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gezellig samen
KOKEN!

Cliëntenblad van Viattence

Dichterbij
dan ooit

Wezep
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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:
Mw. M.F.W. aan de Stegge

0578-629891, maria.aandestegge@gmail.com

rek.nr. NL86 RABO 0135 9470 14

St. Vrienden van De Speulbrink:
Dhr. A. Janssen

abmgjanssen@hetnet.nl        

rek.nr. NL47 ABNA 0631 5488 66

St. Vrienden van Viattence:
Dhr. J. Tuinman

0578-694944, stvvviattence@gmail.com

rek.nr. NL86 INGB 0692 1144 24
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Als ik dit voorwoord schrijf, zit ik thuis in quarantaine 

zoals zovelen in deze tijd. Hoe vreemd dat de hele 

wereld van het ene moment op het andere om kan 

slaan. Niets is meer zeker: onze gezondheid, ons werk, 

onze (toekomst)plannen. Het gewone dagelijkse leven 

lijkt iets uit een ver verleden. 

Maar hoe bizar deze tijden ook zijn, het brengt ons 

samen, dichterbij dan ooit, ondanks de fysieke afstand. 

Het Viattence-motto ‘Zorgen doen we samen’ heeft een 

nieuwe dimensie gekregen.

We krijgen ongelofelijk veel steun en support van buiten 

de organisatie; kleine en grote initiatieven hebben ons 

deze maanden overstroomd. Deze Clivia staat er vol 

mee.

Langs deze weg willen we iedereen die op welke manier 

dan ook zijn steentje heeft bijgedragen, heel hartelijk 

danken. 

U was het zonnestraaltje in deze dagen! 

Els Bastiaan

coördinator welbevinden

VOORWOORD | CLIVIA #3

Dichterbij
dan ooit

Onwerkelijke 
tijden
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Terugblik activiteiten

Bloemen van  
De Orchidee
Alle bewoners van Viattence en de 

bezoekers van de dagverzorging 

Samenhof kregen van bloemisterij De 

Orchidee een bloemetje aangeboden. Bij 

de bezoekers van de dagverzorging werd 

dit thuisbezorgd door het personeel van 

Samenhof.

Nog meer mooie bloemen
Ook van onze burgemeester en wethouders 

ontvingen wij een boeket.

UIT HET OOG, MAAR NIET UIT HET HART!UIT HET OOG, MAAR NIET UIT HET HART!
Om het begin van de lente te vieren hebben onze vrijwilligers een 

Lentebon, ter waarde van een bosje tulpen, ontvangen. Deze kon 

men inleveren bij De Orchidee in Wezep. De actie viel net in de 

beginperiode van de coronatijd.

Doordat de regels werden aangescherpt, konden vele vrijwilligers 

hun werk niet meer uitvoeren. Om te laten weten dat we onze 

vrijwilligers niet vergeten waren, hebben we enkele weken daarna 

een kaartje gestuurd met bloemzaadjes. Binnenkort zal er weer 

iets op de deurmat liggen.

We missen onze vrijwilligers enorm en we hopen ze, na deze 

periode, allemaal in goede gezondheid terug te zien!



5

-
ACTIVITEITEN | CLIVIA #3

Draaiorgel in Wezep
Zoals op het nieuws al veel te zien was, is 

draaiorgelmuziek onmisbaar in deze tijd. Zo ook 

bij Viattence. Het draaiorgel Frans Hals van Robin 

maakte overuren. Ook in Wezep  trok hij langs de 

locaties en werd er genoten van de oud-Hollandse 

klanken uit dit nostalgische instrument. 

Kleurplatenactie
De allereerste actie die we in de coronatijd hebben 

gestart was de kleurplatenactie. Dat was op 17 maart. 

Via de Facebookpagina van Viattence hebben we een 

oproep geplaatst om kleurplaten en kaarten op te 

sturen voor onze bewoners, en dat hebben we geweten! 

Vele kinderen en volwassenen zijn aan het kleuren en 

knutselen geslagen. Honderden kleurplaten, kaartjes en 

lieve berichtjes stroomden binnen bij alle locaties van 

Viattence. Het was hartverwarmend om zoveel post te 

mogen ontvangen. Ook nu krijgen we nog regelmatig 

post.

Minitour langs locaties
Op 15 april gaven Henk en Mick een minitour langs 

de locaties in Wezep. De beide heren waren in 

2018 finalisten in The Voice Senior. De heren zijn 

70-plussers, maar gaven een swingend optreden met 

liedjes van o.a. Tom Jones en The Blues Brothers, en 

Hollandse meezingers. Het duo trok veel bekijks van 

omstanders. Zelfs vanaf de balkons van naastgelegen 

panden werd meegenoten! 
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Heel wezep bakt!
JAPANSE GROENTESOEP MET KIPSTUCKJES

gezellig samen
KOKEN!

LINDA PETERS werkt sinds 1 januari 2015 
met veel plezier bij Viattence. Ze is 
werkzaam bij het secretariaat van de 
Raad van Bestuur en managers. Een van 
haar hobby’s is koken. Ze maakt graag 
iets naar haar eigen fantasie.

Bereiding:
•  Snijd de stukjes ‘kipfilet’ extra fijn.

•  Pers de knoflook in de pers.

•  Bak de ‘kip’ in een flinke scheut olijfolie in de soeppan 

iets aan; het is niet erg als het aanbakt, maar laat het niet 

zwart worden. Zet dus de warmtebron op tijd lager. 

•  Voeg de geperste knoflook en de curry madras toe.

•  Voeg de gesneden groenten toe, bak alles op hoog vuur 

twee minuten aan. 

•  Voeg anderhalve liter water toe en de drie bouillonblokjes.

•  Laat het geheel 20 minuten pruttelen. Snijd ondertussen 

de bosuitjes in ringetjes.

•  Voeg de noedels en de bosuitjes als laatste toe en laat het 

even slinken. 

•  Zet het flesje sojasaus en een potje sambal op tafel zodat 

men dit naar behoefte kan gebruiken.

Variatietips: 
Wil je toch liever echte kip, koop dan alleen biologische kip. 

Deze kip heeft leefruimte met een lekkere baal stro gehad 

en het daglicht gezien.

Wil je liever Frans 

stokbrood, laat dan de 

noedels achterwege en 

koop een bakje pikante 

humus, een lekkere 

knoflooksaus of aioli erbij 

voor op het brood. 

Doe je aan de lijn, eet 

er dan twee volkoren 

soepstengels bij en laat de 

noedels en het stokbrood 

met beleg achterwege.

Benodigdheden: 

2 schaaltjes ‘stukjes als van kip’ van de 

vegetarische slager in plaats van kipfilet

2 zakjes Japanse groentemix (alvast 

grofgesneden: paksoi, gele wortel, 

kastanjechampignons, rode ui, prei)

2 teentjes knoflook

2 theelepels curry madras van Jonnie Boer (net 

even anders)

3 kruidenbouillonblokjes (in plaats van bouillon 

getrokken van soepkip)

Flesje sojasaus in plaats van maggi

3 bosuitjes

Handjevol noedels (in plaats van vermicelli)

(‘kippensoep’ in een eigentijds jasje)
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Woorden
BAGAGEBAND

BARBEQUEN

BOOT

BUITENLAND

CARAVAN

HOTEL

KAMPEREN

KOFFER

SLIPPERS

STRAND

TAAL

TENT

VAKANTIE 

VAKANTIEHUIS

VIATTENCE

VLIEGTUIG

VOUWWAGEN

VRIJETIJD

WATERIJS

ZONNEBADEN

ZONNEBRIL

ZWEMBAD

PUZZELHOEK

PUZZELENgezellig

VAKANTIE WOORDZOEKER

oplossing
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Ook buiten Nederland was het duo succesvol. Het 

scoorde in heel Europa grote hits, en zelfs in de 

Verenigde Staten bereikte het enigszins dubbelzinnige 

‘How Do You Do’ (het kenmerkende nana-nana werd 

in het Amerikaans-Engels indertijd opgevat als een 

toespeling op seks) een top 10-notering en een 

verkoop van meer dan een miljoen exemplaren. Dit 

resulteerde in een gouden plaat. 

Zij waren de eerste niet-Amerikanen die meer dan 

een miljoen singles verkochten en hits hadden in 

ruim twintig landen. Weinig Nederlandse artiesten 

(misschien wel geen enkele) hebben dat succes ooit 

weten te evenaren.

In maart 1974 deden Mouth & MacNeal mee aan het 

prestigieuze songfestival van San Remo. Het nummer 

‘Ah l’amore’ werd elfde. Op het Eurovisiesongfestival 

1974 behaalden zij achter ABBA en Gigliola Cinquetti 

een derde plaats met ‘I see a star’. Ook dit nummer 

werd een grote hit in Europa met een nummer 

8-notering in Engeland. Vele tours volgden met grote 

namen als Mud, The Sweet en Middle of The Road. 

Na vele zilveren, gouden en platina platen en allerlei 

andere internationale prijzen, waaronder een Edison 

en een Gouden Leeuw, ging het duo eind 1974 in onmin 

uit elkaar. 

Mouth & MacNeal
Mouth & MacNeal was een zangduo dat bestond uit Willem Duyn (ook wel 

bekend als Big Mouth) en Maggie MacNeal (echte naam: Sjoukje van ’t Spijker, 

na haar huwelijk bekend als Sjoukje Smit). Ze zijn bij elkaar gebracht als zangduo 

door Hans van Hemert. Mouth & MacNeal traden samen op in de periode 1971 

tot 1974. Ze scoorden in Nederland zeven top 10-hits, waaronder twee nummer 

1-hits: ‘How Do You Do’ en ‘Hello-a’.
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Mouth ging door met Little Eve (Ingrid Kup) en 

scoorde nog twee hits; MacNeal kreeg vanwege de 

breuk de Nederlandse roddelpers (en de publieke 

opinie) over zich heen en begon een solocarrière.

Vanaf november 2008 traden Mouth & MacNeal 

weer op, maar met Arie Ribbens als vervanger van de 

oorspronkelijke Mouth, Willem Duyn, die in 2004 was 

overleden.

Op 21 maart 2012 verscheen de biografie Duo 

tegen wil en dank, geschreven door voormalig 

fanclubvoorzitter Roel Smit. In het boek wordt een 

publiek geheim bevestigd: de muzikale successen ten 

spijt konden Duyn en Smit elkaar privé niet luchten of 

zien. De ruzies, dronkenmansfeestjes, de vermeende 

aanranding van Sjoukje, de voor- en achteraf 

carrières, herrie in de kelder, nog meer herrie en de 

herrie die uiteindelijk tot de door fans gevreesde 

breuk leidde, maar die door beide artiesten als 

verlossend werd gezien. Ze waren op het podium een 

gouden duo, maar buiten dat podium twee totaal 

verschillende en botsende persoonlijkheden.
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VAN DE CLIËNTENRAAD 
LOCATIE WEZEP

Wie had rond de jaarwisseling kunnen bedenken dat 

wereldwijd het coronavirus, dat een groot deel van 

de wereldbevolking treft, zo snel om zich heen zou 

grijpen? Niemand toch! Wat zijn er veel mensen besmet 

en ziek geworden. Ook zijn er velen getroffen door 

het coronavirus en overleden. Wat een verdriet! Het 

virus gaat als een giftige slang door de wereld en door 

Nederland; het kruipt en bijt om zich heen om overal 

slachtoffers te maken, en tegengif is er nog niet. In 

onze directe omgeving en in Wezep op onze locaties 

heeft het coronavirus huisgehouden; veel bewoners en 

zorgmedewerkers werden ziek en veel bewoners/cliënten 

zijn aan het virus overleden. Wat een trieste balans 

moeten wij samen opmaken.

Er zijn ook nog positieve geluiden omdat het verplegen/

verzorgen van de bewoners doorgaat. Er zijn ook veel 

mensen die positief getest zijn en die weer mochten 

herstellen; daar mogen wij dankbaar voor zijn!

In Turfhorst heeft de cliëntenraad ingestemd met een 

speciale opleiding: werken en leren op locatie. Deze 

leerwoongroep is gestart op 1 januari jl. Een groep 

enthousiaste leerlingen, die ondersteund wordt door 

deskundige zorgcoaches, is samen aan het leertraject 

begonnen. De eerste periode hebben ze met een positief 

resultaat kunnen afsluiten. 

Werken en leren in deze moeilijke periode waarin geen 

familie op bezoek mocht komen. De leerlingen van de 

leerwoongroep hebben in deze periode extra ingezet 

op welzijn. Het doet de cliëntenraad goed om dit te 

constateren. 

Wij als cliëntenraad vertegenwoordigen de belangen van 

de bewoners/cliënten. We komen op voor hen die dat zelf 

niet meer kunnen. 

Hieronder een aantal activiteiten waar wij ons als 

cliëntenraad voor inzetten:

•  Welzijn is het grootste gesprekspunt in onze lokale 

vergaderingen. 

•  Wordt het geld op welzijn goed ingezet? Verantwoording 

ligt bij teamleiders. 

• Leerwoongroep in Turfhorst, pilot in Wezep.

•  Elke vergadering zijn de teamleiders aanwezig met wie 

we in gesprek gaan. 

• Bewaken van de kwaliteitseisen.

•  Gevraagd en ongevraagd advies geven over bijvoorbeeld 

de veiligheid en de maaltijden.

Het is voor de cliëntenraad van groot belang om in alles 

wat wij bespreken een goede afstemming te hebben met 

onze twee teamleiders. Wij ervaren dat deze relatie goed is. 

Onze grote dank gaat daarom uit naar de teamleiders die 

in deze moeilijke tijden leiding moeten geven. Ook een 

woord van speciale dank aan de zorgmedewerkers. Zij 

verzorgen onze naasten in tijden van eenzaamheid met 

zorgvuldigheid en liefde. 

Harm Uitslag 

voorzitter Cliëntenraad Wezep, lid Centrale Cliëntenraad

De cliëntenraad in coronatijd

CLIËNTENRAAD WEZEP | CLIVIA #3
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Terugblik activiteiten
Weidebeek

Een vroege paasverrassing
Op 2 april stond er een paasverrassing voor de deur bij locatie 

Weidebeek. Deze mooie mandjes zijn gehaakt door onze 

vrijwilliger Ans Sellies en haar schoondochter. Dames, heel erg 

bedankt voor dit ontzettend lieve presentje!

EEN VEILIGE DUOFIETSEEN VEILIGE DUOFIETS
Ondertussen is er een aanpassing aangebracht aan 

de duofiets van Weidebeek. De technische dienst 

heeft voetenbakjes bevestigd aan de trappers zodat 

de voeten van de bijrijder niet van de trappers af 

kunnen glijden. Een veilig idee. We hopen dat de 

duofiets binnenkort weer uit de stalling kan!

Een feestje in de maak
Nu de zorg druk is met zorgen, staan de (grotere) 

welzijnsactiviteiten op een lager pitje. Toch zijn de 

aandachtvelders Welzijn al aan het brainstormen 

over een feestje zodra de deuren weer open 

kunnen. Wordt vervolgd...

Accordeonmuziek
In de eerste week van april kwam de heer Van Leeuwen 

met zijn accordeon op bezoek in Weidebeek. Vele 

muziekliefhebbers genoten van de nostalgische klanken 

en liedjes!
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Terugblik activiteiten
Weidebeek

DE ‘RAAMCLOWNS’ OP BEZOEKDE ‘RAAMCLOWNS’ OP BEZOEK
Op maandag 18 mei kwamen de Cliniclowns 

optreden. Zij deden dit onder de noemer 

‘Raamclowns’ in verband met de nieuwe 

regelgeving. Bewoners van de locaties Weidebeek 

en Turfhorst genoten van een interactief toneelspel. 

Allemaal tulpen!
Van Plukon Wezep kregen de bewoners van 

Weidebeek deze prachtige bossen tulpen 

aangeboden. Een mooie actie! Bedankt!

Even geen bezoek van de kinderen
Ook het bezoek van kinderdagverblijf Romi werd vervangen 

door bossen tulpen, kleurplaten en knutsels van de kinderen.

Bedankt voor de tas! 
En dan staat er een tas vol met handwerkspullen, 

tijdschriften en lekkers voor de deur. Met een kaartje: 

‘Voor bewoners en personeel, van familie v/d Werf’. 

Hoe lief is dat?
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Terugblik activiteiten
Samenhof

SOCIALE MEDIASOCIALE MEDIA
Tijdens de coronapandemie werden boodschappen aan 

de buitenwereld vaak in één beeld overgebracht. Aan 

deze trend hebben ook de collega’s van de Samenhof 

meegedaan en ze hebben hun eigen versie op de sociale 

media geplaatst.

Bezoek voor bezoekers 
Samenhof
De bezoekers van de Samenhof krijgen elke week 

bezoek van de collega’s van de dagverzorging. Deze 

collega’s brengen de maaltijd, informeren hoe het gaat 

en nemen elke week ‘de attentie van de week’ mee 

voor de cliënten. Dit varieert van een fruitmandje, een 

rol beschuit met potje jam, tot een lantaarn. Ook de 

mantelzorgers worden niet vergeten, zij hebben een 

boeket ontvangen. 

Deze presentjes gaan veelal gepaard met een 

persoonlijke groet, een gedichtje of een verhaaltje om de 

cliënten een hart onder de riem te steken. Ans, Gerda, 

Leândre en Thea hopen zo een stuk vereenzaming te 

voorkomen.

Verjaardag vieren in 
coronatijd
Jarig zijn in coronatijd. Ook dat wordt 

gevierd! De dames van de dagverzorging 

hebben een klein feestje voorbereid voor 

deze cliënt die 88 jaar mocht worden! De 

jarige werd verrast met kaart, cadeau, 

gebak en versieringen! 
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Terugblik activiteiten
Samenhof

Blijmakers in de Samenhof

Het zijn roerige en soms eenzame tijden, zeker in de 

ouderenzorg. Maar het coronavirus brengt niet enkel 

angsten en onzekerheden met zich mee: het haalt 

ook heel veel moois in mensen naar boven. Dit is 

de laatste weken duidelijk geworden bij alle locaties 

van Viattence. Ontelbaar veel collega’s zetten zich 

op de meest uiteenlopende manieren in voor onze 

cliënten en bewoners. Mooie initiatieven schieten als 

paddenstoelen uit de grond. Initiatieven om cliënten 

in contact te brengen met familie(s) en naasten, of 

gewoon om een glimlach op het gezicht van een cliënt 

te toveren. ‘Blijmakers’ noemen we deze collega’s.

Normaliter komen de cliënten van Viattence naar 

dagbesteding Samenhof in Wezep. Nu dat tijdelijk 

niet gaat, hebben Thea van der Horst (medewerker 

dagbesteding) en haar collega’s Gerda, Leândre en Ans 

een oplossing bedacht.

Ongeveer 30 cliënten komen normaal gesproken 

op dagelijkse basis naar de Samenhof. Thea en haar 

collega’s kunnen hen nu even niet zien, terwijl ze wél 

heel betrokken zijn. Daarom bellen ze alle cliënten 

ten minste eens per week. ‘Gewoon even vragen hoe 

het gaat en of meneer of mevrouw zich een beetje 

redt in deze bijzondere tijden. Daarnaast kunnen we 

hier normaal gesproken rekenen op de komst zo’n 10 

vrijwilligers. Ook die bellen we geregeld of we brengen 

een kleine attentie langs. We waarderen hun inzet en 

betrokkenheid enorm en kunnen niet wachten om ze 

weer te kunnen zien! Ten slotte is ook contact met de 

mantelzorgers erg belangrijk. Zij spelen een nog grotere 

rol nu de dagbesteding gesloten is.’

In de ogen kijken 
Daar blijft het niet bij, zo legt Thea uit: ‘Toch kun je de 

cliënten per telefoon niet in de ogen kijken. Daarom 

gaan we ook één keer per week bij ze langs. Aan de deur 

vragen we aan hen hoe het met ze gaat. Erg belangrijk, 

vooral omdat het ons meteen de gelegenheid biedt een 

inschatting te maken: ziet meneer of mevrouw er niet 

moe of verdrietig uit? Omdat wij nu een van de weinige 

contactpersonen van de cliënten zijn, is dat extra 

belangrijk!’

Een extraatje 
‘Daarnaast brengen we cliënten die normaal gesproken 

tussen de middag bij de dagbesteding zouden eten, 

maaltijden aan huis. Daarbij stoppen we geregeld een 

extraatje: iets moois of iets lekkers.’ Daarvoor schakelen 

Thea en haar collega’s geregeld de hulp in van lokale 

ondernemers. ‘Dat zorgt er bijvoorbeeld voor dat 

we onze cliënten soms blij kunnen maken met een 

bloembakje, een gedicht of een lekkere gevulde koek.’

Die extra aandacht in de vorm van een kort bezoekje, 

een belletje of een kleine attentie doet de cliënten goed, 

vertelt Thea: ‘Laatst vertelde een cliënt me dat ze alle 

kaarten op de schoorsteen heeft verzameld. Het schijnt 

een mooie collectie te zijn, haha! Weer een andere cliënt 

belde om ons te bedanken voor een bloembakje. Daar 

doe je het voor!’
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Petereulie

Mien va giet met de petereuliekanne

en mien moe, die kump ter achteran.

Det varsien kenne wie allemaole nog wel, is ’t niet?

Daor wol ik het vandaag over hebben, petereulie. Elke 

weeke kwamp de petereulieverkoper bie ons huis. Hij 

kwam uut Hattemerbroek, maar in Wezep woonden 

der ok ene, en ok wel in andere plaatsen. Bie ons 

kwam hij met peerd-en-wagen. Op zien wagen stond 

‘De Automaat’. Die name kwam van de krante, die 

bie de petereulieverkoper heurde. Daorin stonden 

van allerlei dingen over de petereulie, en veur de 

kinderen een soort stripverhaal. Alle klanten kregen 

zo’n krante, maar wie hadden nog weleens pech. Wie 

woonden nogal wat achteraf, en dan was de krante 

soms op.

Noe zaten wie niks op det niejs uut de krante te 

wachten, maar op det stripverhaal. Het heten ‘De 

avonturen van Pijpje Drop’. De laatste regel was altijd: 

‘Hoe het ons Pijpje Drop vergaat, staat in de volgende 

Automaat.’

Op de petereuliekaore stonden grote blikken met 

petereulie en een tank met een tapkraantien. Ieder 

kon daar in een eigen euliebusse een paar liter in 

laoten doen, net zovele a’j neudig hadden. De lampen 

in de kamer en de keuken hadden een glazen bak 

waar de petereulie in mos, en daorop was een soort 

brander met een schroefdraad. In de brander zat 

een stuk katoen die de petereulie opzeug uut de 

glazen bak. Op die brander kwam een bol glas en 

dan ha’j een boel licht. In de kamer hadden wie ok 

een mooie lampe an de zolder, versierd met glazen 

kraaltjes en staafjes, met een holder waar de lampe 

in’ezet worden en zo worden de kamer verlicht. In de 

keuken ha’j een iets kleinere lampe, op de deelde een 

stallanteerne en een klein lampien veur de nacht.

Op zaoterdag mossen de lampen ’epoetst worden en 

de petereulie bie’evuld. Keuperwark worden ’epoetst, 

want alles mos netties wezen veur de zundag. Het 

nadeel van de petereulielampe was wel dat hij soms 

zo walmen, veural a’j net hadden bie’evuld. Det gaf 

een heel smerige vette roetanslag. 

Det heb Willem en Griet ondervonden. Griet mos op 

een aovend nog naar een vergadering, maar Willem 

bleef in huis. Toe ze gonk, zeeg Griet nog: ‘Willem, 

hol ie de lampe in de gaten det hij niet geet walmen?’ 

‘Kump goed’, zeeg Willem, ‘ik zal dernaar kieken.’ 

Gelukkig kwam buurman Gait nog effen an. Griet had 

koffie en koeke klaor’ezet en de beide boeren zaten 

der gezellig bie te praoten. Nao een posien zeeg Gait: 

‘Het wordt wat donker hier. Vin ie ok niet?’ 

Mitiene dach Willem an de lampe. Het lampeglas 

was al helemaole zwart ’ewalmd en op de tafel waren 

ok allemaole roetschilfers te zien. Griet was daor 

natuurlijk niet bliej umme, eers mos de boel weer 

schone. Het beste ko’j det met een dreuge doek heel 

vezichtig opvegen. 

Wat een geluk det wie in het begin van de jaoren 50 

elektrische verlichting kregen.

Wie hebt van de petereulielampe ok nog een mooi 

spreekwoord en wel: ‘Daor hangt de lampe nogal 

ies scheef.’ Det betekent: ‘Het geld is op.’ In die tied 

waren de gewone mensen niet zo rieke en werden de 

dagelijkse dingen ofgepast ’ekocht veur eene weeke. 

As de petereulie in de lampe zowat op was, gink de 

lampe uut, want het katoen kreeg niet meer genoeg 

op te zoegen van de petereulie. A’j de lampe dan een 

bettien scheef zetten, leup de petereulie an de iene 

kante wat hoger op en kon het katoen det opzoegen 

zodat de lampe nog een posien kon branden. 

De groetenisse van Diene Floksien
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Een ontroerende overdenking...
Dit verhaal hebben de cliënten van de Samenhof ontvangen van het personeel.

OVERDENKING | CLIVIA #3

Het was begin 2020… De mensen hadden 
een lange, donkere winter achter de rug. 
Februari was een heel onrustige maand 
geweest met veel stormen en veel regen. 
De natuur was onrustig, alsof ze de mensen 
iets wilde vertellen, alsof ze de mensen 
ergens voor wilde waarschuwen… En toen 
werd het maart…

Het was maart 2020… Ineens kwamen de mensen 

bijna niet meer buiten, en dat over de hele wereld. 

Landen gingen op slot, de mensen konden niet 

geloven dat dit gebeurde. Het was zo surrealistisch! 

De straten waren leeg, de meeste winkels waren 

gesloten, de meeste auto’s stonden langs de kant van 

de weg… Iedereen wist wat er aan de hand was…

Maar de lente wist het niet. En de bloemen bleven 

uitkomen. En de zon scheen… De eerste mooie 

lentedag in lange tijd brak aan. En de zwaluwen 

kwamen weer terug. En de lucht werd oranje en 

blauw. Het werd later donker en ’s ochtends vroeger 

licht.

Het was maart 2020… De jongeren studeerden online, 

vanuit huis. Kinderen speelden onvermijdelijk vooral 

in huis. Pubers verveelden zich, ouders wisten niet 

wat te doen. Mensen kwamen alleen even buiten om 

boodschappen te doen of om de hond uit te laten. 

Bijna alles was gesloten… Zelfs de kantoren, hotels, 

restaurants en bars. Mensen moesten vanuit huis 

gaan werken. Ondernemers kwamen in de problemen. 

De meeste kinderen konden niet meer naar school. 

Er was ineens niet genoeg ruimte voor iedereen in 

ziekenhuizen, operaties en onderzoeken werden 

uitgesteld… Iedereen wist het…

Maar de lente wist het niet en ze ontsproot. Ze 

draaide onverstoorbaar haar jaarlijkse programma af. 

Ze schonk de mensen haar mooiste bloemen en haar 

heerlijkste geuren.

Het was maart 2020. Iedereen zat thuis in 

quarantaine om gezondheidsredenen of preventief. 

Sommige mensen mochten niet meer naar hun 

werk, maar anderen móésten. Elkaar omhelzen, 

kussen of een hand geven was ineens een bedreiging. 

Iedereen moest flinke afstand tot elkaar bewaren, 

dat was afschuwelijk. In de supermarkt waren 

allerlei schappen leeg. Allerlei leuke dingen gingen 

niet meer door, daar werd een streep door gezet en 

niemand wist wanneer dat weer kon. Mensen werden 

beperkt in hun vrijheid terwijl er vrede was. Over de 

hele wereld werden veel mensen ziek en het was 

besmettelijk… Er was isolatie, ziekte en paniek... Toen 

werd de angst pas echt!!

En de dagen zagen er allemaal hetzelfde uit… En 

de weken duurden ineens veel langer… En iedereen 

hoopte dat er niet nóg meer strenge maatregelen 

zouden volgen… De mensen zaten vast in een film 

en hoopten dagelijks op dé held… De wereld was 

vertraagd terwijl het geen vakantie was, niemand had 

dit verwacht… Iedereen wist wat er gebeurde. 

Maar de lente wist het niet en de rozen bleven bloeien. 

De magnolia stond in de knop. De vogeltjes begonnen 

aan hun nestjes. De lucht werd steeds gezonder.
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En toen… Het plezier van koken en samen eten 

werd herontdekt. Iedereen gaf elkaar tips over 

leuke dingen die je met je kinderen kon doen. Er 

was weer tijd om te schrijven en te lezen. Mensen 

lieten hun fantasie de vrije loop en verveling 

ontsproot in creativiteit.

Sommigen ontdekten dat ze niet écht leefden en 

vonden de weg naar zichzelf terug. Mensen hadden 

van de ene op de andere dag veel meer tijd voor 

het gezin. Anderen verlieten hun vastgeroeste 

relatie om de liefde van hun leven te vinden. 

Anderen boden aan om voor kwetsbare mensen 

boodschappen te doen of te koken.

Iedereen wist ineens wat een ‘vitaal beroep’ 

was, deze mensen werden helden, ze werden 

meer gewaardeerd dan ooit. Anderen gingen op 

afstand muziek met elkaar maken of zingen om 

op deze manier samen te zijn. Mensen kregen 

oog voor eenzaamheid en verzonnen dingen om 

er iets aan te doen. Mensen herstelden van hun 

stressvolle leven. Mensen die elkaar niet kenden 

begonnen spontaan een praatje met elkaar. 

Sommigen maakten vliegers van papier met hun 

telefoonnummer erop zodat eenzame mensen ze 

konden bellen.

De overheid ging bedrijven en zelfstandigen 

helpen zodat ze niet failliet zouden gaan of 

mensen zouden moeten ontslaan. Gepensioneerd 

zorgpersoneel bood zich aan om te helpen in de 

zorg. Uit alle hoeken kwamen vrijwilligers, iedereen 

wilde iets doen. Om 20.00 uur ’s avonds gingen 

mensen uit allerlei landen klappen voor alle artsen, 

verpleegkundigen en zorgpersoneel die keihard 

aan het werk waren om in de zorg alles draaiende 

te houden.

2020 werd het jaar waarin men het belang erkende 

van gezondheid en verbinding, van saamhorigheid, 

van sociale contacten en misschien ook van 

zijn roeping. Dit deed iets met het collectieve 

bewustzijn. Dit deed iets met álle mensen… En 

de economie ging bijna kopje-onder, maar stopte 

niet en vond zichzelf opnieuw uit. Het was het jaar 

waarin de wereld leek te stoppen, het jaar waarin 

we met elkaar in de geschiedenisboeken zouden 

komen… Dat wisten we allemaal.

Maar de lente wist het niet… En de rivieren 

werden schoner. En de bomen kregen blad. En 

de bloembollen kwamen uit. En het werd steeds 

warmer. En er waren ineens veel meer vogels.

En toen kwam het verlossende woord… De mensen 

keken tv en de premier vertelde iedereen dat de 

noodsituatie voorbij was. En dat het virus had 

verloren! Dat iedereen SAMEN had gewonnen!!! 

En toen ging iedereen de straat op… Met tranen in 

de ogen… Zonder maskers en handschoenen… De 

buren werden geknuffeld, alsof het familie was. En 

de wereld was liefdevoller geworden. En de mensen 

waren humaner geworden. En ze hadden weer 

waarden en normen. De harten van mensen waren 

weer open, en dat had positieve gevolgen. Doordat 

alles lang stil had gestaan, kon de aarde weer 

ademen. Ook zij was genezen van wat de mensen 

háár veel eerder hadden aangedaan.

En toen kwam de zomer… Omdat de lente het 

niet wist. En ze was er nog steeds. Ondanks alles. 

Ondanks het virus. Ondanks de dood. 

Omdat de lente het niet wist, leerde iedereen de zin 

van het leven.

Geïnspireerd door Irene Vella – ‘Het was 11 

maart 2020’ 

Geschreven naar de situatie in Nederland door 

Susan Blanco – De Taalrecycler 
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De Mini is een kleine auto, die in de originele 
uitvoering tussen 1959 en 2000 werd 
geproduceerd. Het was een revolutionaire en 
karaktervolle kleine auto die voor de British 
Motor Corporation (BMC) was ontworpen 
door Alec Issigonis (1906-1988) en gemaakt 
werd in Birmingham. In deze auto werden voor 
die tijd nieuwe, vooruitstrevende technieken 
toegepast, zoals een dwarsgeplaatste motor 
en voorwielaandrijving, een concept dat 
tegenwoordig veelvuldig wordt toegepast. 

De Mini was leverbaar met motoren van 850, 1000 

en 1275 cc. Van 1964 tot 1971 hadden de Mini’s 

het door Alex Moulton ontworpen hydraulische 

veersysteem met de benaming ‘hydrolastic’. Daarna 

ging men, met name uit kostenoverwegingen, terug 

naar de oorspronkelijke rubberen elementen voor 

de vering.

Austin Seven en Morris Mini Minor
Eind jaren vijftig had Leonard Lord, president-

directeur van British Motor Corporation (BMC), de 

visie dat de markt behoefte had aan een nieuw soort 

auto, klein vanbuiten en groot vanbinnen.

In 1957 werd Alec Issigonis, die eerder faam 

vergaarde met de Morris Minor, aangesteld om een 

prototype te ontwikkelen van een auto voor vier 

personen, met een bestaande motor van BMC; de 

auto moest kleiner zijn dan de toen gangbare auto’s 

uit de BMC-bedrijven.

In juli 1958 nodigde Alec Issigonis zijn 

opdrachtgever uit voor een proefrit in een van de 

twee prototypes. Leonard Lord was verrast door de 

combinatie van snelheid en weggedrag en gaf direct 

het groene licht voor voortzetting van het project.

De volgende stap was het opleveren van een 

productieversie; hiervoor kreeg men twaalf 

maanden. Austin en Morris, de merken die in 1952 

DE MINIDE MINI

DE TIJD VAN TOEN | CLIVIA #3
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samen BMC hadden opgericht, brachten ieder 

onder eigen naam in augustus 1959 een model op 

de markt: de Austin Seven en de Morris Mini Minor. 

Productiefaciliteiten werden opgezet in Longbridge 

(Austin-fabriek) en Cowley (Morris-fabriek), waar in 

juni 1959 ongeveer 100 auto’s per week van de band 

rolden.

Mini als merknaam
In 1970 presenteerde het nieuw ontstane British 

Leyland Mini als merk. Er kwam een nieuwe versie 

met verlengd front en een grotere motor onder de 

naam Mini Clubman en de 1275 GT als opvolger 

van de Cooper. In Italië werd de Mini door Innocenti 

gebouwd; de daar gefabriceerde Innocenti Mini 

Cooper was vanaf 1973 korte tijd ook in Nederland 

leverbaar. Innocenti bouwde een geheel eigen versie 

met een carrosserie van Bertone; deze versie werd 

vanaf 1979 ook door BL in Nederland aangeboden als 

Mini 90 of Mini 120, maar zonder veel succes.

Mini Cooper
De Mini Cooper is een sportieve versie van een 

kleine Britse auto. Hij was oorspronkelijk gebaseerd 

op de standaard Morris Mini Minor- en Austin Seven-

modellen, ontworpen door Alec Issigonis. De 

modellen werden echter door de sport- en 

racewagenconstructeur John Cooper (1923-2000) 

aangepast voor rally en racerij, voor wat betreft motor, 

chassis en uitrusting. De Mini Cooper werd bekend 

doordat deze in de jaren zestig drie keer de rally van 

Monte Carlo in zijn klasse wist te winnen.

De Mini Cooper S werd beroemd na het winnen van 

de Rally van Monte Carlo in 1964, 1965 en 1967. In 

de rally van 1966 waren Mini Coopers ook als eerste, 

tweede en derde over de streep gekomen, maar 

ze werden na een controversiële beslissing van 

de Franse juryleden over de gebruikte verlichting 

gediskwalificeerd; de eindoverwinning ging naar 

het Franse merk Citroën. 

Aan de productie van de Mini Cooper 970 S kwam in 

1965 een einde. In 1967 werden de Mini’s gefacelift. 

De Cooper-uitvoering werd hierin meegenomen en 

omvatte nu de modellen Cooper 998 en 1275 S, In 

1971 werd de productie van de 1275 cc Mini Cooper S 

gestaakt; tot 1980 was de Mini 1275 GT nog de enige 

sportieve uitvoering uit de serie.

Van de Mini Cooper MkI met de 997 en 998 cc-motor 

werden in totaal 64.000 stuks geleverd en van de 

Mini Cooper S MkI met de 970, 1071 of 1275 cc-motor 

19.000 stuks. Van de Mini Cooper MkII werden 16.000 

stuks geleverd met 998 cc-motoren en 6.300 stuks 

Cooper S MkII met 1275 cc-motoren.

Er werd geen Mini Cooper MkIII meer uitgebracht, en 

slechts 1570 stuks van de Mini Cooper S MkIII.
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Terugblik activiteiten
Turfhorst

DE BINNENTUIN IN DE LENTE!DE BINNENTUIN IN DE LENTE!
Je zou het bijna vergeten, maar het is lente. En 

de bewoners van Turfhorst genieten graag in de 

binnentuin van het warme voorjaarszonnetje. 

Terwijl de ene bewoner haar teint bijwerkt, ontspant 

de ander met tuinieren.

Optreden van 2Resonate
Wij krijgen veel optredens aangeboden. Zo werden we 

benaderd door Annemarie en Raymond. Dit duo is bekend 

onder de naam 2Resonate. Normaal zingen ze op feestjes, 

maar omdat hun agenda nu leeg was, wilden ze iets voor 

ons betekenen. Het genre - popmuziek - is niet iets wat 

doorgaans voor ons optreedt, maar het viel desondanks goed 

in de smaak bij de bewoners. Omdat familie van Raymond 

op Turfhorst woont, sloten ze hier de minitour af. Heel erg 

bedankt voor jullie muzikale bijdrage!

... Dat is toch je 
moedertje ...
Het personeel verraste alle dames op 

de groepen Zwanebloem en Rietgras 

met een kleinigheidje op Moederdag. 

Ook de dames van de appartementen 

werden verrast met een geurige 

douchegel en chocola.
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BEELDBELLENBEELDBELLEN
Via beeldbellen kunnen bewoners contact leggen 

met familieleden of vrienden; het is een mooie 

tussenoplossing in deze tijden. Aanmelden voor een 

beeldbelafspraak kan via het personeel van de afdeling 

dat er dan voor zorgt dat de apparatuur geïnstalleerd 

wordt en de bewoner klaarzit.

Wat een 
verwennerij!
Wat werden de bewoners en het 

personeel verwend door iedereen! 

Gebak, cakes, worst, koeken, 

chocolade - er werd heel wat 

afgegeten de laatste maanden. 

Maar ook bloemen, tijdschriften, 

handwerkspullen, je kon het zo gek 

niet bedenken! Het was werkelijk 

overweldigend! 

Kaarten maken op 
Turfhorst

Als je zoveel post krijgt, dan is het natuurlijk 

ook leuk als je die post beantwoordt. 

Daarom gingen de bewoners aan de slag om 

voor hun familie een persoonlijke kaart te 

maken en te schrijven. Een leuke bezigheid 

voor lange dagen!
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Terugblik activiteiten
Turfhorst

Prachtige paasdecoraties 
dankzij woonleergroep

Aan creativiteit ontbreekt het de nieuwe 

woonleergroep van Turfhorst niet! In 

quarantainetijd maken ze samen met de bewoners 

de mooiste paasdecoraties.

Een papieren paasgroet
Elk jaar komt basisschool De Bron ons op Witte 

Donderdag een bloemengroet brengen. De klassen 

komen dan bij de locaties een aantal liederen zingen 

en delen bloemen uit aan de bewoners. Dit jaar hebben 

ze een alternatief bedacht: kleurplaten en knutsels. Zo 

werden de huiskamers toch opgefleurd. Superbedankt!

De paasbrunch

Pasen werd gevierd met een heerlijke, uitgebreide 

brunch. De bewoners namen plaats aan een 

prachtig gedekte en rijkelijk gevulde tafel. 

Ondanks alles was het een gezellige maaltijd.
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Vrij als een vogel...

Dorien Koetsier

is geestelijk verzorger bij Viattence

Vanmorgen was het niet stil. Overal om me heen 

hoorde ik de vogels zingen en fluiten.

Als jezelf stil bent, heb je hier ook meer oog en oor 

voor. Dan hoor je een groot koor van verschillende 

vogelgeluiden! Maar elke vogel klinkt anders. En je 

kunt het zelfs ook nog zo zeggen: ‘Elk vogeltje zingt 

zoals het “gebekt” is!’

Het doet me denken aan de woorden van Arnon 

Grunberg op 4 mei. Daarin benadrukte hij op een 

heel andere manier dat je het nooit over een groep 

kunt hebben, want elke groep mensen bestaat uit 

individuen - individuen met een eigen verhaal, klank 

en kleur!

Zo werd er tijdens de heftige periode waarin het 

coronavirus ons allen bereikte en heeft geraakt, vaak 

gesproken over ‘de ouderen’. Dan word je als oudere 

aangesproken als groep, maar hoeveel diversiteit 

bestaat er niet tussen de ouderen! Niemand is 

hetzelfde, toch?

Want achter elke deur en achter elk gezicht werd het 

coronavirus anders ervaren.

Soms werd de nieuwe situatie ‘gewoon’ geaccepteerd: 

‘Het is zoals het is, je kunt er verder toch niets aan 

doen…’ Soms ontstonden er juist vragen over leven en 

sterven. Soms beheerste de angst voor besmetting 

de dagen en de nachten. Soms miste men vooral het 

contact met een dierbare. Maar iedere oudere ging en 

gaat er anders mee om en verwerkt het op een eigen 

manier: het verdriet, het gemis, de angst misschien.

En toch was er een grote overeenkomst tussen alle 

mensen die getroffen waren door het coronavirus. En 

dat was dat er een grote behoefte en verlangen was 

en is naar ‘vrijheid’!

Zelf de deur weer kunnen openen, op jouw moment, 

om naar buiten te gaan of om weer mensen te 

ontmoeten. En om weer de vrijheid te hebben om aan 

leuke dingen deel te kunnen nemen en om zo weer 

plezier te hebben, gezelligheid te vinden. Maar ook de 

vrijheid om je te laten horen, je mening, je gedachten 

of gevoelens aan dierbaren of anderen. En dat de 

maatregelen en regels waaraan je je moet houden, 

weer minder mochten gaan worden, want dat geeft 

ook vrijheid!

Vrijheid geeft ruimte, en dat is iets wat we de laatste 

maanden gemist hebben.

Zoals we 75 jaar geleden blij waren met de vrijheid na 

vijf jaar onderdrukking door de oorlog, zo beseffen 

we ook nu hoe belangrijk vrijheid is. Ook al kun je het 

natuurlijk niet echt met elkaar vergelijken.

Zelf moest ik hierbij denken aan dat verhaal van 

Noach in de Bijbel. Noach en zijn gezin en alle 

verschillende dieren zaten lang opgesloten in de ark. 

Ze wisten niet hoelang ze daar moesten blijven en hoe 

het verder zou gaan. Hoevaak zullen ze niet gedacht 

hebben: ‘Komt dit ooit nog weer goed?’ Steeds weer 

hopen op betere tijden, op God die je vasthoudt en 

niet loslaat, daar op die woelige zee, in die roerige tijd. 

Een vogel vloog echter uit de ark, en liet zien dat er 

weer leven mogelijk was. Het kwam met een groen 

olijftakje terug. Deze vogel, een duif, symboliseerde 

weer leven en toekomst! Ook toen God dit benadrukte 

door de regenboog. God blijft voor altijd verbonden 

met mensen. Ook al zal het voor ons anders worden 

dan voorheen, en ook al blijft alles onzeker. We mogen 

terugdenken aan die duif die liet zien dat er weer leven 

mogelijk is.

Zo laat God het ons zien, door de natuur, door de 

vogels die blijven zingen en vliegen in de wind. In die 

Geest mogen we ons ook ‘zo vrij voelen als een vogel’.

Omdat de regenboog van God ons blijft beschermen. 

Dorien Koetsier

geestelijk verzorger Viattence
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Terugblik activiteiten
Veldheem

Het mag weer: samen 
eten in de huiskamer
Wat fijn! Op 13 mei mocht er voor het eerst 

sinds lange tijd weer gezamenlijk gegeten 

worden in de huiskamer. Wat kun je daar blij 

van worden! 

Muziek
Samen zingen,  het is voor veel bewoners het 

mooiste en laatste wat ze nog kunnen. En wat 

is het dan geweldig als er een medewerker 

met gitaar bij je langs komt om samen met jou, 

liedjes van vroeger te zingen. Een eigen privé 

concert, gewoon omdat het kan.

De borrelmiddag op 
zaterdag

Om de week is er op zaterdag een borrelmiddag. 

Deze activiteit is voor het hele huis en de buurtjes 

van Careander schuiven dan ook gezellig aan voor 

een hapje en een drankje. Om de sfeer erin te 

houden krijgt elke afdeling een eigen borrelplankje, 

zodat men in de huiskamer met elkaar het weekend 

kan vieren.
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BEELDBELLEN OP VELDHEEMBEELDBELLEN OP VELDHEEM
Ook op locatie Veldheem is men aan het beeldbellen 

geslagen, Gastheer Bert heeft menig gesprek tussen 

bewoners en familieleden tot stand weten te brengen. 

Het is fijn om op deze manier nog ‘verbinding’ en 

verbintenis te kunnen creëren tussen families.

‘Hart voor de zorg’ 
#daslief
Mooie initiatieven, groot en klein. Zo ook 

dit schaaltje met ‘Hart voor de Zorg’, een 

kleinigheidje voor de medewerkers! Dit 

wordt bijzonder gewaardeerd! #daslief

Creativiteit alom
Wat zijn mensen toch creatief in het overbrengen van 

boodschappen van medeleven en positieve energie! Via 

de stoepen en ramen slagen onbekenden erin bewoners 

en personeel te bereiken om steun te bieden of een 

stukje eenzaamheid weg te nemen.
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Terugblik activiteiten
Veldheem

Paasbrunch  
op de afdelingen
Ook dit jaar stond er weer een 

heerlijke paasbrunch op de 

afdelingen klaar. De tafels waren 

prachtig gedekt en de bewoners 

konden genieten van lekkere 

broodjes. Natuurlijk ontbraken ook 

de eieren niet! 

Kerkdienst op het scherm

Goede Vrijdag. Dit jaar was er geen gewone 

kerkdienst, maar zaten we met elkaar te 

luisteren naar een onlinedienst op een scherm. 

Het is iets nieuws voor onze bewoners en het 

voelt zo anders…

Een papieren 
bloemengroet!

Elk jaar komt basisschool De Bron ons op Witte 

Donderdag een bloemengroet brengen. De 

klassen komen dan bij de locaties langs, zingen 

een aantal liederen en delen bloemen uit aan 

de bewoners. Dit jaar was er een alternatief 

bedacht: kleurplaten en knutsels. Zo werden de 

huiskamers toch opgefleurd. Superbedankt!
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ACTIVITEITEN

Locatie Weidebeek 
Elke maandagavond: activiteit georganiseerd door 

SWO, 19.00 uur, Samenhof 

Elke woensdagochtend: gymnastiek, 10.00 uur, 

huiskamer Voskuil 

Elke donderdag: handwerkgroep, 10.00 uur, 

huiskamer Voskuil 

Elke vrijdagavond: weeksluiting, 19.00 uur, 

Samenhof

Open eettafel voor omwonenden van de locatie

Elke dinsdag en donderdag van 11.45 tot 13.15 uur, 

Samenhof

Opgave bij Francisca van Doorn: 06 - 31 19 68 58 

of f.vandoorn@viattence.nl

Activiteiten voor de zorggroepen 

Zie affiches in de huiskamers

Locatie Turfhorst, Turfhorststede
Koffiemoment

Maandag t/m vrijdag: van 10.00 uur tot 11.00 uur

Open 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

Sjoelclub 

Elke dinsdagmiddag: van 13.30 tot 15.00 uur

Borrelmiddag en Bingo

Iedere tweede zaterdag van de maand: 14.30 uur 

Locatie Veldheem / Ontmoeting
Borrelmiddag

1x per 14 dagen op zaterdag i.s.m. Careander, 

14.30 - 16.00 uur (oneven weken)

Bingo-avond i.s.m. Careander, 19.00 uur

18 juni

Juli/augustus zomerstop

17 september

Samen zingen o.l.v. de heer Wim Rouw 

Elke laatste vrijdag van de maand: 19.00 uur

Zondagse zang- en meditatiebijeenkomst o.l.v. de 

heer Wim Rouw om 10.30 uur.

Er zijn nog geen nieuwe data bekend voor deze 

activiteit.

In verband met de ontwikkelingen rondom het coronavirus 
zijn deze activiteiten onder voorbehoud.

ACTIVITEITEN | CLIVIA #3
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Koningsdag was dit jaar omgedoopt tot 

‘Woningsdag’; desondanks stond deze dag bol van 

de activiteiten!

Een traditioneel begin van Koningsdag ontbrak 

ook dit jaar niet. ’s Morgens, tijdens de koffie met 

gebak, kwam CMV De Eendracht voor ons spelen; 

in afgeslankte vorm verzorgden drie muzikanten 

een aubade.

Later die dag kregen veel bewoners van de locaties 

Turfhorst en Veldheem ‘Hoog Bezoek’. De firma 

Van Werven uit Oldebroek had een verreiker met 

chauffeur gratis beschikbaar gesteld, zodat families 

elkaar weer echt in de ogen konden kijken. We 

hebben alle aanvragen kunnen verwerken. In totaal 

hebben 17 bewoners bezoek gehad. Het was een 

groot succes en de reacties waren lovend. Langs 

deze weg willen wij Van Werven nogmaals bedanken 

voor het mogelijk maken van deze prachtige dag!

Tussen de bedrijven door had Willem van Hooren 

ook nog een gaatje gevonden om locatie Veldheem 

te bezoeken; dit werd ons aangeboden door het 

Oranje Comité Wezep/Hattemerbroek. De hele 

buurt liep uit om mee te dansen en te zingen op de 

muziek.

Later die middag was er op Turfhorst nog een 

optreden van Ton en Sylvia; zij zongen onze 

bewoners toe met hits van toen.

Op 5 mei, Bevrijdingsdag, kregen alle bewoners 

een ‘bevrijdingsboeketje’ van Viattence zelf; op 

Turfhorst kwam de heer Van Leeuwen spelen op zijn 

accordeon.

Kortom: het waren bijzonder gezellige dagen!

TERUGBLIK | CLIVIA #3

Koningsdag en Bevrijdingsdag 2020

Broche maken
Bevrijdingsboeketjes voor 

alle bewoners Optreden Ton en Sylvia
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De traditionele aubade van CMV De Eendracht

Hoog bezoek op locatie Turfhorst

Bewoners genieten op gepaste afstand van de muziek

Bijzondere tijden vragen om bijzondere initiatieven

Optreden van zanger Willem van 

Hooren bij locatie Veldheem
De oranjesfeer zat er goed in!Ondanks alles, toch een klein feestje 

met elkaar!
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#zorgendoenwesamen
Bijzondere tijden vragen om bijzondere aandacht. Zo 

kregen alle personeelsleden in Wezep onlangs een 

chocoladereep met een persoonlijke boodschap van 

de teamleiders. #zorgendoenwesamen

Extraatje voor personeel
Ook het personeel verdient wel een 

extraatje vanuit de organisatie, vonden de 

teamleiders van Wezep. Daarom kregen alle 

personeelsleden van de locaties, de thuiszorg 

en de dagbesteding een portie kibbeling. 

Maar liefst 15 kilo kibbeling werd vlak voor 

lunchtijd uitgedeeld en met open armen 

ontvangen! 

‘De Troostende Broeder’
Met het onderstaand briefje erbij vonden we enkele 

exemplaren van De troostende broeder op ons kantoor. 

Heel erg bedankt! 

Dag Mevrouw of Meneer. Omdat ik een paar exemplaren 

van mijn debuutroman over heb, leek me dit het enige juiste 

om nu te doen. Veel leesplezier, een harte groet, Helma 

Schoonhoven.

In het zonnetje gezet
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Viattence bedankt samenleving!

Daarom wil de organisatie een dankwoord uitspreken 

naar eenieder in de omgeving die de laatste weken, op 

welke manier dan ook, steun en medeleven heeft getoond. 

Dick ten Brinke, interim-bestuurder van Viattence, licht 

toe: ‘We kunnen niet uitdrukken hoezeer we alle gebaren 

waarderen. Variërend van een stoepkrijttekening vóór 

locatie Veldheem in Wezep, tot een compleet diner dat 

geleverd werd bij locatie Hofje Wendakker, of orgelmuziek 

voor de bewoners van locatie De Speulbrink: we worden 

vervuld met warmte van ieder gebaar. Daarvoor willen we 

eenieder graag bedanken!’

Midden in de samenleving  
Viattence hecht er grote waarde aan om haar cliënten 

zo lang mogelijk thuis te voorzien van de beste zorg. 

‘Wanneer dat niet meer kan, laten we onze cliënten in 

een van onze locaties wonen, bijna zoals thuis’, vertelt 

Ten Brinke. De locaties staan dan ook midden in de 

samenleving. ‘Dat vertaalt zich bijvoorbeeld naar het 

nauwe contact met buurtverenigingen, scholen en 

ondernemers in de omgeving.’ De attenties kwamen 

dan ook vanuit allerlei hoeken van de samenleving: 

gemeenten, kerken, scholen en kinderopvangcentra, 

stichtingen, particulieren, noem maar op. ‘Zelfs 

ondernemers, die het zelf op het moment ook niet 

bepaald makkelijk hebben, laten zien aan ons te denken. 

Hartverwarmend!’ aldus Ten Brinke. 

Honderden attenties 
Brievenbussen puilen uit met prachtige kaarten, 

tekeningen en knutselwerkjes van families, naasten, 

of kinderen van lokale scholengemeenschappen of 

kinderopvangcentra. Op alle locaties is bijna geen enkele 

lege vaas meer te vinden: alle zijn gevuld met tulpen, rozen 

of andere fleurige bloemen - afkomstig van particulieren, 

de gemeente Oldebroek of ondernemers, zoals De 

Orchidee in Wezep of Harold van Hunen en Sonja Wolf. 

Onder hen zijn er vele andere ondernemers die laten 

weten om te zien naar bewoners, andere cliënten en 

personeel van Viattence. Cliënten en personeelsleden 

kunnen snoepen van gebakjes van bijvoorbeeld Lagemaat 

Sloopwerken uit Heerde, heerlijke worsten van Slagerij Bos 

uit Wezep of zelfs van een compleet diner van Ribhouse 

Texas Epe. Het Leger des Heils bracht ontbijtkoek en in 

Wezep kwam Willem van Hooren zingen voor cliënten, 

op initiatief van Stichting Oranje Comité Wezep. In De 

Speulbrink in Vaassen was orgelmuziek te horen op 

initiatief van Stichting Samen voor Ouderen. Zelfs werden 

enkele personeelsleden verrast met een flesje wijn. Het is 

slechts een greep uit de hartverwarmende acties vanuit 

alle hoeken van de samenleving.

Steun in de rug 
Jacqueline van Dinten, adviseur Raad van Bestuur bij 

Viattence, licht toe waarom deze steunbetuigingen zo 

worden gewaardeerd: ‘Een flink aantal van onze bewoners, 

hun naasten en onze medewerkers wordt op dit moment 

geconfronteerd met de effecten van het coronavirus. 

Dat vraagt veel! Zo kunnen onze bewoners geen bezoek 

ontvangen van hun naasten. Ook moeten we een flink 

beroep doen op onze medewerkers: langere diensten, 

extra diensten, en dat terwijl je misschien zelf bang 

bent besmet te raken. Want we zien immers cliënten of 

collega’s kampen met het coronavirus. De aandacht, 

warmte en betrokkenheid die getoond worden, geven een 

extra steuntje in de rug. Daarvoor kunnen we niets anders 

zeggen dan: dank je wel!’

Geschreven door Daisy van Emst

communicatieadviseur Viattence

Deze roerige en soms eenzame tijden, waarin het coronavirus een hoofdrol speelt, 

zijn een uitdaging - zeker ook in de ouderenzorg. Dat wordt kennelijk gezien, want 

de cliënten en medewerkers van alle locaties van Viattence zijn de laatste weken 

overladen met attenties vanuit alle hoeken van de samenleving. 
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