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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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Beste bewoners en cliënten van Viattence,  

Daar is ’ie weer: een gloednieuwe Clivia! Ditmaal is 
het een zomerse editie. De dagen worden alsmaar 
langer en we hebben zin om mooie en waardevolle 
momenten met elkaar te beleven. U leest in dit nummer 
bijvoorbeeld meer over de vele leuke activiteiten die 
zijn ondernomen.
  
Zo staan we in deze Clivia stil bij het optreden van 
Coenen Entertainment met als thema Camping. Michel 
Coenen bracht ons allen in zomerse sferen met zijn 
optreden. Ook Annet Nikamp betrad het podium en 
bracht mooie covers van niemand minder dan Willeke 
Alberti ten gehore. Wat hebben we genoten! 

Daarnaast leest u meer over het koppelbed dat De 
Speulbrink mocht ontvangen van de Stichting Fonds 
GezondheidsNoden (FGN). In april vond de overdracht 
van het koppelbed plaats en daar hebben we op een 
feestelijke manier met elkaar bij stilgestaan. Wat een 
koppelbed is en waarom we zo blij zijn met de komst 
ervan, leest u verderop in deze Clivia. 

Aan creativiteit van bewoners en bezoekers was 
geen gebrek dit voorjaar. Zo zijn er talloze mooie 
handwerken en kaarten gemaakt. 

Tot slot ziet u in deze Clivia de mooi verzorgde perkjes 
en de gepotte planten rondom De Speulbrink, die 
worden verzorgd door een enthousiaste bewoonster. 

Al met al: een gezellig vol nummer weer! Ik wens u  
dan ook veel leesplezier toe. 

Met vriendelijke groet, 
Alette Wagenaar 
dagbestedingscoach
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Langere  
dagen

Hebt u ideeën of mooie foto’s van dingen 
die gebeuren in en om Speulbrink? Lever ze 
dan gerust aan. 
 

 g.bomhof@viattence.nl

Ideeën of foto’s?
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ACTIVITEITEN

Terugblik 
activiteiten

Cupcakes
Deze lente-cupcakes zijn gebakken op 
De Flank, samen met vrijwilligster Wil en 
stagiaire Noor. 

Noor had ons verteld dat ze van bakken 
houdt. Dat was niet tegen dovemans oren 
gezegd! Het resultaat mocht er zijn: vrolijk 
gebloemde cakejes die lekker smaakten bij 
de thee.

Pannenkoeken eten met 
schoolkinderen
Van de Montessori Sterrenschool kwam een 
aantal kinderen op vrijdag 18 maart - ‘Natio-
nale pannenkoekendag’ - pannenkoeken eten 
bij de cliënten van Het Buurtpunt en De Flank.
In de Wintertuin kwamen zij vooraf iets drinken; 
daarna zongen en dansten ze voor de  
bewoners. Door de ouders was vooraf volop 
gebakken. De pannenkoeken werden met 
smaak gegeten, ze waren heerlijk!

De ouderen genoten zichtbaar van het zien 
van de kinderen. “Zo mooi! Wat leuk die  
kinderen hier!”

Spetterend optreden
Annet Nikamps optreden spetterde in  
De Speulbrink. Dat kwam door de  
samenstelling van haar repertoire: een  
mix van vele Nederlandse nummers.

Aaidieren in de Wintertuin

Tik Tak Tok

geel levend donsje
kruipt uit barst van eierschil
piep zegt het kuiken

in het kippenrennetje
scharrelt kersvers hennetje

Marian Pronk

Geurende attentie
Begin april ontving iedere bewoner van  
De Speulbrink een heerlijke geurende 
attentie van de ‘Vrienden van De 
Speulbrink’. Dank je wel hiervoor

Overdracht koppelbed
Op donderdag 21 april vond de feestelijke 
overdracht plaats van het door de Stichting Fonds 
GezondheidsNoden (FGN) geschonken koppelbed 
aan Viattence, woonzorglocatie De Speulbrink in 
Vaassen. Harma Nevels (regiomanager Vaassen 
bij Viattence) en Vera Schepman (ergotherapeut 
bij Viattence) mochten spreekwoordelijk de hand 
schudden van Leni Wittekoek (voorzitter Stichting 
FGN), Thom Dijkstra en André van Laar (beiden 
bestuursleden van FGN) om hen namens alle 
bewoners én medewerkers van De Speulbrink te 
bedanken voor het schenken van het koppelbed.

Helpende handen gezocht tijdens de vakantieperiode! 
De vakanties zijn begonnen en onze personele bezetting is daardoor een beetje krap. Niet iets om u zorgen 
over te maken hoor, want wij blijven goede zorg verlenen. Wel kunnen we wat extra handen gebruiken. 
In de woonkeuken en woonkamer helpen met koffie schenken, een spelletje spelen of anderszins iets 
doen. Kunt u ons helpen? Of kent u iemand die dat wil? Dan horen we dat graag! Bel naar Rina de Weerd, 
Vrijwilligerscoördinator Speulbrink Vaassen, 06-34007069 of mail naar b.deweerd@viattence.nl.
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ACTIVITEITEN 

Mijn naam is Astrid Schumacher-Paulissen. 
Sinds november 2020 ben ik als vrijwilliger 
werkzaam bij De Speulbrink. Na ontslag bij 
mijn werkgever wilde ik graag iets nuttigs doen. 
Vrijwilliger bij De Speulbrink kwam op mijn pad. 
Naast dat ik gastvrouw ben op de woensdag- 
en vrijdagochtend, geef ik ook geheugentraining 
op deze ochtenden aan bewoners van de 
appartementen of bij Het Buurtpunt. Erg 
leuk om te doen en de deelnemers zijn altijd 
enthousiast. 

In december vorig jaar kreeg mijn vader een 
appartement toegewezen in De Speulbrink. 
Hij voelde zich daar al vrij snel helemaal thuis. 
Enige tijd geleden werd ik benaderd of ik zitting 
wilde nemen in de lokale cliëntenraad van De 
Speulbrink. Als mantelzorger van mijn vader 
en vrijwilliger hoefde ik hierover niet lang na te 
denken. Op deze manier ben je erg betrokken 
bij het wel en wee van deze zorginstelling en 
behartig je de belangen van de bewoners in 
het bijzonder. Ik heb een aantal vergaderingen 
mogen bijwonen en dat is goed bevallen. Het 
meedenken en meepraten over zaken die met 
name de bewoners aangaan, vind ik heel nuttig. 
Zowel als mantelzorger, als vrijwilliger maar ook 
als lid van de cliëntenraad staat het welzijn van 
onze bewoners voor mij met stip op 1.

Cliëntenraad Vaassen

Even 
voorstellen

CLIËNTENRAAD ACTIVITEITEN 

Eierwarmers
Wat een leuk idee: eierwarmers voor 
de verkoop! Ze zijn gemaakt tijdens de 
handwerkmiddag op woensdag.

Fanfare speelt voor 
De Speulbrink
Het Vaassens Fanfarekorps, 
opgericht in 1906, is nog steeds 
jong van geest. Samen muziek 
maken, aansluiten bij het dorp 
en de samenleving – het zijn 
kenmerken van het korps. Op 
Koningsdag werd dit weer eens 
duidelijk: de bewoners van De 
Speulbrink werden binnen en 
buiten verblijd met de mooie 
muzikale geluiden die het korps 
ten gehore bracht.

Poëziealbum
Herinneringen aan toen
Nooit te oud om mee te beginnen
Ook nu om te koesteren

Het mooie zachte kaft van je boekje, 
dat een beetje ingedrukt kon worden.
Plaatjes met veel te veel glitters, die 
overal tussen de bladzijden terug 
werden gevonden.
Poëzieplaatjes. Zo mooi dat je ze 
eigenlijk niet in wilde plakken.

ACTIVITEITEN 

Terugblik 
activiteiten
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Een feestje...
De Speulbrink was even 
de gezelligste camping 
van Nederland! Bewoners 
en bezoekers van De 
Speulbrink waanden zich 
op de camping, met een 
luchtig vakantieprogramma 
boordevol liedjes, anekdotes 
en humor.

Heerlijke maaltijd
Iedere dag zorgen de 
medewerkers van het restaurant 
voor een heerlijke maaltijd. Deze 
wordt geserveerd aan bewoners 
en bezoekers van Het Buurtpunt 
en dagbesteding De Flank.

Bezoek aan de Cannenburch
Zaterdagochtend 14 mei werd er een 
wandeling met rondleiding georganiseerd 
bij de Cannenburch. Rond 10 uur vertrokken 
we met zes vrijwilligers van Present en een 
aantal bewoners richting het kasteel. Na de 
rondleiding konden we genieten van koffie met 
wat lekkers erbij in het Koetshuis ‘Bij Maarten’. 
Het was een gezellige morgen. We bedanken 
iedereen voor zijn of haar inzet waardoor dit 
uitje voor de bewoners mogelijk werd. 

Tuin staat er fraai bij
De bloemperkjes en gepotte 
planten rondom De Speulbrink 
worden door een bewoonster 
van de derde verdieping goed 
verzorgd. 

Iedereen geniet van het  
resultaat! 

ACTIVITEITEN ACTIVITEITEN 

Reactie vanuit Buurtpunt

Samen bewegen
Iedere dinsdagmorgen wordt 
er in de Wintertuin door de 
bewoners, onder leiding van 
Ben en Karel, fanatiek gesport. 

Goede zorg voor...
Onze vrijwilliger Berend zorgt goed voor de 
vogels en vissen in de Wintertuin. De vissen 
zijn onlangs weer voorzien van nieuwe 
waterplanten. Door deze zorg hebben de 
dieren bij ons een goed verblijf. 

Berend, bedankt voor je hulp!
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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

Terugblik 
activiteiten

De kast
In de kast bij de hoofdingang 
worden leuke zelfgemaakte spullen 
aangeboden. 

Zo ook sokken in alle soorten en 
maten.

Genieten van een busritje
Een rondrit in de driehoek Apeldoorn/
Teuge/Deventer, met een tussenstop bij 
vliegveld Teuge. Bij het vliegveld nuttigden 
we ons meegenomen drinken en wat 
lekkers erbij – helaas moest dat in de bus 
gebeuren, omdat het begon te regenen.

Afscheid
Binnen het team Welzijn 
hebben Gerda Noeverman en 
Yvonne Feddema begin juli 
afscheid genomen. Na vele 
jaren werkzaam te zijn geweest 
binnen Viattence gaan beiden 
genieten van hun vervroegd 
pensioen. 

Wij bedanken hen nogmaals 
voor hun inzet en wensen hen 
een fijne ‘vrije’ periode toe met 
vele nieuwe uitdagingen. 

Buurtpuntactiviteit
Woensdagmiddag... 
Op het Buurtpunt... 
Onder andere kaarten maken!

Vandaage wil ik oe vertellen hoe Oldebroek an  
de name kump.
In het verleden was Oldebroek een gebied det 
bewoond wurd’n deur hutbewoners. Noordelijk 
was het allemaole nogal drassig, maar zuudelijk 
was det niet het geval. Noe was het vrogger, en 
dan praot ik over eeuwen en eeuwen geleen, 
de gewoonte det de meens’n in een plaggenhut 
woonden, ok in Oldebroek. Der stond’n wel 7 of 
8 van die hutten, en iene was een hele grote. 
Det mos ok wel, want daorin woond’n een reus. 
Wolbert heett’n hij. Die name kreeg hij umdet 
hij geboor’n was op de Woldbarg. Het was een 
vriendelijke man en de Oldebroekers waren 
mirakel gek met hum. Hij heulp ze de hutt’n te 
bouwen. Hij was groot en stark. Plagg’n steek’n 
kond’n de meens’n zelf wel, maar het dak was 
moeilijker. Daorveur haald’n ze denn’n uut de 
bos. Nou, ie begriep wel det Wolbert daor gien 
muuite mee had. 
Maar zeeg Joost van den Vondel al niet: ‘Er is 
geen ding zo goed of klaar, of ‘t hapert wel eens 
hier of daar’? Nou, zo was het ok bie Wolbert. 
Hij had ien probleem, of liever zien vrouwe had 
det probleem. Hij wol hum niet wass’n en al 
helemaole gien schoon goed andoen. Noe was 
zien broek helemaole versleet’n en zien vrouwe 
had een nieje mesisterse broek ‘emaak, maar 
Wolbert wol die niet andoen.
Zie was ten einde raod en besleut um heur moe 
um raod te vraog’n. Die woond’n in de buurte 
van Veessen. De nieje broek namp ze mee. 
Toen ze heur verhaal verteld had, zeeg heur 
moe: ‘Deerne, daor weet ik wel raod op. Laot de  
broek hier maar en neemt maar een vlessien van 
dit lekkere drinken mee.’ Nou, det deud Vrouw 
Reus maar.
Toe ze weer bie huus kwam, vreug heur man: 
‘Hoe was het bie oe moe?’ ‘O goed heur’, zeeg 

z. ‘Ie moss’n de groet’n hebb’n en zie hef mien 
nog wat veur oe mee ‘egeev’n. Pruuf maar ies’, 
zeeg ze. De reus vond het geweldig lekker spul 
en dronk de hele vlesse leeg. Het duurde niet 
lange of hij veul in slaop. Hij snurk’n zo det zien 
schoonmoe hum kon heur’n. De vrouwe van 
de reus reup gauw de buurvrouwen en saam’n 
trukk’n ze hum de olde broek uut. Zie maak’n een 
vuurtien en verbrand’n de broek. Ie begriep wel 
det de reus schrok toen hij wakker werd. Hij zeeg: 
‘Waor is mien broek?’ 
Zien vrouwe zeeg: ‘Ik heb oe olde broek verbrand; 
bie mien moe lig een nieje. Haalt die maar  
op.’ Eers wol hij det niet, maar in de winter worden 
het hum toch te kold en dus gonk hij op pad, 
richting Veessen. 
In die daag’n was de A28 der nog niet en ok gien 
spoorlijn. Tot Heerde was het allemaole zand. 
Det was lastig veur de reus, want hij kreeg det 
zand geregeld in de klomp’n, die hij dan weer 
uutschudd’n. Noe ku’j nog zien waor hij det deud, 
want daor liggen nog de zeuven heuvels. Ien keer 
had hij de beide klompen gelieke vol. Hij schudd’n 
ze uut en daor lig noe de Wezeperbarg.
Toe hij zowat bie Veessen was, zag hij de broek 
liggen. Die trok hij an en ging weerumme. Waor 
det was, ku’j noe nog zien, want daor lig de 
plaatse Nijbroek.
Maar ienmaol thuis was hij niet blie met de 
broek. Hij zeeg egaal: ‘Mien broek, och waor is 
mien olde broek?’ Later is de reus weg ‘egaon 
naor Duitsland. De hutbewoners misten hum  
wel en um hum niet te vergeetn, nuumden ze  
hun plekken Oldebroek, en det is zo ‘eblev’n tut 
noe toe. 
Of dit verhaal waor is, weet ik niet; ik heb het van 
heur’n zegg’n.

Oldebroek

Met de groet’n van Diene Foksien

dialect
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Anouk Jager is wijkverpleegkundige bij de  
thuiszorg in Vaassen. Een boeiende functie  
waar Anouk graag meer over vertelt. 

Variatie en afwisseling
“In september 2018 ben ik bij Viattence gestart. 
In eerste instantie twijfelde ik of de thuiszorg 
voldoende uitdaging en afwisseling zou bieden. 
Is het niet alleen maar wassen en steunkousen 
aantrekken? Maar ik kwam er al snel achter  
dat dit zeker niet het geval is. Er zit zoveel meer 
achter. Mijn dagen zijn juist heel gevarieerd  
en afwisselend!”

In de ouderenzorg leer je veel van cliënten
“Ik stuur een thuiszorgteam van acht collega’s aan, 
coördineer de zorg rondom de cliënten en rijd een 
route in de wijk. Het is heel leuk om met ouderen te 
werken, want je kunt ontzettend veel van hen leren 
door de mooie gesprekken. Doordat mensen je in 
hun woning binnenlaten, ontstaat met veel cliënten 
ook een band. Dat vind ik bijzonder.”

Zelfstandigheid en teamwork
“In ons team hebben we collega’s van allerlei 
leeftijden, van twintigers tot vijftigers. We staan 
altijd voor elkaar klaar en zijn een hecht en sterk 
team. Op je route werk je echter zelfstandig. Toch 
blijft teamwork belangrijk, want als team moet je 
een standaardwerkwijze afspreken en goed met 
elkaar communiceren. Op die manier is de zorg 
voor alle cliënten gelijk.”

Bij Viattence voel ik me prettig
“Het werken bij Viattence voelt gewoon prettig.  
Er is een heel positieve, gemoedelijke sfeer. Ook is 
de organisatie goed voor de werknemers.  
 

Bovendien hebben wij een leidinggevende die 
er altijd voor ons is en samen met ons naar 
oplossingen kijkt en meedenkt richting de toekomst.”

Meekijken bij Viattence?
Ben je geïnspireerd geraakt door de ervaringen 
van Anouk? Je bent van harte welkom om bij de 
thuiszorg eens mee te kijken in de praktijk! Je kunt 
Viattence bellen of mailen voor het maken van  
een afspraak.

WERKEN BIJWERKEN BIJ

“In de thuiszorg  
groei ik als persoon”

bij Viattence!

Kijk op werkenbijviattence.nl
Bel 0578-668 333
Of mail naar vacature@viattence.nl

Vragen of meer info over werken 
bij Viattence?

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?Kom werken

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!
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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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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
LUMMELEN
MEETJE GOOIEN
PIJLTJES SCHIETEN
PINKELEN
ROLSCHAATSEN
RUITENTIKKERTJE
STELTLOPEN
STEPPEN
TIKKERTJE
TOLLEN
TOUWTJE SPRINGEN
VERSTOPPERTJE

OPLOSSING

Oplossing: Naar buiten waar de vogeltjes fluiten

Shop met 
10% korting met 
de couponcode: 

kb-viattence

P L U M M E L E N E R E P P E L K

I B N A A R K I P E J D N A L A N

J O N N E L L A B S T A A K N N E

L K E B U S J E K R U I T N E V K

T S I W T K E I T S A L E S J E K

J P O B U I T E H K N M T T T R E

E R O N W A A I N E A A T E R S R

S I G R D E N I L R A V I L E T T

S N E O G K K E I H N E K T G O E

C G J L E K K A C T E J K L J P J

H E T L E N K S E S L F E O I P T

I N E R I O L L U I L T R P R E E

E N E P E O H A L E O H T E K R L

T N M K R N E P P E T S J N E T L

E B O O M V E R W I S S E L T J E

N E G N I R P S E J T W U O T E B

K N E J T R E K K I T N E T I U R
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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 
leiden, 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
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