
Column:
Vrij als een vogel...

Uit de oude doos:
Mouth & MacNeal

De tijd van toen:
De Mini

gezellig samen
KOKEN!

Cliëntenblad van Viattence

Dichterbij
dan ooit

Epe
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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

INHOUD | CLIVIA #3

JAARGANG 6 | CLIVIA #3

Inhoud

gezellig samen
KOKEN!
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VOORWOORD | CLIVIA #3

In deze tijden die zo verschillen van anders, is er 

gelukkig de Clivia van dorpskern Epe. Natuurlijk komen 

we er niet onderuit om het coronavirus te benoemen. 

Zo’n klein naar virusje heeft effect op alles wat we doen 

of willen. Gelukkig kunnen we melden dat er voldoende 

alternatieven zijn om een heleboel dingen toch te doen.

Daarnaast hebben we ook mogen merken hoe begaan 

iedereen is met alle bewoners en het personeel. 

Ja, het is druk. Ja, het is niet leuk, Ja, wij missen de 

mantelzorgers en vrijwilligers. Maar ook worden we 

warm van alle telefoontjes, van het beeldbellen, de 

kaarten, bloemen, chocolade en wat al niet meer. 

Dat kunt u zeker ook zien in deze Clivia. Alle kleine 

extraatjes die geregeld zijn, de optredens in de voortuin, 

het ontmoeten achter het hek, noem maar op. Allemaal 

kleinere en grotere dingen waar zo ontzettend van 

genoten wordt. Het doet de bewoners, maar ook het 

personeel zo goed!

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.

Frances van Ommen

Cobie Visser

Dagbestedingscoaches

zorgendoen we 

samen

Dichterbij
dan ooit
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ACTIVITEITEN | CLIVIA #3

Creativiteit!
Een van onze vrijwilligsters, Dewy, 

is altijd erg creatief bezig samen 

met de bewoners: kaartjes maken, 

armbanden van kralen rijgen of 

zomaar samen een praatje maken. 

Gezelligheid alom.

60 jaar getrouwd

Dinsdag 3 maart was het feest: het echtpaar 

Slothouwer was zestig jaar getrouwd! Dit 

heugelijke feit ging natuurlijk niet in stilte voorbij: 

er waren mooie corsages, er was lekker gebak en 

natuurlijk waren er ook de hartelijke felicitaties!

Terugblik activiteiten
De Nieuwe Antoniehof

OOK DIT JAAR VIERING KONINGSDAGOOK DIT JAAR VIERING KONINGSDAG
Koningsdag begon traditiegetrouw met het 

hijsen van de vlaggen: een in de achtertuin en 

een in de voortuin. Natuurlijk was er oranje 

gebak en er was ook gezorgd voor een feestelijk 

tintje. En wat voor een feest... Het Eper koor 

Doetmaes kwam optreden in de voortuin. Met 

vrolijke muziek en met enthousiasme zorgde het 

koor ervoor dat niemand stil kon blijven staan of 

zitten. Uit volle borst werd er meegezongen. Wat 

hebben we weer van Doetmaes genoten!
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ACTIVITEITEN | CLIVIA #3

Bingo!

14 april was het zover: bingo! Wat 

een gezelligheid! Samen de spanning 

of je wel of niet iets gaat winnen. 

Er waren leuke prijsjes gehaald. 

Gelukkig heeft iedereen die meedeed 

iets gewonnen. Tot slot was er voor 

iedereen nog een drankje en ging 

iedereen met de gewonnen prijs weer 

terug naar de groep.

Cakejes versieren
Dinsdag 28 april hebben we het nuttige 

met het aangename verenigd. We hebben 

cakejes versierd met allerhande lekkers. 

Natuurlijk moesten de ‘kunstwerkjes’ 

daarna geproefd worden, met een drankje 

erbij. Om alle extra calorieën er weer af 

te krijgen, nog even heerlijk samen een 

beweegspel gedaan. De grote parachute 

kwam daarbij goed van pas. Het is erg fijn 

om samen met de groep op een andere 

manier te bewegen.

CREATIVITEIT TEN TOPCREATIVITEIT TEN TOP
De creativiteit van naasten van personeel mag er zeker zijn! 

Want: hoe kunnen we de bewoners en hun geliefde toch zo 

dicht mogelijk bij elkaar brengen zonder de coronaregels te 

overtreden?

En wat een prachtig resultaat heeft deze creativiteit 

opgeleverd! De een komt met het idee om een plaat van 

plexiglas voor in de deuropening te maken. De ander vult dit 

aan met het maken van een frame op wieltjes. Zo mooi en fijn 

dat dit belangeloos gedaan wordt.
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ACTIVITEITEN | CLIVIA #3

Terugblik activiteiten
De Nieuwe Antoniehof

Doosjes maken
Donderdag 7 mei hebben de dames 

spullen gehaald om doosjes te 

versieren. Er was animo genoeg en er 

zijn mooie doosjes gemaakt.

Optreden koor 
De Schaapspoort
 

Zaterdag 11 april, de dag voor Pasen, hebben we 

in de voortuin mogen genieten van een prachtig 

optreden van het koor van de evangelische gemeente 

De Schaapspoort. Het koor werd begeleid door een 

gitarist. Gelukkig was het mooi weer; de terrasdeuren 

konden open. Het was genieten!

BEVRIJDINGSDAG 5 MEIBEVRIJDINGSDAG 5 MEI
Wat een geluk dat we op Bevrijdingsdag 

nog een keer konden genieten van 

het Eper koor Doetmaes. En wat voor 

een feest werd het weer! Gedanst, 

gezongen, gedeind, GENOTEN!
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ACTIVITEITEN | CLIVIA #3

Verwend door 
Friethuys!

Woensdag 22 april zijn we enorm 

verwend. Friethuys Epe kwam met de 

frietkar naar ons toe en we hebben 

een superlunch gehad. Bewoners 

en personeel werden getrakteerd op 

patat met saus en een snack. Wat een 

verwennerij en wat hebben we ervan 

genoten!

Het zijn de kleine 
dingen die het doen...
Even voor jezelf bezig zijn.

Een lekkere kop chocolademelk met slagroom.

Proberen piano te spelen, omdat het alweer een tijd 

geleden is dat je dat gedaan hebt.

Samen met een medebewoner de krant lezen.

Een wandelingetje maken.

Even wat rommelen in de tuin.

Beeldbellen met familie.

Wandelen in de tuin.

Kletsen met familie bij het hek.

Een tijdschrift doorbladeren.

Noem het maar op. 

Kleine activiteitjes die het leven aangenaam maken.

Het regende cadeaus!
Wat hebben we toch een prachtige mensen 

en bedrijven om ons heen! Hier een kleine 

greep uit alles wat we gekregen hebben van 

mantelzorgers, vrijwilligers en bedrijven: 

bloemen, chocolade, koeken, plantjes, gebak, 

complete maaltijd, te veel om op te noemen!

Wat een warmte hebben we mogen ontvangen!
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ACTIVITEITEN | CLIVIA #3

Terugblik activiteiten
De Nieuwe Antoniehof

LAKEN OMGETOVERD IN GROETLAKEN OMGETOVERD IN GROET
Woensdag 22 april hebben de bewoners samen met het 

personeel een hagelwit laken omgetoverd in een groet 

voor mantelzorgers en vrijwilligers. Handschoenen aan en 

kliederen maar! Vingerverf op de hand(schoen) en op het 

laken drukken om een mooie handafdruk te maken. Ook 

het personeel vond het leuk een ‘handje’ te helpen met het 

vullen van het laken.

Een mooie groet die via een print naar de mantelzorgers en 

vrijwilligers verstuurd is.

Ook dit jaar 
Moederdag
Natuurlijk gaat Moederdag niet 

stilletjes aan onze bewoners voorbij. 

Bij het ontbijt kregen de moeders 

een mooie rode roos en een doosje 

met bonbons. Een goed en fijn begin 

van de dag! 

Nog meer warmte van 
bekenden en onbekenden
 

Wat een leuke kaarten, kaartjes en tekeningen 

hebben we mogen ontvangen. Wat prachtig! En 

het wordt zo gewaardeerd door de bewoners. 

Als de post komt en er weer leuke attenties van 

deze of gene bij zitten, dan wordt alles uitvoerig 

gelezen en herlezen. Zo warm en lief!
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ACTIVITEITEN | CLIVIA #3

Geen bezoek en toch 
muziek...
Vanaf het moment dat we geen bezoek meer 

mochten ontvangen, kwam er ineens onverwacht 

talent bovendrijven: Bernd, onze logopedist, en 

Marleen, onze teamleidster, hebben een prachtig 

minioptreden verzorgd voor de bewoners op 27 

maart. Er is heerlijk meegezongen.

DE PAASBRUNCH
Ook dit jaar heeft het personeel een heerlijke 

brunch klaargemaakt voor Pasen. De tafels 

waren prachtig gedekt en er waren speciale 

bloemstukken gemaakt voor op de tafel.

Schilderen troef!

Woensdag 8 april hebben we heerlijk in de 

tuin paasbakjes geschilderd. Een extra fijne 

activiteit omdat het de eerste activiteit van dit 

jaar buiten in de tuin was.

Dag van de Zorg
Dinsdag 12 mei - Dag van de Zorg. 

Willem Gunneman heeft op iedere 

locatie een kort optreden gegeven. 

Dus ook op De Nieuwe Antoniehof. 

Hij vertolkte een speciaal lied voor 

het personeel omdat het de Dag van 

de Zorg was. Bewoners hebben zeker 

ook genoten van zijn optreden.
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ACTIVITEITEN | CLIVIA #3

ACTIVITEITEN 
DE NIEUWE ANTONIEHOF

DATUM ACTIVITEIT

Juli

Iedere week op dinsdag bezoek van aaihond Amy

Om de week komt de pianist op maandagmiddag

8 juli Bus-uitje (huis 6)

9 juli Biodanza

10 juli Zin in zingen

17 juli Zingen met mevrouw Jansen

22 juli  Bus-uitje (huis 4)

28 juli Visboer komt 

Augustus

Iedere week op dinsdag aaihond Amy

Om de week komt de pianist op maandagmiddag

3 augustus Knuffelteam

4 augustus Bus-uitje (huis 6)

13 augustus Biodanza

18 augustus Bus-uitje (huis 4)

25 augustus Visboer komt

September

Iedere week op dinsdag aaihond Amy

Om de week komt de pianist op maandagmiddag

2 september Bus-uitje (huis 6)

3 september Accordeoniste

10 september Biodanza

15 september Bus-uitje (huis 4)

22 september Visboer komt

29 september Bus-uitje (huis 6)

juli, augustus en september 2020

Omdat er bij het drukken van deze Clivia nog niet bekend is hoe de coronamaatregelen tegen 

die tijd zullen zijn, kiezen we voor plaatsing van een globaal activiteitenrooster. Niets staat 

vast en is zeker. Kijk daarom op de affiches welke activiteiten er aangeboden worden. Als we 

weer bezoek van buiten kunnen ontvangen, zal het rooster er als volgt uit gaan zien:
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JAPANSE GROENTESOEP MET KIPSTUCKJES

RECEPT | CLIVIA #3

Heel epe bakt!

Eet smakelijk!

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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UIT DE OUDE DOOS | CLIVIA #3

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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UIT DE OUDE DOOS | CLIVIA #3

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.



NUMMER 3 2020 | CLIVIA14

VAN DE CLIËNTENRAAD 
LOCATIE EPE

CLIËNTENRAAD | CLIVIA #3

Ook voor cliëntenraden gaat tijdens de 

quarantainetijd het dagelijks werk gewoon door. Met 

de toch al bovenmatige inzet die van zorgpersoneel 

wordt gevraagd, wil je als cliëntenraad niet de druk 

nog verder opvoeren. Maar ja, de generieke belangen 

en veiligheid van de cliënten zijn wel onze primaire 

uitgangspunten en waar nodig moeten we toch 

informatie uitwisselen en een goede en veilige zorg 

bewaken. Deze afweging heeft voor de cliëntenraad 

Epe de afgelopen tijd extra meegewogen in de 

overleggen die we al dan niet digitaal konden 

voeren. In de beginperiode konden we nog wel even 

rustig aan doen, maar gedurende de verlengingen 

werd het sentiment buiten de verzorgingslocaties 

steeds harder en het sentiment binnen de 

verzorgingslocaties steeds neerslachtiger. Waar je 

als cliëntenraad dan juist dichter bij het personeel en 

cliënten wilt staan, wordt de niet-bezoekenregeling 

een behoorlijke sta-in-de-weg. Via deze weg daarom 

de complimenten aan alle betrokken partijen omdat 

goed samenwerken lastiger was dan voorheen, maar 

er toch veel tot stand is gekomen binnen dit geheel 

nieuwe speelveld.

Gelukkig is er licht aan het einde van de tunnel. 

Nu de besmettingen afnemen en de eerste 

bezoekregelingen voor coronavrije instellingen 

(de locaties in Epe zijn dit gelukkig) tot stand zijn 

gekomen, heeft de cliëntenraad van Epe enkele 

taarten aan de bewoners gestuurd. Hierdoor 

kunnen zij onder het genot van wat lekkers de 

helaas noodzakelijke papierwinkel invullen om 

langzamerhand hun directe naasten weer veilig te 

kunnen ontmoeten. Laten we hopen dat er snel kan 

worden opgeschaald en het dagelijks leven voor 

iedereen weer wat dragelijker wordt.

Wil jij je ook inzetten voor de belangen van 
de bewoners en cliënten van Viattence? 
Neem dan contact op met je lokale 
cliëntenraad. Deze raad is altijd op zoek 
naar goede mensen met het hart op de 
juiste plaats en jij kunt je naasten helpen 
op een manier die er echt toe doet.

De cliëntenraad Epe 

De cliëntenraad in coronatijd
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CLIËNTENRAAD | CLIVIA #3

Beste bewoners en medewerkers

Onzichtbaar
Er waait iets over het land
En net als de wind
Is het er wel
Maar zie je het niet
Onzichtbaar, totdat
Het het uiterlijk aanneemt
Van een ziek persoon
En daarmee zichtbaar wordt
Net zoals geluk en liefde
Hoop en plezier
Onzichtbaar zijn totdat iemand 
Met een gebaar of een glimlach 
Het een uiterlijk geeft en daarmee zichtbaar maakt. 

Met dit gebaar willen we jullie graag een smakelijk en gezellig

moment bieden in deze voor jullie zo lastige coronatijd.

Cliëntenraad Epe

Gerda Smith, Berend Boeve, René Draaijer,

Jan Wouter v/d Straaten en Ria Franke
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ACTIVITEITEN | CLIVIA #3

Duo DiJon 
 

Altijd weer is een optreden van Dies en John (Dijon) een 

succes. Hun hondje ligt rustig op een kleedje tijdens het 

optreden. Gezellige, sfeervolle liedjes die we allemaal 

kennen, passeerden de revue.

Er goed 
uitzien op de 
Dorpse Beek 
en De Grift
De kapster komt niet, maar de 

bewoners willen er wel goed 

uitzien. Ook wordt er gewerkt 

en gefietst op de hometrainer. 

Lekker stukje langs het Kanaal!

GENIETMOMENT IN DE GENIETMOMENT IN DE 
TUIN DORPSE BEEK/DE GRIFTTUIN DORPSE BEEK/DE GRIFT
Genieten van het mooie weer in april en van 

muziek achter het hek!

Terugblik activiteiten
De Klaarbeek
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ACTIVITEITEN | CLIVIA #3

Hoogwerker
De hoogwerker van Herms is ook bij De Klaarbeek 

geweest. Hierdoor konden er mooie ‘bezoekjes’ 

gebracht worden aan de bewoners!

Op naar Intratuin!

Kort voordat het coronavirus zich 

aandiende, konden we nog naar de 

Intratuin.

KERKKOORKERKKOOR
Op zondag 3 mei kwam er een 

kerkkoor zingen uit Wapenveld. 
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ACTIVITEITEN | CLIVIA #3

Kindertekeningen

De foto’s van de kaarten en tekeningen zijn op het 

prikbord van Het Praathuis geprikt.

MERCIMERCI
Merci doosje en briefje was een blijk van dank.

Koningsdag
Op Koningsdag kwamen de koning en koningin 

langs voor de bewoners en maakten een gezellig 

praatje met hen. Ook brachten ze wat lekkers mee 

voor bij de koffie.

’s Middags kwam het draaiorgel enkele gezellige 

deuntjes draaien.

Terugblik activiteiten
De Klaarbeek
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ACTIVITEITEN | CLIVIA #3

OPKIKKERTJEOPKIKKERTJE
Vlak voor Pasen had Rian Kramer opkikkertjes 

gemaakt voor alle bewoners en personeel. De actie 

werd zeer gewaardeerd.

Muziekmiddag
Er was een gezellige muziekmiddag in de hal 

van de appartementen. In verband met de 

anderhalve-meter afstand kon iedereen vanuit 

zijn eigen deur luisteren en kijken. Met een 

oude dj, met zijn vrouw en twee lieve clowns 

die even meedansten. Natuurlijk was er ook 

een hapje en een drankje.

Moederdag 
Dorpse Beek
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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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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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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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Terugblik activiteiten
De Klaarbeek

PAASHAZEN PAASHAZEN 
 

Met Pasen gingen de gastvrouwen verkleed als 

paashaas de koffie rondbrengen op de etages. 

Hiermee toverden zij bij werkelijk iedere bewoner 

een glimlach op het gezicht!

Paasattentie
De handgetekende bordjes met paaseitjes zijn 

gemaakt door onze lieve vrijwilligster Erica; ze zijn 

uitgedeeld op de eerste etage.

Cliniclowns  
Roos en Peer 
In de coronatijd werden de 

bewoners verwend door Roos en 

Peer. De twee clowns kwamen 

buiten de ramen lappen, wat een 

gezellige boel was.
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Bloeiende plant  
van de Rotary
Elke bewoner kreeg van de Rotary  

uit Epe een bloeiende plant.

SNACKMOBIELSNACKMOBIEL
En dan is er voor alle bewoners een 

snackmobiel. Iedereen kreeg een heerlijk 

versgebakken patatje met een snack. 

Dank je wel, Nanda van de Hoop 

(van Friethuys in Epe). 

Stroopwafelconcert

De bewoners genoten vanaf hun balkon, vanuit 

de tuin bij kleinschalig wonen of vanaf het terras 

van De Wijerd. Het was genieten van mooie 

muziek die drie muzikanten voor ons ten gehore 

brachten. 

Bovendien konden alle bewoners genieten van 

een overheerlijke stroopwafel die ze van de 

muzikanten aangeboden kregen. 
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Terugblik activiteiten
De Klaarbeek

Unit geplaatst
Onze collega van Effe Buurten, Anneke Voois, heeft 

de plaatsing geregeld van een unit door bouwbedrijf 

Van Norel en de firma Herms. Nu kunnen onze 

bewoners weer iets dichter bij hun familie komen. Er 

wordt al veelvuldig gebruik van gemaakt.

Stuwwal/Zilverbeek

Wij kregen van de familie veel complimenten door middel 

van een oorkonde aan het raam tot bloemen en wat lekkers 

toe. En een mooie getekende straat van de kids. Maar na 

dat lekkers moest er ook bewogen worden; dus gingen wij 

gymmen en met de mensen dansen bij een live-optreden 

van diverse personen. Geweldig wat mooi, in deze bizarre 

tijd. Maar de gezondheid staat bovenaan, dus blijf gezond!

Groeten en bedankt namens de collega’s afdelingen 

Stuwwal/Zilverbeek

ACTIVITEITEN | CLIVIA #3
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Albert Heijn

De bossen bloemen komen van 

de Albert Heijn uit Epe en zijn 

verdeeld over de afdelingen. 

Bedankt, Albert Heijn!

DRAAIORGEL EPEDRAAIORGEL EPE
Robin Hendriks is twee keer in De Klaarbeek 

geweest met zijn draaiorgel. Hij was hier op 

verzoek van Stichting Welzijn Ouderen Emst. 

Deze stichting heeft dit op dinsdag 14 april 

aangeboden aan alle locaties van Viattence 

Epe. De tweede keer dat Robin kwam, was 

op Koningsdag. Zo vrolijkte hij de boel op 

en konden we die dag vieren met gezellige 

deuntjes.

Narcisbolletjes  
van de Wibra
De bolletjes narcissen komen van de 

Wibra in Epe; zo steekt het bedrijf al onze 

medewerkers een hart onder de riem!

ACTIVITEITEN | CLIVIA #3
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