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Stel, het is een mooie zonnige dag en u maakt 
een wandelingetje door Geleen-Zuid. Op het 
terras van Bunderhof ziet u een oude bekende 
zitten. Ze zwaait en vraagt hoe het gaat. U heeft 
best zin in een praatje. En eigenlijk ook wel in een 
glaasje fris. Maar ja, mag u zomaar aanschuiven 
op het terras van Bunderhof? Jazeker! In overleg 
kan zelfs nog veel meer. U kunt bijvoorbeeld 
mee komen eten, kaarten, knutselen, breien. 
Onze bewoners vinden het hartstikke leuk als u 
af en toe komt buurten in de Bunderhof. 

De locaties van Vivantes fungeren als ontmoetingsplek 
voor ouderen in de wijk. Zij zijn welkom voor een kop 
koffie of een warme maaltijd en kunnen meedoen met 
de activiteiten. Dat geldt ook voor Bunderhof aan de 
Beneluxlaan in Geleen-Zuid. Dagbestedingscoach Esther 
Davina en stagiaire Anne Rijnkels merken echter dat 
buurtbewoners uit deze wijk nog een beetje drempelvrees 
hebben. Daar willen ze graag verandering in brengen.

Iedereen is welkom
“Ik snap best dat het spannend is om voor de eerste keer 
binnen te lopen in onze recreatiezaal, of om zomaar op ons 
terras te gaan zitten”, zegt Esther. “Daarom organiseren 

we in Bunderhof voortaan elke donderdagmorgen om 
half 11 een koffie-uurtje, speciaal voor ouderen uit de 
buurt (zie kader). In dat uurtje leggen we uit wat de 
mogelijkheden zijn.” “Ouderen denken vaak dat ze een 
zorgindicatie nodig hebben om mee te mogen doen met 
onze activiteiten”, zegt Anne. Voor haar afstudeerscriptie 
onderzoekt ze hoe de Bunderhof de drempel voor 
ouderen uit de Geleen-Zuid nog wat verder kan verlagen. 
“Voor een kop koffie, een maaltijd, wat gezelligheid en af 
en toe een leuke activiteit is zo’n indicatie helemaal niet 
nodig. Iedereen is welkom. Voor de warme maaltijd en de 
consumpties vragen we een kleine vergoeding en ook de 
activiteiten kosten niet veel. Soms zelfs helemaal niets.”  

Doe gezellig mee
Vivantes heeft twee redenen om de deuren te openen 
voor ouderen uit de buurt, vertelt Esther: “Op de eerste 
plaats is het voor onze bewoners natuurlijk leuk als oude 
buurtgenoten af en toe komen buurten. Andersom is 
het voor ouderen uit de wijk fijn om een plek te hebben 
waar de koffie altijd klaar staat, waar ze één keer in de 
week kunnen mee-eten, waar ze mee kunnen doen met 
spelletjes, knutselen, handwerken, kaarten enzovoort. 
Waar het niet erg is als dat allemaal niet meer zo soepel 
gaat als vroeger. Waar ze een nieuwe hobby ontdekken of 
nieuwe mensen ontmoeten. En waar ze met eigen ogen 
kunnen zien dat de plek waar je samen ouder wordt een 
stuk gezelliger is dan ze vooraf misschien dachten.”  

Komt u een keer buurten? 
Koffie drinken kan elke dag, wilt u deelnemen aan de 
warme lunch en de activiteiten, dan vinden we het fijn 
als u zich even aanmeldt. Dat kunt u doorgeven aan de 
bar van de recreatiezaal van de Bunderhof. Of digitaal via 
www.vivantes.nl. Ga met de muis naar ‘Onze locaties’ en 
kies voor Bunderhof. Rechts ziet u alle activiteiten staan. 
Als u op een activiteit klikt, kunt u zich meteen inschrijven. 
Graag tot binnenkort!

Donderdagmorgen om half 11 staat de 
koffie klaar. Komt u ook?
Vindt u het een beetje spannend om zomaar binnen 
te lopen in de Bunderhof? Kom dan op donder-
dagmorgen om half 11. Dagbestedingscoach Esther 
Davina is er dan ook. Ze leidt u graag even rond en 
vertelt u wat er zoal te doen is. Vaak kunt u tegen een 
kleine vergoeding meedoen. Voor een kop koffie en 
wat gezelligheid betaalt u € 1,-. Dus voor het geld hoeft 
u het niet te laten. Zien we u donderdagmorgen? 

Kom gezellig 
buurten in de 
Bunderhof !
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Er is altijd maar 
één thuis. Nu en 
in de toekomst. 
ZOwonen biedt dit 
thuis. In zorggeschikte 
woningen in de 
Westelijke Mijnstreek. 

046 420 96 00
zowonen.com

BBrain

Deel dierbare momentenDatum, dagdeel & tijd
Kalenderklok

Planning & structuur
Agendafunctie Fotofunctie

Deel spontaan berichten
Berichtenfunctie

Altijd in contact
Beeldbellen

Bringing generations together

www.bbrain.eu

 Onderdeel van SDB Ayton  
 

Cormel IT Services partner van Vivantes Zorggoep 
Cormel IT Services levert de cliëntgerelateerde softwaretoepassing Quality In Care "QIC", die zorg draagt 
voor het optimaliseren van de kwaliteit van leven van de cliënten die aan de zorg van Vivantes Zorggroep  
zijn toevertrouwd. Respect voor zelfstandigheid en keuzevrijheid, voor privacy en eigen identiteit lagen  
aan de basis van de ontwikkeling van QIC en vormen het kader voor toekomstige ontwikkelingen. 
 
SDB Ayton en Cormel IT Services gaan sinds december 2018 samen verder onder één vlag.  
SDB Ayton is de specialist op het gebied van SaaS-based HR, planning en salarisadministratie software 
voor de zorgmarkt.De combinatie van SDB Ayton en Cormel creëert een organisatie met meer dan  
100 medewerkers met als doel de Nederlandse zorginstellingen met slimme oplossingen en een  
breed product portfolio te ontzorgen. 
 
Cormel IT Services 046 – 457 45 90        SDB Ayton                  070 – 357 08 00 
Holtum Noordweg 11-7  info@cormel.nl        Regulusweg 11  info@sdbayton.nl 
6121 RE Born  www.cormel.nl          2516 AC Den Haag   www.sdbayton.nl 

 
 

 

 

 
Therapie Centrum Beek  
Therapie Centrum Stein        
Medisch Centrum Elsloo 
Zuyderland Medisch Centrum Sittard-Geleen / Brunssum 

 

www.podotherapie–aretz.nl   |   T: 046 7370155 

VOOR REPARATIE EN VERKOOP AAN HUIS 
VAN AL UW WITGOED

info@habetswitgoed.nl   www.habetswitgoed.nl   

06-24563976   

WASMACHINES - DROGERS - VAATWASSERS 
MAGNETRONS - KOOKPLATEN - KOELKASTEN etc. 

40
 Jaar

Al 40 jaar zonweringspecialisten.

Beitel 110a Heerlen
Tel. 045 5423848
www.laumen.nl

Ook adverteren  
in Thuiskomen  

 
 

of kijk op
www.randalesser.nl/

vivantes

 

van Vivantes? 
Neem voor de 

scherpe tarieven 
contact op met 
Randal Esser.

 

Specialist in o.a.
fysiotherapeutische
ouderenzorg

Vier locaties in Stein en Elsloo.

Bel 046 433 23 42
afspraak@fysio-snijders.nl

fysio-snijders.nl
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We willen allemaal graag gezond oud worden. 
Dat doen we het liefst in de omgeving waar we 
altijd hebben gewoond. Waarschijnlijk geldt dat 
ook voor u. Maar wat gebeurt er op het moment 
dat u last krijgt van de gebreken die nu eenmaal 
horen bij het ouder worden? Kan uw woning dan 
aangepast worden? En hoe werkt dat precies? 
En wat als zo’n aanpassing niet mogelijk blijkt? 
Wat zijn dan de alternatieven? Het is slim om 
daar op tijd over na te denken. We hebben de 
verschillende opties voor u op een rijtje gezet. 

Optie 1: U laat uw woning aanpassen
Wanneer u een eigen koopwoning heeft, kunt u alle 
aanpassingen die nodig zijn natuurlijk allemaal zelf 
(laten) doen. U heeft dan weinig met anderen te maken. 
Het kan zelfs zo zijn dat u in aanmerking komt voor een 
vergoeding van de gemeente. 

Let er goed op dat u zo’n vergoeding vóóraf aanvraagt 
bij de gemeente. Een woningaanpassing wordt namelijk 
nooit achteraf vergoed. Zo’n aanvraag kunt u indienen via 
het WMO-loket in uw gemeente. (WMO staat voor Wet 
Maatschappelijke Ondersteuning). Hier kunt u ook hulp 
en ondersteuning in de vorm van huishoudelijke zorg 
en/of begeleiding of een vergoeding voor mantelzorg 
aanvragen. U betaalt aan het CAK (Centraal administratie 
Kantoor) een eigen bijdrage met betrekking tot de WMO-
indicatie. Die eigen bijdrage is afhankelijk van uw inkomen.
Ook in een huurwoning zijn aanpassingen mogelijk. 
Nicole Biesmans van ZOwonen legt uit aan welke 
aanpassingen u kunt denken: “U kunt bijvoorbeeld 
drempels laten verwijderen, de keuken of badkamer laten 
aanpassen en de deuren makkelijker laten openen. U kunt 

ook een traplift laten plaatsen. Of een verhoogd toilet. Met 
dat soort aanpassingen kunt u ook in uw woning blijven 
wonen wanneer u in een rolstoel zit of slecht ter been 
bent.”  

Het WMO-loket in uw gemeente is als volgt bereikbaar:  
• Beek: 
 ma t/m vrij van 9.00 tot 17.00 uur.
 Tel 046 - 43 89 222 of info@gemeentebeek.nl. 
• Sittard-Geleen: 
 ma t/m vrij van 9.00 tot 16.30 uur 
 Tel 14 046 of wmo@sittard-geleen.nl. 
 U kunt ook een bericht sturen via WhatsApp: 
 06 55 46 35 35. Let op: dit nummer kunt u niet bellen.
• Stein: 
 ma t/m don 09:00 - 17:00 uur. Vrij 09.00 - 13.00 uur 
 tel 046 - 43 59 393 of www.gemeentestein.nl/wmo

Optie 2: U verhuist naar een seniorenwoning
Er is een kans dat uw huidige woning niet (voldoende) 
aangepast kan worden. Zeker wanneer u in een huurwoning 
woont, is het verstandig om op tijd na te vragen bij de 
eigenaar van de woning wat de mogelijkheden zijn. 

Lukt het niet om de woning aan te passen, dan zou u 
kunnen verhuizen naar een seniorenwoning. Dit is een 
zelfstandig appartement met een inrichting die ook prettig 
is wanneer u straks wat minder goed ter been bent. Omdat 
we allemaal steeds ouder worden en er steeds meer vraag 
is naar seniorenwoningen, is het verstandig u op tijd in te 
schrijven voor zo’n woning. Zo houdt u zelf de regie en 
kunt u heel waarschijnlijk naar een seniorenwoning in de 
buurt verhuizen. Bij ZOwonen komt u al in aanmerking 
voor een seniorenwoning vanaf 55 jaar. Dat is niet 
afhankelijk van uw zorgvraag. 

Optie 3: U verhuist naar een zorgwoning
Met een zorgindicatie komt u in aanmerking voor een 
zorgwoning. Dat zijn zelfstandige appartementen waar 
Vivantes zorg en ondersteuning biedt op de momenten 
dat dit nodig is. De voorzieningen zijn dicht bij onze 
verpleeghuizen. Zo kunt u bijvoorbeeld deelnemen aan 
activiteiten of gebruik maken van de maaltijdservice. 
Op die manier bent u minder afhankelijk van hulp van 
bijvoorbeeld uw partner, familie of vrienden. U krijgt alle 
hulp die u nodig heeft terwijl u gewoon zelfstandig kunt 
blijven wonen. 

Bij Vivantes kijken we bij de toewijzing van een zorgwoning 
altijd naar de meest urgente zorgvraag. We kijken dus niet 
naar de periode dat u op de wachtlijst staat. Daarnaast 
proberen we rekening te houden met uw voorkeur voor 
een bepaalde locatie. In de toewijzing zijn we gebonden 
aan het passend toewijzen vanuit de Woningwet. De 
Zorgtrajectbegeleiders van onze Zorgservice ondersteunen 
u graag bij het maken van de afweging of een zorgwoning 
wel of niet bij u past. 

Wilt u meer weten over de mogelijkheden om in uw 
vertrouwde omgeving te blijven wonen als u ouder 
wordt? Ook wanneer u zorg nodig heeft?

Kijk dan eens op de website van ZOwonen: 
www.zowonen.com/informatie-over/woning-zoeken/
wonen-met-zorg/ 

Of bel geheel vrijblijvend met Vivantes Zorgservice: 
046 411 3500. De Zorgservice is bereikbaar van 
maandag t/m vrijdag van 8.00 - 18.00 uur. 

Oud worden in uw vertrouwde omgeving
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Maud van Lochem en David Smits kozen heel bewust voor de ouderenzorg

“Dit werk is divers en uitdagend. Maar vooral 
heel persoonlijk”
De ouderenzorg is de laatste jaren sterk 
veranderd. Ouderen blijven langer thuis wonen 
en verhuizen pas naar een verpleeghuis als 
hun zorgvraag behoorlijk complex is geworden. 
Dat vraagt veel van onze zorgmedewerkers. 
Maar het bréngt hen ook veel: uitdagend en 
divers werk dat qua complexiteit niet onderdoet 
voor het werk in een ziekenhuis. We vroegen 
senior dagbestedingscoach David Smits en 
verpleegkundige Maud van Lochem naar de 
charme van de hedendaagse ouderenzorg. 

“Als verpleegkundige kun je tegenwoordig overal terecht, 
dus toen ik vorig jaar mijn verpleegkundige-opleiding had 
afgerond, heb ik op verschillende plekken gesolliciteerd”, 
vertelt Maud, die sinds een jaar in de Vivanteslocatie 
Oud-Geleen werkt. “Ik ben ook in het ziekenhuis 
gaan kijken, ja. Maar mijn hart ligt overduidelijk in de 
ouderenzorg. Voordat ik verpleegkundige werd, heb ik 
ruim dertig jaar als verzorgende IG met ouderen gewerkt. 
Oké, in de ouderenzorg heb je minder te maken met 
verpleegtechnische handelingen, maar er zijn genoeg 
andere facetten die het werk uitdagend maken. Vaak 
zien we een combinatie van zware mentale, fysieke en 
gedragsproblemen. Dan is het een behoorlijke uitdaging 

om iemand – ondanks al die problemen – toch een fijne 
dag te bezorgen.” 

Zorg en welzijn, hand in hand
“Want dat is mijn belangrijkste doel”, gaat Maud verder. 
“Ik probeer alle lichamelijke en geestelijke problemen 
zodanig onder controle te houden dat mensen hun eigen 
leven kunnen blijven leiden. In de ouderenzorg gaan 

zorg en welzijn hand in hand. Je kijkt niet alleen naar de 
zorg die iemand nodig heeft, maar probeert ook in te 
schatten hoe hij die dag in z’n vel zit. Kun je daar iets aan 
verbeteren? Met medicatie? Of juist met een luisterend 
oor? Elke persoonlijkheid is anders, en daar probeer je op 
in te spelen. In de zorg die je levert. In je benadering. In 

de activiteiten die je aanbiedt. Die persoonsgerichte zorg 
is hier bij Vivantes heel belangrijk; dat heeft voor mij de 
doorslag gegeven om hier te komen werken.”

Persoonsgerichte zorg
Ook David hecht veel waarde aan die persoonsgerichte 
benadering: “Toen ik jaren geleden bij Vivantes begon 
als activiteitenbegeleider waren de activiteiten veel meer 
aanbodgericht en bedoeld voor een grote groep. De 
ouderen van toen vonden dat overigens prima, hoor. Die 
generatie was nog wat collectiever ingesteld. Als je vader 
mijnwerker of boer was, dan werd jij dat ook. Punt uit. 
De bewoners van nu hebben veel meer vrijheid gehad om 
hun eigen keuzes te maken; hun eigen leven te leiden. 
En dat willen ze graag blijven doen als ouder worden. 
Logisch. De activiteiten die we nu organiseren worden 
steeds individueler en kleinschaliger. We streven naar 
een persoonsgericht en divers aanbod. Daarbij kijken we 
per bewoner naar z’n levensverhaal. Hoe zag dat leven er 
tot nu toe uit? Wat heeft hij meegemaakt? Wat deed – en 
doet – hij graag? Wat is z’n dagritme? Door in te spelen 
op dat soort persoonlijke wensen wordt het werk als 
dagbestedingscoach nog diverser. En leuker.” 

Ouder worden doe je samen
“Het bijzondere aan werken in de ouderenzorg is de band 
die je met bewoners en hun mantelzorgers opbouwt”, 
vindt Maud. “In een ziekenhuis is het contact veel 

“Als verpleegkundige 
kom je hier echt wel aan je 

trekken. De zorgvraag 
wordt steeds complexer.”

Maud 
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vluchtiger. Hier is dat contact juist heel intens. Je begeleidt 
mensen in hun laatste levensfase tot aan het einde van 
hun leven. Dat vind ik mooi. Ook de samenwerking met 
de mantelzorgers is fijn. We betrekken de familie zoveel 
mogelijk bij de zorg en bij het leven van alledag. Onze 
missie is niet voor niets: Ouder worden doe je samen. Zo 
voelt het echt. Ook binnen ons team. Laatst hadden we 
een Paasbrunch voor bewoners en mantelzorgers. Het 
hele team was er. Ook de mensen die deze dag verlof 
hadden. Dat zegt genoeg: als iedereen zich zo betrokken 
voelt, hebben bewoners daar zeker vanzelf profijt van.” 

Genieten van levensverhalen
“Ik vind vooral de levensverhalen van mensen heel mooi”, 
zegt David. “Ik kan echt genieten van al die verhalen over 
vroeger. En van de levenservaring die ze vaak hebben. Het 
is goed dat die gedeeld wordt met jongere generaties. 
Ouderen hebben niet alleen maar een hulpvraag. Ze 
hebben ook nog heel veel waardevols te brengen. Dat 
vergeten we wel eens. We proberen steeds meer te doen 
met wat ouderen onze samenleving nog te bieden hebben: 
bijvoorbeeld door uitwisselingsprojecten met studenten 
en scholieren te organiseren. Dat is leerzaam voor de 
jongeren, en de ouderen voelen zich waardevol. Daarnaast 
laten we bewoners ook leuke – of lekkere – dingen maken 
voor hun mantelzorgers: als bedankje. Vaak vinden ze het 
zelf ook nog steeds fijn om iets voor een ander te doen.” 

Mee bouwen
“De uitdaging zit niet alleen in onze eigen zorgtaken 
maar ook in de ontwikkeling die je duidelijk ziet binnen 
Vivantes”, gaat Maud verder. “De persoonsgerichte zorg 
krijgt steeds verder vorm, en daar kun je zelf je rol in 
nemen. Als je een idee hebt om zaken te verbeteren, dan 
heb je de vrijheid om zo’n idee op te pakken. Zo kun je 
echt je stempel drukken op de kwaliteit van zorg. En dus 
op het leven van een bewoner. Dat geeft veel voldoening. 

Maar tegelijk is het ook wel een uitdaging om voldoende 
tijd vrij te maken voor dit soort verbeteringen in de 
persoonsgerichte zorg.” 

Wensen vervullen
“Die tijd vinden we door zorg en welzijn nog meer met  
elkaar te verbinden”, verwacht David. “Als de dagbe-
stedingscoach, het verzorgend en verplegend én onder-

steunend personeel, de mantelzorgers en vrijwilligers 
het gesprek met elkaar aangaan, blijkt vaak dat er meer 
mogelijk is dan we soms denken. Vaak gaat het om kleine 
dagelijkse dingen die het leven van een bewoner wat leuker 
maken. Het hoeft allemaal niet zo moeilijk te zijn en zo 
veel tijd te kosten. Het doet me goed als ik zie hoe het 
lukt om kleine wensen in vervulling te laten gaan. En soms 
lukt het wel om grote wensen te vervullen. Zo is laatst een 
bewoner nog een keer naar een voetbalwedstrijd van zijn 
favoriete club geweest. En een paar jaar geleden is zelfs 
een aantal bewoners gaan vliegen! Geweldig toch? Vind 
maar eens een baan waar je mensen zo blij kunt maken!”“Hoe mooi is het als grote en 

kleine wensen van mensen in 
vervulling mag laten gaan?!”

David

Wil jij meer weten over werken 
en leren bij Vivantes? 
Dan kun je natuurlijk altijd een keer 
meelopen en kennis komen maken. 

Heb je al een diploma als zorg- of welzijnsprofessional 
vanaf MBO niveau 3, dan bieden wij jou waarschijnlijk 
zelfs meteen een vast contract, naast alle mooie 
andere arbeidsvoorwaarden. 

Kijk voor vacatures en meer informatie op 
www.vivantes.nl/werken-en-leren
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optiek aan huis

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denkt u dat wij iets voor u kunnen betekenen? 
Bel ons op 0487 - 517700 of neem een kijkje op onze website: www.straight.nl 

Breng de balans terug tussen mens en marges. 
Snel en eenvoudig online inzicht in de bestedingen.  
 

Fortron
Totaal GevelManagement

Heldere ambities.

Op alle fronten 
goed bekeken.

www.fortron.nl
  0800-023 1779

a Vebego company

 Dé specialist
in tilsystemen

www.ergocare.nl  |  053 - 428 30 90 

terugdringen van ziekteverzuim

verhogen van patiëntveiligheid

tijdbesparing van 4 minuten per transfer

Waarom plafondliften?

TEL: +31 (0)46 474 23 11
WWW.WONINGINRICHTINGDEZON.NL

ANNASTRAAT 25 - 27 
6161 GW GELEEN

IN ONZE RUIME SHOWROOM, VOL KWALITEITSPRODUCTEN  

VAN DE BESTE MERKEN, WETEN WE U ALTIJD TE INSPIREREN.  

WE INFORMEREN U GRAAG OVER ONS UITGEBREIDE  

ASSORTIMENT VLOEREN, RAAMDECORATIES, BEHANG,  

ZONWERING, ROLLUIKEN EN AANVERWANTE WOON- 

PRODUCTEN EN -ACCESSOIRES.

EEN COMPLETE MAKE-OVER!
OF GEWOON WAT MEER  
KLEUR IN HUIS?

Zaam Wonen is actief in de gemeenten Stein en Sittard-Geleen 

 Telefoon:  (046) 420 35 35      E-mail: info@zaam-wonen.nl 

 Internet: www.zaam-wonen.nl     Volg ons ook op facebook 

 Adres: Drossaert Jonker van Kesselstraat 8, 6171 KC Stein 
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Alle Vivantes locaties Kruiswoordpuzzel

WIJKSTEUNPUNT 
AMUSANT
Wagenaarstraat 160 I 6164 XR Geleen

Wijksteunpunt met dagbesteding en activiteiten. 
I.s.m. Daelzicht, Partners in Welzijn en MEE.

LA FAMILLE
Aelserhof 51 I Elsloo

• 48 appartementen intramuraal 
•  18 zorgwoningen

OLYMPIASTAETE
Olympiastaete 1 I Geleen

•  22 appartementen intramuraal 
•  74 zorgwoningen

BLOEMENHOF
Bloemenhof 1 I Geleen

•  50 appartementen intramuraal, waarvan 1 ELV 
•  13 zorgwoningen

MOUTHEUVEL
Heerstraat Centrum 45 I Stein

•  59 appartementen intramuraal, waarvan 3 ELV 
•  190 zorgwoningen

AELSERHOF
Aelserhof 1 I Elsloo 

• 44 appartementen intramuraal 
• 40 zorgwoningen

OUD GELEEN
Peschstraat 2 I Geleen

•  69 appartementen intramuraal 
•  23 zorgwoningen

BUNDERHOF
Beneluxlaan 1 I Geleen 

• Verzorging, kortdurende opname (ELV)
•  63 appartementen intramuraal, waarvan 1 ELV
• 44 zorgwoningen

URMONDERHOF
Urmonderhof 1 I Urmond

•  39 appartementen intramuraal 
•  93 zorgwoningen

FRANCISCUS
Om de Toren 1 I Beek

•  Verzorging, verpleging, kortdurende opname (ELV)
•  29 appartementen intramuraal, waarvan 1 ELV 
•  136 zorgwoningen
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www.puzzelpro.nl©

41 2 61 26 40 6 48 11

Breng letters uit de puzzel over naar de hokjes met het 
corresponderende nummer.

Horizontaal: 1 fototoestel 6 geschenk 12 rekening 13 tweegevecht 15 honger  
18 visje 20 maand 21 wilde haver 23 deel v.h. hoofd 24 schik 26 monster 28 rustteken 
29 koninklijk hoofddeksel 31 tragedie 33 domoor 34 bijbelse figuur 36 aangehaalde 
lus 38 taille 41 dokter 43 machinemens 45 tuingerei 47 afslagplaats bij golf  
49 pausennaam 51 watering 52 handgeklap 55 soort stof 58 land in Zuid-Amerika  
59 geestdrift 60 spoedig 61 medemens.

Verticaal: 2 ouderwets 3 muziekteken 4 omslag 5 soort 7 gravin van Holland 8 lef  
9 plechtige gelofte 10 deel v.e. geschrift 11 vaart 14 doodop 16 voordat 17 losgerafelde 
draad 18 grote plaats 19 troefkaart 22 onder andere 25 fier 26 bloedgever 27 gil  
28 tennisterm 30 ijzerhoudende grond 32 wees gegroet 35 friet 36 boomloze 
vlakte 37 deel v.d. arm 38 gebladerte 39 aanleg 40 welpenleidster 42 opschudding  
44 dierengeluid 46 soort hert 48 ondoordringbaar 50 gehoorzaal 53 deel v.h. oor  
54 tijdstip 56 bijbelse figuur 57 bijenproduct.

Ontdek hoe mooi het is! 
Solliciteer nu!

Ouderen 
zoeken 

zorgtalent!

www.vivantes.nl/werken-bij
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WIJ BIEDEN

• Vast contract voor alle functies vanaf MBO-niveau 3, 
na een proeftijd van twee maanden.

• Een boeiende werkomgeving, volop in ontwikkeling, 
waar jíj vanuit jouw vakkennis volop in meedenkt en 
leert.

• Ruimte om carrière te maken en je verder te ontwik-
kelen met vakgerichte opleidingen. 

• Optimale mogelijkheden om werk en privé te com-
bineren door in te stromen in de flexpool, waarbij je 
werkt op de momenten dat jouw agenda dat toelaat.

• Aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden met een uitge-
breid FiscFree-pakket, vakantiegeld in mei en een 
eindejaarsuitkering in november.

Kijk op vivantes.nl/werken-en-leren en kom langs 
om mee te lopen op een locatie naar keuze.

Ben jij gediplomeerd Verzorgende (IG) of Verpleegkundige?
Ben jij betrokken en professioneel? En heb jij durf en

veerkracht om mee te bouwen aan persoonsgerichte zorg?

Ouderen 
zoeken 

zorgtalent!

HEEFT U TE MAKEN MET  COMPLEXE 
WONDEN? Onze wondverpleegkundigen en 
-consulenten leveren de beste wondzorg. Zij 
regelen alles van indicatie en behandeling tot 
wondzorgmaterialen.

DOORLIG PROBLEMEN? Wij zijn experts in 
decubitus. Bij ons kunt u terecht voor 
indicatie stelling, merkonafhankelijk advies en 
levering van hoogwaardige AD-matrassen en 
AD-zitkussens.

DE BESTE WOND- EN DECUBITUSZORG
013 522 06 06    info@qcare.nl    www.qcare.nl


