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van Viattence

Inhoud
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De Nieuwe Antoniehof (Epe)
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14

Alle stichtingen financieren kosten voor
welzijnsbevorderende activiteiten voor cliënten

3 Voorwoord
4 	Terugblik activiteiten
6 Cliëntenraad
7 	Recept
8 Terugblik activiteiten
10 De tijd van toen
12 	Terugblik activiteiten

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

gezellig samen < 7
KOKEN!

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:

13 Dialect
14 	Uit de oude doos
16 Terugblik activiteiten
18 Medewerkers

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

28
JAARGANG 7 | CLIVIA #1

2

NUMMER 1 2022 | CLIVIA

20 Terugblik activiteiten
22 Verhaal - Winter
24 Dialect
25 Terugblik activiteiten
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Beste lezer,
Voor u ligt de allereerste Clivia van 2022. Het is januari:
het nieuwe jaar ligt als een blanco boek voor ons open.
Wat het nieuwe jaar ons ook mag brengen, ik hoop dat
het een jaar mag zijn dat in het teken staat van liefde,
gezondheid en verbinding. Want als we iets geleerd
hebben van de voorgaande jaren, dan is het dat de
nabijheid van geliefden essentieel is voor ons allen.
In deze Clivia kijken we natuurlijk vooruit naar wat komen
gaat, maar we werpen ook een blik achteruit op het afgelopen
najaar. Want wat waren de laatste maanden van het jaar
bijzonder! We zagen de coronamaatregelen wat strenger
worden als gevolg van de oplopende besmettingen. Gelukkig
was er ook de mogelijkheid om een derde coronavaccinatie
– een zogeheten boosterprik – te ontvangen voor hen die dat
wilden. Zo verhogen we de veiligheid en elkaars gezondheid.

Ik wens je een ster aan de hemel
een lied dat klinkt door de nacht,
en ergens iemand op aarde
die naar je uitkijkt
en steeds op je wacht.
Ik wens je een hand op je schouder
als je soms weent van verdriet,
ook de steun
van troostende woorden
van iemand die zijn hulp aanbiedt.
Ik wens je een hart vol dromen
die ’t leven mooier zien
en waaraan je zelf
veel kan veranderen,
met je eigen handen
en je vingers, alle tien.

Een najaar vol activiteiten!
Daarnaast zijn er uiteraard weer tal van bijzondere activiteiten
georganiseerd. Denk bijvoorbeeld aan het muzikale optreden
dat werd verzorgd door T.H.A. Ugchelen. En herinnert u
zich De Wintertuin nog die op 4 oktober (Dierendag) hét
decor was van een ware beestenboel? U leest er alles over
in deze Clivia. Ook hebben we een mooi plekje gereserveerd
in dit nummer voor de prachtige raamschilderingen die
zijn gemaakt in samenwerking met De Ontmoeting. Tot slot
laten we u graag de sint- en kerstattenties en bijbehorende
activiteiten zien die in de decembermaand een glimlach op de
gezichten van vele bewoners en bezoekers hebben getoverd.
Vooruitkijken
We hopen dat het voorjaar gelegenheid biedt om veel
waardevolle tijd met elkaar door te brengen. Met leuke
activiteiten, een goed gesprek of gewoon een kop koffie
of thee. Dat geldt natuurlijk voor u, maar ook voor alle
vrijwilligers, bewoners en cliënten, mantelzorgers en andere
naasten. Ons motto luidt immers niet voor niets: ‘Zorgen doen
we samen’!
Graag sluit ik af met een mooi gedicht, vol warme wensen
aan u.
Met vriendelijke groet,
Alette Wagenaar-Dalhuisen
dagbestedingscoach
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Terugblik activiteiten
IJscokar in De Speulbrink!
Tijdens een van de warme dagen in augustus hebben we in De
Speulbrink het initiatief genomen om de ijscokar van Rozeboom te
huren. Een medewerkster van De Speulbrink ging alle bewoners langs
om hen te trakteren op een heerlijk ijsje.
Aan de vele blijde gezichten zagen we dat deze spontane verwennerij
hun goed deed.

’t Loar / Van Rossum in de bloemen!
Samen met Yolanda en Alie ging men bloemschikken op ’t Loar/Van
Rossum: de bloemetjes werden niet buiten-, maar binnengezet!

Zomers optreden
Nathalie Mascle kwam bij de groepen voor een zomers
optreden. Het was een muzikaal vakantiereisje waarbij ze
zong over landen en steden, met vrolijke liedjes.
Voor veel bewoners herkenbaar, er werd goed
meegezongen.
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BLOEMSCHIKKEN OP DE FLANK
Opnieuw werden op dagbesteding De
Flank bloemstukjes gemaakt.
De zelfgemaakte creaties gingen
uiteraard mee naar huis waar ze een
mooi plekje kregen.

Bewegen met Ben
We willen wel ouder worden, maar niet oud zijn. Een
bekend fenomeen. Want je oud voelen betekent vaak
dat je op veel vlakken merkt dat er dingen veranderen:
je bent sneller moe, je wordt wat vergeetachtig, je
bent minder flexibel en je hebt sneller klachten aan je
lichaam. Zo kunnen we nog wel even doorgaan.
Bewegen is goed voor je motoriek en je geheugen.
Het helpt je om fit te blijven. Bewegen zorgt ervoor
dat het verouderingsproces geremd wordt. Het is
goed voor de ademhaling, bloedcirculatie, spieren
en botten, verkleint het risico op botbreuken, heeft
een positieve invloed op de mentale gezondheid, het
evenwichtssysteem blijft hierdoor beter intact, en je
blijft langer zelfredzaam.

Koersbal
Het mag weer...
Koersbal in De Wintertuin!
Bewoners en bezoekers van De Speulbrink
nemen graag deel aan deze activiteit die
door onze onmisbare vrijwilligers wordt
georganiseerd.
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VAN DE CLIËNTENRAAD

LOCATIE VAASSEN

Goedendag allemaal.

Na enkele fijne jaren ben ik gaan werken in de Vijverhof

Er is mij gevraagd om een stukje te

in Epe. Hier wonen mensen met een lichamelijke

maken voor in de Clivia waarin ik mijzelf

beperking en mensen met aangeboren of niet aangeboren

voorstel. Ik ben Yvon van der Hoop en zit

hersenletsel. Hier heb ik verschillende functies gehad. De

sinds augustus jl. in de cliëntenraad van

laatste jaren werkte ik daar als coördinerend begeleider

de Speulbrink.

van een afdeling. Maar door bezuinigingsregelingen werd
deze functie opgeheven en heb ik mijn ontslag gekregen

Mijn vader woonde van juli 2019 tot juli 2020 in de

en nu werk ik al verschillende jaren niet meer. De laatste

woongroep ‘t Loar in de Speulbrink. Ik had mij net gemeld

jaren ben ik mantelzorger geweest voor mijn ouders en

bij de cliëntenraad, nadat er een plek vacant was bij hen,

mijn dochter.

toen mijn vader op 29-07-2020 vrij plotseling overleed.
Ik hoop mij op verschillende gebieden te kunnen in zetten
Ik heb er even over nagedacht van moet ik nu toch plaats

voor de cliëntenraad. Ik moet mij eerst nog goed inwerken

nemen in de cliëntenraad of niet. Maar het leek mij fijn

en in lezen maar door mijn zorg achtergrond denk ik dat

om op deze manier iets terug te kunnen doen dat ik toch

ik hier snel van nut kan zijn. Na de drie vergaderingen

plaats heb genomen in de cliëntenraad. Na toestemming

die ik nu heb bijgewoond kan ik al wel zeggen dat de

van de overige leden.

cliëntenraad van de Speulbrink een fijne en gezellige
groep mensen is die allemaal het beste willen voor de

Ik ben geboren in Amsterdam en kwam in 1968 op 8 jarige

bewoners en medewerkers van de Speulbrink.

leeftijd naar Vaassen, ja bereken het ik word dit jaar 61.
Hopelijk kunnen wij met zijn allen er voor zorgen dat alle
Na de middelbare school heb ik de Z – verpleegkundige

bewoners van de Speulbrink hier een fijne tijd hebben.

opleiding gedaan op Groot- Schuijlenburg in Apeldoorn.

Ik hoop dat we deze lastige corona tijd met zijn allen

Hier heb ik een tijd met plezier gewerkt.

goed doorkomen. Verder wens ik alle medewerkers van
de Speulbrink veel werkplezier en alle bewoners veel

Hierna ben ik bij de verpleegkundige thuiszorg in Emst

woonplezier toe.

gaan werken. Hier begeleidde ik ouders die een kind met
een geestelijke beperking en of een lichamelijke beperking

Groeten en wie weet tot ziens

hadden.

Yvon van der Hoop

Omzien naar elkaar
Omzien naar elkaar, zo moeilijk is
het niet

Omzien naar elkaar, ga af op je
gevoel

Acteren op wat er gebeurt, op wat
je ziet

Spreek met je hart, het maakt
verschil, een heleboel

Omzien naar elkaar, een goede
daad, vanuit geloof of ideaal

Omzien naar elkaar, het ouderwetse
naoberschap

Wat de reden ook is, we kunnen het
allemaal

Het is niet moeilijk, zet vandaag nog
die eerste stap

Omzien naar elkaar, het begint met
een groet of lach

Omzien naar elkaar, een verrijking
voor hart en geest

Even zwaaien voor het raam en je
maakt iemands dag

Je ziet de wereld heel anders, terwijl
je er al die tijd al bent geweest
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De cliëntenraad wenst u alle
goeds voor het nieuwe jaar
Wij staan ook in 2022 weer
voor u klaar!
Hartelijke groet namens de
cliëntenraad,
Marlies Nijkamp

Voorzitter

RECEPT | CLIVIA #1

Heel Vaassen bakt!
GROOTMOEDERS BROODPUDDING
MET APPEL EN ROZIJNEN
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.

gezellig samen
KOKEN!
• 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

Ingrediënten

afdekken met aluminiumfolie.

• 500 cc melk

De broodpudding is het lekkerst als hij nog een

• 60 gram suiker

beetje warm is.

• 2 eieren
• 6 sneetjes oud (wit) brood zonder korst

(Bron: www.leukerecepten.nl)

• 4 eetlepels rozijnen (geweld)
• 1 grote appel in plakjes
• 1 theelepel kaneel
• boter om in te vetten

Materialen
• middelgrote ovenschaal
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Terugblik activiteiten

START VAN DE WEEK
Op maandagmorgen wordt er in De Wintertuin gekegeld door
bewoners van de groepen.
Enthousiasme, fanatisme, lol en gezellig samenzijn vormen
ingrediënten voor een goed begin van de nieuwe week!

Buurtpuntactiviteiten
Een zonnige dinsdagmorgen begin september.
Het Buurtpunt wordt goed bezocht door de trouwe
bezoekers.
Voor de koffie wordt gezorgd.
Op het programma staat bewegen.
De bezoekers zijn actief.
Daarna genieten ze gezamenlijk van de maaltijd.

Pizza
Het leven is als een pizza: je moet zelf de
ingrediënten toevoegen. Dat werd dan ook
gedaan op dagbesteding De Flank.
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Esmee speelt piano
Op donderdagmiddag 26 augustus verzorgde Esmee een
pianoconcert in De Wintertuin.
Bewoners, bezoekers van De Flank en Buurtpunt genoten van
het optreden. Esmee heeft beloofd nog eens terug te komen.
Haar repertoire is licht klassieke muziek.

Lachen met Coenen
Lachen, dansen en vooral genieten met Coenen
Entertainment. In De Wintertuin met Michel en
Theo op de camping: een bonte middag met
liedjes, praatjes en leuke anekdotes.

Braintrainer
Onder het genot van een kopje koffie
worden de hersens getraind met de
braintrainer.
Vragen over rekenen, taal en andere
wetenswaardigheden kunnen met
tiptoetsen (meerkeuze-antwoorden)
worden beantwoord!
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DE

KONINKLIJKE STALLEN

DE WITTE KRONINGSCALÈCHE

KONINKLIJK STALDEPARTEMENT

Naast de galaberlines en de blauwe landauers valt de

Het Koninklijk Staldepartement is een onderdeel van het

Crème Calèche meteen op. Dit halfopen rijtuig uit 1898 was

Civiele Huis van de Dienst van het Koninklijk Huis dat is

het geschenk van koningin Emma bij de inhuldiging van

belast met het vervoer van de leden van het Koninklijk

haar dochter Wilhelmina. Het opvallende crèmekleurige

Huis, hun gasten en de hofhouding. Het Staldepartement

rijtuig werd geleverd door de Haagse firma Hermans &

is in 1815 door koning Willem I opgericht. Sinds 1878 is

Co. Op de uitdrukkelijke wens van koningin Wilhelmina

het departement gevestigd in de Koninklijke Stallen aan

wordt de Crème Calèche alleen voor privéritten gebruikt.

de Hogewal in Den Haag.

De galaberlines en blauwe landauers worden daarentegen
wekelijks gebruikt bij het aanbieden van de geloofsbrieven.

Het Koninklijk Staldepartement bestaat uit drie
onderdelen: afdeling Koets- en Rijstal, afdeling Garage en
het Bureau Luchtvaartzaken.
Afdeling Garage
De afdeling Garage beheert een dertigtal hofauto’s
voor het vervoer van de leden van het Koninklijk Huis,
de hofhouding, gasten, bagage en de paarden van het
Koninklijk Huis. Ook de koninklijke bus en het koninklijk
rijtuig vallen onder het beheer van de afdeling Garage.
Het wagenpark bestaat onder andere uit de AA 95,
een verlengde Volvo S80, van prinses Beatrix, en de
verlengde Audi A8L van koning Willem-Alexander, en

Crème Caléche
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enkele niet-verlengde modellen Audi A8 en Volvo S80.

DE TIJD VAN TOEN | CLIVIA #1

Cadillac

Er is ook een Ford Scorpio Landaulette, een verlengde

koetshuizen in om de koninklijke rijtuigen, auto’s en

Ford, waarbij het achterste gedeelte boven de passagiers

sleden van heel dichtbij te bekijken.

als een soort cabriodak kan wegklappen. Verder zijn

Bij de herinrichting van de koetshuizen presenteert het

er een Cadillac DTS Limousine voor het vervoer van

Apeldoornse museum een spectaculaire aanwinst: de

onder andere buitenlandse staatshoofden, en de recent

Cadillac Convertible Sedan, die in 1949 werd gekocht

gerestaureerde Mercedes-Benz W126 Caruna van prinses

en waarin prinses Wilhelmina zich vanaf Het Loo liet

Juliana.

vervoeren.

Bureau Luchtvaartzaken

Deze Amerikaanse, koninklijke auto, die decennialang

Bureau Luchtvaartzaken is belast met de coördinatie van

leek te zijn verdwenen, dook onlangs op in de Verenigde

vliegreizen voor de leden van het Koninklijk Huis en de

Staten. Uit onderzoek blijkt dat hij gebouwd is met een

hofhouding. Dit betreft niet alleen de inzet van het eigen

Europese bestemming, namelijk de Salon de l’Automobile

regeringsvliegtuig, maar ook het boeken van gewone

te Parijs in 1937. Paleis Het Loo wist hem te verwerven; de

lijnvluchten en de inzet van helikopters van de Koninklijke

auto, die meer zeemijlen heeft afgelegd dan kilometers

Marine voor het vervoer van leden van het Koninklijk Huis.

over de weg, keerde dit jaar terug op Het Loo. De
Cadillac vormt, samen met nog zeven auto’s, de schakel

MINERVA, DE BELGISCHE ROLLS ROYCE

tussen de klassieke exemplaren uit de begintijd van de

Naast de Mercedes en Cadillac van koningin Wilhelmina

autogeschiedenis (vaak nog halve rijtuigen) en de sobere

is tevens een automobiel van prins Hendrik te zien:

dienstauto’s uit de jaren tachtig en negentig.

de Minerva. Deze schitterende auto was in zijn tijd
het neusje van de zalm. Staatshoofden, koningen en
filmsterren verplaatsten zich met stijl in deze klasbak die
kon wedijveren met een merk als Rolls Royce. Minerva
oldtimers zijn vandaag de dag wereldwijd zeer begeerd.
Voor een origineel embleem van de godin Minerva,
dat het radiatorblok sierde, worden serieuze bedragen
neergeteld. In België zijn nog bijna 150 Minerva’s, die met
liefde vertroeteld worden door hun eigenaren.
Wanneer Paleis Het Loo de koetsdeuren heropent na
de verbouwing, zal een van de topstukken de Cadillac
van prinses Wilhelmina zijn. Bezoekers kunnen dan de

Minerva
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Terugblik activiteiten
Handwerken
In het voorjaar van 2021 zijn wij weer begonnen met de
handwerkgroep op de woensdagmiddag. De dames zijn erg
enthousiast, ze breien, borduren en haken er wat af. Op dit
moment worden er veel beren gebreid, maar ook worden er
truitjes, vlaggetjes en kleedjes geborduurd.

Beestenboel
Een mooie, gezellige beestenboel bij ’t Loar/
Van Rossum.
Bewoners genieten van het zien en het aaien
van de dieren!

BLOEMSCHIKKEN
Neem vaker een bloemetje mee! Bezoekers van
dagbesteding De Flank maakten dit waar!
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Sundeklaos

Het is noe nog oktober, maar as ie dit leest, is het

‘Weet ie’, zeeg de bakker, ’ie doet nog wel ies een

alweer niej-jaor ’ewes. Sundeklaos is dan ok alweer

boodschap veur mien. Wat zal ik noe ies veur oe

verbiej.

maken?’ Jacob mos der effen over naodenken en toe
zeeg hij: ‘Een autobusse; det zol ik wel graag willen

Mien verhaal giet disse keer over Jacob. Jacob is tien

hebben, bakker.’

jaor en hij woont naost de bakker, en det hef volgens
Jacob veule veurdelen. ’s Maargens veurdet hij naor

De bakker begon der de volgende dag mitiene an en

schoele mut, giet hij meestal effn de bakkerieje in en

nao een paar dagen was de autobusse klaor. Jacob

det levert vaake wel iets op: een paar koekjes die kapot

keek der nao en zeeg: ‘Ja bakker, eigenlijk zol ik der

bint, of een krentenbolle die iets te donker is, umdet

wel graag echte raampies in willen hebben.’ ‘Nou goed’,

de bakker ze te lange in de oven hef ’ehad.

zeeg de bakker. ‘Det zal ik doen.’ En die aovend maken
de bakker der echte raampies in. Toen Jacob het zag

Soms mut Jakob ok iets veur de bakker doen, bv. een

zeeg hij: ‘Ja bakker, ik weet niet a’j het kunt, maar

brood meenemen veur vrouw Van Diek. De bakker

eigenlijk heurt der ok een chauffeur in en een stuur.

gonk twee keer in de weeke met de bakkerskaore naor

Ku’j det ok maken?’ De bakker krabben hum ies achter

de klanten, maar soms hadden de jongens van vrouw

de oren. ‘Nou’, zeeg hij, ‘det is niet makkelijk, maar ik

Van Diek zo’n honger det het brood al op was veurdet

zal het proberen.’

de bakker weer kwam. Dan nam Jacob, uut schoele,
een breugien mee veur heur.

Nao een paar dagen was het klaor. Het was goed
gelukt en de bakker was beniejd wat Jacob der van zol

De bakker had ok een winkel. O, die was niet zo groot,

zeggen. Jacob trok een bedenkelijk gezichte en zeeg:

heur. Het was een kamer mit een buutendeure en

‘Weet ie, bakker, hij is al heel mooi, maar eigenlijk is hij

det was ok de winkelingang. Ien raam had de winkel.

nog niet helemaole of. Der mut nog een bumper an en

Op det raam stond in witte letters de naame van de

een paar koplampies.’ De bakker was merakel gek met

bakker en daoronder, in mooie schref-letters ‘Brood

kinderen, maar noe had hij der toch wel een bettien

en Banket’. Veur het raam, op een taofel, lagen wat

genoeg van. Hij zeeg: ‘Jacob, dat zal ik nog veur oe

breugies, kedetties en krentenbollen, en ok natuurlijk

doen, maar det is wel het leste. Echt het allerleste.’ Det

koekjes. Omdat het zowat Sundeklaos was, had de

vond Jacob goed.

bakker een Sundeklaos en Zwarte Piet ’emaak van
sukkela; het was prachtig ’eworden.

Twee dagen later kon hij de autobusse ophalen. Hij
was werkelijk heel mooi ’eworden: de echte raampies,

Alle kinderen kwamen ’s margens, veurdet ze naor

de chauffeur, het stuur, de bumper en de koplampies.

schoele gingen, effen kieken. De bakkersvrouwe had

‘Nou’, zeeg de bakker, ‘wat zeg ie dervan? Mooi hè?

een mooie gruune fluwelen doek op de taofel ’eleg, en

Zal ik hum maar in een mooi deusien doen? Dan ku’j

daor lagen Klaos en Piet op. Van goldpapier had ze een

hum zo meenemen.’ ‘Nee’, zeeg Jacob, ‘geef hier maar

staf ’emaak mit een mooie krulle deran. Die lag der

henne, want ik eet hum direct op.’

biej. Een paar dagen later had de bakker ok een auto
’emaak van sukkela, en die lag der ok biej. De volgende

Veule heil en zegen in het nieje jaor

dag vreug de bakker an Jacob wat hij dervan vond.

van Diene Floksien
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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.

Jeugd en opleiding

want hij had een prestatie geleverd die erkenning

Anton Pieck werd op 19 april 1895 geboren in

kreeg. In 1906 verhuisde het gezin naar Den Haag,

Den Helder als helft van een tweeling. Zijn ouders

de geboorteplaats van vader Pieck. Hier volgden de

waren Henri Christian Pieck en Petronella Pieck.

broers na school van zeven tot tien uur ’s avonds

Zijn broer was Henri Christiaan, die eveneens
kunstschilder werd. Nog voor hij naar

de tekencursus van de Koninklijke Academie van
Beeldende Kunsten.

school ging, was Anton al aan het
tekenen. Toen hij drie was en een

Op veertienjarige leeftijd behaalden de beide broers

keer voor het raam stond te huilen,

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

vroeg zijn moeder wat er aan de

akte. Anton begon met lesgeven aan het instituut

hand was: ‘Ik kan de regen niet

waar hij leerling was geweest; daarvoor moest hij

tekenen!’ Op zesjarige leeftijd kregen
beide broers tekenles van J.B. Mulders,
die een avondschool had waar de broers,

zich ook in de kunstgeschiedenis verdiepen. Henri
werd als de kunstenaar van de twee beschouwd en
mocht de Rijksakademie voor Beeldende Kunsten

naast de lagere school, naartoe gingen. Hij merkte

in Amsterdam gaan volgen. Op het instituut waar

de begaafdheid van de tweeling op en leerde ze de

hij lesgaf, leerde Anton de kunstschilder en etser

grondbeginselen van perspectief en proportie.

Herman Heuff kennen, in wiens atelier een kleine
pers stond. Daarop drukte Anton zijn eerste ets.

In 1906 maakte de elfjarige Anton zijn eerste,
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bewaard gebleven ‘ijsvermaakje’, een schaatstafereel

Dienstplicht

met op de achtergrond een huis waarvoor een man

Van 1915 tot 1917 vervulde Anton zijn dienstplicht,

staat en twee kinderen uit het raam kijken: vader

waarvoor hij in 1916 vier maanden in de kazerne

en de broers Pieck. In datzelfde jaar won Anton

aan de Leusderweg te Amersfoort gelegerd was.

de eerste prijs van een huisvlijtwedstrijd met een

Overdag exerceerde hij of vervulde velddienst; in

aquarel waarop een stilleven met een bruin potje

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

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

hij veertien prenten; op zijn strozak gezeten

tubes verf en een fixeerspuit. ‘Ik was er geweldig

bewerkte hij zijn koperplaat. Te Amersfoort etste

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

hij het klooster, gevels, een winkeltje en andere
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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
onderdelen van het straatbeeld. Zijn productie uit

Van 1920 tot zijn pensionering in 1960 was

1916 en 1917 telt meer dan veertig etsen. Amersfoort

Pieck tekenleraar aan het Kennemer Lyceum

maakte blijvend indruk: het laatste schilderij uit zijn

in Bloemendaal. Deze betrekking bood hem

leven stelt De Teut voor, een niet meer bestaande

financiële zekerheid en daarmee de vrijheid alleen

Amersfoortse wijk.

de illustratieopdrachten aan te nemen die hem
aanstonden.

Na zijn bevordering tot sergeant werd Anton
overgeplaatst naar Den Haag en toegevoegd aan

Efteling

de instelling Ontwikkeling en Ontspanning, waar hij

Aan het eind van 1951 werd Anton Pieck benaderd

tekenles gaf aan andere dienstplichtigen.

door de Eindhovense cineast Peter Reijnders om

De overplaatsing naar Den Haag betekende ook dat

een sprookjespark te ontwerpen. Aanvankelijk

de banden met oude vrienden werden aangehaald.

voelde Pieck daar niets voor; hij dacht dat het van

Met name Daalhoff oefende grote invloed uit op

karton gemaakt zou worden en dat het iets tijdelijks

Piecks ontwikkeling. Hij herkende veel van zijn

zou worden. Uit een gesprek werd duidelijk dat het

eigen karakter in ‘de fijne kunstenaarsnatuur van

materiaal waarmee gebouwd zou worden, bestond

de ervaren sprookjesschilder, wiens werk hij diep

uit echte oude dakpannen

bewondert’. Daalhoff kon enthousiast vertellen

en bakstenen: het zou

over de schoonheid van de kunst van andere tijden

permanent worden.

en vreemde volkeren. Deze gesprekken gaven

Anton Pieck begon

een andere richting aan Antons gevoelsleven.

met het ontwerpen

Hij werd erdoor opgenomen in een kleurrijk

van de eerste tien

verbeeldingsleven, waarin hij zich veilig thuis voelde.

sprookjes, onder andere

In 1917 leerde hij Jo van Poelvoorde kennen, een zus

Doornroosje, Langnek,

van Hendrik van Poelvoorde, een van de militairen

de Chinese Nachtegaal,

met wie Anton bevriend was geraakt vanwege een

de put van Vrouw

gemeenschappelijke belangstelling voor tekenen.

Holle, Sneeuwwitje en

Na hun huwelijk in 1922 verhuisden de Piecks naar

de Kikkerkoning. Op

Heemstede.

31 mei 1952 opende sprookjespark De Efteling,
dat inmiddels is uitgegroeid tot het grootste

Eerste boekillustratie

attractiepark van de Benelux en dat ook buiten

In de oorlog, in 1916, verscheen de roman Pallieter

Nederland grote faam geniet.

van de auteur Felix Timmermans uit het Belgische
Lier. De Vlaamse sfeer en de breugeliaanse

Anton Pieck overleed op 24 november 1987 te

taferelen wekten het enthousiasme van Anton

Overveen.
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Terugblik activiteiten

BUS-UITJE
Op donderdag 26 en vrijdag 27 augustus gingen
bewoners van De Speulbrink met de Viattence-bus
eropuit om de mooie heide te bewonderen bij Gortel.
Natuurlijk was er een stop bij de ijskraam van
Rozeboom. Bewoners genoten van dit uitje.

Gehaakte vlaggetjes
Mevrouw Bosch (bewoonster) heeft voor De
Speulbrink ruim vijftig vlaggetjes gehaakt.
Deze hebben wij alvast opgehangen op
de tweede etage. We vinden het fijn dat
mevrouw Bosch van plan is nog meer
vlaggetjes te haken. Zodra deze klaar zijn,
zullen ze ook pronken in De Speulbrink. Bij
deze willen wij mevrouw Bosch hartelijk
danken voor de versiering.
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Optreden Martijn en wafelkraam
Op donderdag 23 september kwam de wafelkraam naar De Speulbrink.
Voor alle bewoners, bezoekers dagbesteding De Flank en het Buurtpunt
werden de wafels gemaakt, met een keuze van diverse toppings.
Op de groepen en in De Wintertuin verzorgde Martijn een daverend
optreden.

Een verrassing van
HartingBank!
Wat werd er een mooie verrassing verzorgd
door HartingBank! In het kader van de Dag van
de ouderen werden alle bewoners en bezoekers
van De Speulbrink op deze dag getrakteerd op
heerlijke taart. Alsof dit nog niet genoeg was, werd
een en ander muzikaal ondersteund door een
accordeonist. Op deze manier werd het een dag
om niet snel te vergeten!

Herfstactiviteit
September is de maand van de appels.
De appelbomen in de tuin van Annelies
hebben weer een mooie oogst opgebracht.
Op De Flank zijn de appels geschild.
Er is appelmoes van gemaakt voor bij
de rode kool. Ook zijn er appelflapjes
van bladerdeeg gemaakt. Zowel de
zelfgemaakte appelmoes als de appelflapjes
waren erg lekker!
17
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Onze (vrijwillige) medewerkers
Inmiddels heb ik er twee weken op

in gesprek wilt, schroom dan niet

zitten. Ik ben terechtgekomen in een

contact met mij op te nemen of een

Mijn naam in Harma Nevels. Ik ben

warm bad. Een zeer welkom gevoel.

afspraak te plannen in mijn agenda!

2 augustus begonnen als teamleider

Ik heb heel veel mensen gesproken

op De Speulbrink. Ik woon in Zwolle

en gezien! En eigenlijk is het motto:

Groetjes,

met mijn echtgenoot Erik, twee

‘We doen het samen!’ Iets wat voor

Harma Nevels

puberende dochters en een hond.

mij erg belangrijk is. Immers, we

Beste collega’s,

hebben elkaar nodig! Eenieder is
Na mijn opleiding heb ik een aantal

even belangrijk om de goede zorg te

jaren als intercedente gewerkt bij

kunnen bieden aan onze bewoners,

een uitzendbureau. Daarna ben ik in

en ook aan elkaar. En dat met een

de zorg terechtgekomen waar ik nog

dosis plezier en humor.

steeds met zeer veel plezier werk.
Ik heb bij diverse zorgorganisaties

Ik doe mijn best om iedereen te

gewerkt: in de thuiszorg, bij

zien en te spreken, maar dat is

mensen met een zwaar lichamelijke

best een klus. Maar als je graag

handicap en in de ouderenzorg.

wilt kennismaken of je met mij

Afscheid Tom bij Zitfit
Dag allemaal,
In 2017 ben ik (Tom Beekman) gestart met het geven van

maar een lach omdat ik een nieuwe uitdaging aanga in het

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

speciaal basisonderwijs in Nunspeet. Ik ben erg blij dat

ongeveer 12 deelnemers groeide al snel uit naar meer dan

mijn collega van HeelEpeBeweegt doorgaat met de lessen

30, waardoor twee groepen ontstonden. Niet alleen bij de

bij Viattence, zodat iedereen lekker door kan blijven gaan.

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

Zeker na de heftige coronaperiode zie je het belang van

medewerkers van Viattence werden enthousiast door het

bewegen en samenzijn.

zien van al die vrolijke gezichten tijdens de lessen. Mede
daardoor werd er al snel gestart op De Klaarbeek in Epe

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

waar op de maandagen drie Zitfit-lessen gegeven worden.

wil ik iedereen ontzettend voor bedanken, in het bijzonder
de vrijwilligers die mij daarbij altijd zo fijn hebben geholpen.

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

Ook de enthousiaste medewerkers die de bewoners

iedereen kijkt naar mogelijkheden: wat kan ik en wat kan

doorverwijzen naar de lessen, blijf dit ook zeker doen!

hij/zij nog wél. Niets doen is geen oplossing en het blijven
bewegen vertraagt de ouderdomsprocessen.

Ik ga jullie missen!

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

Groetjes,

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

Tom Beekman
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Karel en Fenny bij
EpeDoet!
EpeVertelt! is een rubriek waarbij

bij de bibliotheek en bewoners kunnen

De bewoner vindt dat prachtig en kijkt

deze dan vervolgens lezen.” Met de

ernaar uit. Het is iets kleins voor mij om

boekenkar gaat Fenny langs de deuren

te doen, maar het betekent zoveel voor

om boeken uit te lenen aan de bewoners

hem. Dat geeft echt voldoening”, zegt

die graag willen lezen.

Karel.

EpeDoet! mensen uitnodigt om te
vertellen over hun vrijwilligerswerk.

Daarnaast is Fenny te vinden bij

Deze keer ging EpeDoet! in gesprek

dagopvang De Flank. “Wat ik daar

met Karel en Fenny. Ze helpen bij

doe? Ik neem deel aan verschillende

Het duo vertelt hoeveel invloed corona

woonzorgcentrum De Speulbrink in

activiteiten. Onder andere de krant

heeft op de bewoners en ook op het

Vaassen. Tijdens het gesprek wordt al

voorlezen en daarover vertellen”, zegt

vrijwilligerswerk. “Ons vrijwilligerswerk

snel duidelijk met hoeveel plezier ze

Fenny. Ze vertelt ook over haar rol als

lag eerst even helemaal stil. De wereld

dit doen.

gastvrouw: ze heet bezoekers welkom

van de bewoners werd erg klein.

en beantwoordt vragen. Fenny heeft

Inmiddels mogen we gelukkig weer

Karel is zestig jaar en woont in

naar eigen zeggen veel oog voor detail.

komen. Sinds de zomer spelen we weer

Vaassen. Om gezondheidsredenen

Ze zorgt ervoor dat De Wintertuin er

koersbal. Mensen zijn daar erg blij mee.

kwam hij thuis te zitten en zo is hij het

mooi uitziet en siert de ruimte op met

Het spel spelen, een praatje maken, je

vrijwilligerswerk bij De Speulbrink in

bloemen en objecten die bij het seizoen

ziet iedereen weer opbloeien.”

gerold. “Ik voel me hier als een vis in het

passen.

‘Je ziet iedereen weer opbloeien’

in Vaassen. Ze is getrouwd, heeft twee

Karel vult aan over Fenny’s rol: “Je bent

‘Het moet als thuis voelen voor
bewoners’

zoons en vier kleinkinderen. Naast haar

het visitekaartje van De Speulbrink.

Dit duo geeft tot slot aan dat ze altijd zin

vrijwilligerswerk bij De Speulbrink is

Leveranciers stellen jou bijvoorbeeld

hebben om naar De Speulbrink te gaan.

ze actief bij de kerk, onder andere als

vaak vragen. Dat pak je altijd direct op.”

“We doen dit met veel plezier en we

water”, aldus Karel. Fenny woont ook

komen altijd met een goed gevoel weer

pastoraal medewerker in de wijk.

‘Het bevalt boven verwachting goed’

thuis”, aldus het duo. Het contact met de
bewoners vinden ze allebei erg leuk. “Het

Karel vertelt dat hij nu vier jaar actief is

is mooi om voor mensen klaar te kunnen

als vrijwilliger. Hij zegt: “Ik had eigenlijk

staan, maar ook blijdschap te kunnen

niks met ouderen, maar het contact met

delen. Het moet als thuis voelen voor

bewoners vind ik inmiddels erg leuk. Het

bewoners.”

bevalt boven verwachting goed. Ik zou
het heel naar vinden als ik dit op zou
moeten geven.”

Wil jij ook aan de slag gaan bij
De Speulbrink?

Fenny over Karel: “De bewoners zijn gek

De Speulbrink is op zoek naar

op jou.”

nieuwe vrijwilligers. Karel heeft
een boodschap voor de twijfelaars:

Met de boekenkar langs de deuren

Karel is actief in De Wintertuin van De

“Denk niet: is dat wel wat voor mij?

Speulbrink. Hier worden verschillende

Probeer het gewoon!” Fenny vult

activiteiten georganiseerd. Zo begeleidt

aan: “Voor iedereen is er wel iets te

hij de koersbal of haalt hij bewoners

doen wat bij je past.” Wil jij ook aan

Fenny en Karel vertellen vol passie en

op om deel te nemen aan Zit-fit! Hier

de slag als vrijwilliger bij Viattence

enthousiasme over het vrijwilligerswerk

is Karel drie ochtenden te vinden.

in Vaassen of Epe? Neem gerust

dat zij doen bij De Speulbrink. Fenny:

Daarnaast wandelt hij wekelijks met een

contact op met Yvonne Feddema,

“Vanaf 2000 ben ik hier al actief. Ik help

bewoner. “Meestal is dat een wandeling

mailadres y.feddema@viattence.nl.

bij de boeken-uitleen. We lenen boeken

door het park bij kasteel Cannenburch.
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Terugblik activiteiten

4 oktober dierendag
Dat betekende in De Wintertuin bezoek van
kippen, konijnen en een hond.
Kortom: het was een enorm gezellige
beestenbende!

De handen uit de mouwen voor De Speulbrink
‘Onze betekenis ligt in het vergroten van

Stichting Present, Rebelation en Om-

die van anderen.’

zetgroeier komen aan het eind van de

Het is niet voor niets dat Rebelation

ochtend tot de conclusie dat mensen en

en Omzetgroeier uit Epe deze bood-

merken niet zoveel van elkaar verschil-

schap verkondigen. Want behalve dat

len. Beide hebben karaktereigenschap-

ze merken helpen met het vinden van

pen, beide communiceren en beide

hun betekenis, helpen ze ook mensen.

hebben een bepaalde vorm van aan-

Vandaag was het zo’n dag. Om 08.45 uur

dacht nodig. Bij Rebelation en Omzet-

stond het team klaar om de handen uit

groeier verzorgen ze alles op het gebied

de mouwen te steken voor De Speulbrink

van merkbeleving, van positionering

in Vaassen. Het kantoor werd voor één

en strategie tot vormgeving en online

ochtend ingeruild om de bewoners te

marketing. Ze brengen gevoel in commu-

helpen met koersbal en puzzelen. Verder

nicatie. En wat ze het liefste doen, is tijd

werd de raampartij van het restaurant

vrijmaken voor hun medemens. Op naar

versierd met seizoensgebonden illustra-

de volgende!

ties. Alles om een mooie oude dag tot
een prachtige vorm van teambuilding”,

Een laatste boodschap van de creatie-

vult Geert Jan, eigenaar van Omzetgroei-

velingen: “Wij dagen Elektra B.V. uit om

Helemaal in hun element gingen ze aan

er, haar aan. Stichting Present onder-

het stokje van ons over te nemen en

de slag. “Zo’n ochtend houden we erin!”

neemt regelmatig dit soort acties en is

een steentje bij te dragen aan de maat-

roept Eline, eigenaresse van Rebelation.

maar wat blij dat er bedrijven zijn die

schappij, in samenwerking met Stichting

Zij is degene die Stichting Present bena-

een steentje bij willen dragen. Ook in de

Present.” We zijn benieuwd waar hun

derde voor dit spektakel. “En behalve iets

lokale omgeving is het meer dan nodig

krantenartikel over gaat. In ieder geval op

goeds doen voor een ander is het ook

om voor een ander klaar te staan.

de foto met de welbekende oranje bal!

leven te brengen.
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Even terug naar toen…
Vanuit het Museum Vaassen Historie kwam Jan Duinstee.
Jan liet bewoners en bezoekers in De Wintertuin oude
prenten van Vaassen en oude gebruiksvoorwerpen zien.
Daarbij had Jan over dit alles veel te vertellen.
Voor bewoners en bezoekers veelal herkenbaar.

Optreden THA
Donderdag 28 oktober was er een optreden van
THA (Trekzak Harmonica Accordeon) Ugchelen.
Heel veel bewoners hebben genoten van de
muziek en zang.

Langs de IJSsel
Op donderdag 28 en vrijdag 29 oktober maakte
de Viattence-bus een rondrit langs de IJssel
waar de mooie natuur werd bewonderd. De
herfstkleuren waren goed zichtbaar op deze
zonnige dagen. De bewoners hebben genoten.
Een hartelijk dankjewel voor de chauffeurs!
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Mocht u nu ook een leuke herinnering hebben die
u graag in een verhaaltje omzet, zeg het dan tegen
Alette of Gerda. Of bel Gerrie Nieuwenhuis telefoon
06 - 1556 8332.

Herinnering aan de winter
Door Gerrie Nieuwenhuis

Het is een sombere dag, althans wat het weer betreft. Er

Een dicht gevroren IJssel

hangt een sluier in de lucht. Het is waterkoud. We zitten

We keren terug naar het onderwerp schaatsen.

samen in de binnentuin van De Speulbrink.

‘We schaatsten op houtjes, doorlopers. Ik ging voor

‘Geef mij de winter maar’, zegt mevrouw De Wilde.

hardrijden, want ik hield van lange tochten maken.

‘Wanneer ik daaraan denk, dan is schaatsen het eerste

Schoonrijden was niks voor mij. In Wijhe had je

woord dat in mij opkomt. In mijn jeugd gingen, als het

verschillende zandweteringen. Op een bepaalde leeftijd

maar enigszins kon, de schaatsen eronder.’

maakte je in groepen lange tochten, richting Olst,

Mevrouw De Wilde is geboren in Wijhe in een

Broekland of Raalte. Een lange tocht kon alleen maar

middenstandsgezin; ze had twee zussen en twee

als je een dag vrij had, en dat gebeurde niet vaak. We

broertjes. ‘We hadden thuis een zadelmakerij. Naast

werkten allemaal mee in de winkel. Gelukkig hadden we

die zadelmakerij hadden we ook een woonwinkel.’ In

een ook een ijsbaan; daar kon je even naartoe om wat

die tijd had een woonwinkel de basale benodigdheden

baantjes te trekken.’ Haar blik is even in de verte gericht

voor wonen en leven: stoelen, tafels, bedden, kussens

en dan gaat ze verder.

en matrassen. ‘Ik weet nog dat ik als puber mee moest

‘Er waren ook winters dat de IJssel dichtgevroren was.

helpen met knopen in matrassen naaien. Dan had je zo’n

Het was geen lekker ijs om op te schaatsen. In verband

lange naald nodig; dat herinner ik me nog goed.’ Ze steekt

met de scheepvaart werd eerst altijd geprobeerd de

haar beide wijsvingers naar voren. Tussen de beide

IJssel open te houden. Met een ijsbreker voeren ze dan

wijsvingers zit ongeveer 30-40 cm afstand. En ze zegt:

over de IJssel. Zo ontstonden schotsen. Wanneer het

‘kijk, ongeveer deze lengte.’

echt hard ging vriezen, hielden die ijsbrekers de IJssel
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ook niet meer open. De schotsen schoven door de

‘Opoe van de Diek’

stroming op elkaar en vroren vast. Er ontstond een trap

‘Wij woonden in de Langstraat, nog steeds de

van schotsen’, legt mevrouw De Wilde uit. Na een slokje

winkelstraat van Wijhe. Mijn oma woonde aan de dijk.

koffie gaat ze verder.

In de kelder stonden van die bruine stenen potten -

‘Het werd een hobbelig oppervlak. Absoluut geen mooi

inmaakpotten met groente voor de winter. Gesneden

ijs om te schaatsen. Mijn vader vond sowieso schaatsen

groente zoals kool, en snijbonen, in zout gelegd. Het

op de IJssel niet goed. Te gevaarlijk. We mochten wel

zout onttrok water aan de groente. Boven op de groente

schaatsen op de uiterwaarden, de weerden. Ik herinner

werd een houten plank gelegd, met ronde gaten erin. Op

mij nog goed het krakende geluid van het ijs en van die

die plank kwam dan weer een steen. Door het gewicht

witte stukken waar het water onder weggetrokken was.

werd de groente in elkaar geperst, waardoor het vocht

Mooi!’ Ze zegt het met sterretjes in haar ogen.

eruit kwam en het zoute water boven de plank kwam.

Houtjes en veters

Wanneer je die groente ging gebruiken, moest je het
eerst goed spoelen, want het was erg zout.’ Mevrouw

‘In de winter had mijn vader ook een werkplaats voor

trekt een zuinig mondje en schudt met haar hoofd.

schaatsen: schaatsen slijpen, maar ook schaatsspullen,

‘Thuis hadden we ook veel potten in de kelder. Wij

zoals leren bandjes; die zaten om je hiel en een bandje

kregen vaak van onze klanten groente en fruit, en dat

over je voorvoet, en veters. Die veters gingen door die

werd dan ingemaakt. Misschien kregen we ook weleens

leren bandjes en kruisten op de voorvoet. Die veters

een worst of een stuk balkenbrij na de slacht. Dat weet

werden nat, door de sneeuw, en bevroren weer door

ik niet zo goed meer.’

de koude. Als je ze strakker wilde strikken, ontdooiden
ze door je warme handen. Het werden dan van die
kletsnatte, koude “touwtjes”. Ze werden nogal eens
kapotgetrokken. Brr, het was een koude bedoeling
om je schaatsen weer wat steviger aan te trekken.’ Ze
schudt met haar handen alsof de waterdruppels er nog
af moeten vallen.

‘Iedereen kwam bij mijn vader langs; dus het was

Daar krijg je trek van

een drukke bedoening. Vaak moesten wij dan helpen.

En terwijl mevrouw over inmaak en worst zit te vertellen,

Daardoor was er voor ons niet altijd tijd om zelf te

worden onze smaakpapillen door een etensgeur

schaatsen. Ik herinner me ook dat de winkel veel langer,

geprikkeld. Mevrouw De Wilde vraagt aan een medewerker

wel tot negen uur, open was.’

waar er gegeten wordt. ‘Ik heb wel trek gekregen,’ zegt ze.
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Die goeie olde tied
Zo noe en dan fiets ik nog wel ies langs de plek waor ik

zunne zurgen dan det het heuij worden. Dan mos het

bin geboorn, en dan koomp de herinneringen vanzelf.

in de heuijbarg, en dat was nog een heel gedoe.

Wie woonden an een weg waor allemaole boeren

woonden. Nee, niet zokke grote boerderiejen as noe.

De boeren in de buurte mossen um vief uur melken en

De meesten hadden niet meer as acht of tien koeien,

dan leenden mien va van de iene boer een wagen en

een enkele wat meer. A’j achttien of twintig koeien

van de ander een peerd. Mien va mos het heuij op de

hadden, dan wa’j grootboer.

wagen leggen en mien moe stak het op met de gavel
(hooivork). As kinder mosse wie ok meehelpen en het

Mien vader warken in de bouw, hij was metselaar.

gresland schone harken. As alles op de wagen was

Hij was in de buurte zo’n bettien de enigste die elke

’eladen, worden het in de heuijbarg ’edaon. Daornao

maargn naor zien werk gonk, maar wie hadden toch

mossen de wagen en het peerd weerumme ’ebrach

ok een koe. Die was van mien moe. Det kwam zo. Veur

worden.

heur trouwen warken mien moe biej een boer zoals
veule meissies in die tied. Zie was dan intern, zoals det

Dan gonk mien va melken en daornao pas gonge wie

noe heet. Det wil zeggen det ze dag en nacht biej de

eten. Maar eers kreege wie een sneegien wit brood

boer was en één keer in de twee weken een zundag

met suuker. Zo lekker! Det vergeet ik nooit meer.

vrie was.

As alle heuij in de barg was, gonk mien va naor de boer
met de vraoge: ‘Hoeveule geld krieg ie van mien veur

Op een dag was het heel arg slecht weer: wind en

het gebruuk van de wagen en het peerd?’

regen, ja veral veule wind. Zoveule det biej heur

Dan was het antwoord altied: ‘Nee, det is buurnplich.

ouderlijk huus het rieten dak kapot weijen. Een niej

As ik ies argens um verleegn bin, kom ik biej oe.’

rieten dak kosten veule geld en det konden heur olders

De iene buurman zeeg ter altied biej: ‘De iene hand

niet betalen. Maar heur moe wus wel raod. Zie zeeg

mut de ander wassen, dan wordt ze beide schoone.’

tegen mien moe: ‘Deerne, as ie noe een koe van ons

Zie nuumden det dan ‘betalen met een dichte

koopt en betaalt, dan kunne wie het rieten dak laoten

portemonnee’.

maken en as ie dan trouwt, krieg ie de koe mee. Tut
zolange holle wie de koe.’ Zo kwamp mien moe an de

Ien keer was het anders. De peerdeboer had zien

koe.

vrouwe ziek en daorum vreug hij of ik niet een halve

Zie trouwden en de dag daornao kwamp heur va de

dag wol helpen warken biej heur. Det kon natuurlijk

koe brengen. En zo hadden wie een koe.

niet ‘eweigerd worden, maar ik vond het niet fijn.
Gelukkig was ze biej de volgende heuijtied weer beter.

Biej het huus waor wie woonden, was een weije, en
ok bouwland. Mien moe was een echte boerinne, zie

Zelf weet ik het niet meer, maar mien moe hef wel ies

verzorgde de koe en mien va gonk daags nao zien

verteld det ik ’ezegd had: ‘De volgende keer trek ik

wark.

zelf de wagen met heuij wel; dan hoeft er gien peerd
’evraogd te worden.’ Ach ja, die goeie olde tied!

Zo’n koe mos natuurlijk in de winter op stal en dan
mos ter heuj wezen. Een peerd hadden wie niet
natuurlijk, maar een buurman meijen het gres en de
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Terugblik activiteiten
Sint komt langs
O, kom er eens kijken wat ik in mijn...
Alle bewoners en bezoekers van De Speulbrink werden dit
jaar door Sint en Piet verrast met een leuke attentie!

Kunst Vaassen (KuVa)
Nieuwe kunstwerken, passend bij het seizoen, worden
verzorgd door KuVa. De expositie, die in De Wintertuin hangt,
is van Cor de Hamer en bestaat uit foto’s van Het Loo, de
meeste op linnen.

KERSTGEVOEL
Om wat extra aandacht te schenken aan een ieder
binnen De Speulbrink verzorgde het team Welzijn
een kleinigheidje, met de beste wensen voor de
kerstdagen en het nieuwe jaar!
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Terugblik activiteiten

STROOPWAFELCONCERT

Mantelzorgdag
Rond 10 november ontvingen de mantelzorgers een leuke
verrassing.
Dit werd door hen zeer op prijs gesteld.
Gedichtje bij het kaarsje:

10 november is de dag
waarop de mantelzorger schijnen mag
Dit lichtje brandt voor jou heel speciaal
Zorg, geduld en liefde, je geeft het
allemaal
Een kleinigheid als waardering voor jou
Zelfs als het zwaar is, staat er bij jou
niemand in de kou
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Nationale Vrijwilligersdag
Op 7 december is het de Nationale Vrijwilligersdag,
een landelijke dag om vrijwilligers in het zonnetje te
zetten. Ook in De Speulbrink krijgen de vrijwilligers
extra aandacht. We hebben onze vrijwilligers in het
zonnetje gezet door ze een attentie te schenken.
In De Speulbrink zijn vrijwilligers onmisbaar.

Azalea
Zaterdagochtend 11 december kregen alle
bewoners van De Speulbrink een mooie bloeiende
azalea, een attentie vanuit de gezamenlijke kerken
in Vaassen.

Puzzelgids
Ieder jaar verzorgt Puzzelpalet een gids voor alle
bewoners, verzorgers en medewerkers van De
Speulbrink in Vaassen en De Klaarbeek in Epe.
Aan de gids wordt een bijdrage geleverd door
verschillende adverteerders en sponsors uit de
gemeente Epe.
Ditmaal zit er in de gids een puzzel waarmee je
kans maakt op een leuke prijs!
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Heerde

Vaassen

Hofje Wendakker
Wendakker 2
8181 RM Heerde

De Speulbrink
Brunholdplaats 5
8171 VA Vaassen

Korteslag
Korteslag 25-27
8181 GP Heerde

Dagbesteding De Flank
Brunholdplaats 5
8171 VA Vaassen

Dagbesteding Wissel
Eperweg 33
8181 ET Heerde

Thuiszorg Vaassen
Brunholdplaats 5
8171 VA Vaassen

Thuiszorg Heerde
Eperweg 33
8181 ET Heerde

Buurtpunt
Brunholdplaats 5
8171 VA Vaassen

Epe

Wezep

De Klaarbeek
Roggestraat 1
8162 WW Epe

Turfhorst
Noordsingel 253
8091 XM Wezep

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

Weidebeek
Rozenbottel 1
8091 SB Wezep

De Nieuwe Antoniehof
Sint Antonieweg 4-6
8161 CG Epe
Dagbesteding Het Praathuis
Roggestraat 1
8162 WW Epe
Thuiszorg Epe
Roggestraat 1
8162 WW Epe

Contact
Stichting Viattence
Korte Veenteweg 9C
8161 PC Epe

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