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Stichting Vrienden 
van Viattence

Binnen Viattence zijn drie Vrienden van … 

stichtingen actief.

Dit zijn:

•  Stichting Vrienden van De Klaarbeek en  

De Nieuwe Antoniehof (Epe)

• Stichting Vrienden van De Speulbrink (Vaassen)

• Stichting Vrienden van Viattence (Heerde-Wezep)

Alle stichtingen financieren kosten voor 

welzijnsbevorderende activiteiten voor cliënten 

van een of meerdere locaties van Viattence. Het 

gaat hierbij om uitgaven die niet uit het reguliere 

budget van Viattence bekostigd kunnen worden. De 

Vriendenstichtingen willen door middel van giften, 

schenkingen en legaten aan voldoende financiële 

middelen komen om deze speciale verzoeken te 

kunnen honoreren en bekostigen. 

St. Vrienden van De Klaarbeek en  

De Nieuwe Antoniehof:

Anneke Terpstra

boterpstra@hetnet.nl

rek.nr. NL86 RABO 0135 9470 14

St. Vrienden van De Speulbrink:

Dhr. A. Janssen

abmgjanssen@gmail.com       

rek.nr. NL47 ABNA 0631 5488 66

St. Vrienden van Viattence:

Dhr. J. Tuinman

0578-694944, jantuinman52@gmail.com

rek.nr. NL86 INGB 0692 1144 24
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Het jaar 2021 is met een raar begin en zeker 

ook geen leuk uiteinde afgesloten. En wat voor 

een jaar! Een jaar waarin we stappen vooruit 

hebben mogen zetten, maar ook stappen terug 

hebben moeten doen in verband met corona. 

Helaas zijn de mondkapjes weer terug in het 

dagelijkse beeld van de bewoners. Jammer, 

maar het is niet anders. En helaas, helaas 

hebben we een volledige lockdown. Het mooie 

weer komt er hopelijk snel aan en zorgt dat  

de besmettingen en ziekenhuisopnames snel 

dalen. 

Mantelzorgers kunnen heerlijk op bezoek 

blijven komen en verschillende activiteiten 

kunnen ook gewoon door blijven gaan. 

Sommige weliswaar met aanpassingen, maar 

ze gaan door! Dat zijn niet de enige twee dingen 

die kunnen. Gelukkig maar. Zoals te lezen is in 

deze Clivia is er volop aangeboden aan onze 

bewoners.  

Daarnaast was er in december nog een kleine 

feestweek op De Nieuwe Antoniehof. In die 

week was het vijf jaar geleden dat de eerste 

bewoners bij ons zijn komen wonen. Samen 

een nieuw thuis inregelen en ontdekken. En 

wat voor een huis hebben we nu samen. Een 

veilig, gezellig en mooi huis waarin de bewoners 

centraal staan. Er is heel veel mogelijk en 

we blijven kijken naar puntjes die we kunnen 

verbeteren of aan kunnen passen. 

De winter is in volle gang. Ondanks dat we nu 

niet meer in de tuin kunnen zitten, genieten we 

er volop van. Is het niet via het raam of via de 

televisie, dan is het wel vanuit de Viattence-bus 

als we eropuit gaan. 

Met vriendelijke groet,

Frances van Ommen

dagbestedingscoach 
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Terugblik activiteiten
De Nieuwe Antoniehof

Baby op bezoek
Niets is er mooier dan dat er een baby op bezoek komt. Alle 

harten smelten en zelfs het mannenhart is er niet tegen 

bestand. En dan te bedenken dat het vaak al de vierde of 

soms zelfs de vijfde generatie is die op bezoek komt.

Hoe bijzonder eigenlijk, daar staan we niet altijd bij stil.

Bloemstukjes met pompoenen

Afgelopen herfst hebben we in de serre 

weer prachtige bloemstukjes gemaakt met 

pompoenen en herfstbloemen. Er zijn weer 

prachtige creaties gemaakt. Ieder stukje was 

anders, ondanks dezelfde materialen.

Mooi om te zien hoe de bewoners, ieder op zijn 

of haar eigen manier, er iets moois van maken.
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AAIHONDAAIHOND
Iedere week is het weer een feestje als Marjan met Amy 

komt. Zij vormen ons aaihondenteam. Ze bezoeken dan 

elke groep. Veel bewoners willen Amy wel even aaien of 

knuffelen. Het mooie is dat Amy dat heel erg fijn vindt; 

ze is zo’n lieverd. Ze gaat er rustig voor zitten om een aai 

of een klopje te krijgen van wie dan ook. Want niet alleen 

de bewoners vinden het fijn dat Marjan en Amy komen, 

maar ook personeel en mantelzorgers.

Busuitje 

Bijna elke maand trekken we er met bewoners op 

uit om een uitje met de Viattence-bus te maken. 

Heel lang hebben we alleen rondritten mogen 

maken, maar afgelopen zomer konden we ook 

weer ergens naar binnen. Dat is ook in deze Clivia 

te zien. 

Maar wat genieten de bewoners van de rondrit! 

Genieten van de omgeving en de natuur. 

Natuurlijk rijden we soms ook langs heel bekende 

plekjes in de omgeving. Zoals de straat waarin 

iemand gewoond heeft of we stoppen zelfs even 

bij zijn of haar vroegere woning. 

Altijd fijn om er even uit te zijn en de bossen, de 

heide en de dorpen te zien.

Gekregen 

Ook de afgelopen tijd hebben we nog lieve, leuke en lekkere 

dingen gekregen. Van Bolletje kregen we bijvoorbeeld 

een grote tas vol lekkers. Verder werden we verrast met 

bloemen, gebak, cake enz. Te veel om op te noemen.

Onze dank gaat uit naar iedereen van wie we iets hebben 

mogen ontvangen.
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Mondharmonica

Hoe mooi is dat! Een mantelzorger die zijn 

mondharmonica mee heeft genomen en daar een 

prachtig stukje muziek begint weg te geven, terwijl 

hij voor zijn vrouw staat die er gelijk op reageert. 

Lachen en heen en weer wiegen. Prachtig om te 

zien.

Maar niet alleen zijn vrouw genoot ervan. Ook 

de andere bewoners hebben heerlijk kunnen 

meegenieten.

Helpen 
Hoe fijn is het om even te kunnen helpen in het huishouden. Even 

helpen met aardappels schillen of de was vouwen. Soms komt er hulp 

bij iets waarvan we het niet verwacht hadden. Op een ochtend was een 

van de bewoners zo lief om op ieder ontbijtbordje alvast wat beleg te 

strooien voor de andere bewoners. Hoe lief is dat!?

EEN HOND IS ALTIJD WELKOM EEN HOND IS ALTIJD WELKOM 
We hebben natuurlijk ons eigen aaihondenteam, bestaande uit 

bazin Marjan en labradoedel Amy. Maar als er een hond met bezoek 

meekomt, laten we de kans natuurlijk niet voorbijgaan om ook deze 

hond even te aaien.
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De goochelende ijscoman
23 augustus, een prachtige dag. En opeens zie je in de 

achtertuin een karretje, een ijscoman en een clown. 

Iedereen mocht een ijsje komen halen. Maar of je 

het ijsje uiteindelijk ook kreeg, was de grote vraag. 

Want deze ijscoman was geen gewone ijscoman: hij 

goochelde met ijsjes. Dan had je een leeg hoorntje in 

je hand en het volgende moment was in één keer het 

hele ijsje foetsie.

Enkele bewoners konden er smakelijk om lachen. 

Gelukkig had iedereen aan het einde van de middag 

een heerlijk vers geschept ijsje gekregen. Sommige 

bewoners zelfs meer dan één!

De clown liep rustig rond in de tuin en maakte een 

praatje met iedereen. Natuurlijk haalde zij ook her en 

der een grapje uit. 

Kringloop
Als je nog goede spullen hebt staan op je 

kamer en er zelf niets meer aan hebt, is 

er vast wel iemand anders die het nog wel 

kan gebruiken. Weggooien is per slot van 

rekening zonde.

Sporten – 
wie doet mee?
Hoe fijn is het om lekker even te bewegen: 

samen dansen, overslaan met een ballon of 

even fietsen op ons fietslabyrint. 
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Genieten van het 
voorlezen!
Iedere week komt Monique om een bewoonster voor te 

lezen uit een boek dat deze bewoonster zelf uitgekozen 

heeft. En iedere week weer zit de bewoonster zo in het 

verhaal dat ze er echt uitgehaald moet worden. Ze gaat 

helemaal mee in de tijd waarin het boek zich afspeelt. 

Dat daar dan ook weer mooie, en soms ook heftige, 

verhalen uit voortkomen, blijkt ook iedere week. Er 

ontstaan altijd weer gesprekken naar aanleiding van het 

boek.

Bijna een uur lang is de vrijwilligster er om zoiets moois 

te brengen. Het hoeft allemaal niet zo ingewikkeld te zijn 

iedere keer; het zijn de kleine dingen die ertoe doen.

EEN NIEUWE TUINAFSCHEIDINGEEN NIEUWE TUINAFSCHEIDING

En ineens stonden daar twee vrijwilligers 

die een nieuwe tuinafscheiding kwamen 

plaatsen: de ene aan de zijkant bij huis 6 in de 

achtertuin en de tweede bij huis 4. Hoe fijn! 

Geen inkijk meer van de buren en een mooie 

groene afscheiding naar de straatkant toe. 

Hopelijk groeit het snel dicht.
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Zomerviering ‘Water’
Op 10 september heeft Dorien ons een 

zomerviering aangeboden met als thema Water. 

Ze deed dat samen met een vrijwilligster. Omdat 

het mooi weer was, hebben we de dienst heerlijk 

in de tuin kunnen houden. Dat was dubbel 

genieten.

Zin in gesprek
Dorien, onze geestelijk verzorgster, komt op regelmatige basis ‘zin in 

gesprek’ aanbieden aan de bewoners die daar graag bij aan willen sluiten. 

Iedere keer is het weer mooi om te horen van elkaar hoe we over bepaalde 

onderwerpen denken en wat we meegemaakt hebben.

Alles kan aan bod komen: van heel serieuze onderwerpen tot luchtige. 

Fijn om elkaar op een andere manier te leren kennen en je verhaal te 

kunnen vertellen.
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Jeugd en opleiding

Anton Pieck werd op 19 april 1895 geboren in 

Den Helder als helft van een tweeling. Zijn ouders 

waren Henri Christian Pieck en Petronella Pieck. 

Zijn broer was Henri Christiaan, die eveneens 

kunstschilder werd. Nog voor hij naar 

school ging, was Anton al aan het 

tekenen. Toen hij drie was en een 

keer voor het raam stond te huilen, 

vroeg zijn moeder wat er aan de 

hand was: ‘Ik kan de regen niet 

tekenen!’ Op zesjarige leeftijd kregen 

beide broers tekenles van J.B. Mulders, 

die een avondschool had waar de broers, 

naast de lagere school, naartoe gingen. Hij merkte 

de begaafdheid van de tweeling op en leerde ze de 

grondbeginselen van perspectief en proportie.

In 1906 maakte de elfjarige Anton zijn eerste, 

bewaard gebleven ‘ijsvermaakje’, een schaatstafereel 

met op de achtergrond een huis waarvoor een man 

staat en twee kinderen uit het raam kijken: vader 

en de broers Pieck. In datzelfde jaar won Anton 

de eerste prijs van een huisvlijtwedstrijd met een 

aquarel waarop een stilleven met een bruin potje 

op een oude stoof te zien is. De prijs bestond uit vijf 

tubes verf en een fixeerspuit. ‘Ik was er geweldig 

trots op en geweldig gelukkig mee’, aldus Anton later, 

want hij had een prestatie geleverd die erkenning 

kreeg. In 1906 verhuisde het gezin naar Den Haag, 

de geboorteplaats van vader Pieck. Hier volgden de 

broers na school van zeven tot tien uur ’s avonds 

de tekencursus van de Koninklijke Academie van 

Beeldende Kunsten.

Op veertienjarige leeftijd behaalden de beide broers 

Pieck hun l.o.-akte tekenen en drie jaar later de m.o.-

akte. Anton begon met lesgeven aan het instituut 

waar hij leerling was geweest; daarvoor moest hij 

zich ook in de kunstgeschiedenis verdiepen. Henri 

werd als de kunstenaar van de twee beschouwd en 

mocht de Rijksakademie voor Beeldende Kunsten 

in Amsterdam gaan volgen. Op het instituut waar 

hij lesgaf, leerde Anton de kunstschilder en etser 

Herman Heuff kennen, in wiens atelier een kleine 

pers stond. Daarop drukte Anton zijn eerste ets.

Dienstplicht

Van 1915 tot 1917 vervulde Anton zijn dienstplicht, 

waarvoor hij in 1916 vier maanden in de kazerne 

aan de Leusderweg te Amersfoort gelegerd was. 

Overdag exerceerde hij of vervulde velddienst; in 

de avond mocht hij de stad in. In dat jaar maakte 

hij veertien prenten; op zijn strozak gezeten 

bewerkte hij zijn koperplaat. Te Amersfoort etste 

hij het klooster, gevels, een winkeltje en andere 

Anton Pieck
Anton Franciscus Pieck (Den Helder, 19 april 1895 - Overveen, 24 november 

1987) was een Nederlands kunstschilder, tekenaar, etser en graficus. Pieck is 

vooral bekend geworden vanwege zijn romantische tekeningen van levendige 

taferelen uit een geïdealiseerd, nostalgisch verleden en om zijn sprookjesbos 

in De Efteling. Als boekillustrator kon Anton zich meten met de grote Engelse 

voorbeelden uit de twintigste eeuw; hij drukte een belangrijk stempel op het 

beeld van de wereldliteratuur in de Nederlandse vertaling.
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onderdelen van het straatbeeld. Zijn productie uit 

1916 en 1917 telt meer dan veertig etsen. Amersfoort 

maakte blijvend indruk: het laatste schilderij uit zijn 

leven stelt De Teut voor, een niet meer bestaande 

Amersfoortse wijk.

Na zijn bevordering tot sergeant werd Anton 

overgeplaatst naar Den Haag en toegevoegd aan 

de instelling Ontwikkeling en Ontspanning, waar hij 

tekenles gaf aan andere dienstplichtigen.

De overplaatsing naar Den Haag betekende ook dat 

de banden met oude vrienden werden aangehaald. 

Met name Daalhoff oefende grote invloed uit op 

Piecks ontwikkeling. Hij herkende veel van zijn 

eigen karakter in ‘de fijne kunstenaarsnatuur van 

de ervaren sprookjesschilder, wiens werk hij diep 

bewondert’. Daalhoff kon enthousiast vertellen 

over de schoonheid van de kunst van andere tijden 

en vreemde volkeren. Deze gesprekken gaven 

een andere richting aan Antons gevoelsleven. 

Hij werd erdoor opgenomen in een kleurrijk 

verbeeldingsleven, waarin hij zich veilig thuis voelde. 

In 1917 leerde hij Jo van Poelvoorde kennen, een zus 

van Hendrik van Poelvoorde, een van de militairen 

met wie Anton bevriend was geraakt vanwege een 

gemeenschappelijke belangstelling voor tekenen. 

Na hun huwelijk in 1922 verhuisden de Piecks naar 

Heemstede.

Eerste boekillustratie 

In de oorlog, in 1916, verscheen de roman Pallieter 

van de auteur Felix Timmermans uit het Belgische 

Lier. De Vlaamse sfeer en de breugeliaanse 

taferelen wekten het enthousiasme van Anton 

op. Op Timmermans’ initiatief vroeg uitgever Van 

Kampen aan Pieck de tiende druk van Pallieter te 

illustreren. Vervolgens werd hij voor vele illustraties 

gevraagd; onder meer illustreerde hij de Camera 

Obscura van Hildebrand, de sprookjes van 

Hans Christian Andersen en van de gebroeders 

Grimm, Sil de Strandjutter van Cor Bruijn en Nils 

Holgersson van Selma Lagerlöf. Pieck is dertien 

jaar bezig geweest illustraties te maken voor een 

zestiendelige uitgave van de vertellingen van 

Duizend en één nacht.

Tekenleraar 

Van 1920 tot zijn pensionering in 1960 was 

Pieck tekenleraar aan het Kennemer Lyceum 

in Bloemendaal. Deze betrekking bood hem 

financiële zekerheid en daarmee de vrijheid alleen 

de illustratieopdrachten aan te nemen die hem 

aanstonden.

Efteling 

Aan het eind van 1951 werd Anton Pieck benaderd 

door de Eindhovense cineast Peter Reijnders om 

een sprookjespark te ontwerpen. Aanvankelijk 

voelde Pieck daar niets voor; hij dacht dat het van 

karton gemaakt zou worden en dat het iets tijdelijks 

zou worden. Uit een gesprek werd duidelijk dat het 

materiaal waarmee gebouwd zou worden, bestond 

uit echte oude dakpannen 

en bakstenen: het zou 

permanent worden. 

Anton Pieck begon 

met het ontwerpen 

van de eerste tien 

sprookjes, onder andere 

Doornroosje, Langnek, 

de Chinese Nachtegaal, 

de put van Vrouw 

Holle, Sneeuwwitje en 

de Kikkerkoning. Op 

31 mei 1952 opende sprookjespark De Efteling, 

dat inmiddels is uitgegroeid tot het grootste 

attractiepark van de Benelux en dat ook buiten 

Nederland grote faam geniet. 

Anton Pieck overleed op 24 november 1987 te 

Overveen.
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Terugblik activiteiten
De Nieuwe Antoniehof

SJOELEN SJOELEN 
Hup, even tijd en de sjoelbak op tafel! Altijd 

weer een succes. En fanatiek dat sommigen 

dan worden. Heerlijk om samen te doen. 

Na het zien van een televisieprogramma over uitbuiting 

van meisjes was mevrouw De Boer aangedaan. Ze wilde de 

meisjes helpen. Samen met een collega is het plan opgevat 

om de handwerkjes van deze ijverige handwerkster te gaan 

verkopen. De opbrengst wordt geschonken aan Free a Girl, de 

stichting die deze meisjes helpt. 

 

De bal is verder gaan rollen en mevrouw De Boer is zelfs op 

de site van Free a Girl geplaatst – met foto en begeleidende 

tekst waarin gezegd wordt hoe lief Yolanthe, ambassadrice 

van deze stichting, dit initiatief vindt. 

Free a girl
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Het zijn de kleine dingen 
die het ’m doen...

En dat geldt ook voor De Nieuwe Antoniehof!

Even de voetjes op de tafel 

Heerlijk in de tuin zijn

Samenzijn

Een lach

Een lekker toetje

Een krantje lezen

Een manicure

Een knuffel

Enz. enz.
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Zingen
Het is zo fijn om samen even te zingen. 

Bekende liedjes samen ten gehore brengen 

en daarbij ook nog even een klein dansje doen 

maakt het helemaal compleet. 

Schade 
En dan schrikt iedereen zich opeens een hoedje! 

Wat een klap en wat een kabaal, zeg! 

Komt ineens het keukenkastje met serviesgoed naar voren! 

Alle borden en kommetjes stuk op de grond. 

 Gelukkig waren er geen persoonlijke ongelukken en is de 

schade beperkt gebleven tot het servies. 

ORCHIDEEËNORCHIDEEËN

Prachtig weer was het 8 oktober. Huis 6 trok er met een aantal bewoners op uit 

om met de Viattence-bus naar de Orchideeënhoeve in Luttelgeest te gaan. 

Daar kregen we een heerlijke pannenkoek als lunch, waarna we het park in 

gingen. We zagen vlinders, vogels en nog veel andere diersoorten. En niet te 

vergeten: we genoten van de prachtige bloemen en planten. 

Terug uit het park dronken we eerst nog even een kopje koffie of thee, met wat 

lekkers erbij, en daarna gingen we weer op weg naar De Nieuwe Antoniehof. 

Helaas, de dag zat er alweer op. Maar wat hebben we allemaal genoten van 

deze prachtige dag! 
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Gebak
In september mochten we een heerlijke taart van de 

Zonnebloem ontvangen. En gesmaakt heeft hij zeker. 

Dorp

Mooi weer en even tijd voor elkaar. Hup, eropuit 

naar het dorp. 

Genieten van het weer en er even uit zijn. 

Natuurlijk mag een ijsje dan niet ontbreken. 

Knuffelen
Dieren hebben iets. Het vertedert bijna iedereen 

wel. Dus als het Knuffelteam op bezoek komt, 

komt iedereen wel even kijken en/of aaien. De 

dieren zijn zo tam als wat. Ze blijven heel lief op 

de handdoeken zitten en lopen en gaan echt voor 

een aai zitten. De verhalen komen dan los bij de 

bewoners en personeel. 

Iedere keer weer is iedereen verbaasd dat de 

kippen en konijnen zo tam zijn en netjes blijven 

zitten. Een klein feestje is het elke keer weer als 

het Knuffelteam komt. 
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In de ochtend worden wij door de 

dagbestedingscoach van De Nieuwe 

Antoniehof, Frances, verwelkomd en wordt 

er besproken hoe het bezoek gaat verlopen. 

De optredens zijn in twee verschillende 

huiskamers. In verband met corona worden 

beide optredens buiten gepresenteerd, via de 

geopende tuindeuren. 

 

Huiskamer I.  Vijf minuten voordat de 

clowns met hun optreden beginnen, word 

ik door Frances in de eerste huiskamer 

geïntroduceerd. Dit geeft de bewoners al 

enige rust zodat ze niet ineens drie nieuwe 

gezichten zien. De bewoners zitten in een 

halve kring, met zicht op de tuindeuren. 

Nadat Frances de tuindeuren heeft geopend, 

komen Olga en Zabor via een omweg door de 

tuin richting de huiskamer, onder begeleiding 

van meegebrachte muziek. 

 

De bewoners in de huiskamer hebben direct 

hun aandacht bij de clowns. Bij sommige 

bewoners zie je een vrolijke spanning op het 

gezicht. Algauw wordt het voor de bewoners 

erg fris in de kamer. Het is buiten 7 à 8 

graden. De bewoners krijgen een warme 

deken. Olga en Zabor doen ondertussen 

behoorlijk mal. Zabor geeft ook aan dat het 

buiten koud is en staat te springen om warm 

te worden. Bewoner Piet die vrij vooraan zit, 

zit te bibberen onder een deken zegt: “Ik had 

nooit gedacht dat jullie zo gek waren.” 

Zabor en Olga vinden de opmerking van Piet 

een compliment en geven hem groot gelijk. 

Bewoner André vindt dat Zabor niet goed 

omgaat met de waslijn en kan er wel om 

lachen dat het inpakken van de wasmand 

steeds niet goed gaat. Een bewoonster die 

vooraan zit, moet vreselijk lachen als Zabor 

voor haar ligt en ze probeert met haar voet 

een wasknijper naar hem toe te schuiven. 

“Auf Wiedersehen!” roept André luid en 

duidelijk bij het afscheid van de clowns. 

 

Huiskamer II.  Ook hier zijn de meeste 

bewoners in een halve kring gaan zitten 

voor de daar aanwezige tuindeuren. Olga en 

Zabor hebben de was weer bij zich. Een van 

de bewoners is zo vriendelijk de chaotische 

waslijn van Zabor vast te houden om daarop 

de was te laten hangen. Je ziet dat de 

bewoners genieten, al gaat het soms allemaal 

wat te snel.  

 

Bij het opruimen van de was, wat telkens 

verkeerd gaat, roept een van de bewoners 

tegen Zabor: “Maak de kamer schoon!” “Ja, 

morgen!” antwoordt Zabor. Er wordt door 

iedereen hard gelachen. Al zwaaiend wordt er 

vervolgens afscheid genomen. 

 

Frances vertelt ons dat de bewoners genoten 

hebben van het bezoek van Olga en Zabor. Ze 

kijkt al uit naar het volgende bezoek van de 

clowns in december. 

 

Ben Bouwhuis, vrijwilliger CliniClowns 

We hebben weer een aantal keren mogen  

genieten van een optreden van de Cliniclowns.  

In december is Ben mee geweest. Ben is sinds het najaar van 2007 vrijwilliger 

bij CliniClows; een paar jaar later werd hij ook ambassadeur van deze stichting.   

Hij ging vorig jaar een keertje mee met een bezoek van CliniClowns Olga en 

Zabor aan De Nieuwe Antoniehof in Epe en schreef er een verslag over. 

CliniClowns
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ACTIVITEITEN | CLIVIA #1

Spel
Even wat anders. Even samen een spel spelen  aan de 

tafel. Even samen bezig zijn. En dan ook nog zo’n grote 

dobbelsteen. Even fijn om te lachen en te ontspannen 

samen. 

KOKENKOKEN
Waar iemand van kan genieten, verschilt per persoon. 

Zo houdt mevrouw Stegeman bijvoorbeeld van 

koken en bakken en helpen. Regelmatig krijgt ze de 

mogelijkheid even te helpen, wat weer erg fijn is voor 

het personeel. Een grapje en even dollen horen er 

dan ook gelijk bij. Daar genieten de andere bewoners 

dan weer van. Een prachtig voorbeeld van een 

win-winsituatie voor iedereen! 

Bakken

En dan komt een mantelzorgster koekjes 

bakken samen met een aantal bewoners. En 

lekker dat het rook in huis en lekker dat het 

smaakte! 
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ACTIVITEITEN | CLIVIA #1

Sinterklaasoptocht

Zaterdag 20 november hebben bewoners en personeel 

met z’n allen naar de intocht van Sinterklaas in Epe 

gekeken. Sinterklaas en zijn pieten kwamen ook even 

langs de ramen wandelen, zodat er gezwaaid kon worden. 

Ook hebben de pieten royaal met pepernoten gestrooid. 

Wat hebben we met elkaar genoten! 

Rummikub
Rummikub. Nog zo’n klassieker naast sjoelen. Een 

tactischer spel waarbij je wat meer je hersens moet 

gebruiken om te kunnen winnen, maar zeker net zo 

leuk om te doen als sjoelen. 

KINDERENKINDEREN
Wat een ontzettende verrassing kregen we 

17 december. Daar kwamen de kinderen uit 

de klas van een dochter van een van onze 

collega’s aan met prachtige zelfgemaakte 

kaartjes. Daarbij zongen ze ook nog mooie 

liedjes. Wat een leuk bezoek was dat. 
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ACTIVITEITEN | CLIVIA #1

Buffet

In oktober heeft team 4 samen met de bewoners 

een heerlijk koud en warm buffet kunnen nuttigen 

van Vossenberg. In november hebben de bewoners 

van 6 ook kunnen genieten van een lekker koud en 

warm buffet van Vossenberg. Even wat anders dan 

anders. Zelf je eten van het buffet kiezen en genieten 

van heerlijke luxe gerechten. Na beide buffetten 

was het nog een keer extra genieten van een zeer 

gevarieerd toetjesbuffet. 

Spelletje

Niets is zo gezellig als een spelletje 

te doen met een vrijwilligster. Ze 

heeft alle tijd en gaat er samen met 

je even goed voor zitten. 

Fysio
Het nuttige met het aangename verenigen. 

Ben, “onze” fysiotherapeut, doet dit zeker. 

Therapie krijgen in de vorm van een dansje is 

zeker niet verkeerd. 



NUMMER 1 2022 | CLIVIA20

Maandag 13 december 2021 was de start van onze lustrumweek. Half december 
was het namelijk vijf jaar geleden dat we onze eerste bewoners mochten ontvangen 
op De Nieuwe Antoniehof. Natuurlijk lieten we dit niet zomaar voorbijgaan. De hele 
week organiseerden we activiteiten voor de bewoners. 

Dinsdag kwam de frietkar om voor iedereen een heerlijk vers frietje 

en een lekkere snack te bakken. En reken maar dat er gesmuld is! 

LUSTRUM

 

Maandag is Wiesje, de directrice,  op de koffie geweest en heeft 

iedereen kunnen genieten van een heerlijk gebakje bij de koffie. 

Daarnaast hebben we ook nog een prachtig cadeau van Wiesje  

mogen ontvangen: een mooi vogelhuisje voor in de tuin. 
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Woensdag was de mini-kerstmarkt voor Free a Girl. 

En wat een geld is er opgehaald! 

Aan het einde van de dag al € 302,50!! 

En daar bleef het niet bij. In de periode daarna zijn nog meer spulletjes verkocht. 

Wat een groot bedrag kan mevrouw nu schenken aan Free a Girl! 

Dank aan iedereen die meegeholpen heeft, op welke manier dan ook. 
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Donderdag kwamen er twee muzikanten: 

de een bracht een viool mee, de ander een 

keyboard. Ze brachten prachtige muziek ten 

gehore waar iedereen van genoten heeft. 

Deze muzikanten kwamen in het kader van 

een Stroopwafelconcert. Dat hield in dat 

er ook een stroopwafelkar aanwezig was 

die superlekkere en grote stroopwafels 

gebakken heeft. Iedereen heeft gesmuld! 

Vrijdag, de laatste dag van de jubileumweek, hebben 

we mogen genieten van een mooie jubileumviering onder 

leiding van Dorien, onze geestelijk verzorgster. Het thema 

van deze viering was ‘Het hart van het huis’.  

We hebben gesproken over waar en wat het hart van 

De Nieuwe Antoniehof is. Wat leeft er in ons hart en 

hoe kunnen we hart voor elkaar hebben. De bewoners 

kwamen zelf aandragen met antwoorden als ‘luisteren 

naar elkaar’, ‘je echt in de ander verdiepen’, ‘leven als 

broeders en zusters’ en ‘lief zijn voor elkaar’. Dit is 

opgeschreven op de hartjes die de bewoners hebben 

meegenomen als hart onder de riem voor de toekomst.  

LUSTRUM
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ACTIVITEITEN | CLIVIA #1

een terugblik

Wat een cadeautjes!

Wat worden we weer omringd door mooie 

mensen! Bewoners, familie, collega’s en 

Viattence. Voor de feestdagen hebben 

we weer heel lieve cadeautjes mogen 

ontvangen. Helaas kunnen er maar een paar 

foto’s geplaatst worden.

Met Kerst hebben we heerlijk kunnen 

genieten van een prachtig buffet: in Huis 4 

was een warm en koud buffet en in Huis 6 een 

stamppottenbuffet. 

Het was weer superverzorgd en iedereen heeft 

weer lekker kunnen smullen! 

Smikkelen en smullen in huis 4 en 6
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ACTIVITEITEN | CLIVIA #1

Oud 
en 

Nieuw
Nieuwjaar

Ook dit jaar was er van alles geregeld voor de 

bewoners die samen met het aanwezige personeel de 

jaarwisseling wilden vieren. Er was gezorgd voor een 

gezellige ‘aankleding’ en we hebben met elkaar en met 

onze geliefden getoast op het nieuwe jaar. 

Vanzelfsprekend hopen we allemaal op een jaar met minder 

maatregelen en een goede gezondheid. 

een terugblik
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GROOTMOEDERS BROODPUDDING  
MET APPEL EN ROZIJNEN                                                     

RECEPT | CLIVIA #1

Heel epe bakt!

gezellig samen
KOKEN!

Iedereen kent wel het recept voor 
wentelteefjes. Vroeger werd dit vaak 
gemaakt om het oude brood op te maken. 
Het recept op deze pagina is ook gemaakt 
van resten oud brood. Bij veel mensen wat 
minder bekend. Het heet Broodpudding, 
maar ook wel Bodding. Dit is een Belgische 
en Nederlandse lekkernij die al in de 
middeleeuwen werd gemaakt. 

Het recept hieronder is een ouderwets 
lekkere broodpudding met schijfjes appel, 
rozijnen en kaneel. Een heerlijk recept in 
deze wintertijd!

Bereiding
•  Verwarm de oven op 180 graden. 

•  Halveer de sneetjes brood. Vet een ovenschaal in 

met een beetje boter.

•  Leg de sneetjes brood afwisselend met schijfjes 

appel dakpansgewijs in de ovenschaal.

•  Klop de eieren met de melk en de suiker los en 

verdeel het mengsel over het brood.

•  Bestrooi dit vervolgens met de gewelde rozijnen en 

kaneel. 

•  Zet de schaal 40 minuten in de oven.

•  Als het gerecht erg donker wordt, kun je het 

afdekken met aluminiumfolie. 

De broodpudding is het lekkerst als hij nog een 

beetje warm is.

(Bron: www.leukerecepten.nl)

Ingrediënten
•  500 cc melk

•  60 gram suiker

•  2 eieren

•  6 sneetjes oud (wit) brood zonder korst

•  4 eetlepels rozijnen (geweld)

•  1 grote appel in plakjes

•  1 theelepel kaneel

•  boter om in te vetten

Materialen
•  middelgrote ovenschaal
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VAN DE CLIËNTENRAAD 
LOCATIE EPE

CLIËNTENRAAD | CLIVIA #1

Het dilemma van de cliëntenraad

Wat heb je nodig om lid te zijn van de cliëntenraad? 

Die cliëntenraad? Dat is toch de klachtencommissie 

van de cliënten, die steeds ruzie maken met het 

zorgmanagement omdat een van die ouderen iets wil wat 

niet past in het moderne zorgplan? Hun naasten worden 

zeker teruggepakt omdat ze kritisch zijn over waar het 

geld in zo’n tehuis aan wordt besteed? Wat ik nodig heb 

om lid te zijn is voor mij niet erg boeiend, want ik zou dat 

toch niet kunnen. Het levert me verder niets op en ik wil 

het mijn moeder ook niet aandoen dat ze er last van krijgt! 

Mijn naam is René Draaijer en ik ben aftredend lid van de 

cliëntenraad Viattence-Epe. Eindelijk wijzer zou je zeggen, 

maar dat is voor mij niet de reden om af te treden. Want 

dat zit er, hoe dan ook, voor alle cliëntenraadsleden aan te 

komen. Een aanstelling is voor drie jaar en maximaal twee 

termijnen, dus je inzet is per definitie tijdelijk. Nieuw bloed 

is altijd nodig. De laatste naaste van mij die zorg kreeg van 

Viattence, is in 2021 overleden en mijn reguliere tripjes 

naar De Klaarbeek zijn daarmee verleden tijd.  

Is daarmee voor mij ook het belang van deelname aan 

de cliëntenraad verdwenen? Nee, natuurlijk niet, maar 

wel is de bron opgedroogd om te weten: wat de cliënten 

willen, waar ze zich aan storen en welke zaken hen in de 

dagelijkse gang van zaken bezighouden. Dat is namelijk 

het enige wat je nodig hebt om een goed cliëntenraadslid 

te zijn: weten wat er speelt. Voorheen was ik mantelzorger 

en toch regelmatig op een van de locaties waar ik bij de 

koffie, in de hal of bij de lift in gesprek was met bewoners, 

dokters, verpleegkundigen, woonzorgassistenten of 

welke functionaris er ook in het gebouw liep. Van mijn 

eigen naasten hoorde ik wat er allemaal gebeurde: goed 

en minder goed. Eigenlijk wat jullie die dit op dit moment 

lezen, vandaag waarschijnlijk ook aan het doen zijn of net 

hebben gedaan. 

Is er dan geen van die clichés waar die ik hierboven 

aangeef? En is dit alleen een wervelend artikel om zieltjes 

te winnen? Nee, de werkelijkheid heeft natuurlijk veel 

meer kanten, maar de hieronder benoemde clichés wil ik 

wel direct ontkrachten. .

1.  Zijn we een klachtencommissie? Nee, wel horen we 

natuurlijk zaken die niet goed gaan en die zijn belangrijk 

en worden altijd vertrouwelijk behandeld, maar in eerste 

instantie bespreek je die als mantelzorger met de 

zorgverantwoordelijke. Als het structurele tegenstellingen zijn 

die meerdere cliënten raken, kan de cliëntenraad bemiddelen.

2.  Is er altijd strijd met de zorg? Nee, vaak is er natuurlijk 

sprake van tegenstrijdige belangen, maar zowel wij als het 

zorgmanagement weten dat we tot in lengte van dagen tot 

elkaar veroordeeld zijn en dat er zonder wrijving geen glans 

is. Belangen worden beargumenteerd en in alle redelijkheid 

worden keuzes gemaakt. Hoe feller het debat, hoe beter het 

resultaat dat beide belangen vertegenwoordigt. 

3.  Ik kan dat niet, ik snap niet eens wat er in sommige 

stukken wordt beschreven. Onzin, er is  altijd wel iemand 

die het wel snapt en in gewone taal kan uitleggen wat ze willen 

of hebben gedaan. Als je kunt praten of schrijven, kun je de 

mening van jou en van de cliënten geven en dan is er altijd wel 

weer iemand die dat netjes kan opschrijven. En anders zorgen 

we dat er zo iemand komt.

4.  Straks is mijn naaste de dupe omdat ik in de 

cliëntenraad zit. Niet aan de orde. De zorg weet dat een 

sterk weerwoord van de cliënten leidt tot betere resultaten 

en dat inspraak van de cliënten ook nog eens moet worden 

verantwoord in de landelijke cijfers. Uw naaste is alleen de 

dupe als zijn of haar mening niet wordt gehoord en met de 

meningen van anderen leidt dit tot verbetering.

5.  Gaat het altijd over geld en levert het me wat op? Ja, het 

levert veel op, maar niet in geld. Zowel bij de zorg als bij ons 

gaat het om welzijn: hoe gebruik je geld om zoveel mogelijk 

welzijn en goede zorg voor de cliënten te realiseren en hoeveel 

heb jij ervoor over dat je naasten zich gehoord voelen, zelfs al 

is het alleen tegen een vrijwilligersvergoeding.

Ik heb aangegeven bij voorkeur te vertrekken als er voldoende 

mankracht is die het stokje kan overnemen. Ook met de 

aflopende tweede termijnen komen we namelijk op dit moment 

slecht uit. Dus als je zelf weet wat er speelt of iemand kent 

die dat weet, overweeg het dan. Ook in je drukke schema kun 

je waarschijnlijk wel een middagje per maand vinden om de 

belangen van de Viattence-cliënten te behartigen. Ik (of ieder 

ander cliëntenraadslid) hoop je binnenkort te ontmoeten. 

Belangstellenden kunnen zich wenden tot de voorzitter  

Ria Franke, telefoonnummer 06 - 5508 3379 of tot de 

ambtelijk secretaris Eipie van den Bosch, telefoonnummer 

06 - 3963 3735, mailadres e.vandenbosch@viattence.nl 
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Bingo!
Elke maand organiseren wij een bingomiddag, waar altijd 

leuke prijsjes te winnen zijn. We beginnen om 2 uur met 

koffie/thee, en natuurlijk wat lekkers erbij. Daarna draaien 

wij twee rondjes bingo. Dan is het weer tijd voor een glaasje 

drinken, met weer wat lekkers erbij. Daarna gaan we verder 

met de bingo. Rond 4 uur is het afgelopen.

Koken en bakken

Eens in de veertien dagen, op maandag, hebben wij 

koken en bakken. Het is er altijd gezellig en er worden 

lekkere versnaperingen klaargemaakt. Een tijdje 

terug kozen we voor pizza, wat inhield dat er best veel 

gesneden moest worden. De pizzageur verspreidde zich 

door het hele huis, toen de pizza een kwartiertje in de 

oven ging. Daarna was het smikkelen!

Terugblik activiteiten
De Klaarbeek

Koffieschenken eerste etage
Twee pieten hebben koffie geschonken op de  

eerste etage van De Klaarbeek. Ze hadden voor  

elke bewoner wat lekkers bij zich.  

ACTIVITEITEN | CLIVIA #1
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GESLAAGDE BURENDAG DE KLAARBEEK:GESLAAGDE BURENDAG DE KLAARBEEK:  
 veel bewoners en buren bijeen!

Zaterdag 25 september was het Burendag. Ook in De 

Klaarbeek in Epe. Hét moment voor buren, bewoners, 

bezoekers en medewerkers om met elkaar kennis te 

maken en feest te vieren. Het was een geslaagde dag. 

Er kwamen meer dan honderd mensen bij elkaar om 

deze Burendag te vieren.

In de ochtend waren er verschillende leuke 

activiteiten, zoals kaarten maken, de Klaarbeekloterij, 

een springkussen voor de jeugd, een kleurwedstrijd, 

koken & bakken, grabbelton en bloemen- en 

boekettenverkoop. Verder waren er lekkere 

versnaperingen, zoals suikerspinnen, gevulde wafels, 

broodjes worst en versgebakken appelflappen en 

cake. Met een heerlijke bak verse koffie en een 

lekkere plak grootmoederscake was het gezellig 

genieten met en in de buurt.

In de middag werd het nog een stuk drukker. Anton Koopman trad samen met Doetmaes op en zij 

zongen prachtige liederen. Er werd enthousiast meegezongen en meegedanst. Met een lekker hapje 

en drankje was het een echt feest die dag in De Klaarbeek - een geslaagde Burendag! Iedereen kijkt 

met veel plezier terug op een gezellige dag!

Er is veel geld opgehaald. Dat gaan wij gebruiken voor de aanschaf van een rolstoelfiets voor 

onze bewoners en bezoekers. Wij willen alle aanwezigen, het Oranjefonds en alle sponsors enorm 

bedanken voor hun bijdragen om deze droom te verwezenlijken.

ACTIVITEITEN | CLIVIA #1
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Lekker knuffelen
Donderdag 30 september hebben onze bewoners 

heerlijk geknuffeld met de kippen en konijnen 

van het knuffelteam. Iedereen had een heerlijke 

gezellige middag in de huiskamer van Effe 

Buurten. Onder het genot van een hapje en een 

drankje was het een onvergetelijke middag.   

En zeker voor herhaling vatbaar.

ACTIVITEITEN | CLIVIA #1
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COLUMNCOLUMN | CLIVIA #1
Dorien Koetsier
is geestelijk verzorger bij Viattence

Sinds een paar maanden ben ik oma van een lief, 

klein meisje. Natuurlijk was het spannend in de 

dagen van de bevalling. Maar toen ze er eenmaal 

was, toen was het goed. 

Een klein kwetsbaar meisje was het eerst nog. Ze 

had alle hulp en zorg nodig van haar ouders. En 

alles moest wennen. Hoe verantwoordelijk voel 

je je als je pas ouders bent geworden! Hoe doe je 

dat met slapen? Hoe doe je een schone luier om? 

Hoe doe je dat met borstvoeding of flesvoeding? 

Het is allemaal heel priegelig en zo teer. Een klein 

baby’tje verdwijnt dan ook nog bijna helemaal in 

de grote handen van haar vader.  

Een lief klein meisje komt op deze wereld. Een 

wereld die niet rozerood is of hemelsblauw. Zoveel 

is er aan de hand met de aarde, het klimaat, 

tussen mensen, tussen mensen en God. Soms 

overvalt het je wat de wereld je brengt. Zoveel 

narigheid. Hoe is dat voor een baby om daarin op 

te groeien? Hoe kan zij haar weg hierin vinden? 

Hoe kan zij, ondanks alles, de weg vinden van de 

liefde, van genegenheid, respect en veiligheid die 

mensen elkaar kunnen geven? Wat kan God haar 

geven? Het luisterende oor, de helpende hand, het 

open hart, de nabijheid van God? Waar zal ze dat 

tegenkomen, bij wie en waar? 

Als grootouder mijmer je daar wel over. En ook 

andere grootouders of ouderen denken hierover 

na. Hoe gaat het verder met deze wereld: is er  

nog toekomst? Deze gedachten kunnen een 

schaduw over je dagen werpen. Een somberheid 

die je terneergeslagen maakt. Soms voel je je 

ook zo machteloos tegenover de grote, ernstige 

kwade dingen in het leven. Roep je misschien 

wel tegen een ander of tegen God: waar gaat het 

allemaal naartoe? 

Ik moet denken aan dat bekende lied dat veel 

mensen wel kennen en op de een of andere 

manier mensen ook aanspreekt: 

Er klinkt hier iets in door van vertrouwen. Het 

vertrouwen vasthouden en geloven dat er 

toekomst is, ons gegeven wordt, ondanks alles. 

Laatst zei iemand die ik ontmoette op een locatie, 

dat hij de laatste regels anders kende: ‘Loop ik 

met gesloten ogen, naar het door God beloofde 

land.’ Een God die met je meegaat - vanaf het 

begin van je leven tot over het einde heen van je 

leven. Een God die bij je is. 

We weten niet wat komen gaat in dit nieuwe 

jaar en hoe de weg zal zijn. Maar als we blijven 

vertrouwen op de aanwezigheid van een ander of 

van God op onze levensweg, dan kan dit ons toch 

weer een glimlach geven op ons gezicht. 

Zoals de glimlach van een kind je kan ontroeren. 

Zo puur en onbevangen als een baby’tje of een 

kind naar je lacht. Dat brengt je weer terug in 

het leven. Dat geeft je het besef dat je leeft voor 

hen, voor de volgende generatie, en dat er met 

hen ook toekomst is. Elke keer als ons kleinkind 

naar ons glimlacht, dan geef je haar als vanzelf 

een glimlach terug. Zoals in dat lied van Willy en 

Willeke Alberti: ‘Een glimlach van een kind doet je 

beseffen dat je leeft.’ Glimlachen naar het leven, 

en blijven geloven in de toekomst. 

Dat wens ik u toe! 

Dorien Koetsier

De glimlach van een kind... 

Wat de toekomst brenge moge, mij geleidt des Heren hand. 

Moedig sla ik dus de ogen naar het onbekende land... 
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MARION MODEMARION MODE
Vrijdagmiddag 8 oktober was 

het zover: Marion Mode kwam 

langs. Het was een gezellige 

middag.

We zijn begonnen met koffie en 

wat lekkers; daarna kwamen 

de mannequins langs met de 

nieuwste mode. Ze lieten zeer 

uiteenlopende mode zien. De 

modeshow duurde ongeveer 

een halfuurtje. Daarna kon 

iedereen passen.

In de pauze was er een drankje 

en wat lekkers erbij.

Terugblik activiteiten
De Klaarbeek

ACTIVITEITEN | CLIVIA #1
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Mevrouw Gans

Ook dit jaar heeft mevrouw 

Gans voor elke bewoner van 

De Klaarbeek een kerstattentie 

gemaakt. Deze bestond uit 

een mooi doosje, met daarin 

theezakjes en bonbons. 

Vliegtuigvlucht  
mevrouw Stijf

Geweldig! Zaterdagmiddag 4 december hebben we de 

film bekeken die gemaakt is tijdens de rondvlucht van 

mevrouw Stijf. Samen met haar zoon en dochter heeft zij 

namelijk, vanuit Teuge, een vlucht mogen maken boven 

Epe, Oene en Welsum. 

We hebben dit gezamenlijk gevierd met de pieten Petro, 

Carlos, Marlin en Sinterklaas. Collega Regina Miedema 

had alles tot in de puntjes verzorgd dankzij de sponsors: 

Jumbo Epe, qualicateraar Deen en De Brink, bakkerij Van 

Kampen en chocolaterie De Swaen. 

Gympiet
Maandagmorgen is er altijd gym in Het 

Praathuis. Dit keer was er een Pietengym 

wat de bezoekers erg gezellig vonden. 

ACTIVITEITEN | CLIVIA #1
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De Dag van de Ouderen 

Vrijdagmiddag was het zover. We begonnen 

met koffie met gebak. Het gebak, dat ons was 

aangeboden door Hartingbank, werd door het hele 

huis uitgedeeld.  

Er was ook een stukje muziek waar iedereen 

zichtbaar van genoot. 

In 2017 ben ik (Tom Beekman) gestart met het geven van 

de Zitfit-lessen in De Speulbrink in Vaassen. De groep van 

ongeveer 12 deelnemers groeide al snel uit naar meer dan 

30, waardoor twee groepen ontstonden. Niet alleen bij de 

mensen zelf vielen de lessen in de smaak, maar ook de 

medewerkers van Viattence werden enthousiast door het 

zien van al die vrolijke gezichten tijdens de lessen. Mede 

daardoor werd er al snel gestart op De Klaarbeek in Epe 

waar op de maandagen drie Zitfit-lessen gegeven worden. 

Ik denk dat de kracht van de Zitfit-lessen hierin zit dat 

iedereen kijkt naar mogelijkheden: wat kan ik en wat kan 

hij/zij nog wél. Niets doen is geen oplossing en het blijven 

bewegen vertraagt de ouderdomsprocessen.  

Na ruim vier jaar neem ik afscheid met een traan en een 

lach. Een traan omdat ik mijn mensen uit het oog verlies, 

maar een lach omdat ik een nieuwe uitdaging aanga in het 

speciaal basisonderwijs in Nunspeet. Ik ben erg blij dat 

mijn collega van HeelEpeBeweegt doorgaat met de lessen 

bij Viattence, zodat iedereen lekker door kan blijven gaan. 

Zeker na de heftige coronaperiode zie je het belang van 

bewegen en samenzijn. 

Ik heb veel leuke herinneringen aan de Zitfit-lessen en daar 

wil ik iedereen ontzettend voor bedanken, in het bijzonder 

de vrijwilligers die mij daarbij altijd zo fijn hebben geholpen. 

Ook de enthousiaste medewerkers die de bewoners 

doorverwijzen naar de lessen, blijf dit ook zeker doen! 

Ik ga jullie missen! 

Groetjes, 

Tom Beekman

Afscheid Tom bij Zitfit
 
Dag allemaal,
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Kerst  Ondanks corona zijn wij erin geslaagd om genoeg te organiseren voor 
onze bewoners.

17 en 18 december
Op de vrijdag en zaterdag vóór de kerstdagen zijn bezoekers en bewoners 

begonnen met kerstbakjes maken. Zo kon iedereen zich voorbereiden 

op een gezellige week. De Klaarbeek was door de vrijwilligers weer vrolijk 

versierd en iedereen kon genieten van de kerstsfeer. Ook buiten hebben de 

vrijwilligers nog enkele lampjes opgehangen, zodat het plaatje compleet was.

22 december
Op woensdag 22 december hadden wij een kerstdiner voor de bewoners van de eerste etage. De gastvrouwen 

hadden via de Jumbo leuke kersttruien geregeld zodat de vrijwilligers en personeel er gezellig uitzagen.

De tafels waren mooi gedekt, de koks waren druk bezig met het klaarmaken van een heerlijk diner. We begonnen 

om 17.30 uur en het zag er allemaal gezellig uit. Er waren mooie menukaarten en ondanks dat we op anderhalve 

meter moesten zitten, was het gezellig. We hebben een verhaal gelezen en de heer Kool heeft tussendoor nog wat 

kerstliedjes op de piano gespeeld.

24 december
Vrijdag 24 december was er een kerstdiner voor de ‘buurtpunters’ in Het Praathuis. We zijn de ochtend begonnen 

met een traditioneel kerstverhaal en hebben geluisterd naar kerstmuziek. Erika, onze vaste vrijwilligster, was er voor 

het laatst. Wij hebben haar in het zonnetje gezet en verwend met mooie bloemen. Zij had voor ons ook een mooi 
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Busreisje bewoners eerste etage  
De Klaarbeek

De bewoners hebben genoten van een busreisje: 

eerst lekker toeren en daarna oliebollen eten, 

met warme chocolademelk erbij!

cadeau. Maar liefst DRIE kookboeken, zodat we lekkere menu’s uit kunnen 

zoeken voor de wekelijkse eetgroep. We zullen Erika missen in de 

keuken, maar zij gaat haar horizon verbreden. Wij wensen haar alle 

goeds en hopelijk zien we haar nog eens terug op De Klaarbeek.

De qualicateraar kwam ons een heerlijk buffet brengen waar we allen 

van hebben genoten. Het was een goede afsluiting van het jaar, met veel gezelligheid.

’s Middags was er weer de traditionele kerstbingo waar weer leuke prijsjes mee waren te 

verdienen. Bingo is altijd een succes!

Eerste Kerstdag
25 december hebben onze gastvrouwen het weer gezellig gemaakt 

voor de bewoners op de eerste etage. Ze waren echte kerst-elfen en 

hebben samen met de bewoners gegeten in de huiskamer. Het zag 

er allemaal weer gezellig uit.

1 januari
Nieuwjaardag hebben de gastvrouwen, weer in een nieuwe outfit, de 

oliebollen rondgebracht bij de bewoners. Samen gegeten en zo het nieuwe jaar weer goed 

begonnen.

Mooi dat we dit allemaal hebben kunnen doen!!
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