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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. T. Meijer
teunisenteuniemeijer@gmail.com
rek.nr. NL86 INGB 0692 1144 24
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VOORWOORD

Wat is 2022 toch snel gegaan. Alles kon weer en 
de beperkingen bleven ons grotendeels gelukkig 
bespaard. En wat hebben we er een jaar van 
gemaakt: er werd weer veel georganiseerd en er 
waren veel leuke activiteiten waar onze bewoners aan 
deel konden nemen. 

Zo aan het einde van ieder jaar zijn er door de 
feestdagen vaak veel extra activiteiten. We besteden 
daar extra aandacht aan, omdat de bewoners dat zelf 
ook vaak deden. Denk aan Sinterklaas, kerstvieringen, 
het kerstfeest zelf en natuurlijk de jaarwisseling.

Gelukkig hebben we het jaar goed af kunnen sluiten. 
Samen met de bewoners zijn we het nieuwe jaar 
gestart en gaan we er een zo mooi mogelijk jaar van 
maken.

Het nieuwe activiteitenrooster wordt meer en meer 
gevuld met allerlei verschillende en gevarieerde 
activiteiten waar de bewoners van kunnen genieten.

De drukte van de feestdagen laten we weer achter ons 
en we kijken er met een goed gevoel op terug. 

Frances van Ommen
Dagbestedingscoach De Nieuwe Antoniehof

2022 is een feit 
geworden en 2023 is 
nog een verrassing

Hebt u ideeën of mooie foto’s van dingen 
die gebeuren in onze woonzorglocaties  
in Epe? Lever ze dan aan bij mij. 
 

 f.vanommen@viattence.nl

Ideeën of foto’s?
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ACTIVITEITEN

Terugblik activiteiten
De Nieuwe Antoniehof

Barbier
Voor vrouwen is het belangrijk om er netjes en verzorgd uit 
te zien. Voor mannen ook! Maar voor vrouwen is het wat 
gewoner om de haren netjes in de krul te zetten en een 
beetje make-up te gebruiken. 
We wilden graag iets aanbieden wat bij het uiterlijk hoort 
en waar de heren van kunnen genieten. We hebben 
contact gezocht met een barbier en geprobeerd of dit iets 
kon zijn voor de mannen. Nou, de heren vonden het zeker 
fijn! Helaas heeft de barbier niet natgeschoren, maar het 
feit dat er een speciale kapper voor de mannen in huis 
was, gaf wel positieve reacties van de heren. We gaan 
zeker kijken of er nog een keer een barbier kan komen. De 
barbier die nu gekomen was, durfde het niet goed aan om 
de heren nat te scheren. We gaan kijken of we een andere 
barbier kunnen vinden die dat wel durft.

CRDL
De CRDL (spreek uit als: CRie-eDeL) is weer in huis geweest. 
Het is een prachtig instrument waarbij je letterlijk en figuurlijk 
contact kunt maken met je naaste, en zelfs met nog meer 
personen. Door middel van aanraking en het maken van een 
gesloten kring, door contact te blijven houden met elkaar, 
maakt dit instrument geluid. Een leuke activiteit, en zeker ook 
eentje die je samen doet (glim)lachen.

Vier op een rij
Het spel ‘Vier op een rij’ kent bijna iedereen wel. Voor 
sommige bewoners is het een spel dat sorteren oproept: 
het netjes opruimen en sorteren op bijvoorbeeld kleur kan 
dan even een fijne bezigheid zijn.
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ACTIVITEITEN 

Nagels
Altijd weer fijn als de nagels gedaan 
worden: knippen, vijlen, schoonmaken en 
soms ook lakken in een mooie kleur.

Dansen
Wat fijn is het als je even aan het 
wandelen bent en als er dan iemand is 
die even een dansje met je maakt.

Pianist
We luisteren graag naar ‘onze’ 
pianisten. Om de week komt Cees 
voor ons op de maandagmiddag 
pianospelen. En elke vrijdagmiddag 
komt Jaap. We genieten er elke keer 
weer van.
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Fietsen
In de serre staat een fietslabyrint. Dit is een 
hometrainer, waar je achter moet gaan zitten, en  
een groot beeldscherm. Als je wilt gaan fietsen, 
begin je te trappen. Je kunt in veel verschillende 
plaatsen fietsen. Niet alleen in Nederland, 
maar over de hele wereld. Verder kun je zelf je 
route door de plaats kiezen. Dit doe je door op 
de blauwe of de gele knop te drukken als dat 
gevraagd wordt. Aangenaam fietsen, bewegen, 
binnenshuis kan altijd!

Klederdracht
Half oktober kwamen er in de middag mensen de 
huiskamer in die prachtig gekleed waren. Er was 
een klederdrachtshow. Een bevlogen man van het 
Boerderijmuseum in Oldebroek vertelde enthousiast van 
alles over de kleding die gedragen werd. Ook waren 
er prachtige accessoires te zien. Alles kon van dichtbij 
bewonderd worden, wat dan ook zeker gedaan werd.

ACTIVITEITEN
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Shoppen
Sinterklaas komt in het land en 
daar schenken we natuurlijk ook 
aandacht aan. Maar dan moeten 
er wel spulletjes gekocht worden. 
Samen even eropuit naar het 
dorp om deze spulletjes te kopen 
en het er dan gelijk maar even 
van nemen. Heerlijk!

Knuffelteam
In november kwam 
het knuffelteam weer 
op bezoek. Zo lief die 
konijntjes en kippen. Er 
was ook een haan bij die 
goed liet horen dat hij  
ook aanwezig was!

Scrabble
Even de hersenen aan het werk 
zetten. Samen een spelletje 
Scrabble doen. Niet alleen 
hersengymnastiek, maar zeker 
ook heel erg gezellig. 

ACTIVITEITEN 
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Soep
Begin november zijn de soepdames 
bij ons geweest. Het was de eerste 
keer dat ze kwamen, maar later 
bleek dat we ze al wel kenden! Het 
zijn twee dames die jaren in een 
koor hebben gezongen, dat ook 
bij ons opgetreden heeft. Helaas 
treedt dit koor niet meer op, maar 
de dames hebben ons – naast 
overheerlijke soep en sandwiches 
– ook op een mooi optredentje 
getrakteerd. Wat hebben we 
genoten en gesmuld!

Vier op een rij
We hebben ook een heel groot ‘Vier 
op een rij’ in huis. Omdat het spel zo 
groot is, geeft het ook een andere 
ervaring als je dit samen speelt. 
Onder het spelen hoor je dan ook 
altijd de spelers lachen.

Gespreksgroep
Onze geestelijk verzorgster Egbertina komt eenmaal 
per maand om een activiteit in de serre aan te bieden. 
Ze biedt dan ‘de gespreksgroep’ aan. Iedereen die 
wil, kan aansluiten. De gesprekken gaan over van 
alles. Het kunnen actuele onderwerpen zijn, maar 
ook levensvragen of algemeenheden. Alles kan aan 
bod komen. Het is erg fijn om samen in gesprek te 
gaan. Vaak wordt er ook nog even samen gezongen 
onder begeleiding van prachtig pianospel door een 
vrijwilligster. Of je nu wel of niet gelovig bent, dat maakt 
niet uit. Iedereen is welkom!

ACTIVITEITEN
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Hobby
Iedereen heeft wel een hobby. De een leest graag in 
een magazine of een boek, de ander luistert graag 
naar muziek. Deze drie dames hebben twee heel 
verschillende hobby’s. De een leest graag, de ander 
maakt prachtige diamond paintings, en de derde 
dame speelt graag nog een deuntje op de piano. 
Wat fijn dat ze hun hobby kunnen blijven uitoefenen!

Aaihond
‘Amy! Amy!’ En hup, daar zit ze. Naast je in de 
stoel, verlangend naar een aai of knuffel van 
welke bewoner dan ook. Ze vindt het heerlijk 
om gekriebeld te worden in de nek of achter de 
oren. Wat zijn we blij dat Amy iedere week op 
bezoek komt, samen met haar vrouwtje Marjan.

Helpen
De mens vindt het fijn om nuttig bezig te zijn 
en om zelf dingen te blijven doen. Iemand 
anders helpen is zo’n win-winsituatie. En als 
bewoners elkaar dan gaan helpen, is dat 
helemaal mooi om te zien. Personeel helpen 
mag natuurlijk ook altijd. Er is genoeg te 
doen, dus alle hulp is welkom.

ACTIVITEITEN 
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Clowns
Ook de CliniClowns waren weer van de partij. Klein 
gebaar, een gesprekje, groot gebaar, muziek, een 
grap en een grol. Altijd weer maken ze op een mooie 
manier contact met de bewoners en toveren ze een 
(glim)lach op het gezicht.

Poes
We hebben een nieuwe robotkat gekocht. 
De oude was echt op. Als er iets nieuws 
is, dan willen we dat natuurlijk wel weten 
en onderzoeken. Dit had hij nog nooit 
gezien. Hij wilde het zeker goed bekijken. 
De conclusie was dat het een prachtig 
apparaat is dat zeker niet van echt te 
onderscheiden is. Een mooi apparaat. 
Gelukkig.

Op stap
Als je dan allebei aan het wandelen gaat en dezelfde 
kant op loopt, dan kun je het maar beter gezellig 
maken door samen op stap te gaan. Even her en der 
stoppen om een praatje te maken en dan weer door.  

ACTIVITEITEN
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Diva
Voor het eerst hebben we van 
de stichting Diva Dichtbij een 
diva mogen ontvangen op De 
Nieuwe Antoniehof. En wat een 
vrouw kwam er bij ons optreden! 
Linda. En zingen dat ze kan. Van 
klassiek tot aan de heel herkenbare 
deuntjes van vroeger. Aandacht 
voor iedereen die naar haar kwam 
luisteren. Alsof ze alleen voor jou 
kwam zingen. Verzoekjes waren 
geen probleem en een traan en 
een lach zijn er losgekomen bij de 
bewoners. Prachtig om mee te 
mogen maken!

Uiteten
Wat was het gezellig en wat hebben we genoten. 
In huis 4 hebben ze weer het ‘uiteten in eigen huis’ 
georganiseerd: samen met een naaste uiteten 
gaan in eigen huis. Het personeel heeft een heerlijk 
driegangendiner gemaakt en uitgeserveerd aan de 
gasten. De tafels waren prachtig gedekt. Bewoners en 
mantelzorgers hebben zich even in de watten laten 
leggen. Een zeer geslaagde avond waar nog lang 
nagetafeld werd.

ACTIVITEITEN 
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Krant
In de krant staan meestal niet de leukste 
berichten. Maar als je hem samen leest en 
dan in gesprek raakt over het nieuws, kan 
het weleens gebeuren dat er toch nog iets 
te lachen valt over iets uit het nieuws.

Zingen
Zangboeken erbij, 
een mantelzorger die 
mondharmonica speelt, en 
zingen maar! Een heel fijne 
activiteit om samen te doen.

Bloemschikken
Er zijn weer prachtige 
bloemstukjes gemaakt door de 
bewoners: in de serre onder het 
genot van een kopje koffie of 
thee en een leuk bloemstukje 
maken. Hoewel iedereen dezelfde 
materialen voor zo’n kerststukje 
gebruikt, is het prachtig om te zien 
hoe verschillend ze geworden zijn.

ACTIVITEITEN
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Gesprek
Vol aandacht naar elkaar luisteren 
als er vragen gesteld worden aan 
de tafel; iedereen weet er wel iets 
over te vertellen. Het mooie is de 
wisselwerking. Zij vertellen over 
vroeger en wij leren van hen. Wij 
vertellen hoe het nu is en zo horen 
zij of het veranderd is of niet. Leuke 
gesprekken krijg je zo aan de tafel.

Bewegen
Bewegen is ontzettend 
belangrijk voor de mens. 
Voor de oudere mens dus 
ook. Hoe leuk is het dan om 
even via een spel samen 
te bewegen. En als je dan 
een geïmproviseerd spel op 
de tafel gaat doen, dan is 
het hilariteit alom. Lachen 
en bewegen, allebei even 
belangrijk.

Knutselen
We hebben heel gezellig geknutseld in 
de serre, alvast voor de kerst. Er werden 
standaardjes versierd om op de kamer of 
beneden neer te zetten. Natuurlijk is het 
resultaat belangrijk, maar de gezelligheid 
die we samen hebben, is nog fijner!

ACTIVITEITEN 
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Aan tafel
Net als vroeger gebeurt er een 
heleboel aan de keukentafel. Daarin 
is niets veranderd op De Nieuwe 
Antoniehof: eten, koffiedrinken, de 
krant lezen, een spelletje doen, een 
praatje maken. Eigenlijk is de tafel de 
spil in het huis. Altijd geweest, en dat 
zal ook wel altijd zo blijven.

Spel
Bezoek dat komt is gezellig en fijn. Maakt niet uit voor 
wie het bezoek komt. Bezoek maakt een praatje en 
geeft gezelligheid in huis. Als mantelzorgers dan een 
spel uit de kast pakken en dat samen met nog meer 
bewoners gaan doen, is dat dubbele pret.

Bezoek
Natuurlijk zijn we blij met ieder 
bezoek dat bij ons komt. Maar dit 
is wel heel speciaal bezoek. Deze 
durfal komt heel dicht bij het raam 
om lekkers op te halen. En iedere 
keer is het weer een genot om 
naar hem te kijken. Wat is-ie lenig 
en snel!

ACTIVITEITEN
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Kom op 
dialect

DIALECT

Met de groet’n van Diene Foksien

Revalideren
Vandaage weer een stukkien dialect van mien. Deur een 
heupoperatie bin ik een bettien in de lapp’nmande ’ewes. 
Het was mis’egaon en toe moch ik mien linkerbien een paar 
week’n niet gebruuk’n. Loop’n moch ik dus niet en zodoende 
kwam ik in een rolstoel terechte. Het völt nog niet mee um 
daor een bettien mee veuruut te koom’n. Soms gonk het mis. 
Een keer kreeg ik mien hand tuss’n de deure en de rolstoel en 
det gaf een blauwe plekke. Maar nao een weeke was het al 
een stuk makkelijker um veuruut te koom’n.
Op de ofdeling waor ik was, waar’n een- en tweepersoons-
kamers en die waar’n meestal ok allemaole bewoond. Op 
oonze gank zaat’n wie ongeveer met zien tienen. Ie moss’n 
allemaole zoveule mogelijk alles zelf doen. Det was niet zo 
makkelijk, maar wel het beste volgens de verpleging, want 
zeg ze: “Je wilt zo gauw mogelijk weer naar huis en we zitten 
hier geen van allen voor de zweetvoeten.“

Eet’n
A’j ‘s maans ‘ewass’n waar’n, mos-ie eers oe brood ophaal’n 
en dan gong-ie naor de huuskamer um te eet’n. Een buffet 
stond klaor in de gank en ie kond’n pakk’n wa’j woll’n. Der 
was van alles: drie soort’n brood, beleg, keeze, vleeswaar’n 
en ok jam, hagelslag en meer van det soort spul. Yoghurt was 
ter en kwark, van die lekkere met vanille, en natuurlijk ok fruit. 
‘s Mirres was det er ok. Een paar keer kreege wie ok een ei.
Het beleg was meestal verpakt met twee plakkies. Eers had 
ik det niet ‘ezien en later deu’k net of ik het niet zaage. Ja, 
twee is lekkerder dan iene. Wat ok heel lekker was, det was 
de goeie botter (roomboter).
Warm eet’n kwam altied ‘s aovends um 5 uur. Wie kond’n 
altied kiez’n uut twee soort’n en der was ok altied een lekker 
toetje. Het enigste wat er an mankeer’n, was zolt, maar iene 
van de bewoners wus daor wel raod op. Zie zeeg: “Als er een 
ei is, zijn er altijd zakjes zout bij en daar neem ik er altijd wat 
extra van.” En det deu ik toe ok maar.
Op oonze kamer hadde wie gien koelkaste. Der was wel 
een gezamenlijke koelkaste waor Iederiene wat in kon zett’n, 
maar dan mos ie oe naame derop zett’n. Op een mirreg 
kwam iene van de bewoners an de eettaofel en zeeg: ”Zie 
hebt op de fruitschaale toch lekkere kars’n; daor he’k ter een 
paar van mee’enum’n. Mu’j ies kiek’n wat een mooie!” Iene 
van de bewoners gonk toe gauw naor de keuk’n. Het waar’n 
zien kars’n; hij had ze in de koelkaste ‘ezet zonder zien 
naame. Zien familie had ze speciaal veur hum mee’ebrach 
uut de Betuwe. In de keuk’n dach’n ze det ze veur Iederiene 
bedoeld waar’n.

Bewoners
De meens’n op oonze ofdeling kwaam’n overal vandan. Van 
Zwolle, Apeldoorn en Dordrecht tut ok hier uut de buurte. Der 
was ter zelfs iene die der tegenover woond’n . De meest’n 
kwaam’n um te revalideer’n en weer te leer’n loop’n. Nao 
drie of vier week’n gong die dan weer naor huus. Maar de 
eerste week’n moch ik niet loop’n en ok niet revalideer’n. 
Soms was det wel moeilijk. Op een keer was ik op de wc en 
kon ik volgens mien der niet weer ofkoom’n. De verpleging 
die der biej stond, zeeg: “Kom nou! Natuurlijk kun je dat wel! 
Vandaag ging het toch ook. Kom op!” En het ging ok.
De man uut Dordrecht die op de ofdeling zat biej oons, was 
geboor’n in Suriname.
Hij kon daor mooi over vertell’n. Nao het eet’n en de koffie 
gonk hij altied ‘een luchtje scheppen’. In werkelijkheid gonk 
hij rook’n. Op een dag had hij pech, toe hij de sigrette an 
wol steek’n, vult de ansteker in ‘t puttien. An de mann’n die 
der langs kwaam’n, vreug hij of ze ok rook’n. Sommigen 
zeeg’n ‘nee’ of ‘gelukkig niet’, maar net toe hij de moed 
zowat opgaf, kwam der een man anfiets’n met een sigrette 
an. Hij vreug um een vuurtien en de man zeg: “Ie mag de 
ansteker wel hold’n, want ik heb ter nog wel iene biej mien.” 
Iene van de bewoners was altied druk met haok’n. Van alles 
kon ze maak’n: hartjes, octopuss’n (ie weet wel, van die 
ding’n met krull’n deran) en nog veule meer.
As wie moss’n eet’n, maak’n zie vaake een snee witbrood 
met roomboter en pure hagelslag en det nuumd’n ze  
een gebakje.
Iene van de bewoners mos ok naor ‘t ziekenhuus met de 
auto, maar hoe kon hij daorin koom’n? Iene van oons 
zeeg: “Een plastic zak op de zitting en dan dreij-ie der zo 
in.” Het was nogal een meneertien en ik zeege: “Der bint 
ok speciale kleegies te koop; die kost 15 euro.” Hij keek een 
bettien bedenkelijk en ik zeege: ”Een meneer as ieje die 
de hele wereld hef ‘ezien, giet toch niet op een vuilniszak 
zitt’n?” Nee, det kon eigenlijk niet, vond hij, maar 15 euro was 
ok niet niks.

Saam’n met de man uut Dordrecht bin ik ter negen week’n 
‘ewes en ik had er gien hekel, maar ik was wel bliej det ik 
weer naor huus moche. Op een dag kreeg ik det te heur’n. 
Wat was ik bliej! Op dezelfde dag kreeg ter ok iene te heur’n 
det ze niet weer naor huus moch. Toe vuuld’n ik mien wel 
dankbaar. Zo was de iene bliej en de ander verdrietig... en 
wie zaat’n an dezelfde taofel.
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Volgens de versie van de gebroeders Grimm 
verloste de rattenvanger het Duitse stadje van 
een rattenplaag door de dieren met zijn fluitspel 
Hamelen uit te lokken. Wanneer hij de toegezegde 

beloning niet krijgt, neemt hij wraak door ook 
de kinderen, onder wie de dochter van de 
burgemeester, mee te nemen. Ook zij volgen de 
fluit-spelende rattenvanger die de kinderen laat 
verdwijnen in een berg.

Daarmee eindigt het sprookje, maar begint 
de televisieserie Kunt u me de weg naar 
Hamelen vertellen, meneer? waarvan op 
zaterdagmiddag 22 januari 1972 de eerste 
aflevering werd uitgezonden. Met minder dan 
twee maanden voorbereiding schreef Harrie 
Geelen het eerste deel, als opvolger van de 
populaire kinderserie Oebele. Het kinderkoor uit 
die serie zou de kinderen van Hamelen gaan 
spelen. Van de volwassen acteurs uit Oebele 
kregen Rob de Nijs en Ab Hofstee hoofdrollen, 
respectievelijk als Bertram Bierenbroodspot, de 
zoon van de lakenhandelaar, en stadsomroeper 
Hildebrandt Brom. Herman Vinck moest de rol 
van poortwachter Aernout Koffij afslaan vanwege 
verplichtingen bij het Werkteater; in zijn plaats 
werd Martin Brozius gekozen. Omdat Wieteke van 
Dort en Marjan Berk beiden zwanger waren, ging 
de rol van burgemeestersdochter Lidwientje Walg 
naar Ida Bons. 

Net als bij Oebele schreef Joop Stokkermans de 
muziek en alle liedjes voor de serie, uiteindelijk 
meer dan 120, die daarom werd aangekondigd als 
kindermusical. Hoeveel afleveringen er gemaakt 
zouden worden, was vooraf niet bekend. De opzet 
van de serie, de zoektocht terug naar Hamelen, 
gaf Harrie Geelen de gelegenheid telkens nieuwe 
avonturen te bedenken voor de Hamelaars. 

Kunt u mij de weg naar  
Hamelen vertellen, meneer?

De meeste sprookjes eindigen met 
‘En ze leefden nog lang en gelukkig’, 
maar dat is niet het geval bij ‘De 
rattenvanger van Hamelen’. De 
gebroeders Grimm tekenden dit 
sprookje, gebaseerd op een sage 
uit de dertiende eeuw, op in hun 
Deutsche Sagen. De rattenvanger 
zou symbool staan voor de dood,  
de kinderen voor slachtoffers van  
de pest. 

UIT DE OUDE DOOS

uit de oude doos
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Dat deed hij in de avonduren, naast zijn werk 
overdag voor de Toonder Studio’s. In dezelfde 
periode schreef hij ook nog het scenario voor  
Q & Q.

In 45 afleveringen werden meer dan 120 liedjes 
gezongen, met teksten van Harrie Geelen en op 
muziek van Joop Stokkermans. Hoofdrolspelers 
uit Hamelen zijn onder andere Rob de Nijs, Loeki 
Knol, Martin Brozius, het Televisie Kinderkoor 
Hamelen, Hetty Blok, Rita Corita, Gerard Cox, 
Wieteke van Dort en Lex Goudsmit. 

UIT DE OUDE DOOS

De stad Hamelen heeft veel last van 
ratten. Niemand kan ze verjagen, totdat 
er zich een vreemde figuur aanmeldt bij 
burgemeester Walg op het gemeentehuis 
van Hamelen. Hij zegt dat hij de ratten wel 
kan verjagen, als hij als beloning een pot 
goud krijgt. De zogenaamde rattenvanger 
blaast de ratten met zijn toverfluit weg. 
Heel Hamelen is dolblij, behalve de 
burgemeester en zijn gemeenteraad. Zij 
konden de pot goud wel ergens anders 
voor gebruiken. Meester Spicht praat 
de burgemeester daarom om, hij wil de 
rattenvanger iets anders geven. Maar de 
rattenvanger neemt er geen genoegen 
mee en loopt boos weg. Uit wraak blaast hij 
de volgende nacht alle kinderen de stad uit, 
plus vier volwassenen.

Ze gaan de berg Kei in. De rattenvanger 
verdwijnt en de Hamelaars staan er 
alleen voor. De rest van de serie volgt de 
pogingen van de groep om Hamelen terug 
te vinden.

De serie werd uitgezonden in vijf seizoenen. 
De afleveringen werden onregelmatig 
uitgezonden en hadden ook een ongelijke 
lengte. In de seizoenen 1 t/m 3 en seizoen 
5 was er elke maand één aflevering, terwijl 
in seizoen 4 de afleveringen wekelijks te 
zien waren. Over het algemeen waren de 
afleveringen tussen de veertig en de vijftig 
minuten lang; alleen in seizoen 4 duurden 
ze ongeveer een halfuur. 
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Sinterklaas
Sinterklaas 
In De Nieuwe Antoniehof hebben we dit jaar 
heerlijk uitbundig sinterklaas gevierd. Twee 
jaar hebben we het niet kunnen vieren zoals 
we het graag wilden doen, dus nu gingen we 
ervoor. Huis 4 kreeg bezoek van Sinterklaas en 
zijn hulpje. Huis 6 kreeg bezoek van twee heel 
lieve Pieten. Wat een cadeaus en lol hebben we 
gehad! Mooie gedichten waren er geschreven 
en alle presentjes vielen in de smaak.

ACTIVITEITEN

Terugblik activiteiten
De Nieuwe Antoniehof

Intocht
Ondanks het feit dat de bewoners 
respectabele leeftijden hebben, is het 
kijken naar de intocht van Sinterklaas 
toch een leuke, gezamenlijke activiteit. 
Het was erg fijn om herinneringen te 
kunnen ophalen aan hoe het vroeger 
ging en te horen of de bewoners wel 
of niet sinterklaas vierden.

Wafels
5 december is natuurlijk al een beetje een speciale dag en daar 
heeft de wafelkraam nog een extra tintje aan gegeven. Drie Pieten 
kwamen de heerlijkste wafels bakken voor iedereen. Ze smaakten erg 
lekker. Het was soms lastig met al die verschillende toppings waaruit 
je kon kiezen: verse aardbeien of banaan, maar wat dacht je van 
boerenjongens of advocaat, warme kersen en chocolade? Te veel om 
op te noemen!

Sinterwies
We hebben ook bezoek gehad van 
Sinterwies en haar Pieten. Onze directrice 
heeft elke locatie bezocht met haar Pieten 
om lekkers te brengen. Natuurlijk moest er 
even gedold worden met de Pieten.
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Bingo 
Ook dit jaar hebben we weer 
een kerstbingo in de serre 
gedaan. Er waren leuke prijzen 
te winnen, voor elk wat wils. 
Elkaar soms even helpen en 
dan maar hopen dat juist dat 
ene getal genoemd wordt. 
Gelukkig heeft iedereen wat 
kunnen winnen.

ACTIVITEITEN 

Bijbel
Niet iedereen gelooft op dezelfde manier. Maar als er iemand 
van een kerk komt en als er dan samen uit de Bijbel wordt gelezen 
en die persoon het gedeelte ook bespreekt, is het heel fijn om 
daarbij aan te sluiten. De gesprekken, herkenbare teksten, voor de 
bewoners die hiervan genieten.

Haar 
Hoe was het ook alweer om een 
bos haar te hebben? 
Geen probleem, dat regelen we!
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L E H Z E N T W S J O E L E N V

E K I A E E E I E R L O P E N I

V E N K D B L I K G O O I E N E

E G K L R R I N G W E R P E N R

N E E O I S T E L T L O P E N O

D L L P E K O E K H A P P E N P

G E E E E Z E L T J E P R I K E

A N N N K U S J E S K R I N G E

N Z A K D O E K J E L E G G E N

Z U U R T J E S H A P P E N R R

E O O D S T O E L E N D A N S I

N L S P I J K E R P O E P E N J

B O T E R K A A S E I E R E N I

O C H T S P R I N G T O U W E N

R J F L E S S E N V O E T B A L

D E T O U W T J E T R E K K E N

OUD HOLLANDSE SPELLETJES Woordzoeker

www.klessebasjes.nl

Deze puzzel is afkomstig uit één van de puzzelboekjes van Klessebasjes en nodigt uit om 
in gesprek te gaan over vroeger. Welke spelletjes speelde je vroeger graag, wie waren je 
speelmaatjes, was je een valsspeler of hield je je aan de spelregels? Vind je het leuk om 
nog eens een oud Hollands spelletje te spelen? Kijk dan wie daar nog meer voor in is... 
een competitie sjoelen is zo opgezet en gezellig om samen te doen!

De puzzel- en prentenboekjes van Klessebasjes zorgen voor een feest van herkenning met 
onderwerpen, woorden, afbeeldingen, persoonlijke vragen en tips die terug gaan in de tijd. 
Voor iedereen die van nostalgie houdt en - omdat de boekjes aansluiten bij de nog aan-
wezige belevingswereld van mensen met dementie - ook geschikt voor familie, naasten, 
verzorgenden en mantelzorgers om samen met mensen met dementie te beleven.

Kijk voor meer informatie op www.klessebasjes.nl en shop met 10% korting met de 
couponcode: kb-viattence
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ZUURTJES HAPPEN
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10% korting met 
de couponcode: 
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nog eens een oud Hollands spelletje te spelen? Kijk dan wie daar nog meer voor in is... 
een competitie sjoelen is zo opgezet en gezellig om samen te doen!

De puzzel- en prentenboekjes van Klessebasjes zorgen voor een feest van herkenning met 
onderwerpen, woorden, afbeeldingen, persoonlijke vragen en tips die terug gaan in de tijd. 
Voor iedereen die van nostalgie houdt en - omdat de boekjes aansluiten bij de nog aan-
wezige belevingswereld van mensen met dementie - ook geschikt voor familie, naasten, 
verzorgenden en mantelzorgers om samen met mensen met dementie te beleven.

Kijk voor meer informatie op www.klessebasjes.nl en shop met 10% korting met de 
couponcode: kb-viattence
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GEESTELIJK VERZORGERS

Geestelijk verzorgers
even voorstellen

Sinds september 2022 is er een heel nieuw team 
Geestelijk Verzorgers binnen Viattence. Wij zijn 
Margot van Veen en Egbertina Tessemaker en 
wij hebben de kennismakingsperiode nu toch 
echt achter de rug. De eerste 100 dagen, de 
gemiddelde wenperiode aan een nieuwe baan, 
zijn nu meer dan voorbij. Margot heeft bijna 
tien jaar ervaring in het ziekenhuis. Ze woont in 
’t Harde met haar man Huub; samen hebben 
ze drie kinderen. De dorpskernen Vaassen en 
Wezep vallen onder haar aandacht. Egbertina 
heeft elf jaar ervaring in de ouderenzorg. 
Zij woont in Oene met haar man Herbert en 
hun twee kinderen. Heerde en Epe zijn haar 
dorpskernen.

Voor ons is het aangaan van verbindingen 
ontzettend belangrijk. Door middel van 
gesprekken met bewoners, zorgcollega’s, 
mantelzorgers en Vitaal’ers proberen we te 
ondersteunen en te begeleiden waar dat nodig 
is. Op verschillende woongroepen bieden we 
huiskamervieringen aan en we hebben beiden 
een hele Kerst-reeks achter de rug. Mooi om 
deze periode samen met bewoners en zorg te 
mogen vieren.

Als geestelijk verzorger komen we in beeld 
als het leven niet meer vanzelfsprekend is; in 
situaties van leven en dood, bij afscheid en 
verlies, bij ervaringen van grote verbondenheid 
of juist van verlatenheid, en bij ethische vragen. 
We gaan in gesprek over levensvragen, 
zingeving, spiritualiteit en ethische afwegingen. 
Levensvragen zijn trage vragen. Het zijn vragen 
over de zin van het leven en de dood, over 
goed en kwaad, over inspiratie en betekenis. 
Het zijn vragen die ieder mens zich stelt, vooral 
bij ingrijpende ervaringen als ziekte, lijden en 
sterven. Op levensvragen zijn geen kant-en-

klare antwoorden te geven. Ieder mens gaat op 
zijn/haar manier op zoek om eigen antwoorden 
te vinden. Aandacht voor levensvragen heeft 
invloed op het welbevinden van mensen.

Wij bieden begeleiding, ondersteuning en 
advisering bij zingeving en levensbeschouwing. 
Geestelijk verzorgers zijn er voor iedereen, welke 
geloofsovertuiging of levensfilosofie je ook hebt. 
Gesprekken met een geestelijk verzorger zijn niet 
zozeer gericht op praktische doelen. Door middel 
van een gesprek van mens tot mens gaan we 
op zoek naar wat er nodig is. We luisteren actief, 
bieden ruimte, zijn onderzoekend, stimulerend 
en kunnen waar nodig een ritueel aanbieden. 
Geloofskwesties kunnen hierbij aan de orde 
komen, maar dit hoeft niet.

Samen met onze zorgcollega’s willen we de 
mensen die bij ons wonen, de mogelijkheid 
geven om op een eigen manier opnieuw een 
plekje te vinden in een omgeving waar ze 
(meestal) zelf niet voor gekozen hebben. Als 
team (zorg én Vitaal’ers) mogen we de ouder 
wordende mens zien en voor hen zorgen. Als we 
dit in verbinding met de bewoner, in verbinding 
met elkaar kunnen doen, mag de tijd die we 
samen doorbrengen, waardevolle tijd zijn.
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ACTIVITEITEN

Terugblik activiteiten
De Nieuwe Antoniehof

Pepernoten 
Wat rook het lekker en wat was het 
gezellig! Familie kwam om samen met 
de bewoners pepernoten te bakken. 
Iedereen wilde even kijken en ruiken... 
en hoopte er natuurlijk op dat men al 
iets kon proeven. Ze waren heerlijk! 

Kerststalroute 
Maandag 19 december zijn er flink wat 
vrijwilligers van EpeDoet!, Rotary Epe 
en mantelzorgers gekomen om met de 
bewoners van huis 6 de kerststallenroute 
te lopen. Bijna alle bewoners gingen 
mee en bij thuiskomst stond er warme 
chocolademelk met slagroom, koffie, thee 
of glühwein klaar met een heerlijke koek 
erbij. Het was even druk, maar zo gezellig. 
De bewoners hebben er ontzettend van 
genoten. En wat hadden we een geluk  
dat het droog bleef!

Cannenburgher Gerij
18 december kwam het Cannenburgher Gerij 
langs De Nieuwe Antoniehof rijden met twaalf 
prachtig versierde koetsen. Het was echter 
waterkoud waardoor we niet buiten hebben 
gekeken. Maar binnen, in de warmte, hebben 
we er gelukkig ook van kunnen genieten.
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Stroopwafelconcert
We hebben in december mogen 
genieten van een prachtig 
stroopwafelconcert. Twee dames 
brachten met dwarsfluit en accordeon 
schitterende klanken de woonkeuken 
en huiskamer in. In de serre werden 
ondertussen heerlijke versgebakken 
stroopwafels gemaakt waar lekker  
van gesmuld is.

Afscheid van Ria
Ria heeft afscheid genomen van de 
cliëntenraad.  Zes en een half jaar 
heeft zij zich ingezet als voorzitter 
van de cliëntenraad, voor de 
bewoners van De Nieuwe Antoniehof 
en De Klaarbeek. Om haar te 
bedanken voor haar inzet hebben wij 
van De Nieuwe Antoniehof haar een 
kleinigheidje aangeboden.

Een lekker bed? 
Na de drukke, maar zeer 
zeker gezellige kerstdagen is 
uitrusten wel fijn. Als er dan een 
bed beneden staat van een 
medebewoner, wil je natuurlijk 
wel even weten of dat bed net zo 
lekker ligt als je eigen! Het mocht 
geprobeerd worden en gelukkig 
lag dit bed ook fijn, maar toch 
niet zo fijn als het eigen...

ACTIVITEITEN 
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Kerstviering 
Ook dit jaar is er een kerstviering aangeboden. Onze geestelijk 
verzorgster Egbertina heeft de kerstviering verzorgd, samen 
met twee vrijwilligsters. Op maandag 19 december heeft 
huis 4 kunnen genieten van de viering, die drukbezocht 
werd. Mantelzorgers kwamen om samen met hun naaste de 
viering bij te wonen. Daarna hebben we in de woonkeukens 
gezamenlijk met bewoners en mantelzorgers heerlijk gegeten. 
Dinsdag 20 december werd de viering aangeboden aan de 
bewoners van huis 6 en hun mantelzorgers. Ook hier werd de 
viering goed bezocht. Er werd samen gezongen en gebeden. 
Ook hier werd er na de viering samen gegeten en hebben we 
de dag gezellig afgesloten.

Een heerlijke kerstlunch 
In huis 6 hebben ze met de Kerst 
samen een heerlijke kerstlunch 
verzorgd en genuttigd. De tafels 
waren prachtig gedekt en de sfeer 
was warm en gezellig. We hebben 
heerlijk gegeten samen.

KerstACTIVITEITEN
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Kerstmis 4 
Bewoners van huis 4 hebben genoten 
van de kerst. Er was een prachtig en 
overheerlijk buffet en de tafels waren 
prachtig gedekt. We hebben lekker 
gegeten en gezellig nagetafeld.

ACTIVITEITEN 

Kerst in huis 6
Ook in huis 6 hebben we een 
gezellige kerst gehad. Ook 
hier waren prachtig gedekte 
tafels en er was een heerlijk 
stamppottenbuffet geregeld 
waarvan goed en smakelijk 
gegeten is. 
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Oliebollen 
Op 30 december hebben Miranda, 
Astrid en Manon in hun vrije tijd heerlijke 
oliebollen gebakken voor de liefhebbers. 
Bewoners, mantelzorgers en personeel 
hebben er ontzettend van gesmuld en 
genoten. Het was een gezellige drukte.

Oud en nieuw
Met oud en nieuw lukt het 
niet iedereen om wakker te 
blijven tot de jaarwisseling. 
Voor de bewoners die 
dat wel redden, waren er 
oliebollen, lekkere hapjes, 
bubbels en gezelschap 
van andere bewoners 
en personeel. Om 12 
uur hebben we samen 
getoast en elkaar het beste 
toegewenst. En daarna 
werd er natuurlijk naar het 
vuurwerk gekeken.

ACTIVITEITEN

Andijviestamppot met een twist
koken en bakken 
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Eet smakelijk!

Andijviestamppot met spekjes en 
een gehaktbal, mmm! Deze keer 
een iets andere variant, namelijk 
andijviestamppot met kip, pesto en 
Parmezaanse kaas. Net even anders, 
maar het proberen waard! 

Hoofdgerecht 
• 2 personen
• 30 min. bereidingstijd

Benodigdheden
•  600 g kruimige aardappels
•  150 g andijvie
•  200 g kipshoarma/kippendijfilet in stukjes, 

met 2 tl shoarmakruiden 
• 2 el pesto
• 25 g Parmezaanse kaas
• melk
• 25 g boter
• zout en peper

Aan de slag!
Schil de aardappels en kook ze circa 15-20 minuten 
in een grote pan met water. Ondertussen bak je in 
een koekenpan de kipshoarma totdat deze gaar is. 
Dit duurt ongeveer 5-6 minuten.

Als de aardappels zacht zijn, giet je het water af en 
stamp je de aardappels tot puree – samen met een 
scheut melk, boter en een snufje zout en peper. 

Vervolgens voeg je de andijvie, pesto en geraspte 
Parmezaanse kaas toe en meng je alles door 
elkaar. Serveer de andijviestamppot met de 
kipshoarma.

Sommige mensen vinden het ook lekker om nog 
een beetje van de olie van de kipshoarma over de 
andijviestamppot te doen. 

Bron: website Lekker en Simpel

KOKEN EN BAKKEN

Andijviestamppot met een twist
koken en bakken 
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De beste start van jouw zorgcarrière
Je weet dat je de zorg in wilt, maar wat wil je dan 
precies? Er zijn zoveel mogelijkheden. Wat is het fijn 
wanneer er een baan bestaat waarin je allerlei dingen 
gaat doen. Waarin je de kans krijgt om op verschillende 
locaties te werken, waar je met diverse soorten 
ziektebeelden te maken krijgt en waar ook nog eens 
volop mogelijkheden zijn om je verder te ontwikkelen in 
de richting waar jij gelukkig van wordt. Een baan waarin 
jij bovendien kiest wanneer en hoeveel je werkt, zodat je 
het ook goed kunt combineren met je privétijd.

Als flexpert bij Viattence start jij jouw zorgcarrière goed. 
Dit kan zijn als bijbaan of nadat je jouw zorgopleiding 
hebt afgerond. Samen kijken we naar de beste invulling 
die past bij jouw wensen.

Wil jij flexpert worden? 

Bekijk onze vacatures

 
Lees ook over de  
ervaringen van andere  
flexperts op werkenbij. 
viattence.nl/verhalen- 
van/flexperts
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CLIËNTENRAAD EPE

Cliëntenraad Epe

Onlangs heeft de cliëntenraad van Epe een enquête 
gehouden richting alle naasten van bewoners en alle cliënten 
die thuiszorg ontvangen van Viattence in de dorpskern Epe.

Er is veel informatie boven water gekomen, onder 
andere over hoe men graag betrokken wil worden 
bij de cliëntenraad. Dit heeft geresulteerd in een 
nieuwsbrief die binnenkort elk kwartaal wordt 
verspreid. Zo worden naasten van bewoners 
en cliënten op de hoogte gehouden van wat er 
wordt besproken tijdens een vergadering van de 
cliëntenraad.

Onder de deelnemers is een VVV-bon verloot. De 
voorzitter, de heer Teun van Leeuwen, heeft deze 
afgelopen week uitgereikt aan de winnaar, mevrouw 
Trudy Hollander.

Mooi is hierbij nog te melden dat zij na afloop te 
kennen heeft gegeven zich beschikbaar te stellen 
voor het lidmaatschap van de cliëntenraad van Epe.
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ACTIVITEITEN

Terugblik activiteiten
De Klaarbeek

Oktoberfest bij Effe Buurten
We hadden een superleuke middag bij Effe 
Buurten. Er was van alles: Heide und Hans 
- met heerlijke koffie en Apfelstrudel. Als 
avondeten kregen we een broodje hotdog  
met Sauerkraut und Zwiebeln.

Fanclub André Rieu
De grootste fanclub van André Rieu woont bij 
de Stuwwal/Zilverbeek. De leden van die club 
hebben dus mooi geluk dat er zo nu en dan een 
privéconcert door hem wordt gegeven in de 
woonkamer. Dat is genieten met een grote G.

Cape te leen
Sinds een paar maanden zijn er op de afdeling 
Zilverbeek/Stuwwal twee capes aan de inventaris 
toegevoegd. Deze zijn heel geschikt voor mensen die 
aan de wandel willen met hun naaste die in een rolstoel 
zit. Je trekt hem makkelijk aan en uit en de persoon in de 
rolstoel blijft lekker warm en droog. De capes zijn voor 
iedereen te leen. Goed om te weten!
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Filmmiddag
Wat was het genieten op woensdag 28 september! Hans had weer een heuse 
filmmiddag georganiseerd. Het Praathuis was omgetoverd tot een ware bioscoop. 
Aan alles was gedacht: popcorn, koffie en thee met een heerlijke koek en ook de 
borrel mocht natuurlijk niet ontbreken. Als afsluiting nog een heerlijke kroket. 
Het was een topmiddag en iedereen heeft genoten van de avonturen van kapelaan 
Odekerke op het witte doek. Bedankt, Hans, voor de voortreffelijke verzorging.

ACTIVITEITEN 

Frietjes op zaterdag
Niks is zo lekker op een gure zaterdag 
als een bakje lekkere, warme frietjes 
met een net zo lekkere snack. En laat 
die lieve verzorging dat nu inderdaad 
ook organiseren. Er kon dus weer 
gesmuld worden!

Maatjes gezocht 
Ik woon in een woonvorm voor lichamelijk gehandicapten in Epe 
en doe vrijwilligerswerk in De Klaarbeek.
Ik ben op zoek naar twee of meer maatjes, die afwisselend op 
donderdag met mij boodschappen willen doen en die af en toe 
wat hand-en-spandiensten voor mij kunnen doen. 
Ik vind het ook leuk om samen te winkelen, op het terras te zitten  
of om naar de bioscoop en het theater te gaan.
Wanneer je denkt dat we iets voor elkaar kunnen betekenen, 
neem dan gerust vrijblijvend contact met mij op voor een eerste 
kennismaking. Dan zien we vanzelf wel of er een klik is.

Groeten van Carin Wolf
Tel. 0578-620637
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High tea in Het Praathuis
En toen was daar de high tea op een 
woensdagmiddag. Om 2 uur stroomde 
Het Praathuis vol.
Er waren mooi gedekte tafels.
Om half 3 werden de thee en de  
hapjes op de tafels gezet.
Hier werd heerlijk van gesmuld. 
En om 4 uur was het voor iedereen tijd 
om naar huis te gaan en uit te buiken.

Mantelzorgdag
Op 10 november was het weer zover: tijd voor 
de jaarlijkse Mantelzorgdag. 
Op die dag wordt er fijn voor de mantelzorgers 
gezorgd! Met lekkere poffertjes en een heerlijk 
vuurtje konden we genieten van elkaar en van 
de heerlijke poffertjes. 
Fijn dat er op deze manier waardering 
wordt getoond voor de mantelzorgers. En de 
mantelzorgers op hun beurt waarderen jullie 
inspanningen om er een feestje van te maken.

ACTIVITEITEN

Marion Mode
Vrijdag 7 oktober was er weer 
een verkoop van mooie kleding 
voor dames en heren.
Er was een modeshow waar 
iedereen kon zien wat er zoal 
te koop was.
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ACTIVITEITEN 

Bushalte in huis
Je kunt van alles meemaken wanneer je door de gang 
loopt bij de Zilverbeek/Stuwwal. Zo kan het zomaar 
gebeuren dat je twee heren op de bus ziet wachten. Zo 
gezellig keuvelend bij de bushalte mag de bus nog wel 
even op zich laten wachten!

Burenfair 
24 september was er voor de vierde keer een burenfair. Het Praathuis  
was weer omgetoverd met verkoopkraampjes en de biljarttafel werd  
weer gebruikt voor de verloting.
Het weer zat helaas niet mee zodat we het springkussen niet konden 
plaatsen. Alle vrijwilligers waren druk, achter de kraampjes, in de keuken.  
Er werden wafels en poffertjes gebakken. Verder waren er broodjes 
knakworst en broodjes gezond. 
De dag werd goed bezocht door buurtbewoners en belangstellenden.
De totale opbrengst was 1100 euro die we gaan gebruiken voor het 
kerstdiner en een optreden van Dutch Vocal bij kleinschalig wonen.
Wij willen alle vrijwilligers en sponsoren bedanken die dit mogelijk  
hebben gemaakt. Op naar volgend jaar!!

Trouwerij in Het Praathuis 
18 november werd er getrouwd in Het Praathuis. Alle bewo-
ners en bezoekers hadden een heuse uitnodiging ontvangen 
om hierbij aanwezig te zijn. 
Om half 7 ‘s avonds werden Hendrik Visser en Aaltjen Koet-
sier door de babs in de echt verbonden. Hendrik was helaas 
iets later omdat hij achter de verkeerde auto aanreed, maar 
gelukkig kon het allemaal doorgaan. Er waren vier getuigen 
die allen getekend hebben en het eens waren met dit hu-
welijk. De genodigden hebben gelukkig ook geen bezwaar 
gemaakt.

Na de huwelijksvoltrekking kon het feest gaan beginnen. 
Er was koffie met gebak en daarna een drankje en een 
hapje. Zanger Ruben zorgde met zijn muziek ervoor dat de 
voetjes van de vloer kwamen. Om 9 uur was het alweer bijna 
afgelopen en kwam er koffie met brood op tafel. 
Het was een zeer geslaagde avond. We gaan eens kijken of 
er volgend jaar weer getrouwd kan worden in Het Praathuis.
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De knuffeldieren
Het is altijd weer genieten wanneer de 
knuffeldieren op de tafels worden gezet. Deze 
keer was het extra leuk, want... er was een kip met 
kuikentjes. De kuikentjes sprongen van de ene tafel 
op de andere, en dat ging niet altijd goed. Gelukkig 
zijn ze nog heel flexibel en ze gingen allemaal weer 
heelhuids met Moeder Kip terug naar huis.
Heel speciaal is het ook wanneer de knuffelhond op 
bezoek komt. De hond stelt voor iedereen die dat 
wil, zijn kopje beschikbaar om hem even te aaien.

Ontspanning in de  
woonkamer
Op een rustige doordeweekse 
middag vindt iedereen wel een 
activiteit om zich te ontspannen.  
De een ontspant zich met een goed 
boek; de ander vermaakt zich met 
een kleurboek en kleurtjes.

Marjo in het zonnetje!
Op 6 oktober hebben we Marjo in het zonnetje gezet. 
Wij hebben Het Praathuis gezellig versierd. Tegen  
half 5 druppelden de gasten een voor een binnen.
Nadat Marjo de nodige cadeautjes en mooie 
woorden had ontvangen, kwamen de drankjes  
en hapjes op tafel. 
Waarom Marjo dat allemaal kreeg? Omdat ze  
12,5 jaar bij Viattence in dienst was. 

ACTIVITEITEN
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ACTIVITEITEN 

Vuilnis wegbrengen
Waar het kan, helpt iedereen mee om klusjes te 
doen. Zo is er een enthousiaste bewoner die iedere 
dag meehelpt om de vuilnis weg te brengen. 
Natuurlijk is de verzorging blij met zulke goede hulp!

Tiroler avond
Om half 7 ’s avonds gingen de deuren van 
Het Praathuis open voor een Tiroler avond! 
Helemaal in stijl begonnen we met koffie 
en Schwarzwälder Kirschtorte. 
De muziek van Alleen Hollands liet 
haar klanken horen en er werd druk 
meegezongen.
In de pauze was het tijd voor een drankje 
en een hapje; dat laatste bestond uit een 
heerlijk broodje Bockwurst met zuurkool.
Om half 10 was het feest afgelopen. Maar 
het is zeker voor herhaling vatbaar!

Vrijwilliger aan de slag
Vrijwilliger Aart was druk met pannen 
schoonmaken: het resultaat was prachtig! 
Dank je wel, Aart.
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Aan de wandel
Iedere morgen vaste prik. Rond de klok 
van 11 uur wordt er heerlijk gewandeld 
in de tuin. Er worden vaak wel 10 rondjes 
gelopen. Nog even en de vierdaagse 
behoort tot de mogelijkheden. Alleen als 
het regent, wordt er weleens een dag 
overgeslagen.

Bezoek van de CliniClowns
Er wordt heel wat afgelachen op de  
Stuwwal/Zilverbeek. Maar vooral wanneer 
de CliniClowns ons komen bezoeken. Dat is 
altijd weer een feest!

Kroket
Er wordt altijd goed gezorgd voor de inwendige mens. 
Beroemd en berucht zijn de heerlijke glaasjes advocaat 
waar iedereen in het weekend op wordt getrakteerd. 
Maar ook bij de lunch is er vaak een lekkernij. Zo wordt 
de airfryer die de Sint vorig jaar meebracht, gebruikt 
voor een lekker kroketje.

De tovertafel
Niet alleen een ouderwets potje Mens Erger  
Je Niet wordt met veel enthousiasme gespeeld, 
maar ook de moderne Tovertafel biedt 
vermaak voor iedereen. 
Alles komt voorbij. Met een klap op de tafel 
ontploffen er verfbommetjes die een prachtig 
schilderij vormen. Wanneer de goudvissen een 
tikje krijgen, gaan ze opeens sneller zwemmen. 
Er kan ook een platenspeler verschijnen die 
heerlijke oude liedjes opzet en afspeelt.  
Logisch dat er dan natuurlijk enthousiast  
wordt meegezongen.

ACTIVITEITEN
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Chocomelactie
De medewerkers van Viattence Thuiszorg 
team Epe hebben op vrijdag 16 december 
bij wijze van kerstgroet chocolademelk 
uitgedeeld aan hun cliënten in de wijk bij 
woonzorgcentrum De Klaarbeek in Epe. 
Mariet Nooteboom heeft dit, samen met 
haar man, geregeld die op bezoek was 
geweest bij de Campina-fabriek. Er waren 
zo’n 300 aanvragen voor de landelijke actie 
om chocolademelk met slagroom uit te 
delen in en bij de verzorgingstehuizen. 

Toen wij hiervan hoorden, waren we als 
team meteen enthousiast en besloten er een 
gezellige middag van te maken en onze 
cliënten te verrassen! Nou, verrast waren ze 
zeker! 
Warme chocolademelk met slagroom, een 
heerlijk koekje erbij, gesponsord door Jumbo 
Van Andel Epe, en een mooie kalender voor 
het nieuwe jaar van het Rode Kruis. 
‘Wat alleen een beker met chocolademelk al 
kan doen!’  
Ook dit is Thuiszorg!  

Uitstapje bewoners 
eerste etage
Bewoners van de eerste etage 
zijn naar de Intratuin geweest en 
hebben hiervan genoten.

Cannenburgher Gerij
Zondag 18 december was er een rondrit van het 
Cannenburgher Gerij. Helaas waren ze iets te vroeg 
zodat bewoners en bezoekers het niet hebben 
kunnen zien. Wel had het gezelschap voor alle 
bewoners/bezoekers suikerbrood meegenomen.

ACTIVITEITEN 



Sinterklaasbingo 
Vrijdagmiddag 2 december 
hadden we weer een gezellige 
sinterklaasbingo. De Pieten Pedro 
en Diego waren er weer bij.
Sinterklaas zat achter het bingo-
apparaat en noemde met heldere 
stem de nummers op. De prijzen 
waren een verrassing en werden 
door de Pieten gebracht.
Vóór de bingo bracht Sinterklaas 
met zijn Pieten nog een bezoekje 
aan kleinschalig wonen waar ze 
leuk ontvangen werden en waar 
de Pieten nog wat pepernoten 
konden uitdelen.

ACTIVITEITEN

Annet Nikamp
Wat hebben we genoten van het optreden van Annet 
Nikamp. Er kon volop meegezongen worden met de 
kerstliedjes. Annet zong elk liedje dat haar ‘publiek’ 
wilde horen. Afsluitend kwam er nog een toegift in de 
vorm van een medley van Nederlandse liedjes en een 
lied van Normaal. Ze is dus van alle markten thuis.
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ACTIVITEITEN 

Kerstdiner
Woensdag 21 december hadden we weer 
een kerstdiner. Er kwam een heerlijk warm 
en koud buffet van de Qualicateraar. 
Bewoners en bezoekers konden zelf 
beslissen wat ze wilden eten. De tafels 
waren mooi gedekt en het zag er prachtig 
uit in Het Praathuis. Als achtergrondmuziek 
heeft Marieke pianogespeeld. Dat de avond 
weer zo geslaagd was, hebben we zeker 
te danken aan vrijwilligers en collega’s, en 
natuurlijk aan de bezoekers!

Serenova
Vrijdagavond was het orkest 
Serenova in Het Praathuis; 
het ensemble bracht weer 
mooie kerstliedjes ten 
gehore. Het was fijn om 
hiernaar te luisteren.

Seniorenorkest Vriendschap
Woensdagmiddag 14 december kwam er 
een orkest van maar liefst dertig man in Het 
Praathuis. Er werden overal stoelen vandaan 
gehaald, maar we hebben het gered. 
Het orkest speelde mooie kerstliederen. Voor 
bewoners en bezoekers hadden ze boekjes 
meegenomen zodat iedereen mee kon zingen.
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