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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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VOORWOORD | CLIVIA #1

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 jaar. 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.  

Ook hielden we het afgelopen jaar een wervingsactie 

voor vrijwilligers. Alle vrijwilligers zijn aangeschreven en 

gevraagd om als ambassadeur van het vrijwilligerswerk 

mensen te motiveren om bij Viattence te komen. Deze 

actie heeft geleid tot mooie nieuwe samenwerkingen. Ik 

wil u hierbij hartelijk bedanken voor uw inzet.

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’!  

Ik wens u veel leesplezier en de beste wensen voor het 

nieuwe jaar. Laten we er samen een mooi boek van 

maken!

Met vriendelijke groet,

Els Bastiaan
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Dag van de Vrijwilliger
In december was de Dag van de Vrijwilliger. Normaal 

gesproken wordt er een feest voor de vrijwilligers 

georganiseerd; daarmee willen we de vrijwilligers 

bedanken voor hun inzet in het afgelopen jaar. Het 

is een informele bijeenkomst om iedereen te zien, te 

spreken en van gedachten te wisselen. Helaas gooide 

corona ook dit jaar weer roet in het eten. Om u allen 

toch te bedanken lag er een heerlijke traktatie klaar bij 

dagverzorging Samenhof. 

We hopen u volgend jaar weer te mogen ontmoeten op 

het vrijwilligersfeest!

Dag van de Mantelzorg
Ook in 2021 werd er weer stilgestaan bij de Dag van 

de Mantelzorg. Viattence heeft op 10 november een 

kleinigheidje uitgedeeld aan de mantelzorger: een klein 

gebaar als teken van dankbaarheid voor uw inzet en uw 

helpende handen in het afgelopen jaar. 

Ook in deze tijd luidt ons motto: Zorgen doen we samen!

Bezoek Sint en piet 

In november kwam Sinterklaas aan in Wezep. Ook 

de jeugd van vroeger werd niet vergeten door de 

goedheiligman. Met wat lekkers voor de bewoners waren 

Sint en Pieten door de ondernemersvereniging op pad 

gestuurd. Alle locaties in Wezep werden bezocht en ook 

het personeel werd niet vergeten. 

Langs deze weg nogmaals hartelijk dank!

Terugblik activiteiten
algemeen
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GROOTMOEDERS BROODPUDDING  
MET APPEL EN ROZIJNEN                                                     

RECEPT | CLIVIA #1

Heel Wezep 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



Zonder er eigenlijk om te vragen

moet ik steeds meer gaan dragen.

Deze mantel wordt letterlijk te zwaar,

mijn schouders gaan ervan hangen, zowaar.

Mijn lijf begint ook aandacht te vragen

Hoe lang kunnen mijn benen deze zorg nog dragen?

Ik kan u wel vertellen:

deze mantel begint te knellen;

hij begint slijtageplekken te krijgen.

Dat hoef ik nu niet meer te verzwijgen.

Het model raakt langzaam uit zijn voegen

van al dat mantelzorg-zwoegen.

Ik moet er nu echt voor gaan waken

zelf niet in de problemen te geraken.

Gelukkig zijn er mensen om mij heen

en die houden mij op de been.

Dat zijn schatten die mij een paar uur vervangen. 

Dan kan ik mijn jas even te luchten hangen.

Ik ben dan even van mijn zorg bevrijd

en heb even voor mezelf wat tijd. 

Mantelzorg

CLIËNTENRAAD | CLIVIA #1

VAN DE CLIËNTENRAAD 
 LOCATIE WEZEP

NUMMER 1 2022 | CLIVIA6
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Familiebezoek

Zo’n kleine viervoeter kan van zoveel betekenis zijn. Deze 

kleine vriend was op familiebezoek bij mevrouw Van den 

Bosch op groep Voskuil. De zusters konden het niet laten om 

van dit bezoek een fotootje te maken en in te sturen!

Sinterklaas
Gelukkig mocht Sinterklaas ook Weidebeek 

bezoeken. Sint, zelf al op leeftijd, vond 

het fijn om de bewoners weer te spreken. 

Er werd gezongen, gedanst, er werden 

gedichten gelezen en cadeaus uitgedeeld. 

Het was een geslaagde en ouderwets 

gezellige dag.

Mantelzorg

Terugblik activiteiten
Weidebeek

Vaccinaties
Covid-19, we hebben er nog steeds mee te maken. Na de eerste en 

tweede vaccinatie werden eind november de boosterprikken gezet 

binnen Viattence. In Weidebeek werd in 2021 de eerste vaccinatie 

van Viattence gezet. Nu, bijna een jaar verder, hopen we dat we 

met deze boosterprik en de (hygiëne)voorschriften het virus en de 

besmettingen onder controle kunnen houden. 
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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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40-jarig jubileum
Veertig jaar geleden begon Gerda Agterhuis haar 

carrière bij Viattence. Ze startte als verzorgende. 

Daarna werkte ze als receptioniste en nu is ze 

actief bij dagbesteding Samenhof in Wezep. Gerda 

heeft alle facetten van de ouderenzorg gezien. 

Haar naaste collega’s hebben haar verrast met een 

onvergetelijke feestdag. Gerda werd letterlijk in de 

watten gelegd en kreeg een pedicurebehandeling 

op locatie.

Terugblik activiteiten
Samenhof

Erwtensoep
Zodra de temperatuur onder nul daalt, kunnen wij 

Nederlanders niet meer functioneren zonder ons kopje 

erwtensoep. Deze soep met erwten en rookworst is 

een typisch Nederlands wintergerecht en staat ook 

wel bekend als ‘snert’. Soep die is gemaakt van erwten 

heeft een lange geschiedenis. De soep is al bekend 

van oude Griekse beschavingen van circa 500 voor 

Christus, maar werd mogelijk al vele eeuwen daarvoor 

in Voor-Azië bereid. In Noordwest- en Oost-Europa zijn 

dikke varianten populair. Op Samenhof staat ‘snert’ 

ook regelmatig op het menu en er wordt heerlijk van 

gesmuld!

Nieuwjaarsgroet

Medewerkers en vrijwilligers van Dagbesteding 

Samenhof Wezep wensen u een gezond en 

gelukkig 2022!
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VRIJWILLIGERS | CLIVIA #1
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DE WITTE KRONINGSCALÈCHE 

Naast de galaberlines en de blauwe landauers valt de 

Crème Calèche meteen op. Dit halfopen rijtuig uit 1898 was 

het geschenk van koningin Emma bij de inhuldiging van 

haar dochter Wilhelmina. Het opvallende crèmekleurige 

rijtuig werd geleverd door de Haagse firma Hermans & 

Co. Op de uitdrukkelijke wens van koningin Wilhelmina 

wordt de Crème Calèche alleen voor privéritten gebruikt. 

De galaberlines en blauwe landauers worden daarentegen 

wekelijks gebruikt bij het aanbieden van de geloofsbrieven. 

 

DE TIJD VAN TOEN | CLIVIA #1

KONINKLIJK STALDEPARTEMENT  

Het Koninklijk Staldepartement is een onderdeel van het 

Civiele Huis van de Dienst van het Koninklijk Huis dat is 

belast met het vervoer van de leden van het Koninklijk 

Huis, hun gasten en de hofhouding. Het Staldepartement 

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

het departement gevestigd in de Koninklijke Stallen aan 

de Hogewal in Den Haag. 

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 

enkele niet-verlengde modellen Audi A8 en Volvo S80. 

 KONINKLIJKE   STALLEN KONINKLIJKE   STALLEN

Crème Caléche

DEDE
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Er is ook een Ford Scorpio Landaulette, een verlengde 

Ford, waarbij het achterste gedeelte boven de passagiers 

als een soort cabriodak kan wegklappen. Verder zijn 

er een Cadillac DTS Limousine voor het vervoer van 

onder andere buitenlandse staatshoofden, en de recent 

gerestaureerde Mercedes-Benz W126 Caruna van prinses 

Juliana. 

 

Bureau Luchtvaartzaken 

Bureau Luchtvaartzaken is belast met de coördinatie van 

vliegreizen voor de leden van het Koninklijk Huis en de 

hofhouding. Dit betreft niet alleen de inzet van het eigen 

regeringsvliegtuig, maar ook het boeken van gewone 

lijnvluchten en de inzet van helikopters van de Koninklijke 

Marine voor het vervoer van leden van het Koninklijk Huis.  

MINERVA, DE BELGISCHE ROLLS ROYCE 

Naast de Mercedes en Cadillac van koningin Wilhelmina 

is tevens een automobiel van prins Hendrik te zien: 

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 

koetshuizen in om de koninklijke rijtuigen, auto’s en 

sleden van heel dichtbij te bekijken. 

Bij de herinrichting van de koetshuizen presenteert het 

Apeldoornse museum een spectaculaire aanwinst: de 

Cadillac Convertible Sedan, die in 1949 werd gekocht 

en waarin prinses Wilhelmina zich vanaf Het Loo liet 

vervoeren. 

Deze Amerikaanse, koninklijke auto, die decennialang 

leek te zijn verdwenen, dook onlangs op in de Verenigde 

Staten. Uit onderzoek blijkt dat hij gebouwd is met een 

Europese bestemming, namelijk de Salon de l’Automobile 

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

auto, die meer zeemijlen heeft afgelegd dan kilometers 

over de weg, keerde dit jaar terug op Het Loo. De 

Cadillac vormt, samen met nog zeven auto’s, de schakel 

tussen de klassieke exemplaren uit de begintijd van de 

autogeschiedenis (vaak nog halve rijtuigen) en de sobere 

dienstauto’s uit de jaren tachtig en negentig. 

Cadillac

Minerva
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Terugblik activiteiten
Turfhorst

Feest op Turfhorst!

Het was feest op Turfhorst omdat collega Annet Warning 

haar 12,5-jarig jubileum vierde.

Annet is werkzaam als coach op de leerwoongroep. 

Annet kwam dit keer niet alleen. Ze had haar 

pasgeboren dochter Alinda ook meegenomen. Dat 

vonden de bewoners geweldig!

OP EEN GROTE PADDENSTOEL...OP EEN GROTE PADDENSTOEL...
Zeg je herfst, zeg je paddenstoelen. Hoewel de vliegenzwam 

normaal niet geschikt is voor consumptie, zijn deze 

rood-met-witte-stippenpaddenstoeltjes dat juist wel! 

Ze zijn gemaakt door een aantal heren van Turfhorst en ze 

smaakten heerlijk zoet! 

Decemberlichtjes

De gastvrouwen binnen Viattence-

Wezep zijn erg creatief. Zo maakte 

Miranda, samen met de bewoners, 

prachtige waxinelichthoudertjes voor de 

wintermaanden. Een leuke activiteit met 

een sfeervol resultaat.
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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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Terugblik activiteiten
Veldheem

Mannengroep
‘De mannengroep’ van locatie Veldheem 

is een geslaagd project en groeit gestaag. 

Elke maand wordt er een activiteit 

georganiseerd, speciaal voor de heren. 

Afgelopen maand hebben de mannen 

vogelhuisjes in elkaar gezet.

Sint-Maarten
Op 11 november werden de bewoners van Veldheem 

verrast door de kleintjes van SKO De Zevensprong. Zij 

kwamen zingen voor Sint-Maarten. Na afloop kregen 

ze van het zorgpersoneel een doosje rozijntjes mee.

Wafels bakken 

Op de afdeling Everzwijn/Eekhoorn 

wonen bakgrage dames. Met een 

vrijwilliger als Christien erbij is dat een 

heel goede combinatie! 

Elke week wordt er wel iets lekkers 

gebakken of gekookt. Van wafels tot 

appelmoes, de dames draaien er hun 

hand niet voor om. Zo met elkaar is het 

een gezellige bezigheid en uiteindelijk 

gaat het allemaal om het proeven van 

het resultaat!
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ACTIVITEITEN

Locatie Weidebeek 

Handwerkgroep

Elke donderdag, 10.00 uur, huiskamer Vinkennest  

Weeksluiting

Elke vrijdagavond, 19.00 uur, Samenhof 

Activiteiten voor de zorggroepen 

Zie affiches in de huiskamers

Locatie Turfhorst, Turfhorststede

Koffiemoment

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

Open eettafel voor omwonenden van de locatie

Elke dinsdag: van 11.45 tot 13.00 uur

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

of f.vandoorn@viattence.nl

Sjoelclub 

Elke dinsdagmiddag: van 13.30 tot 15.00 uur

Borrelmiddag en Bingo

Iedere tweede zaterdag van de maand: 14.30 uur 

Locatie Veldheem 

Geloofsontmoetingen o.l.v Dhr Rouw  

Elke tweede zondag van de maand:

van 10.30 uur tot 11.30 uur 

 

Zondag 9 januari 

Zondag 13 februari 

Zondag 13 maart 

Zondag 10 april 

Zondag 8 mei 

In verband met de ontwikkelingen rondom het coronavirus 
zijn deze activiteiten onder voorbehoud.  
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Sundeklaos
Het is noe nog oktober, maar as ie dit leest, is het 

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

verbiej.

Mien verhaal giet disse keer over Jacob. Jacob is tien 

jaor en hij woont naost de bakker, en det hef volgens 

Jacob veule veurdelen. ’s Maargens  veurdet hij naor 

schoele mut, giet hij meestal effn de bakkerieje in en 

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

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

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

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

brood meenemen veur vrouw Van Diek. De bakker 

gonk twee keer in de weeke met de bakkerskaore naor 

de klanten, maar soms hadden de jongens van vrouw 

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

de bakker weer kwam. Dan nam Jacob, uut schoele, 

een breugien mee veur heur.

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

heur. Het was een kamer mit een buutendeure en 

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

Op det raam stond in witte letters de naame  van de 

bakker en daoronder, in mooie schref-letters ‘Brood 

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

breugies, kedetties en krentenbollen, en ok natuurlijk 

koekjes. Omdat het zowat Sundeklaos was, had de 

bakker een Sundeklaos en Zwarte Piet ’emaak van 

sukkela; het was prachtig ’eworden.

Alle kinderen kwamen ’s margens, veurdet ze naor 

schoele gingen, effen kieken. De bakkersvrouwe had 

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

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

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

biej. Een paar dagen later had de bakker ok een auto 

’emaak van sukkela, en die lag der ok biej. De volgende 

dag vreug de bakker an Jacob wat hij dervan vond.

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

boodschap veur mien. Wat zal ik noe ies veur oe 

maken?’ Jacob mos der effen over naodenken en toe 

zeeg hij: ‘Een autobusse; det zol ik wel graag willen 

hebben, bakker.’ 

De bakker begon der de volgende dag mitiene an en 

nao een paar dagen was de autobusse klaor. Jacob 

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

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

zeeg de bakker. ‘Det zal ik doen.’ En die aovend maken 

de bakker der echte raampies in. Toen Jacob het zag 

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

eigenlijk heurt der ok een chauffeur in en een stuur. 

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

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

zal het proberen.’

Nao een paar dagen was het klaor. Het was goed 

gelukt en de bakker was beniejd wat Jacob der van zol 

zeggen. Jacob trok een bedenkelijk gezichte en zeeg: 

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

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

een paar koplampies.’ De bakker was merakel gek met 

kinderen, maar noe had hij der toch wel een bettien 

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

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

vond Jacob goed.

Twee dagen later kon hij de autobusse ophalen. Hij 

was werkelijk heel mooi ’eworden: de echte raampies, 

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

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

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

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

henne, want ik eet hum direct op.’

Veule heil en zegen in het nieje jaor 

van Diene Floksien
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Kerstdiner
Samen met de bewoners verzorgt het personeel elk jaar een 

heerlijk kerstdiner. De tafels worden mooi gedekt, het menu 

is uitgebreider dan bij een normale maaltijd, en iedereen zit 

in mooie kerstkleding aan tafel. 

Een sfeervol diner op de afdeling, uit maar dan thuis. 

ACTIVITEITEN | CLIVIA #1
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