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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

Beste lezer, 

Daar is-ie weer: een gloednieuwe Clivia. Het is de eerste 
editie van het jaar 2023. En zoals altijd staat ook dit nummer 
weer bomvol interessante en leuke nieuwtjes. Maar voordat u 
driftig gaat bladeren en lezen, geef ik u graag nog iets mee. 

2023 ligt als een blanco boek voor ons open. Wat het jaar 
brengen zal, weet niemand. Wat we wél weten, is dat we ook 
dit jaar omzien naar de ander: Samen tijd doorbrengen en 
leuke activiteiten ondernemen, maar ook even tijd voor een 
goed gesprek. Even een hand op de schouder van de ander. 
Een luisterend oor. Want oprechte aandacht en liefde zijn 
de mooiste cadeaus die je kunt geven. En dat vertaalt zich 
meermaals in een glimlach op het gezicht, groot of klein. 

Wie ook altijd voor u klaarstaan met een luisterend oor en 
een open hart, zijn onze nieuwe geestelijk verzorgers:  
Margot van Veen en Egbertina Tessemaker. In deze Clivia 
stellen zij zich graag aan u voor. 

Daarnaast leest (en ziet!) u welke leuke activiteiten er 
allemaal zijn ondernomen in de laatste maanden van 2022. 
Denk aan de gezellige kerstvieringen op de woongroepen 
en de fijne kerstsfeer die we overal in De Speulbrink konden 
proeven. Of aan het bloemschikken, het seniorenorkest en de 
koek-en-zopiekraam. En uiteraard maken we u ook graag 
deelgenoot van het dankjewel-diner op 22 november: een 
avond waarop medewerkers en vrijwilligers samenkwamen 
om elkaar te ontmoeten onder het genot van een hapje 
en een drankje. We zijn heel blij dat deze activiteiten door 
konden gaan zonder beperkende coronamaatregelen.
 
Tot slot staan we in deze Clivia stil bij de mooie gebaren 
van de Stichting Vrienden van De Speulbrink: er konden 
nieuwe bankjes geplaatst worden en we konden genieten 
van het Pietenorkest en het Dickens-orkest. Wat zijn we  
blij met zulke warme gebaren! 

Ik wens u veel leesplezier toe. Daarnaast wens ik u een 
liefdevol en gezond nieuw jaar toe waarbij u omringd  
bent door hen die u lief zijn. 

Met vriendelijke groet, 
Geri Bomhof, dagbestedingscoach

2022 is een feit 
geworden en 2023 is 
nog een verrassing
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Hebt u ideeën of mooie foto’s van dingen 
die gebeuren in en om Speulbrink? Lever ze 
dan gerust aan. 
 

  g.bomhof@viattence.nl of via Whatsapp 
Tel. 06-39844009

Ideeën of foto’s?
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De praatjesmaker, Wynsen
Sinds een aantal maanden ziet u mij wekelijks op dinsdagmorgen in 
de Wintertuin van De Speulbrink. U hebt u vast weleens afgevraagd: 
‘Wat doet die man hier?’

Ik ben hier voor u! Ik vind het leuk om informeel met u in contact te 
komen omdat ik gemerkt heb dat mensen in zorginstellingen er soms 
behoefte aan hebben hun hart te luchten. Natuurlijk kunt u dit ook bij 
uw naasten en de medewerkers, maar ik heb alle tijd voor u!

Ik ben elke dinsdagochtend aanwezig van 10.30 tot 12.00 uur.

Herfstbingo Univé
De medewerkers van Univé hebben de 
‘Goededoelendagen’. Via een team-uitje doen  
ze dan iets goeds voor de maatschappij. Omdat 
de opa en oma van een van hen in De Speulbrink 
wonen, hebben zij hier een herfstbingo 
georganiseerd voor de bewoners. 

Zij zorgden voor een gezellige middag met 
lekkers en mooie prijzen!

Dialek Keerls
Eind september hebben de Dialek Keerls uit 
Apeldoorn De Speulbrink bezocht. Deze koorleden 
dragen het dialect, dus de streektaal, een warm hart 
toe. Zij hebben er een gezellige middag vol plezier en 
zang van gemaakt. 

ACTIVITEITEN

Terugblik 
activiteiten
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ACTIVITEITEN 

Een mooi cadeau: bankjes 
Stichting Vrienden van De Speulbrink  
heeft begin november drie nieuwe banken 
aangeschaft; ze zijn bij de ingang van  
De Speulbrink geplaatst. Zo ziet het er  
weer gezellig uit.

Geheugentraining 
Elke vrijdagochtend organiseren 
fanatieke vrijwilligers weer een 
fijne geheugentraining voor  
onze bewoners. Dit gebeurt in  
De Wintertuin.  

Aaidieren 
Marlis komt geregeld met haar 
aaidieren op bezoek bij de bewoners 
van De Speulbrink. De dieren komen 
bij de kleinschalige woongroepen en in 
De Wintertuin. Het zorgt weer voor wat 
reuring binnen De Speulbrink. 



Mantel vol geduld
Zorgen voor een ouder

Met een mantel vol geduld

Een hand op je smalle schouder

Als je even door mist bent omhuld

Lachen om wat nog wel is

Tranen om wat verdwijnt

Genieten van een herinnering

Die plotseling weer verschijnt

Tekst: Karin Casouw

Cliëntenraad Vaassen

CLIËNTENRAAD

Door elkaar
Het loopt zo door elkaar

De orde en de chaos

De dagen en de tijd

Het weten en het kwijt

Het loopt zo door elkaar

De rust en het dwalen

Het blije, het boze

Het sterke en broze

Het loopt zo door elkaar 

Het vroeger en nu

Het ontregelde kompas

Toch blijf je wie je was

Tekst: Susan Janssen
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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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De Wintertuin in Sintsfeer
Onze gastvrouwen Fenny en Petra zorgen 
elk seizoen weer voor de aankleding van 
De Wintertuin. Deze keer hebben ze De 
Wintertuin klaargemaakt voor de komst 
van Sinterklaas.

Sint komt met Pietenorkest 
Op donderdag 1 december bezocht Sint 
met zijn Pieterbazen De Speulbrink. Na 
een bezoekje aan de appartementen 
van team 1 en 2 werden in De Wintertuin 
enkele bewoners toegesproken door de 
Goedheiligman. Een mooi optreden van 
het Pietenorkest uit Apeldoorn zorgde 
voor een compleet sinterklaasfeest. Er 
werd zichtbaar genoten door bewoners, 
personeel en vrijwilligers. 

Koek-en-zopie 
Op 5 december terwijl de Goedheiligman menigeen 
verraste met een bezoek, werd er in een kraam in De 
Wintertuin koek-en-zopie geserveerd. De koek was in dit 
geval gebaseerd op het sinterklaasfeest. 
 
Een vraag van een bewoner op deze middag was: ‘Wat is 
dat nu, een koek-en-zopiekraam?’ 

Hier komt het antwoord. ‘Als er geschaatst kan worden, is 
er in de kraampjes op het ijs vaak koek-en-zopie te koop. 
Het woord zopie komt van het oud-Hollandse zoopje, dat 
betekent: een slokje, een borreltje. Vroeger werd op het 
ijs nogal wat sterke drank geschonken, mede omdat de 
wetgeving inzake het schenken van alcoholische dranken 
ging over drankverkoop op land en op zee, maar niet over 
dat op bevroren sloten, vaarten, meren of plassen. Om op 
het ijs toch een beetje stevig te staan at men er een stuk 
koek bij.’ 
 
Tegenwoordig worden in een koek-en-zopiekraam 
voornamelijk warme chocolademelk, koek en snoep 
verkocht.  Het maakte de schaatsers niets uit, welk drankje 
aangeboden werd. Als het maar warm, kruidig en/of sterk 
genoeg was: bier met rum, wijn, brandewijn, jenever... 

Een brokje tekst uit vervlogen tijden:
Kom, sit wat by my neer, ick breng dy eens een soopje: 
De brandewijn is warm, die gloeyt in onse borst, 
Die reynight onse maegh, die hoedt ons voor de dorst.

ACTIVITEITEN

Terugblik 
activiteiten

Sinterklaas
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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.

Sinterklaas

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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ACTIVITEITEN

Terugblik 
activiteiten

Spelmiddag
Fanatieke bewoners bezoeken iedere 
dinsdagmiddag trouw de spelmiddag in De 
Wintertuin. Het is fijn om te zien dat de bewoners 
hier zo van genieten.  

Muzikale borrelmiddag
Elke laatste vrijdag van de maand is er in De 
Wintertuin de borrelmiddag. In oktober was het die 
middag gezellig druk. Iedereen genoot van een 
hapje, een drankje en de mooie muziek van Tinus 
die door bijna de hele Speulbrink te horen was.

Het Buurtpunt in beweging  
Iedere dinsdag om 10.00 uur komen er bezoe-
kers naar Het Buurtpunt. Daar komen zij onder 
begeleiding van een (ervarings)deskundige in 
beweging bij de oefeningen van Zitfit!
Dit is een activiteit waar veel belangstelling 
voor is. Want bewegen is gezond en houdt je fit. 
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Appeltaart
Op een oktobermorgen hebben de 
bezoekers van Het Buurtpunt niet 
één, maar drie heerlijke appeltaarten 
gebakken! ‘s Middags kwam de leukste 
klus: proeven welke taart het lekkerst was.

Kinderbezoek
Sinds begin september komen de opvangkindjes van 
gastouders Gerda (Miene Mutte gastouderopvang) 
en Rinske weer op bezoek bij De Speulbrink.
Om de week worden bezoekers van De Flank verblijd 
met een bezoek van deze prachtige kindjes!

Eieren in De Wintertuin
Onze vrijwilliger Berend zorgt zo 
goed voor de kanaries dat er regel-
matig een nestje is waarin nieuw 
leven wordt uitgebroed.

ACTIVITEITEN 
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Hulp Kerstmannen
De Speulbrink is weer prachtig versierd voor de 
kerstdagen door deze groep enthousiaste vrijwilligers!

Kerstattentie
Onlangs werden alle bewoners verrast 
door de kerstman. Hij bracht iedereen 
een bezoek en overhandigde een 
kerstattentie namens de Stichting 
Vrienden van De Speulbrink.  Mooie 
kerststerren stralen nu in alle kamers.  
Bewoners genoten zichtbaar van het 
onverwachte bezoek. 

ACTIVITEITEN

Kerst

Kerststukjes maken 
In de week voor Kerst zijn er 
natuurlijk kerstbakjes gemaakt. Dit 
lukte prima door de hulp van veel 
vrijwilligers en er zijn de prachtigste 
stukken gemaakt. Er bleek veel talent 
aanwezig te zijn!
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Dickensorkest
Op zaterdagmiddag kwam het Dickensorkest 
uit Emst. Wij hebben samen met de bewoners 
genoten van de kerstliederen en van de 
heerlijke lekkernijen. 

Kerkattentie 
Alle bewoners van De Speulbrink en de aanleunwoningen 
kregen een azalea aangeboden door de gereformeerde 
kerk, de hervormde gemeente, rooms-katholieke kerk 
en de vrijzinnige geloofsgemeenschap in Vaassen. De 
bewoners van de woongroepen kregen een tafelstuk.
De kerstslingers zijn gemaakt door kinderen tijdens de 
evangelisatie-ochtenden in de herfstvakantie; Feija van 
Driel en Laene Klomp deelden ze uit aan de bewoners 
van De Luchte.

ACTIVITEITEN 

Kerstdiner 
Voor degenen die wonen in de 
appartementen van De Speulbrink, hebben de 
zorgmedewerkers het kerstdiner georganiseerd. 
Zo konden zij samen met één gast genieten van 
een gezellige avond en een smakelijk diner.

Kerstcadeau
Welkoop Vaassen had een winactie op Facebook geplaatst. Daarin werd 
onder degenen die het FB-bericht deelden, een Fairybell kerstboom 
verloot. Een van deze delers is familie van een echtpaar dat in De 
Speulbrink woont.
Vrijdag 23 december was het dan zover: we kregen het goede nieuws te 
horen dat wij de Fairybell gewonnen hadden!
Na contact met Welkoop Vaassen bleek dit een boom van wel 6 meter 
hoog te zijn! De mannen van de Welkoop hebben geholpen om deze 
boom nog dezelfde dag op te zetten zodat de bewoners van De 
Speulbrink deze kerst konden genieten van dit prachtige cadeau.
Namens alle bewoners van De Speulbrink hartelijk bedankt voor dit 
prachtige cadeau waar wij nog jaren van kunnen genieten.
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Klankbordgroep 
De Speulbrink
De Klankbordgroep van De Speulbrink bestaat 
momenteel uit vier vrijwilligers en twee beroepskrachten 
van Viattence. Deze personen zijn in eerste instantie de 
spreekbuis namens alle vrijwilligers. Eén keer per kwartaal 
komt de groep bijeen voor overleg. De groep denkt mee 
over diverse zaken die spelen binnen De Speulbrink, en 
brengt desgevraagd advies uit. Men staat daarnaast 
ook open voor meningen, opmerkingen en ideeën van 
bewoners, hun familieleden en personeel. 

Afscheid 
Astrid Bulte
Na bijna vier jaar nam geestelijk verzorger 
Astrid afscheid van Viattence. Zij gaat een 
nieuwe uitdaging aan bij Inoforte in Velp.

Op de foto van links naar rechts: Fenny 
Schakelaar, Gerda Agterhuis, Mart 

Bonnink, Riet Nijman en Bob Lauckhart.

De leden kunnen altijd persoonlijk 
worden benaderd en ook kan 
contact worden opgenomen  
met vrijwilligerscoördinator Rina  
de Weerd. Zij is telefonisch te 
bereiken op 06 – 3400 7069 en  
via b.deweerd@viattence.nl 

MEDEWERKERS
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Kabelkrant
op De Speulbrink 

Samen met vrijwilligers hebben we toen 
geprobeerd om dit te realiseren, maar in de 
praktijk bleek dit erg omslachtig te zijn. In het 
voorjaar van 2022 kwamen de teams Welzijn 
en Informatisering van Viattence in aanraking 
met narrowcasting. Na uitleg over de werking 
daarvan werden meerdere partijen enthousiast 
over dit concept.  
Wij zijn toen het systeem gaan implementeren 
om wegwijs te raken in hoe dit in het dagelijks 
gebruik werkt. 
 
Sinds het najaar staat het beeldscherm bijna 
dagelijks aan in De Wintertuin. Hierop is de 
nieuwe kabelkrant van Viattence te zien. De 
Speulbrink is een testlocatie voor de rest van de 
organisatie om te kijken of dit ook voor andere 
locaties een aanwinst kan zijn.   
Iedere week houdt een vrijwilliger, onder 
de hoede van een dagbestedingscoach, 
de kabelkrant actueel. Op de kabelkrant 
zijn nu onder andere te zien: het huidige en 
toekomstige activiteitenrooster, aankondigingen 
van speciale dagen/evenementen, foto’s die 
door vrijwilligers gemaakt zijn van de omgeving, 
korte filmpjes van Vaassen en omgeving, een 
pagina met een gedeelte van het nieuws van  
de NOS, enz. 
 
Ook de hervormde gemeente Vaassen heeft 
een investering gedaan in de kabelkrant op 
onze locatie. De uitzendingen vanuit de kerk 

kunnen nu live worden getoond bij iedereen 
die een Ziggo-abonnement heeft. Bewoners 
zonder een Ziggo-abonnement kunnen sinds 
eind november de live uitzending vanuit de 
gezamenlijke huiskamer volgen. Ook dit  
werd mogelijk met de investering die de  
kerk heeft gedaan. 
 
We vinden dat we momenteel nog steeds in 
een ontwikkel/testfase zitten. Zo zijn er onlangs 
door de afdeling Marketing en Communicatie 
nieuwe sjablonen voor de kabelkrant ontwikkeld. 
Dit zorgt ervoor dat de kabelkrant een uniforme 
uitstraling gaat krijgen. U zult deze nieuwe stijl 
ook aantreffen op de nieuwe flyers die worden 
gemaakt en die binnen De Speulbrink worden 
opgehangen. 
Bij de bewoners met een Ziggo-abonnement 
moeten de kanalen opnieuw worden afgesteld 
zodat ze het nieuwe kanaal kunnen ontvangen.  
Niet iedere bewoner is hiertoe zelf in staat. 
Mocht u toevallig bij een kennis of familielid 
langskomen die Ziggo heeft, vraag dan even 
naar kanaal 985. Dan kunt u zien wat we tot  
nu toe hebben gemaakt.  
 
Wij hopen met deze uitbreiding een aanvulling 
te kunnen geven op onze dagelijkse activiteiten. 
De komende periode gaan we verder kijken om 
nog meer invulling te geven op onze kabelkrant. 
Wij houden u op de hoogte.

Twee jaar geleden bedacht Yvonne Feddema (voormalig 
coördinator team Welzijn) dat het handig zou zijn als er een 
beeldscherm in De Wintertuin zou zijn, met daarop actuele 

informatie voor iedereen die De Speulbrink binnenstapt. Het 
beeldscherm werd aangeschaft en opgehangen. 

DIGITALE ACTIVITEITEN
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Heerlijk: zelfgemaakte appelmoes!
Begin oktober kregen wij van de leerlingen van 
basisschool CBS Het Mosterdzaadje uit Gortel 
appelmoes aangeboden. De potten appelmoes  
hadden de leerlingen van groep 6 en 7 zelf gemaakt: 
echte biologische appelmoes! Knap gedaan, en  
het smaakte heerlijk. 

Koekenbakker
Onlangs hebben bewoners en 
bezoekers op De Flank prachtige 
koekjes gebakken: ze zijn bijna te 
mooi om op te eten!

Dag van de Mantelzorg
Op 10 november was het de Dag van de Mantelzorg. 
Mantelzorgers werden door middel van een 
kleinigheidje in het zonnetje gezet. De boodschap 
daarvan was duidelijk: ‘Je bent een kanjer’. 
In deze tijd hebben mantelzorgers een zware taak. 
Dit wordt ook door de zorg erkend en daarom 
ontvingen zij deze boodschap/lekkernij.

ACTIVITEITEN

Terugblik 
activiteiten



Pompoenen
Deze herfst hebben de bezoekers van De 
Flank prachtige bloemstukjes gemaakt met 
pompoenen. Er werden verrassend mooie 
stukjes gemaakt, waardoor meerdere 
huiskamers mooi opfleurden. 
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ACTIVITEITEN 

Dankjewel-diner
In november organiseerde Viattence de dankjewel-diners 
voor alle medewerkers en vrijwilligers. Om hen te bedanken 
voor hun inzet voor bewoners en cliënten van Viattence. 
Iedere dag zetten onze collega’s zich volop in voor een 
waardevolle dag voor bewoners, cliënten én elkaar. Reden 
genoeg om hen in het zonnetje te zetten dus.

Op dinsdag 22 november was het de beurt aan alle collega’s 
uit de dorpskern Vaassen. Vele medewerkers en vrijwilligers 
kwamen samen bij VanOuds (voorheen De Middenstip) in 
Epe om elkaar te ontmoeten en bij te praten, onder het genot 
van een hapje en een drankje. 

We kijken terug op een geslaagde avond en delen graag een 
sfeerimpressie met u!

Chocolademelk Koetshuis
Na een heerlijke wandeling gingen de 
bezoekers van De Flank opwarmen in het 
Koetshuis bij de Cannenburch. Daar genoten 
zij van warme chocolademelk met slagroom. 
Dat was dubbel genieten! 
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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.

GEESTELIJK VERZORGERS
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WERK & BEROEP 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. Welk beroep - betaald of onbetaald - oefende je vroeger 
uit? Was dit je droombaan of wilde je liever iets anders worden of doen? Bezoek eens 
een museum van een bedrijf of over oude ambachten. Leuk om herinneringen op te 
halen aan je werkverleden! 

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

BOERENKNECHT 

BRUGWACHTER

DIENSTMEID

HUISVROUW

KANTOORKLERK

LINNENBLEKER

LOODKLOPPER

LORRENBOER 

OVERWEGWACHTER

PARLEVINKER

PERRONCHEF

PLATENBOER

SCHILLENBOER

SLUISWACHTER

SMID

TELEGRAFISTE

TOUWSLAGER

TYPISTE

WEVER

WINKELBEDIENDE

OPLOSSING

Oplossing: Je het apelazerus werken

Shop met 
10% korting met 
de couponcode: 

kb-viattence

J O V E R W E G W A C H T E R

E H P A R L E V I N K E R E T

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

S T B W E V E R K E L A B R A

C E O D I M S T E L D F R E N

H L E P Z E H O L O I E U P T

I E R L R U U U B R E H G P O

L G E A S E I W E R M C W O O

L R N T W T S S D E T N A L R

E A K E E S V L I N S O C K K

N F N N R I R A E B N R H D L

B I E B K P O G N O E R T O E

O S C O E Y U E D E I E E O R

E T H E N T W R E R D P R L K

R E T R E T H C A W S I U L S
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De trekschuit
Een trekschuit is een historisch 
schip dat vanaf de wal werd 
voortgetrokken en vracht en 
passagiers vervoerde. De trekschuit 
ontstond uit de beurtvaart en had 
ten opzichte van gezeilde schepen 
het voordeel van een betrouwbare 
dienstregeling. Het was een van de 
voorlopers van modern openbaar 
vervoer: de schuit nam iedereen 
mee die bereid was het vastgestelde 
tarief te betalen. Er waren soms 
meerdere klassen beschikbaar met 
meer of minder luxe.

Werking van het systeem 
Het schip werd voortgetrokken - gejaagd - 
door het snikjong of jager, die over het jaagpad 
liep. De lijn werd aan scheepszijde veelal op 
enige hoogte aan een mast vastgemaakt zodat 
hij over bosschages en dergelijke heen liep. 
Op scherpe hoeken, kruisingen van vaarten 
en dergelijke stonden rolpalen waar de lijn 
buitenom werd geleid. Zo werd voorkomen dat 
het schip de kant in werd getrokken.

Op het schip was een kajuit waarin de 
passagiers plaatsnamen. Op drukkere trajecten 
voeren ook wel iets grotere schepen, die 
plaats boden in een soort eerste klas (de roef) 
en in een tweede klas in het ruim. In de roef 
konden ongeveer acht passagiers terecht; in 
de ruimte, die gestoffeerd was, stond een tafel 

en er waren ruiten. ’s Winters werd deze ruimte 
met een stoof iets verwarmd. Het ruim, of op 
kleinere schepen de hele kajuit, was een lange 
en lage overdekte ruimte, die plaats bood aan 
25 tot 35 reizigers op harde houten banken. 
De overkapping bestond soms uit zeildoek, 
waaronder het in de winter onbehaaglijk k 
oud was.

Soorten schepen
Er werden voor de trekvaart speciale 
scheepstypen gebruikt. Deze moesten vrij licht 
zijn om zo toch nog enige snelheid te kunnen 
maken. Ze werden veelal getrokken door 
een paard in draf en haalden naar schatting 
een snelheid van zeven kilometer per uur. Uit 
tekeningen uit de zeventiende eeuw blijkt dat 
een trekschuit vaak voorzien was van

DE TIJD VAN TOEN

de tijd van toen



23

De trekschuit een rechte vallende steven. In Groningen en 
Zuid-Holland werd de snebbeschuit hiervoor 
veel gebruikt. In Noord-Holland werden 
trekschuiten veelal als kaag aangeduid. In 
1621 stelde het Groninger stadsbestuur ronde 
voorstevens verplicht, waardoor de spitse 
praam ontstond. Een scheepstype dat zeer veel 
voor de trekvaart werd gebruikt, is de snik. In 
1645 worden de snikkeschippers voor het eerst 
genoemd, namelijk in Leeuwarden.

Organisatie van het vervoer
Als natuurlijke waterwegen al geschikt waren 
voor trekschuiten, dan vergde de aanleg van 
een jaagpad, rolpalen, steigers en dergelijke 
nog een zekere investering. Daarnaast zijn in de 
loop van de eeuwen verschillende
trekvaarten speciaal voor dit vervoer gegraven. 
De kosten en opbrengsten kwamen meestal 
voor rekening van de steden, maar er waren 
ook wel particuliere investeerders bij betrokken. 
De steden aan weerszijden van een verbinding 
stelden samen eisen aan schippers en 
schepen op, bepaalden de tarieven en een 
dienstregeling. Daarna werden sommige 
schippers bij vergunning aan de regeling 
gebonden en andere buitengesloten. De 
schepen waren vaak gemeenschappelijk 
eigendom van een gilde, waarvoor een 
aanzienlijk entreegeld betaald moest worden, 
maar ze werden ook wel door individuele 
schippers geëxploiteerd. 
Doorgaande verbindingen bestonden niet: rond 
1800 moest men onderweg van Rotterdam 
naar Amsterdam overstappen in Delft, 
Leidschendam, Leiden, Haarlem en Halfweg.

Bloeiperiode
Van begin zeventiende tot in de negentiende 
eeuw werden in de waterrijke delen van 
de Nederlanden veel verbindingen met 
trekschuiten onderhouden. Statistische 
gegevens zijn over deze periode zo goed als 
niet voorhanden. Er bestaat een schatting van 
het marktaandeel van de vervoersvormen in 
de tweede helft van de zeventiende eeuw: 68% 
van de reizigers met de trekschuit, 26% met de 
beurtvaart en 6% over land. In 1808 telde men 
392 trekschuiten in het hele land.

Concurrentie
Vervoer over land was in het drassige westen 
en noorden van de Nederlanden lange tijd 
nauwelijks van betekenis. Dat veranderde 
met de aanleg van de rijksstraatwegen begin 
negentiende eeuw, waardoor de diligence 
aan belang kon winnen. Daarnaast leed de 
trekschuit in deze periode reputatieverlies, zodat 
rond 1835 ‘een fatsoenlijk man’ alleen maar met 
de trekschuit ging, als er geen andere optie was. 
Vier jaar daarna werd in Nederland de eerste 
spoorweg geopend, langs het drukst bevaren 
traject van de trekschuit: Amsterdam - Haarlem. 
Op het water kreeg de trekschuit concurrentie 
van de stoomboot en diverse rederijen openden 
diensten voor passagiersvervoer. In de loop 
van de negentiende eeuw verdrongen trein en 
stoomboot de trekschuit bijna geheel. Alleen 
op trajecten waar geen spoorwegen lagen en 
waarvoor de investering van stoomboten niet 
lonend was, kon de trekschuit zich nog enige tijd 
handhaven, maar aan het eind van die eeuw 
was de trekschuit verdwenen.
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Brunholdplaats 5
8171 VA Vaassen

Dagbesteding De Flank
Brunholdplaats 5
8171 VA Vaassen

Thuiszorg Vaassen 
Brunholdplaats 5
8171 VA Vaassen

Buurtpunt
Brunholdplaats 5
8171 VA Vaassen

Wezep

Turfhorst
Noordsingel 253
8091 XM Wezep

Weidebeek
Rozenbottel 1
8091 SB Wezep

Veldheem
Klinkenberg 58
8091 GZ Wezep

Dagbesteding Samenhof
Rozenbottel 1
8091 SB Wezep

Thuiszorg Wezep
Rozenbottel 1
8091 SB Wezep

Aanleverschema Clivia 2023 
Clivia april 2023 : 13 maart 2022

Mailadressen
Kopij Epe   : f.vanommen@viattence.nl
Kopij Vaassen  : g.bomhof@viattence.nl
Kopij Heerde  : l.veldkamp@viattence.nl
Kopij Wezep  : e.bastiaan@viattence.nl 

Contact
Stichting Viattence
Korte Veenteweg 9C
8161 PC Epe
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