 
genieten doen de bewoners des te meer. De variatie, 
herkenning en het mee kunnen doen is zo fijn.
Maar de wereld staat op zijn kop en de oorlog heeft 
overal invloed op.

Indirect ook op de bewoners. Het nieuws over Oekraïne 
is overal en kan bij hen ook herinneringen uit donkere 
tijden oproepen. Gelukkig kan er ook genoten worden. 
Gedachten over oorlog en andere donkere tijden 
worden redelijk snel verdrongen door aangename 
activiteiten. We gaan door om het voor de bewoners 
zo aangenaam mogelijk te maken.

Het eerste halfjaar van 2022 is alweer voorbij en we 
staan met één been in de zomer.
Spannende tijden voor het personeel. De vakanties 
beginnen en het is de vraag of we de personele 
bezetting rondkrijgen. Voorlopig is het rooster 
kloppend, maar er moet niets onverwachts gebeuren. 
Voor u als mantelzorger, naaste of anders betrokkene 
niet iets om u zorgen over te maken. We zorgen dat 
er goede zorg verleend wordt. Wat we wel kunnen 
gebruiken, zijn handen in de woonkeuken/woonkamer. 
Iemand die misschien eens koffie wil schenken, een 
spelletje wil komen doen of anderszins iets wil doen. 
Kunt u zelf iets doen, of kent u iemand die dat wil, dan 
horen we dat graag. U kunt contact opnemen met de 
woongroep waar uw naaste verblijft.

In deze Clivia weer een mooi overzicht van dingen 
die geweest zijn en van allerlei activiteiten die 
aangeboden zijn. 

Ik hoop op een mooie zomer voor iedereen. Dat u 
prachtige herinneringen mag maken en kunt  
genieten van het weer dat in het verschiet zit.

Met vriendelijke groet,
Frances van Ommen
dagbestedingscoach 
f.vanommen@viattence.nl
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ACTIVITEITEN ACTIVITEITEN 

Terugblik activiteiten
De Nieuwe Antoniehof

Wat doen bij mooi weer?
Net als thuis ga je met mooi weer de tuin in. 
Of het nu mooi weer is in het voorjaar of in de 
zomer – dat maakt geen verschil. We gaan 
gewoon fijn naar buiten en eten dan ook buiten. 

Het is op...
Hoe maak je duidelijk dat het 
toiletpapier op is en dat je niet weet bij 
wie je dan moet zijn? Nou zo, duidelijker 
kan het toch niet? Geen zorgen: het 
toiletpapier is inmiddels aangevuld!

Tijdverdrijf
Samen even wat tijdverdrijven – geen 
probleem met een tablet. Snel zijn 
‘gouwe ouwe’ daarop gevonden of een 
paar afleveringen van ‘Zeg eens Aa’ of 
‘Swiebertje’. Even genieten.

Het Knuffelteam kwam langs
Ook dit jaar genieten we weer van de 
bezoeken van het Knuffelteam: kipjes, konijnen 
en een kukelende haan waren van de partij. 
De dieren zijn zo gewend aan het aaien dat 
ze er rustig bij gaan liggen.

Vele handen...
U kent vast wel het spreekwoord: 
‘Vele handen maken licht werk’. 
En als een bewoner een andere 
bewoner kan helpen, dan vinden 
we dat, onder toeziend oog, 
natuurlijk prima.

Bezoek
En dan krijgen we weer bezoek... van het 
bijna allerleukste dat er is... Een baby!
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ACTIVITEITEN 

Lekker knuffelen!
Jáááá! Daar is Amy, onze aaihond, weer. 
Zo fijn: een knuffelsessie met haar.

Moederdag
Moederdag – of, zoals wij het noemen, 
damesdag – gaat niet ongemerkt 
voorbij. Niet alle dames zijn moeder. 
Daarom doen we niet aan moederdag, 
maar aan damesdag. Alle dames 
werden die dag in het zonnetje gezet. 
En het was een complete verrassing. 
Genoten werd er volop.

Een terrasje pikken
Bij mooi weer is het altijd fijn om met 
een aantal bewoners te gaan wandelen. 
Maar nog even een terrasje pikken is 
nog fijner! Lekker in het dorp, met wat 
lekkers erbij. Dubbel genieten!

De ‘wasdames’
Onze stille krachten achter de schermen zijn onder 
andere deze twee dames. Iedere maandag- en 
woensdagochtend komen Ilse en Grietje om te  
helpen met de was en strijk. Ze zijn dan ook van  
de was- en strijkservice.

De stoomstrijkijzers zetten ze aan en ze beginnen 
met het strijken van de was. Tussendoor zetten ze een 
nieuwe wasmachine- en drogerlading aan. Daarna 
wordt alle was gestreken en opgeruimd.

Wat fijn dat ze ons al dat werk uit de handen nemen!

Hanneke met  
haar wafelkraam
Het was weer een klein feestje toen 
Hanneke kwam met haar wafelkraam. 
Ook deze keer had ze versterking bij 
zich: haar zoon. En wat een bakkers 
zijn het samen!

De wafels gingen als zoete broodjes 
over de toonbank. De bewoners 
hebben ervan genoten. En sommige 
bewoners niet eenmaal, maar wel 
tweemaal!! 

ACTIVITEITEN
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ACTIVITEITEN 

Koningsdag
Koningsdag begon ook bij ons met het hijsen 
van de vlag. Daar wilden de bewoners zeker 
wel bij zijn. Gelukkig was het droog. 

Dezelfde ochtend kwam Doetmaes; het koor 
heeft er een dik feest van gemaakt. Wat een 
geweldige mannen! Ze wisten de sfeer er volop 
in te brengen. In de achtertuin werd dan ook 
volop meegezongen en er is zelf gedanst door 
bewoners. Doetmaes werd ons aangeboden 
door de Wilhelminavereniging van Epe. 

Natuurlijk kon het oranjebitter niet ontbreken.

Nee maar!
En dan ben je 91 jaar 
geworden. Wat een mooie, 
respectabele leeftijd!

Lekkere bowl
Op zijn tijd een heerlijk 
glaasje bowl is niet verkeerd. 
Genieten met volle teugen!

Creativiteit
Op de creatieve middag hebben 
bewoners mooie kleine huisjes 
gemaakt. Er waren prachtige 
creaties bij. Soms met een beetje 
hulp en soms ook zonder hulp.

Koningsdag
Met Koningsdag zijn we ook naar 
het gemeentehuis geweest. Met 
een aantal bewoners namen we 
deel aan de aubade.

Niets weggooien!
Eet je bord leeg! Niks weggooien, want dat is zonde! 
Zuinig zijn!

Dat waren uitspraken die vroeger heel gewoon waren 
voor veel van de bewoners. En als er dan bij ons iets op 
het menu staat wat erg lekker is, dan zorg je dat ALLES 
verorberd wordt! 

ACTIVITEITEN
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ACTIVITEITEN 

Kinderkoor
Wat hebben we genoten. Op zondag 22 mei 
kwam er een kinderkoor, met begeleiding, van 
de Goede Herderkerk, om voor ons te zingen. 
Het was prachtig weer. Dus we gingen fijn 
allemaal naar buiten, de zon in, om van de 
kinderen en hun zang te genieten.

En genieten hebben we gedaan! De kinderen 
zongen prachtig. Het was een mooi begin van 
de zondag.

Wat een feest!
Miranda, Rita, Trudy en Denise 
waren 12,5 jaar in dienst. Dit hebben 
we gevierd met de bewoners, onder 
het genot van allemaal lekkere 
hapjes en een drankje. Het was een 
geslaagde middag.

Wandelen kan ook in de tuin 
Stel: je wilt even wandelen, het weer is niet 
echt wandelweer en er is ook niemand in de 
tuin met wie je even op kunt lopen... Geen 
probleem, dan kijken we of het kan, en wan-
delen we even mee. Dan ontstaan onder het 
wandelen ook vaak fijne gesprekjes over van 
alles en nog wat.

Even eruit, even  
wat anders
Hup, de bus in! Een mooi stuk 
door de omgeving toeren is  
heel fijn. 

Het is bekend terrein. We  
genieten van de natuur en van 
de omgeving. Teuge is altijd wel 
een mooie plek om naartoe te 
rijden: even vliegtuigjes kijken. 
Misschien heb je geluk en zijn er 
ook parachutisten te zien! 

Planten voor in de tuin
We hebben mooie planten 
aangeschaft voor in de bakken in 
de tuin. De tuin is nu nog vrolijker 
en zo uitnodigend! Als het weer  
het toelaat, gaan we er heerlijk  
van genieten.

ACTIVITEITEN
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Viattence is dé specialist op het gebied van 
ouderenzorg op de Veluwe tussen Zwolle en 
Apeldoorn. Wij bieden zorg en ondersteuning 
thuis of binnen een van onze dagbestedings- 
en woonzorglocaties in Wezep, Heerde, Epe en 
Vaassen. Met bijna 1100 werknemers en 500 
vrijwilligers werken we samen aan een waardevol 
leven voor ouderen. Dit doen we met naasten en 
met partners in de regio, want: zorgen doen we 
samen.

Bij Viattence zijn er volop mogelijkheden om 
te werken en te leren. We zoeken collega’s die 
oprecht nieuwsgierig zijn en bewoners en cliënten 
willen leren kennen. Collega’s die zoeken naar 
oplossingen met als doel bewoners en cliënten de 
zorg en ondersteuning te bieden die zij wensen. 
Werk jij op basis van vertrouwen en 
deskundigheid? En vind je het leuk om samen te 
werken met professionals en vrijwilligers? Dan ben 
je bij ons op je plek!

Onze vacatures
Wil jij zinvol en leuk werk doen? Of ken je mensen 
die op zoek zijn naar een (andere) baan?
Viattence heeft diverse vacatures in Vaassen, Epe, 
Wezep en Heerde.

  In de thuiszorg:  
Huishoudelijk medewerkers · Verzorgenden 
Individuele Gezondheidszorg · Helpenden 
(Plus) · Parttime- en vakantiekrachten · 
Wijkverpleegkundigen

 
  Op kantoor Epe:  
Ondersteunende en leidinggevende functies

 
  In onze woonzorglocaties: 
Woonassistenten huishouding · Helpenden 
Zorg & Welzijn · Verzorgenden Individuele 
Gezondheidszorg · Contactverzorgenden · 
Verpleegkundigen · Dagbestedingscoaches · 
Parttime- en vakantiekrachten 

  Voor diverse locaties:  
Psychologen · Orthopedagogen · 
Sociaalpedagogisch hulpverleners · 
Ergotherapeuten · Diëtisten · Basisartsen · 
Specialisten

Voordelen van werken bij Viattence
  Een informele organisatie met een hoge mate 
van onderlinge betrokkenheid

  Flexibiliteit, zelfstandigheid en teamwork
  Veel aandacht voor je persoonlijke ontwikkeling
    Uitstekende arbeidsvoorwaarden, waaronder 
een 13e maand en een keuzebudget

  Een dynamische organisatie die bewust stappen 
maakt richting de toekomst

Leren én werken
Circa twee keer per jaar start Viattence een 
opleiding tot Helpende Zorg & Welzijn en 
een opleiding tot Verzorgende Individuele 
Gezondheidszorg. Hierbij word je in één schooljaar 
opgeleid op MBO-niveau-2. Je volgt een dag per 
week de opleiding, daarnaast werk je minimaal 
21 uur bij een woongroep. Zo kun je alles wat je 
leert direct in de praktijk toepassen. Met in het 
vooruitzicht een vaste baan binnen Viattence!

Benieuwd?
Kijk op werkenbijviattence.nl/leren-bij-viattence

Een baan naar wens?

WERKEN BIJWERKEN BIJ

Kom werken
Sabine ten Klooster werkt als verpleegkundige 
Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) in Epe, Heerde, 
Wezep en Vaassen. Een boeiende functie, die Sabine 
graag uit de doeken doet. 

Een loopbaan vol afwisseling 
“Ruim 13 jaar geleden ben ik begonnen bij Viattence. 
Eerst als avond-nacht-weekendhoofd in Heerde, 
daarna in verschillende functies. Zes jaar geleden 
benaderden collega’s mij of ik de vakgroep 
Psychologie wilde ondersteunen. Met veel plezier 
heb ik verschillende opleidingen en cursussen 
gevolgd. Sindsdien werk ik als GGZ-verpleegkundige 
bij Viattence.”

Kijken naar behoeften van bewoners
“Ik begeleid een woongroep in Heerde. Hier wonen 
mensen met psychogeriatrische aandoeningen. 
Samen met collega’s kijk ik naar de behoeften 
van de bewoners. Wat is nodig zodat ze zich thuis 
voelen? En hoe krijgen we de groepsdynamica voor 
iedereen zo goed mogelijk? Uiteraard nemen we 
hierin ook de mantelzorgers mee. Zorgen doen we 
immers samen.”

Organiseren van de beste zorg
“Verder bestaat mijn werk uit huisbezoeken om te 
kijken wat de beste zorg kan zijn. Soms komen we uit 
op een opname. Of ik probeer meer zorg te regelen, 
zodat de cliënt langer thuis kan wonen. Ook mag 
ik sinds kort de appartementen in De Speulbrink in 
Vaassen ondersteunen. Hier gaan we ook met elkaar 
een mooie samenwerking van maken.
Ik vind het supermooi om met elkaar te bekijken 
wat we voor onze cliënten, bewoners en hun 
mantelzorgers kunnen betekenen. Om hen zo 
goed mogelijk te begeleiden, zodat zij zich met alle 
veranderingen zo goed mogelijk thuis voelen!”

Ontwikkelingsmogelijkheden binnen Viattence
“Viattence geeft je een kader waarin je je samen 
met collega’s vrij kunt bewegen. We staan ook 
open voor elkaar. Door te luisteren naar elkaar 
begrijp je bijvoorbeeld waarom een collega 
bepaalde keuzes maakt die net wat anders zijn 
dan anders (buiten de kaders). Viattence heeft 
mij veel ontwikkelingsmogelijkheden geboden, 
waar ik enorm blij mee ben!”

Ook werken bij Viattence?
Bekijk onze actuele vacatures op
werkenbijviattence.nl/vacatures

Open sollicitaties zijn ook welkom!  
Mail deze naar vacature@viattence.nl 

Wij komen graag met je in contact!
Kijk op werkenbijviattence.nl
Bel 0578-668 333
Of mail naar vacature@viattence.nl

Vragen of meer info over werken 
bij Viattence?

“Supermooi om met elkaar  
iets te kunnen betekenen”

bij Viattence!



NUMMER 3 2022 | CLIVIA14 15

ACTIVITEITEN ACTIVITEITEN 

Terugblik activiteiten
De Nieuwe Antoniehof

De hoed erbij opzetten 
Na een beauty-activiteit zijn de dames 
van huis 6, die dat wilden, weer prachtig 
gekapt en opgemaakt. Een hoed  
complementeert het geheel. 
En dan is er een heuse hobbyfotograaf 
die prachtige foto’s maakt van de  
dames. Wat een mooie dames zijn het!

Wist u dat... 
… we onze eigen DJ in het huis 
hebben? Kijkt u maar!!

Mooi gedekte tafel
Met Pasen hebben we voor de 
bewoners de tafel extra mooi 
gedekt voor een heerlijke brunch: 
paasbroodjes, salades en andere 
luxebroodjes lagen klaar. En 
daarvan is flink genoten en lekker 
gesmuld!

Een knuffel?
Als je een knuffel wilt, dan kun je 
hem krijgen. En een hele dikke ook!
Een klein gebaar, een groot plezier.

Poffertjeskraam
Op 24 maart stond de poffertjeskraam naast het 
huis. Lumiad heeft Viattence de poffertjeskraam 
aangeboden. Lumiad is een leverancier van Viattence. 
Een vol uur heeft de bakker ouderwetse poffertjes 
gebakken met boter en poedersuiker. Wie er een 
wilde, kon die krijgen – ja, zelfs meer porties!  
Natuurlijk werd die kans benut!
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ACTIVITEITEN 

Bloemschikken 
Voor de Pasen hebben we in de 
serre bloemschikken aangeboden. 
Ditmaal niet gewoon bloemschikken, 
maar we gingen bloemschikken op 
boomstammetjes. Die konden we dan 
mooi op de paastafel leggen. Er zijn 
prachtige stammetjes gemaakt die door 
het hele huis op de tafels prijkten! 

ENTHOUSIASTE
VRIJWILLIGERS

Voor onze woonzorglocatie De Nieuwe Antoniehof zoeken wij:

die graag met onze bewoners gaan fietsen, wandelen, de tuin verzorgen,
een gezellig praatje maken, ko�e drinken, muziek maken, sjoelen of

meegaan met een uitje in de omgeving.

Wil jij graag iets voor een ander betekenen?
Neem dan contact op met Frances van Ommen

via 0578-668336 of 06-38594345.
Kijk voor alle vacatures op www.werkenbijviattence.nl

Wandelen
Even een stukje wandelen is fijner als 
je een doel hebt. Daarbij geeft de 
wandelwagen ook een beetje extra steun 
tijdens het lopen. Gelukkig kun je binnen 
De Nieuwe Antoniehof mooi lopen!

Samen zingen
Samen zingen is altijd fijn. 
Maar als een mantelzorger dan 
met zijn mondharmonica voor 
de begeleiding zorgt, is het 
helemaal een feest.  
Zangboek erbij zodat je ook 
echt mee kunt zingen. En dan 
genieten maar.
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Kruutmoes, smullen 
maar!
Als Diny er is, dan is het altijd 
gezellig. Diny komt iedere week 
helpen op woongroep 6. De 
bewoners kennen haar goed 
en genieten altijd van haar 
aanwezigheid. En als Diny 
dan kruutmoes maakt, is het 
helemaal feest. En dat ze goed 
kruutmoes kan maken, maken de 
bewoners erg duidelijk.

Er wordt wat afgeknuffeld...
Even een knuffel geven. Het brengt zoveel 
gevoelens over.

Geen stoelen meer?
Als er even geen plek is in een stoel, dan is 
er altijd plek op schoot van je partner. 

ACTIVITEITEN ACTIVITEITEN 

Activiteitenrooster
De Nieuwe Antoniehof

Augustus
 

 Maandagmiddag 1 augustus komt de pianist.

  Donderdag 11 augustus gaan enkele bewoners  
van huis 4 mee met het bus-uitje.

 Maandagmiddag 15 augustus komt de pianist.

  Donderdag 25 augustus gaan enkele bewoners 
van huis 6 uit met de bus.

  Dinsdag 30 augustus wordt er een broodje  
kroket gebracht voor de lunch.

September 
 

  Woensdag 7 september komt de poffertjes-
kraam: er worden poffertjes gebakken voor de 
lunch.

  Donderdag 8 september gaan enkele  
bewoners van huis 4 uit met de bus.

  Maandagochtend 19 september komt het  
knuffelteam.

  Dinsdag 20 september is het Prinsjesdag; de 
frietkar komt voor de lunch.

  Donderdag 22 september gaan enkele  
bewoners van huis 6 met de bus mee.

  Dinsdag 27 september komt de visboer voor 
de lunch een gebakken visje en een zoute haring 
brengen voor de liefhebbers.

Oktober 
 

 Maandagmiddag 10 oktober komt de pianist.

  Donderdag 13 oktober gaan enkele bewoners van huis 4 mee met de bus.

 Woensdagochtend 19 oktober is er een klederdrachtshow.

 Maandagmiddag 24 oktober komt de pianist.

 Dinsdag 25 oktober wordt er voor de lunch een broodje kroket gebracht.

 Donderdag 27 oktober is er een bus-uitje voor enkele bewoners van huis 6.

Elke dinsdagmorgen komt  
aaihond Amy op bezoek.



NUMMER 3 2022 | CLIVIA20 21

ACTIVITEITEN 

De Paardentram
Dinsdag 31 mei kwam de 
Paardentram voorrijden - dankzij de 
organisatie van de Paarden4daagse. 
Daardoor kon een aantal bewoners 
een rondrit maken. Ruim een uur 
werd er door de omgeving gereden. 
En genoten dat ze hebben!

Tukkie doen...
Als je je thuis voelt, dan is het goed 
toeven in een fijne stoel waarin je 
heerlijk onderuit kunt zakken om een 
tukkie te doen.

In voor een potje sjoelen?
Een potje sjoelen op zijn tijd is altijd leuk! 
En soms worden we heel fanatiek, want 
we willen winnen.

Schilderen
Als je thuis een hobby had 
en op De Nieuwe Antoniehof 
komt wonen, betekent dat niet 
automatisch dat je je hobby op 
moet geven. Als het mogelijk is, 
neem je je hobby gewoon mee.

Niks is fijner dan om je even  
te verliezen in iets waar je  
passie ligt.

De Paarden4daagse
Vrijdag 3 juni was de intocht van de  
Paarden4daagse. Gelukkig kwamen 
ze vlakbij langs en was het weer ons 
goedgezind. 

Wat een prachtig gezicht om de 
stoet paarden langs te zien komen. 
Het was een geslaagd uitstapje – 
letterlijk: naast de deur van onze 
eigen Nieuwe Antoniehof.

ACTIVITEITEN

Terugblik activiteiten
De Nieuwe Antoniehof
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ACTIVITEITEN 

Optreden Annet
Wat hebben we genoten van het optreden 
van Annet Nikamp!

Gouwe ouwe: meezingers, meedeiners, 
meedansers. Van alles aan herkenbare liedjes 
kwam langs. Zelfs in drie talen: Engels, Duits 
en Nederlands! Een verzoeknummer? Geen 
probleem! Die kende ze ook allemaal. Een 
heerlijke ochtend vol vrolijkheid en plezier.

Naar het Dolfinarium
We zijn naar het Dolfinarium geweest met 
de Viattence-bus. Wat een geweldige dag 
hebben we met z’n allen gehad.

Het weer was mooi, de shows waren 
prachtig, de hele dag was geweldig.

CliniClowns
Wat genieten we altijd toch van de bezoekjes 
van de CliniClowns op De Nieuwe Antoniehof! 
Wat brengen ze een reuring, muziek en zeker een 
lach. Gekkigheid volop.

Maar ze vragen ook iets van de bewoner: 
aandacht, opletten, reactie en beweging.

De beloning voor de clowns bestaat uit de lach 
en de reactie van de bewoners. De beloning voor 
de bewoners is de ontspanning, het gevoel van 
‘nuttig-zijn’ en lol maken.

Wat een win-winsituatie.

Fanatiek...
Met sjoelen worden we soms lekker 
fanatiek. Maar met scrabble kunnen 
we dat ook worden, hoor!

ACTIVITEITEN
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ACTIVITEITEN 

Brownies
Samen brownies maken is gezellig.  
Nog leuker is ze samen proeven als  
ze klaar zijn. Gelukkig zijn ze ook deze 
keer weer gelukt! 

Als thuis...
Samen naast elkaar voor de 
televisie een programma kijken 
dat je allebei interessant vindt.
Het zijn de kleine dingen die 
het hem doen.

Niet te versmaden!
Eigengemaakte sorbets met 
vers fruit. Lekker en verkoelend.

El Shaddai
Wat hebben we genoten van het 
optreden van het koor El Shaddai uit 
Wezep.

Omdat het regende stonden ze in de 
serre. Er is volop meegezongen en 
genoten van de prachtig gezongen 
liederen.

Eten in de tuin
Als het weer het toelaat, is het 
o zo gezellig om in de tuin 
sandwiches uit het vuistje te eten. 
En daarbij dan verse aardbeien 
en/of kersen te snoepen uit het 
bakje op de tafel!

ACTIVITEITEN
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cliëntenvertrouwenspersoon 
Wet zorg en dwang

Ik ben Janette Koot, werkzaam als cliëntenver-
trouwenspersoon Wet zorg en dwang (Wzd) bij 
Adviespunt Zorgbelang. Ik ondersteun cliënten 
en hun wettelijke vertegenwoordigers bij vragen 
over onvrijwillige zorg. Voor Viattence geldt dit 
voor de locaties Vaassen, Epe en Heerde.

Wat is onvrijwillige zorg? Wij formuleren het 
altijd zo: ’Als u iets moet, maar niet wilt’ of 
‘Wanneer u iets wilt, maar niet mag’.

Hebt u een vraag over de inzet van onvrijwillige 
zorg? Zit u ergens mee met betrekking tot  
dit onderwerp? Of wilt u informatie en  
advies hierover? Dan kunt u altijd contact  
met mij opnemen.

Ik ondersteun bij gesprekken met de zorg-
verlener en kan u helpen bij een eventuele 
klachtenprocedure.

Ik luister en onderzoek met u de mogelijkheden 
om iets met uw onvrede of wens te doen. Ook 
wanneer het niet duidelijk is of een vraag onder 
de Wzd valt, kunt u mij bellen of e-mailen. Als 
het nodig is, verwijs ik u door naar de juiste hulp.

Ik ben als cliëntenvertrouwenspersoon Wzd 
onafhankelijk, partijdig aan de cliënt en werk 
vertrouwelijk. Ik sta dus altijd aan uw kant en 

ik luister zonder oordeel. Soms is vooral een 
luisterend oor belangrijk, bijvoorbeeld om 
uw hart te luchten en zo een probleem op te 
helderen. Daarnaast kunt u ook met vragen om 
informatie of hulp bij het opstellen van een brief 
bij mij terecht. Als u dat wilt, kan ik meegaan 
naar een gesprek met de zorgverlener of een 
gesprek voor een klachtenprocedure.

U beslist zelf welke stappen u wilt zetten, 
met of zonder mij. Ik zal nooit iets zonder uw 
toestemming delen met anderen.

Het inschakelen van een cliëntenvertrouwens-
persoon is gratis.

Ik kom een aantal keren per jaar op bezoek 
op locatie. Aan de medewerkers daar zal ik 
me persoonlijk voorstellen, zodat zij cliënten of 
vertegenwoordigers naar mij kunnen verwijzen. 
Verder ben ik te vinden via de website van 
de zorgaanbieder en via flyers die op de 
afdelingen verspreid worden.

U kunt mij bereiken op telefoonnummer:  
06-304 506 51 of via een  
e-mailtje naar  
janettekoot@zorgbelangcvp.nl

Janette Koot

EVEN VOORSTELLEN

Wordt u beperkt in uw vrijheid, 

en heeft u hierover een vraag of een klacht?

Dan ben ik er voor u. Ik ben cliëntenvertrouwenspersoon. 

Ik luister naar u. Ik sta aan uw kant. 

Samen kijken we hoe ik u kan helpen.

Is er iets wat u wilt 
maar niet mag?

Is er iets wat u moet 
maar niet wilt?

Hallo, ik ben Janette Koot!
06-30450651

janettekoot@zorgbelangcvp.nl

De cliëntenvertrouwenspersoon kan u of uw vertegenwoordiger helpen 
bij vragen over onvrijwillige zorg. Dat is zorg waarmee u of uw vertegenwoordiger 

niet instemt en zorg waarmee uw vertegenwoordiger heeft ingestemd 
maar waartegen u zich verzet.

Wat doet de cliëntenvertrouwenspersoon? 

• ik luister naar uw verhaal

• ik geef antwoord op uw vragen

• ik help bij het verhelderen van uw probleem

• ik leg uit wat uw rechten zijn

• ik help bij het schrijven van brieven en mails

• ik help u of uw vertegenwoordiger met het zoeken naar een oplossing

• ik kan met u meegaan naar gesprekken die over uw vraag of klacht gaan

• ik ondersteun u bij een klachtenprocedure

De cliëntenvertrouwenspersoon is niet in dienst van de zorgaanbieder. 

Zij is onafhankelijk. 

Meer weten? 
www.adviespuntzorgbelang.nl   |   www.dwangindezorg.nl
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ACTIVITEITEN 

Terugblik activiteiten
De Klaarbeek

Stage Marijn
Marijn heeft drie weken stagegelopen 
in Het Praathuis. Het afscheid viel 
zwaar bij sommige cliënten. Met een 
dikke knuffel nam Marijn afscheid. 
Bovendien trakteerde hij de cliënten  
op een heerlijk kroketje.

Beautymiddag
We begonnen de beautymiddag om 
2 uur met een bakje koffie. Daarna 
kwamen de handjes op de tafel. 
Nadat de vele nagels een mooi 
kleurtje hadden gekregen, was het 
tijd voor een sapje met een lekker 
hapje: aardbeien met slagroom!

Ontmoeting
We hebben allemaal belang bij ontmoetingen.
Voorwaarde voor een echte ontmoeting is dat 
je nieuwsgierig bent naar wat anders is dan 
wat je al kent. Dat je bereid bent je oordeel op 
te schorten en eerst maar eens onbevangen 
gaat kijken en luisteren. Luisteren als vorm 
van gastvrijheid en daarmee de bereidheid 
om een nieuw verhaal te ontvangen als een 
vreemde, maar welkome gast.

We zijn o zo snel geneigd om een mening  
over de ander te hebben. Waardoor we 
echter weinig ruimte laten voor de ander.
En daarmee lopen we veel kansen op mooie 
ontmoetingen mis met mensen die onze 
horizon kunnen verbreden. Mensen die 
anders zijn, ook als ze beperkt raken door 
achteruitgang, kunnen ons nog veel leren. 
Ook cliëntenraadsleden hebben vele 
interessante en leerzame ontmoetingen 
mogen ervaren met cliënten en medewerkers. 

Leden voor de cliëntenraad
De cliëntenraden van Viattence zijn de oren en 
ogen van de bewoners en cliënten. Ze geven 
ouderen die zorg nodig hebben een stem en 
vormen een onafhankelijke adviesraad voor 
Viattence. De leden van deze raad kunnen 
deze functie gedurende maximaal zes jaar 
vervullen. Hierdoor vertrekken er medio 
2022 meerdere leden van de cliëntenraad 
en ontstaan er dus vacatures. In een aantal 
vacatures is inmiddels wel weer voorzien, 
maar nog niet in alle. Daardoor zijn we nog 
op zoek naar enkele belangstellenden. 

Als u iemand kent, vragen we u contact op 
te nemen met de ambtelijk secretaris van 
de cliëntenraad, Eipie van den Bosch, 
via 06-39 63 37 35 of 
e.vandenbosch@viattence.nl

cliëntenraad Epe

CLIËNTENRAAD
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ACTIVITEITEN 

Duo DiJon
Een tijdje geleden kwam op een zaterdagmiddag 
het duo DiJon bij ons optreden, met een breed 
repertoire aan liedjes. Het was erg gezellig. 
Wij begonnen de middag met een kopje koffie en 
wat lekkers erbij. Daarna konden we genieten van 
de mooie klanken van DiJon. In de pauze kregen 
we een drankje met een hapje. Na de pauze kwam 
de finale: de voetjes konden van de vloer!

Het lentezonnetje 
liet zich zien
Lekker genieten van het 
eerste lentezonnetje, 
natuurlijk op het heerlijke 
terras bij De Wijerd.

Het knuffelteam op De Wijerd
Het knuffelteam kwam met konijnen en  
kippen op bezoek bij De Wijerd. Het was  
lekker knuffelen geblazen!

En toen was er bingo!
We hadden weer eens een bingo 
met leuke en lekkere prijsjes. Het 
was als vanouds gezellig.

ACTIVITEITEN
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Een nieuw hoofdstuk

Dorien Koetsier was werkzaam als 
geestelijk verzorger bij Viattence

‘Ik zou er wel een boek over kunnen schrijven...’
Deze gedachte kreeg ik, toen ik nadacht over de 
afgelopen twintig jaar dat ik als geestelijk verzorger 
werkzaam was bij Viattence. Zoveel verhalen gehoord 
en me zo vaak mogen verdiepen in het verhaal van 
een ander en in de Ander. 
Begonnen in de oude ‘Wendhorst’ in Heerde. Als je 
binnenkwam, werd je hartelijk ontvangen door de 
receptie en zag je de grote zaal waarin je elkaar kon 
ontmoeten: als bewoners en naasten, als medewerkers 
voor het eten van een broodje en verse soep. Maar 
ook de grote zaal waarin de activiteitenbegeleiders 
grote activiteiten organiseerden, zoals natuurlijk 
bingo, maar ook een optreden van Willeke Alberti. Ik 
kan me dat nog goed herinneren. 
Er zijn ook beelden bij de verhalen, en gezichten van 
mensen. Door de gangen heen werden de bewoners 
naar de grote zaal gebracht door zorgmedewerkers 
of trouwe vrijwilligers. Op zondag was het een 
goede gewoonte om een huisdienst te houden, 
waarin voorgangers van andere kerken de dienst 
leidden, maar waarin ook mijn collega Job Smit en ik 
voorgingen. En vooral Kerst vierden we altijd op een 
bijzondere manier: met symboliek, een vrolijk ‘stukje’ 
en omlijst door bekende kerstliederen. 
Zoals er ook zoveel bekende christelijke liederen 
werden gezongen bij ‘het zingen met de dominee’, 
zoals we dat toen noemden. Een tekst, lied of muziek 
sprak en spreekt mensen aan, het raakt iets binnen in 
hem of haar. Misschien wel omdat je als mens gezien 
wordt in je moeiten, maar omdat het ook helpend 
is om door te gaan met het leven, omdat woorden 
je kunnen troosten en sterken. Niet altijd weet men 
de woorden nog, maar een lied en muziek richten 
mensen op. Ook de verhalen uit de Bijbel blijken 
steeds weer iets te kunnen zeggen over het leven van 
nu, en de situatie van alledag. Dit Boek geeft Licht als 
het leven donker is. Geeft perspectief als het leven 
uitzichtloos lijkt. Of geeft hoop om ook vandaag weer 
te proberen er met elkaar iets goeds en vredigs van 
te maken.
Ik vind het mooi om die verhalen te blijven 
vertellen uit de Bijbel. Want je ontdekt steeds 

weer een ander gezichtspunt en diepgang. En hoe 
vaak ben ik ook verrast dat, ondanks dat dementie 
een mens kan hinderen, er toch zoveel waardevolle 
woorden, zinnen en gesprekken ontstonden. Het 
blijft me verwonderen wat er in mensen leeft en 
wat mensen bezighoudt, of wat hen heeft gevormd. 
Die levenswijsheid en geloofservaring spreken 
boekdelen. Soms met een traan, maar ook vaak met 
een lach.
Jaar in jaar uit, week in week uit, en nog elke week 
komen we samen bij het licht van een kaars; we 
vormen een kring en houden een viering. Om je 
op deze manier met elkaar verbonden te weten, 
ongeacht levensovertuiging. Want kerkmuren vallen 
weg als je met elkaar woont en je de ander leert 
kennen en respecteren. Ook in een gespreksgroep 
of bijbelkring. Het geeft een gevoel van herkenning 
en verbondenheid, dat je niet alleen staat in je 
gedachten over geloof of leven.
Om twintig jaar samen te vatten is voor mij  
erg lastig. Daar zijn niet genoeg woorden voor 
om al die verhalen te vertellen. Want persoonlijke 
gesprekken zijn vaak in vertrouwen gevoerd. En 
op veel bijzondere momenten van het leven: als 
een dierbare partner of ouder opgenomen moest 
worden op een van de locaties van Viattence; als je 
woont in een van de locaties en dit moeilijk is; als er 
verdriet was om gebrokenheid in de eigen familie, of 
als het einde naderde.
Ik zou er graag een mooi boek over willen schrijven, 
ook omdat ik in mijn werk als geestelijk verzorger 
steeds weer geïnspireerd werd en word door het 
geloof in God en door mensen, zoals door u en jou. 
Na twintig jaar verlaat ik echter Viattence en ga ik 
als kerkelijk werker werken bij een PKN-gemeente. 
En begin ik aan een nieuw hoofdstuk, met een lege 
bladzijde. Zo begint voor ons elke nieuwe dag weer 
met een lege bladzijde. Maar ook in geloof, met 
hoop en vol liefde. Dat wens ik u en jou van harte toe.

Dorien Koetsier

GEESTELIJKE VERZORING

column
ACTIVITEITEN 

Terugblik activiteiten
De Klaarbeek

Sara zien, dus feesten!
Onze collega Marjolein werd 50 jaar 
en dat moest worden gevierd!

Met de paardentram 
op stap!
Wat is dit genieten! Een aantal  
bezoekers van De Wijerd mocht 
met bewoners van de apparte-
menten van De Klaarbeek op stap: 
een ritje in de paardentram.
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De grondslag voor het veel later ontstane 
systeem van postkoetsen werd in Europa 
gelegd, toen de Romeinen een stelsel voor 
snel berichtenverkeer op poten zetten. 
Daarbij creëerden ze een netwerk van ‘snelle’ 
wegverbindingen. Vanaf 1489 verzorgde de 
adellijke familie Von Thurn und Taxis, in opdracht 
van keizer Maximiliaan I, een netwerk van 
koeriersdiensten dat een groot deel van Europa 
bestreek. Voor de komst van de spoorwegen 
bestond in Europa en de Verenigde Staten een 
uitgebreid netwerk van postwegen, die bereden 
werden met postkoetsdiensten.
De koetsier van een postkoets werd postiljon 
genoemd, naar het Franse postiljon.
De postkoets werd in de negentiende eeuw 
verdrongen door de spoorwegen, omdat 
treinen veel sneller waren voor de post en 
veel comfortabeler voor de reizigers. De 
eerste spoorrijtuigen voor reizigersvervoer 
waren koetscarrosserieën, gemonteerd op 
een treinonderstel. Dat was vertrouwd en 
bekend voor de reizigers. In de begintijd van de 
spoorwegen waren er postkoetsen die met een 
kraan van een wagen-onderstel op een spoor-
onderstel gezet werden en terug, zoals bij de 
spoorlijn van Saint-Étienne naar Andrézieux. In 
diverse landen zijn, als een laatste overblijfsel 
uit de tijd van de postkoetsen, de postbedrijven 
nog steeds actief in het openbaar vervoer. 
Met name in Zwitserland bestaan nog veel 
postbussen; deze combineren personenvervoer 
met het vervoer van poststukken.

Nederland 
De korte periode van Franse overheersing in 
Nederland heeft relatief grote invloed gehad op 
ons land. Bij Koninklijk Besluit van 28 september 
1809 besloot koning Lodewijk Napoleon tot 
oprichting van een postkoetsennetwerk naar 
Frans model. Dit systeem bleef ook na 1813 
bestaan. In ongeveer zeventig plaatsen werden 
poststations ingericht, waar materieel werd 
overgeladen en paarden en materieel werden 
gewisseld.

De postkoetsdiensten werden in de achttiende 
en negentiende eeuw uitgevoerd door Van 
Gend & Loos. Ook in de twintigste eeuw bleef 
deze firma gespecialiseerd in het vervoer van 
pakjes en pakketten totdat deze in 2003 opging 
in DHL. Ook waren er vele lokale en regionale 
diligence-ondernemingen, zoals de postkoets- of 
diligencedienst Tot Nut en Regel van de firma Van 
Waalwijk, Kerssen & Maltha c.s. die de verbinding 
tussen Rotterdam, Delfshaven en Schiedam en 
ook enige jaren verder naar het westen naar 
Vlaardingen, Maassluis en over het water naar 
Hellevoetsluis v.v. onderhield.
Openbaar vervoer van personen in steden vond 
in de negentiende eeuw plaats met de omnibus.

De postkoets

Een postkoets of diligence is een door paarden 
voortgetrokken rijtuig (koets) voor vervoer van 
post en reizigers. Postkoetsen reden tussen 
posthaltes: plaatsen waar paarden, bemanning 
en reizigers konden eten, drinken en rusten, waar 
reizigers konden uit- of instappen en waar van 
lading en paarden gewisseld kon worden.

de tijd van toen

DE TIJD VAN TOEN DE TIJD VAN TOEN
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ACTIVITEITEN 

Hans 25 jaar in dienst
Om dit te vieren zijn wij als collega’s 
gezellig gaan borrelen bij De 
Posthoorn. Hans werd verwend met 
allerlei cadeaus en bloemen. 

High Tea
Een gezellige vrijdagmiddag met  
genoeg versnaperingen op mooie  
bordjes en etagères.
Bewoners en bezoekers genoten van al 
het lekkers dat klaargemaakt was door 
vrijwilligers en collega’s. Het was weer  
een gezellige middag.

Reinier verrast met  
een lintje 
Reinier de Gunst werd in het 
gemeentehuis verrast met een lintje:  
lid in de orde van Oranje-Nassau.  
Op 24 april werd Reinier opgehaald 
in een oldtimer vrachtauto van zijn 
vroegere werkgever. Deze bracht hem 
naar het gemeentehuis waar familie en 
genodigden op hem wachtten en waar 
hij het lintje in ontvangst mocht nemen. 
 
Na een geslaagde dag wachtte hem 
nog een verrassing in Het Praathuis. 
Vrienden en familieleden konden hem 
feliciteren onder het genot van iets 
lekkers en een hapje en drankje. 
Al met al een geslaagde dag voor 
Reinier!!

ACTIVITEITEN

Terugblik activiteiten
De Klaarbeek

Paardenvierdaagse
31 mei was het weer zover. Na 2 jaar 
ging de Paarden vierdaagse weer 
van start. Net als de jaren daarvoor 
waren de bewoners en bezoekers weer 
uitgenodigd om naar het vierdaagse 
terrein te komen om de paarden te  
zien vertrekken en voor een gezellige 
middag in de tent. Hier werd een  
bingo aangeboden en een hapje en  
een drankje.
De bewoners en bezoekers gingen 
in stijl naar het terrein in een mooie 
paardentram. Ook terug gebeurde dat 
weer. Bewoners en bezoekers hebben 
genoten van de mooie middag en 
volgend jaar zijn we zeker weer van  
de partij.
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Optreden Ruben
Op 21 april hebben we weer een gezellige 
muziekavond gehad met Ruben en zijn 
vriendin. Er werden bekende liedjes 
gezongen en er werd weer gedanst. Weer 
een mooie herinnering samen gemaakt.

ACTIVITEITEN

Wensambulance
Voor mw Jalink die zo geniet van uitstapjes 
en gezelligheid hadden de kinderen een 
wensambulance geregeld. Nog 1 keer  
naar de bollenvelden in de polder.
Mw. ging met de ambulance en haar 
dochter een rondrit maken door de  
polder om alle tulpen te bekijken.
Wat een mooi initiatief is de 
wensambulance.

BUITENSPELEN Woordzoeker

www.klessebasjes.nl

Deze puzzel is afkomstig uit één van de puzzelboekjes van Klessebasjes en nodigt uit om 
in gesprek te gaan over vroeger. Ga in gedachte terug naar de tijd dat je met andere 
kinderen op straat of op het schoolplein speelde. Wie waren je speelmaatjes en wat was je 
favoriete spelletje? Wat speelden de meisjes vooral en wat deden de jongens buiten? Werd 
er wel eens kattenkwaad uitgehaald en was je daarbij betrokken? Vertel er eens over! 

De puzzel- en prentenboekjes van Klessebasjes zorgen voor een feest van herkenning met 
onderwerpen, woorden, afbeeldingen, persoonlijke vragen en tips die terug gaan in de tijd. 
Voor iedereen die van nostalgie houdt en - omdat de boekjes aansluiten bij de nog aan-
wezige belevingswereld van mensen met dementie - ook geschikt voor familie, naasten, 
verzorgenden en mantelzorgers om samen met mensen met dementie te beleven.

Kijk voor meer informatie op www.klessebasjes.nl en shop met 10% korting met de 
couponcode: kb-viattence

ANNEMARIA KOEKOEK
BELLETJE TREKKEN
BOKSPRINGEN
BOOMVERWISSELTJE
BUSJEKRUIT
ELASTIEKTWIST
HINKELEN
HOELAHOEPEN
KAATSBALLEN
KLEPPEREN
KNIKKEREN
KRIJGERTJE
LANDJEPIK
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Deze puzzel is afkomstig uit één van de puzzelboekjes van Klessebasjes en nodigt uit om 
in gesprek te gaan over vroeger. Ga in gedachte terug naar de tijd dat je met andere 
kinderen op straat of op het schoolplein speelde. Wie waren je speelmaatjes en wat was je 
favoriete spelletje? Wat speelden de meisjes vooral en wat deden de jongens buiten? Werd 
er wel eens kattenkwaad uitgehaald en was je daarbij betrokken? Vertel er eens over! 

De puzzel- en prentenboekjes van Klessebasjes zorgen voor een feest van herkenning met 
onderwerpen, woorden, afbeeldingen, persoonlijke vragen en tips die terug gaan in de tijd. 
Voor iedereen die van nostalgie houdt en - omdat de boekjes aansluiten bij de nog aan-
wezige belevingswereld van mensen met dementie - ook geschikt voor familie, naasten, 
verzorgenden en mantelzorgers om samen met mensen met dementie te beleven.

Kijk voor meer informatie op www.klessebasjes.nl en shop met 10% korting met de 
couponcode: kb-viattence
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Klachtencommissie Signalis
p/a Korte Veenteweg 9c
8191 PE  Epe
ambtelijksecretariaat@klachtencommissiedzv.nl
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Heerde

Hofje Wendakker
Wendakker 2
8181 RM Heerde

Korteslag
Korteslag 25-27
8181 GP Heerde

Dagbesteding Wissel
Eperweg 33
8181 ET Heerde

Thuiszorg Heerde
Eperweg 33
8181 ET Heerde

Epe

De Klaarbeek
Roggestraat 1
8162 WW Epe

De Klaarbeek
Kleinschalig wonen
Zwartelandstraat 45 t/m 51
8162 HC Epe

De Nieuwe Antoniehof
Sint Antonieweg 4-6
8161 CG Epe

Dagbesteding Het Praathuis
Roggestraat 1
8162 WW Epe

Thuiszorg Epe
Roggestraat 1
8162 WW Epe

Vaassen

De Speulbrink
Brunholdplaats 5
8171 VA Vaassen

Dagbesteding De Flank
Brunholdplaats 5
8171 VA Vaassen

Thuiszorg Vaassen 
Brunholdplaats 5
8171 VA Vaassen

Buurtpunt
Brunholdplaats 5
8171 VA Vaassen

Wezep

Turfhorst
Noordsingel 253
8091 XM Wezep

Weidebeek
Rozenbottel 1
8091 SB Wezep

Veldheem
Klinkenberg 58
8091 GZ Wezep

Dagbesteding Samenhof
Rozenbottel 1
8091 SB Wezep

Thuiszorg Wezep
Rozenbottel 1
8091 SB Wezep
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