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Viattence biedt ouderenzorg op de 
Veluwe tussen Zwolle en Apeldoorn. In 
Vaassen, Epe, Heerde en Wezep bieden 
wij lichte tot zware zorg thuis en zorg 
met behandeling binnen onze
woonzorglocaties.

Wij bieden zorg vanuit aandacht, 
attentie, warmte en betrokkenheid. 
Door de cliënt goed te leren kennen 
bieden we zorg en ondersteuning zoals 
de cliënt het wenst. Vanuit het principe 
Zorgen doen we samen. In of zo
dicht mogelijk bij de vertrouwde
woonomgeving van de cliënt.

Viattence werkt vanuit de locaties:
Heerde : Wendhorst en Korteslag
Vaassen: De Speulbrink
Epe: De Klaarbeek en De Nieuwe 
Antoniehof
Wezep: Turfhorst, Weidebeek en  
Veldheem

Viattence  
Eperweg 33, 8181 ET  Heerde
www.viattence.nl

Viattence zoekt collega’s die oprecht nieuwsgierig zijn en onze cliënten willen kennen. Die vragen durven 
stellen en aandachtig luisteren naar het antwoord. Die altijd zoeken naar oplossingen met als enige doel 
onze cliënten de zorg en ondersteuning te bieden die zij wensen. Werk jij op basis van vertrouwen en 
gericht op het resultaat voor de cliënt? Vind je het leuk samen te werken in een team met professionals en 
vrijwilligers? Dan ben je bij ons op je plek!

We zijn voor verschillende locaties en voor ons Thuiszorgteam op zoek naar

Verzorgende I.G.
Verpleegkundigen niveau 4

Wijkverpleegkundigen niveau 5

Een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is mogelijk bij Viattence!

Kijk op www.viattence.nl

Wil je reageren?
Neem contact op met afdeling P&O via tel. 0578 66 84 82
We nodigen je uit te solliciteren door een motivatiebrief met CV te sturen naar vacature@viattence.nl

Het verplicht aanvragen van een Verklaring omtrent het Gedrag stellen wij als voorwaarde bij indiensttreding.

Koploper Set Up wint voor zesde keer op rij 
MEPPEL – De volleyballers van Brezo/KBS Set Up hebben afgelopen 
zaterdag met 0-4 gewonnen bij Van Dorsten Makelaars/ Meppel AZ.  
Hiermee ging Set Up wat betreft de competitie als lijstaanvoerder 
de winterstop in, maar achtervolger VCO58 moet zaterdag nog wel 
een wedstrijd spelen. De ploeg uit Leeuwarden heeft vier punten 
minder en een wedstrijd minder gespeeld. 

Gesterkt door de goede resultaten 
van de afgelopen weken reisde 
Set Up vol zelfvertrouwen af naar 
Meppel. 

De ploeg begon goed. De opdrach-
ten werden zoals afgesproken 
goed nagekomen. Er was service-
druk, waardoor Meppel AZ niet 
echt in het spel kon komen. Mede 
door een goede controle bij de si-
de-out, werd elk bal gescoord. Dit 
resulteerde in de eerste setwinst. 
14-25. 

In de tweede set trok Set Up aan-
vankelijk de goede lijn door, maar 
tegen het einde van de set slopen 
er foutjes in het spel van de be-

zoekers. De pass kwam niet meer 
bij de spelverdeler en ook aanval-
lend liet Set Up steekjes vallen. 
Hierdoor kwam Meppel AZ terug 
in de wedstrijd. Toch kon Set Up 
ook de tweede set winnend afslui-
ten. 19-25. 

Daarna bleef Set Up matig ac-
teren, waardoor de thuisploeg 
begon te geloven in een stuntje. 
Op alle fronten werd Set Up afge-
troefd door de tegenstander. 

Tegen het einde van de set nam 
trainer Hans Bruins dan ook een 
time-out om een ieder nog eens 
wakker te schudden. Dit hielp, 
want na de time-out herpakte Set 

Up zich. De ploeg werkte enkele 
setpoints weg en pikte uiteindelijk 
toch nog de set in met 27-29. Deze 
tik kwam hard aan bij de Drenten. 
Meppel bood in de vierde set nog 
maar weinig tegenstand: 14-25. 

Set Up komt pas op 6 januari vol-
gend weer in actie in competitie-

verband. Op dinsdag 20 december 
speelt Set Up de achtste finale in 
de noordelijke beker. In de Ooster-
holthoeve speelt de ploeg dan te-
gen Rouveen, aanvang 20.45 uur. 
Rouveen speelt evenals Set Up in 
de derde divisie B en staat voor-
laatste. Op 24 september won Set 
Up in Rouveen met 1-3. 

Set Up blijft lijstaanvoerder. Alle reden voor een klein feestje. 

KV DOS Kampen onnodig onderuit in Purmerend 
PURMEREND- De korfballers van KV DOS Kampen / Veltman heb-
ben zaterdag in Purmerend een onnodige nederlaag geleden. De 
ploeg van Jan Wiegers was het grootste deel van de wedstrijd de 
bovenliggende partij, maar zag BEP in de slotfase met scherp schie-
ten en verloor zo met 28-25.

Dat de slotfase zo spannend was 
en dat DOS uiteindelijk aan het 
kortste eind trok, had het aan 
zichzelf te danken. De geel-
zwarte formatie was zeker in het 
eerste kwartier beter dan BEP. 
Al snel liep DOS weg (3-9).  Snel 
combinatiespel en strak verdedi-
gen vormden daarvoor de basis. 

Daarna kwam BEP langzaam 
maar zeker dichterbij en vijf 
minuten voor rust was het gat 
geslonken tot drie: 10-13.Onder 
leiding van de in de eerste helft 
ongrijpbare Mark Brugman kon 
de ploeg uit Purmerend steeds 
dichterbij komen. Bij rust was 
de marge nog slechts één treffer: 

15-16.
In het eerste gedeelte van de 
tweede helft waren de doelpun-
ten duur. DOS verdedigde in deze 
fase zeer sterk, maar aanvallend 
klopte het gewoon minder. BEP 
achterhaalde na een kwartier 
DOS bij 20-20 en vanaf dat 
moment moest DOS steeds in de 
achtervolging. 

BEP bracht twee invallers en deze 
routiniers beslisten de wedstrijd. 
Lonneke Hoogenhoud (3), en 
Rick van de Bosch (4) hadden 

voor deze zeven treffers slechts 
tien schoten nodig. Tot 25-25, 
drie minuten voor tijd, kon DOS 
steeds snel egaliseren. Maar bij 
26-25 verspeelde DOS de bal snel 
en scoorde BEP direct 27-25. 

Daarmee was de wedstrijd be-
slist. In de slotseconden werd het 
nog 28-25. DOS staat vierde in 
de overgangsklasse C, maar heeft 
maar één punt meer dan hekken-
sluiter Fiks. Zaterdag speelt DOS 
thuis tegen ZKV. Beide ploegen 
hebben evenveel punten. 

Brons op NK 
voor Volharding 
 
ALMERE – Het juniorenteam 
van Volharding heeft afgelo-
pen weekeinde een bronzen 
medaille behaald bij het NK in 
Almere. 

Amber Engel eindigde bij het 
onderdeel 1 baton als zesde. Een 
elfde plek was weggelegd voor 
Rosa de Velde bij het onderdeel 
dancetwirl. 

Jamie Boeve wint 
Zilveren Ui 
 
KAMPEN - Jamie Boeve van De 
Deltaruiters heeft bij het spring-
concours van PSV Kampen de 
Zilveren Ui gewonnen in de 
klasse B/ABCDE. 

Boeve behaalde met Waterland’s 
Pascha twee vierde plekken en 
een derde plaats. Hiermee won 
ze het klassement en de Zilveren 
Ui. Wendelie Flier eindigde in de 
klasse B als derde met pony Gijs. 

Toernooitje voor meiden 
 
KAMPEN - Go-Ahead Kampen 
houdt woensdag 14 december 
van 19.00 tot 20.00 uur een vier 
tegen vier-toernooi tijdens de 
laatste trainingsavond. 

Het toernooi is bedoeld voor 
de teams MO13, MO15, MO19 
en dames 30+. Wil je graag de 
sfeer proeven. Geef je dan op via 
goaheaddames@gmail,.com en 
doe mee.

45dinsdag 13 december 2016
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