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Stichting Vrienden
van Viattence

Inhoud

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
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Prachtige
zomer
Beste lezer,
Daar is ’ie weer: een gloednieuwe Clivia! Ditmaal is
het een zomerse editie vol vrolijke nieuwtjes. U leest
in dit nummer onder andere over de activiteiten die
zijn georganiseerd. Zo staan we in dit nummer stil bij
bezoekjes aan de Orchideeën Hoeve en aan het mooie
stadje Elburg. Tevens zijn er ook activiteiten dichterbij
of op locatie geweest. Denk aan het Bevrijdingsconcert,
de Bloemengroet en de Avondvierdaagse. We kijken
terug op mooie, zonnige voorjaarsdagen waarin we
veel met elkaar hebben kunnen ondernemen.
De vakanties beginnen en dat is elk jaar weer een
uitdaging voor de planning. 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 hierin geïnteresseerd is, dan horen we dat
graag. U kunt contact opnemen met de woongroep
waar uw naaste verblijft.
Voor de komende zomerperiode staan er weer
veel activiteiten op het programma. Via de
socialemediakanalen kunt u Viattence volgen;
dan mist u geen moment.

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

We wensen u veel leesplezier en een
prachtige zomer toe.
Een zonnige groet vanuit Wezep!
Els Bastiaan
Coördinator Welbevinden

St. Vrienden van Viattence:
Dhr. J. Tuinman
0578-694944, jantuinman52@gmail.com
rek.nr. NL86 INGB 0692 1144 24
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Ideeën of foto’s?
Hebt u ideeën of mooie foto’s van dingen
die gebeuren in en om een van de locaties
van Wezep? Lever ze dan gerust aan.
e.bastiaan@viattence.nl
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ACTIVITEITEN

Terugblik
activiteiten

Aubade
Op Koningsdag werden de bewoners
getrakteerd op de traditionele aubade. Op
locatie Weidebeek en Veldheem speelde
CMV De Eendracht voor de bewoners; op
locatie Turfhorst kwam het muziekkorps Van
Limburg Stirum spelen. Een mooi begin van
een feestelijke dag!

Bloemengroet

Ook dit jaar kwamen de kinderen
van basisschool De Bron een
bloemengroet brengen in de
week voor Pasen. Voordat de
bloemen overhandigd werden,
zongen de kinderen nog enkele
liedjes uit grootmoeders tijd. De
bewoners genoten nog dagenlang
van de kleurrijke boeketten met
zelfgemaakte kaartjes.

Pineutje
Avondvierdaagse

In de week van 16 mei tot
19 mei kon na twee jaar
eindelijk de 40e editie van de
Avondvierdaagse doorgang
vinden. Met een groep van
ongeveer 20 personen ging
men vier avonden op stap. Er
was een rolstoelvriendelijke
route van ongeveer 5 km
uitgezet. Onderweg werd
een koffiestop verzorgd door
collega’s. We kijken terug op
een gezellige week.
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Nu alles weer vrij is gegeven,
kunnen de activiteiten weer
volop van start. Daar zijn we
erg blij mee. In mei kwam
draaiorgel Pineutje langs alle
locaties in Wezep.
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WERKEN BIJ

WERKEN BIJ

Kom werken
Een baan naar wens?

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 dagbestedingsen 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.
 de thuiszorg:
In

Huishoudelijk medewerkers · Verzorgenden
Individuele Gezondheidszorg · Helpenden
(Plus) · Parttime- en vakantiekrachten ·
Wijkverpleegkundigen
 kantoor Epe:
Op

Ondersteunende en leidinggevende functies
 onze woonzorglocaties:
In

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

6

NUMMER 3 2022 | CLIVIA


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!

bij Viattence!
“Ik wist het direct,
dit is het gewoon!”

Robert Egberts is VIG-er (Verzorgende Individuele
Gezondheidszorg) en coach op de leerwoongroep in
locatie Turfhorst in Wezep. Enthousiast vertelt Robert
over zijn ervaringen.

Op de afdeling van mijn grootouders

“In 2012 ben ik bij Viattence aan een driejarige
opleiding tot Verzorgende begonnen. Elk jaar mocht
ik bij een andere woongroep meelopen. Ik heb ook
twee jaar in de woongroep gewerkt waar mijn opa
en oma vroeger zijn verzorgd. Dat vond ik een mooie
gedachte. Het feit dat je een oudere kunt helpen die
niet meer goed voor zichzelf kan zorgen, dat is fijn.
Deze mensen hebben Nederland opgebouwd na de
oorlog. Het voelt goed dat ik iets terug kan doen.”

Dat is een vrouwending, dat doe je als man niet

Ook werken bij Viattence?

“Toen ik jonger was, had ik een bepaald beeld van
de zorg: dat is een vrouwending. Maar dat klopt
helemaal niet! Je verleent zorg, maar je krijgt er
heel veel voor terug. Hiermee bedoel ik niet puur
financieel - wat natuurlijk qua basis wel goed moet
zijn, want je moet leuk kunnen leven - maar vooral
op het gebied van genoegdoening. Het stukje geluk
dat je terugkrijgt, is veel belangrijker en weegt veel
zwaarder. Bovendien kun je naast zorgfuncties ook
andere functies uitoefenen.”

Bekijk onze actuele vacatures op

Bij de ouderenzorg bouw je een band op

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

werkenbijviattence.nl/vacatures

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

Wij komen graag met je in contact!

“De ouderenzorg heeft heel veel leuke kanten. In
het ziekenhuis liggen mensen voor een korte duur;
hier krijg je echt een band met je cliënten. Het stukje
herkenning en interactie vind ik belangrijk. Het is
heel bijzonder wat mensen meemaken en hebben
meegemaakt. Ook is hun dankbaarheid heel groot.
Mensen zijn blij dat je er weer bent. Het is fijn dat je
hen een stukje geluk kunt brengen.”

Bij Viattence voel ik veel vrijheid

“Ik heb Viattence altijd als een prettige werkgever
ervaren. Ik voel heel veel vrijheid en er zijn
veel mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen.
Sinds twee jaar ben ik ook coach. Eerst was ik
eindverantwoordelijke voor een woongroep. Sinds
deze zomer mag ik leerlingen begeleiden op de
leerwoongroep van locatie Turfhorst.”

Vragen of meer info over werken
bij Viattence?
Kijk op werkenbijviattence.nl
Bel 0578-668 333
Of mail naar vacature@viattence.nl
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DAG VAN DE ZORG

CLIËNTENRAAD

Dag van
de Zorg

Cliëntenraad Wezep

Hoe ziet de toekomst van de
verpleeghuizen eruit?

12 mei is de Dag van de Zorg.

De Dag van de Verpleging wordt door
veel mensen ook wel de Dag van de Zorg
genoemd. Op deze dag, de verjaardag van de
wereldberoemde Engelse verpleegster Florence
Nightingale (12 mei), worden alle medewerkers in
de zorgsector in het zonnetje gezet.
In België wordt de Dag van de Zorg ook gevierd,
maar daar op de derde zondag van maart.
Veel zorginstellingen zetten dan meteen ook
hun deuren open voor belangstellenden, zodat
die het goede werk van verpleegkundigen en
verzorgenden in de praktijk kunnen zien. Zelf
grijpen de medewerkers in de zorg de dag aan
om kennis en ervaringen uit te wisselen.

in de rug gebruiken. In een branche die gebukt
gaat onder bezuinigingen, slaagt het personeel er
steeds weer in om hun ziel en zaligheid te leggen
in de verzorging van anderen.
In deze sector zijn ‘beroep’ en ‘passie’ voor velen
synoniem. Deze ‘handen aan het bed’ zijn voor
patiënten gewoonweg onmisbaar, al was het
alleen maar omdat zij de zorg persoonlijker en
laagdrempeliger maken.

Op de Dag van de Zorg/Verpleging is het een
goede traditie dat werkgevers in die sector hun
personeel een attentie geven. Om te laten zien dat
ze hun werk nooit als ‘normaal’ beschouwen. Want
deze harde werkers kunnen wel een steuntje

Ook binnen Viattence werd hier aandacht aan
besteed. Al het personeel en alle vrijwilligers
ontvingen een tegoedbon om een gezellig
momentje te plannen met collega’s of medevrijwilligers.

t.w.v.

€ 12,50
Een smakelijk uitje
met jouw collega’s!
Laat je lekker in de watten leggen en geniet van
een welverdiend momentje samen
met jouw collega’s. Ga bijvoorbeeld samen lunchen,
koffie drinken met iets lekkers
erbij of ga gezellig borrelen. Met deze cadeaubo
n kun je zelf kiezen wat je gaat doen.
De ondernemers in ‘onze dorpskernen’ ontvangen
je met open armen!

De bestuurder van Viattence
heeft een notitie gerealiseerd
genaamd Via 25, met als titel
‘Samen zorgen, klaar voor
morgen’. In deze notitie is een
meerjarenplan binnen Viattence
opgesteld dat de periode tot
2025 bestrijkt.
Er wordt op bestuurlijk niveau
gesproken over hoe de toekomst
van de verpleeghuiszorg eruit
kan gaan zien. Partijen - zoals
zorgkantoren, zorgverzekeraars,
zorginstellingen, gemeenten en
niet te vergeten het ministerie hebben allemaal een rol in de
toekomstige ontwikkelingen in de
verpleeghuiszorg.
Onze huidige minister heeft
het standpunt ingenomen dat
ouderen in de toekomst nog
langer thuis zullen moeten
blijven. De vraag rijst dan:
hoe wordt de thuiszorg op
de toekomst voorbereid? Dit
impliceert ook dat de zwaarte

van de zorgvragers bij instroom
nog verder zal toenemen.
We moeten wel blijven waken
dat we de toekomstige vraag
van zorgvragers kunnen blijven
honoreren. Hoe kunnen we de
personeelsleden meenemen in
dit nieuwe traject?
Het extreem toenemen van
de zwaarte van zorgvragers
heeft ook zijn weerslag op de
dagelijkse werkzaamheden
van de zorgverleners. Het
is noodzakelijk om veel te
investeren, zowel in de huidige
als in de nieuw op te leiden
zorgverleners en hen ook
te betrekken bij eventuele
ontwikkelingen in de zorg.
In het rapport van TNO wordt
nadrukkelijk aangegeven dat
123.000 extra plaatsen binnen
de zorg in 2040 gerealiseerd
moeten zijn om de stroom van
zorgvragers het hoofd te kunnen
bieden. De verpleeghuiszorg

komt in de knel als er tot 2040
niet extra gebouwd gaat worden.
Een heel grote toekomstige
uitdaging voor alle reeds
genoemde, betrokken partijen.
Wanneer u, naast het meedenken
over hoe de toekomst in zorgland
eruitziet, het ook mooi vindt om
mee te denken over de huidige
zorgverlening aan bewoners
en cliënten van Viattence, meld
u dan aan bij de cliëntenraad.
Deze raad spreekt maandelijks
met de regiomanager over de
zorgverlening en andere zaken
die de bewoners van de locaties
in Wezep aangaan.
Hebt u belangstelling of wilt
een keer een vergadering
meemaken, neem dan contact
op met de ambtelijk secretaris,
mevrouw Eipie van den Bosch,
tel. 06-3963 3735 of mail naar:
e.vandenbosch@viattence.nl
Cliëntenraad Wezep

reserveer vooraf jullie welverdiende
momentje!
Dit kan t/m 31 juli 2022.

Lever

mij hier in:

Epe

Brasserie Bij Ons
Hoofdstraat 72A

Heerde

De Postkamer
Dorpsstraat 49

vaassen

Grand Café de Toren
Torenstraat 8
Restaurant Kapadokya
Dorpsstraat 58A
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Wezep

Gasterij
De Zeuven Heuvels
Stationsweg 110
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ACTIVITEITEN

ACTIVITEITEN

Activiteitenschema
In een rijtuigie…

Terugblik activiteiten
Samenhof

Twee jaar geleden stond er voor NLDoet
een rondrit met paard-en-wagen gepland;
vanwege COVID-19 kon deze geen
doorgang vinden. Maar wat in het vat zit...

Locatie Weidebeek
E
 lke donderdag

Handwerkgroep, 10.00 uur, huiskamer Vinkennest

Locatie Veldheem

Onlangs heeft deze activiteit alsnog
plaatsgevonden. De bezoekers van de
dagbesteding genoten van de ruim 2 uur
durende rit door de omgeving van Wezep.
Omdat er plaatsen vrij waren, konden ook
bewoners van de woongroep mee. Na de
rondrit stond er een broodmaaltijd met
zelfgemaakte soep klaar om deze activiteit
gezamenlijk af te sluiten.

G
 eloofsontmoetingen o.l.v. de heer Rouw
Elke laatste vrijdag van de maand van 19.00
tot 20.00 uur in Ontmoeting:
juli (niet) - 26 augustus - 30 september - 28
oktober - 25 november - 30 december

Groene vingers

Activiteiten voor de zorggroepen

Zie affiches in de huiskamers

De heer Koele is graag bezig in de tuin; ook bij
Samenhof oefent hij graag zijn hobby uit.
De gezaaide zaadjes hebben twee blaadjes en
zijn nu groot genoeg om verspeend te worden.
De tere kiemplantjes worden nu overgezet in
een eierdoos - een nauwkeurig klusje dat hij met
grote zorg uitvoert. Zo kunnen de plantjes verder
groeien en straks uitgeplant worden in de tuin of in
een grotere pot. Deze zomer hopen we te kunnen
genieten van de bloemenpracht!

Locatie Turfhorst, Turfhorststede
K
 offiemoment

Maandag t/m vrijdag: van 10.00 tot 11.00 uur

O
 pen eettafel voor omwonenden van de locatie
Elke dinsdag: van 11.45 tot 13.00 uur
Opgave bij Francisca van Doorn: 06 - 31 19 68 58 of
f.vandoorn@viattence.nl

S
 joelclub

Elke dinsdagmiddag: van 13.30 tot 15.00 uur

B
 orrelmiddag en Bingo

Iedere tweede zaterdag van de maand: 14.30 uur
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Zithoek

Sinds kort is er op Samenhof een prachtige zithoek
gecreëerd waar de hele groep kan plaatsnemen.
’s Morgens wordt hier koffiegedronken en de krant
voorgelezen. Deze nieuwe opstelling nodigt uit om
met elkaar te praten. ’s Middags rusten enkele
bewoners juist aan deze kant vanwege het huiselijke
karakter. Dagbesteding Samenhof... bijna net als thuis...
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DE TIJD VAN TOEN

de tijd van toen

De postkoets

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 spooronderstel 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.

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.
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ACTIVITEITEN

GEESTELIJKE VERZORING

Terugblik activiteiten
Turfhorst

Uitje Elburg

Wat is er mooier dan op een zonnige
dag een terrasje pakken in het prachtige
havenstadje Elburg?
Die mogelijkheid kregen de bewoners van
Gele Lis en Klaproos. Met de rolstoelbus,
via een toeristische route langs bekende
plekjes, kwam men in Elburg aan. Daar
hebben de bewoners het oude stadje
kunnen bewonderen en hebben ze
genoten van een kopje koffie. Natuurlijk
mocht een visje niet ontbreken!

Orchideeën Hoeve

Woongroep Zwanebloem/Rietgras heeft
onlangs de Orchideeën Hoeve in Luttelgeest
bezocht. De bewoners werden ontvangen
met koffie, met wat lekkers erbij, en
hebben daarna het park bezocht. Naast
de prachtige orchideeën waren er ook veel
dieren te bewonderen. Als lunch stonden er
pannenkoeken op het menu.
Het was een geslaagde dag. Bewoners en
personeel hebben genoten van dit gezellige
uitstapje.

BBQ

Op de woonleergroep moeten de leerlingen hun
examenopdrachten uitvoeren. Jolanda had voor haar
opdracht ‘Ondernemend gedrag’ een activiteit bedacht
waar iedereen van kon genieten. Voor bewoners,
mantelzorgers en medewerkers was er een BBQ
georganiseerd.
Helaas viel het weer tegen en moest men binnen zitten,
maar dat mocht de pret niet drukken. Niet alleen de
activiteit was geslaagd, maar Jolanda ook.
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column

Een nieuw hoofdstuk
‘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
Dorien Koetsier was werkzaam als
geestelijk verzorger bij Viattence
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dialect

Oldebroek

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
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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.

Met de groet’n van Diene Foksien

Terugblik activiteiten
Veldheem
Tante Hanneke’s wafelkraam

Op de Dag van de Zorg had Hanneke’s
Wafelkraam nog een gaatje in haar agenda
om de bewoners van Veldheem te verrassen
met een heerlijk belegde wafel. Het was een
gezellig weerzien en de bewoners genoten van
de baksels. Het menu voor die avond moest
wel iets worden aangepast, want de meeste
bewoners hadden de buik al goedgevuld.

Koninginnedag

Op locatie Veldheem wordt elk
jaar nog een beetje Koninginnedag
gevierd. Op 30 april is er dan een
extraatje voor de bewoners. Dit
jaar ging men met een ijscokar
langs de afdelingen en werd er
een Oranje-quiz met de
qwiek.up gehouden.

Jubileum Kristel

Afgelopen maand was het 12,5 jaar geleden
dat Kristel kwam werken bij Viattence. Kristel
begon als leerling op Turfhorst en is nu al
enkele jaren werkzaam op locatie Veldheem.
Haar jubileum was reden voor een feestje.
Door de bewoners en collega’s is ze in de
watten gelegd; teamcoach Fenny had een
mooie toespraak voorbereid.
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VRIENDEN VAN

ACTIVITEITEN

Terugblik activiteiten
Weidebeek

Stichting Vrienden
Van Viattence,

wat is dat nu
precies?

Op de binnenkant van elke cover van ons
blad staat iets over de drie ‘Vrienden van
…’-stichtingen van Viattence – stichtingen die
verdeeld zijn over de kernen Heerde-Wezep, Epe
en Vaassen. Het blijkt dat niet iedereen precies
het doel en het werk van deze stichtingen kent.
Graag wil ik wat meer duidelijkheid geven,
toegespitst op de kern Heerde-Wezep.
Op 26 november 2007 is de huidige stichting
opgericht onder de naam ‘Stichting Vrienden
van Novel’. Na de fusie met De Klaarbeek en De
Speulbrink is de naam op 20 maart 2012 gewijzigd
in ‘Stichting Vrienden van Viattence’. Artikel 2 van
de statuten noemt als doel (ingekort):
1a. het ondersteunen van activiteiten en het
bijdragen in de kosten, welke worden gemaakt
voor ontspanning in de meest ruime zin, voor
degenen die gebruikmaken van de diensten van
Stichting ‘Viattence’.
1b. het verrichten van al hetgeen daarmee
verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn,
alles in de meest uitgebreide zin genomen.
Concrete voorbeelden van financiële bijdragen
in de afgelopen jaren zijn: de aanschaf van
duofietsen en een rolstoelfiets; een cadeau bij
de opening Veldheem/Wezep; de aanleg van
de beweegroute ouderen bij Veldheem; en
de recente toezegging van een bijdrage voor

We zetten de bloemetjes buiten!

vervanging van de rolstoelbus. Kortom: voor zaken
waarin het reguliere budget van Viattence niet
voorziet, kan een beroep gedaan worden op de
stichting. Per aanvraag wordt afgewogen of deze
overeenstemt met de statutaire doelstelling.
Hoe komt de stichting aan het geld om dit alles te
financieren? Ook dat staat in de statuten.
Artikel 3: De middelen van de stichting voor het
bereiken van haar doel bestaan uit:
a. inkomsten uit haar vermogen;
b. subsidies;
c. schenkingen en erfrechtelijke verkrijgingen;
d. uit anderen hoofde door de stichting te
verkrijgen inkomsten.
In de praktijk blijkt dat de stichting voor 100%
afhankelijk is van schenkingen en erfenissen.
Vanwege onze status als ANBI-instelling, zijn giften
aftrekbaar in uw aangifte Inkomstenbelasting.
Maar de laatste tijd blijken onze inkomsten
nagenoeg stil te staan; er zijn alleen uitgaven –
geen gezonde situatie. Nu de zorg steeds meer
onder financiële druk komt te staan, willen we
graag onze taak als stichting blijven vervullen;
dat kan alleen met steun ‘van buiten’. Daarom
een oproep aan iedereen die te maken heeft met
Viattence: mogen we als stichting een financiële
bijdrage van u tegemoetzien? Het geld wordt
besteed aan het welzijn van onze bewoners.
Wilt u nadere informatie? U mag te allen tijde
contact met mij opnemen. Mijn telefoonnummer
en e-mailadres vindt u op de binnenzijde van
het omslag, evenals het bankrekeningnummer
van de stichting.
Jan Tuinman
Stichting Vrienden Van Viattence
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De dames van Duivendans /Vinkennest hebben
letterlijk de bloemetjes buitengezet. Het terras werd
opgefleurd met prachtig gevulde bloembakken.
Het was beslist een heel karweitje om de bakken te
vullen, maar daar draaien de dames de handen niet
voor om.
Als dank voor het harde werk werd de koffie buiten
geserveerd, zodat iedereen van de bloemenpracht
kon genieten.

De binnentuin op Weidebeek
Op Weidebeek is de binnentuin beter toegankelijk
gemaakt voor grotere karren. Sinds kort staat er een
breed hek waardoor er meer activiteiten in de centrale
tuin georganiseerd kunnen worden.
Om dit heugelijke feit te vieren werd als eerste
Snackwagen Hagen uitgenodigd. Deze frietkraam
op wielen verzorgde een ‘buffet’ voor bewoners en
personeel. Deze eerste activiteit viel goed in de smaak.

Bevrijdingsdag
Voor Bevrijdingsdag kregen we een prachtig aanbod
van CMV De Eendracht. De muziekvereniging kwam
alle locaties trakteren op een goedgevulde goodiebag
met daarbij een link om via internet te genieten van
het Concert van de Vrijheid. Dit naar aanleiding van 75
jaar vrijheid, om een gezellige activiteit te organiseren.
De bewoners van locatie Weidebeek kregen de
speciale uitvoering hiervan. Zij mochten in Samenhof
genieten van een volledig verzorgde middag,
ondersteund door livemuziek van Inze Meijer. Dit was
tevens de afsluiting van het ouderenproject ‘Kun je nog
zingen, zing dan mee’.
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Heerde

Vaassen

Hofje Wendakker
Wendakker 2
8181 RM Heerde

De Speulbrink
Brunholdplaats 5
8171 VA Vaassen

Korteslag
Korteslag 25-27
8181 GP Heerde

Dagbesteding De Flank
Brunholdplaats 5
8171 VA Vaassen

Dagbesteding Wissel
Eperweg 33
8181 ET Heerde

Thuiszorg Vaassen
Brunholdplaats 5
8171 VA Vaassen

Thuiszorg Heerde
Eperweg 33
8181 ET Heerde

Buurtpunt
Brunholdplaats 5
8171 VA Vaassen

Epe

Wezep

De Klaarbeek
Roggestraat 1
8162 WW Epe

Turfhorst
Noordsingel 253
8091 XM Wezep

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

Weidebeek
Rozenbottel 1
8091 SB Wezep

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

Contact
: f.vanommen@viattence.nl
: g.bomhof@viattence.nl
: l.veldkamp@viattence.nl
: e.bastiaan@viattence.nl

Stichting Viattence
Korte Veenteweg 9C
8161 PC Epe

Veldheem
Klinkenberg 58
8091 GZ Wezep
Dagbesteding Samenhof
Rozenbottel 1
8091 SB Wezep
Thuiszorg Wezep
Rozenbottel 1
8091 SB Wezep

Voor al uw zorgvragen belt u
met de Viattence Consulent
op 0578-668449

