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Voorwoord

Er zit muziek in
Het is bijna Kerst. Voor mij is dit het feest van hoop
en de waarde van ieder mens. Het is een verhaal
over leven in de kracht van kwetsbaarheid. God laat
zijn zoon Jezus in de kwetsbaarheid van een pas
geboren kind zijn leven op aarde starten. Dit komt
op mij over als nogal risicovol. Wat nu als Jozef en
Maria niet goed voor Jezus zouden zorgen? Wat als
hem iets zou overkomen? Wat als hij andere keuzes
zou maken in zijn leven? Toch is dit precies hoe God
zich wil laten kennen, door een kwetsbaar mens,
zoals wij. Het mooie van Kerst is dat wij ons juist
daardoor verbonden kunnen voelen met God. Geen
wonder dat er zoveel mooie muziek is gemaakt,
geïnspireerd door Kerst….

Oh holy night
Als we binnen Present met bewoners, familie en
medewerkers kerst vieren mag de hoop en waarde
van ieder mens centraal staan. Deze waarde zit in
wie we zijn, niet in wat we doen of kunnen. We mogen een lichtje van hoop zijn voor elkaar, zeker als
de kwetsbaarheid van het leven zichtbaar en voelbaar is. We mogen elkaar aandacht geven, luisteren
naar de ander, met elkaar leren en het leven delen
in troosten en vieren….

The stars are
brightly shining
Na ruim een half jaar bestuurder te zijn bij Present
kijk ik met veel plezier en dankbaarheid achterom.
Wat een mooie, warme en zorgzame organisatie!
Natuurlijk zijn er zorgen, over arbeidsmarkt, over
werkdruk, over alles wat nog anders kan en moet.
Maar we hebben zo veel om op te bouwen! Wij
zijn thuis in onze regio, wij zijn er als geen ander
geworteld. De indrukwekkende betrokkenheid van
de tientallen kerken en honderden vrijwilligers. Al
onze medewerkers die dag en nacht vanuit hun hart
met hand en hoofd werken voor de beste zorg. Er
zit muziek in! ….

This is the night
Ik wens iedereen een hoopvolle Kerst!
Warme groet,
Janneke Louisa-Muller
Bestuurder
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Thuiszorg van je
eigen collega’s
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Op 21 augustus van dit jaar fietste verzorgende IG Thea de Wit
om half acht ’s morgens van een cliënt in de Marijkeflat naar haar
volgende adresje, toen ze werd aangereden door een auto. Ze raakte
zwaargewond. Nog steeds is Thea niet aan het werk, maar haar
revalidatie verloopt goed. Wekenlang is Thea door de collega’s van haar
eigen team thuis verzorgd. ‘Ik vond van mezelf dat ik al heel wat begrip
en empathisch vermogen had. Maar nu ik aan de andere kant heb
gestaan, en zelf patiënt ben geweest, is dat enorm versterkt. Ik weet nu
hoe het voelt om afhankelijk te zijn, echte pijn te hebben en vooruit te
willen maar dat niet te kunnen.’

Thea doet haar verhaal thuis, in
Ameide, op het moment dat de
zomer heeft plaatsgemaakt voor
het winterseizoen. Ze vertelt
vlot, maar heel af en toe doen
de emoties haar stem haperen.
De mensen rekenen op mij
Toen Thea na de aanrijding op de
grond lag, was een van haar eerste
gedachten ‘hoe moet dat met mijn
mensen, die rekenen op mij’. ‘Ik heb
op straat gezegd ‘je moet Anne bellen’, dat is mijn man, en ‘je moet naar
mijn werk bellen’. Ik weet niet meer in
welke volgorde.’
Thea zei dit tegen de automobilist die haar
aanreed, een bekende van de familie en
goede vriend van haar zoon. Ze verwijt hem
niks. ‘Het had mij ook kunnen gebeuren. We
hebben elkaar gewoon niet gezien. Die jongen
was helemaal van slag. Ik was al blij dat hij niet
zo hard reed. De situatie daar is veranderd. Ik
kwam van rechts, tussen Open Vensters en
de flats door. Vroeger was daar een oprit maar
sinds kort is het een weg geworden, dus nu heb
je van rechts voorrang. Ik wist dat en reed heel
voorzichtig. Toen ik hem zag aankomen, ben ik

op mijn fiets in elkaar gedoken want ik wist dat
ik hem niet meer kon ontwijken.’
De 58-jarige inwoonster van Ameide werkt al
lang bij Present en haar voorgangers. In Utrecht
kreeg ze haar opleiding, die toen ziekenverzorgster heette. Voordat haar tweelingdochters
geboren werden (30 jaar geleden), was ze al
actief bij Open Vensters. Na de tweeling kwam
een zoon, en toen de kinderen wat ouder waren,
werd Thea herintreder in de thuiszorg. ‘Ik heb
een buurvrouw met wie ik veel contact heb, ik
paste destijds ook op haar kleintjes. Zij zit in de
thuiszorg in Nieuwpoort en vertelde dat ze nog
mensen zochten. Het kriebelde wel weer bij mij
om aan de slag te gaan, dus toen hebben we een
tijd lang een baan gedeeld. Als zij werkte paste
ik op alle kinderen, en als ik werkte deed zij dat.
Mijn man is onderhoudsmonteur bij de kaasfabriek en draait onregelmatige diensten, dus die
was ook nogal eens inzetbaar en zo werkte dat
eigenlijk prima.’
Daarna heeft Thea zowel ‘binnen als buiten’
gewerkt, maar haar hart ligt toch bij de thuiszorg, vertelt ze. ‘Zelfstandig werk, samen met de
mensen zelf naar oplossingen zoeken om ze zo
lang mogelijk comfortabel in de eigen omgeving
te laten wonen. Dat vind ik mooi.’
De laatste jaren werkt Thea in het rayon waar
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onder andere de kernen Lexmond, Meerkerk,
Noordeloos en haar woonplaats Ameide toe horen.
Ze werkt 12 uur per week en is daarnaast oppas
oma voor haar vijf kleinkinderen.
Alles bewust meegemaakt
Die 21 augustus 2018 begon als een gewone dag.
‘Ik weet de datum nog precies natuurlijk, ook omdat
op die dag mijn schoondochter jarig is. Het was
prachtig zomerweer zoals zo vaak het geval was
deze zomer, maar het was vroeg dus ik had wel een
vestje aan op de fiets. Toen ik geschept ben door
de auto, ben ik over de motorkap heen gegaan en
met mijn linkerkant op de voorruit geklapt. Die was
meteen in duizend stukken. Ik heb alles heel bewust
meegemaakt, ben niet bewusteloos geweest. Er
waren op dat tijdstip veel mensen op weg naar hun
werk, dus er kwamen direct allerlei mensen bij. Eén
van hen werkt bij het Medisch Centrum hier vlakbij
en die hoorde ik zeggen ‘er komt bloed uit haar oor’.
Maar ik dacht meteen ‘het kan geen schedelbasisfractuur zijn want ik ben nog bij’.
Dat Thea medische kennis heeft, maakte de situatie
voor haar extra beangstigend. ‘Ik dacht meteen,
wat is er in mijn lichaam allemaal benadeeld’, omdat
ik enorm naar adem snakte. Ik wilde opstaan maar
dat kon ik niet. Ik heb aan de bestuurder gevraagd
om te bellen, en het lukte me nog net om onder mij
mijn mobieltje te pakken.’ Er arriveert een ambulance en een traumahelikopter. Thea ziet haar collega
Ada boven haar hangen, die ook is gealarmeerd.
Thea krijgt een nekkraag om, zuurstof toegediend
en wordt in de ambulance even ‘weggemaakt’ voor
de rit naar het Universitair Medisch Centrum in
Utrecht. ‘Dat was beter voor me, vanwege al die
rotdrempels hier’. Haar man Anne rijdt mee in de
ambulance.
Bont en blauw
Ze komt bij op de Eerste Hulp van het UMC en
gaat door de hele medische molen. Onderzoeken,
scans, ze blijft er rustig onder dankzij ‘de enorme
dot medicijnen’ die ze krijgt. ‘Ik was vergeven van
de morfine’. De dokters stellen vast dat Thea een
hersenschudding heeft, een klaplong, een gebroken

‘Met veel van mijn
collega’s heb ik zo’n
hechte band, ik wil door
hen verzorgd worden.’
sleutelbeen links, 3 gebroken ribben, een gebroken
bekken en 1 gebroken wervel. Het bloed bij haar
oor komt door een uitgescheurde oorlel, en ze is
met haar knieën tegen elkaar geklapt waardoor die
bont en blauw zien. Eigenlijk ziet haar hele lijf bont
en blauw. ‘Ik heb gevraagd of ze een foto wilden
maken, want iedereen zei dat mijn nek er zo erg uitzag en dat kon ik niet zien natuurlijk. En inderdaad,
die was zwart van de bloeduitstortingen.’
In het ziekenhuis komen haar dochter en zoon al
heel snel hun vader gezelschap houden aan Thea’s
bed. Een dochter is op vakantie in het buitenland.
‘Ik heb nog gezegd dat ze die niet moesten bellen,
maar die was er natuurlijk ook een dag later’. In het
UMC blijft Thea de Wit 5 dagen op de afdeling Medium Care, dan gaat ze naar de afdeling. Operaties
hebben geen zin, want alle breuken moeten met
rust herstellen.
Geleerd van de ervaring
In het ziekenhuis al begint de fysiotherapie als
onderdeel van de revalidatie. Met heel veel pijnbestrijding moet ze zich toch gaan bewegen, ‘want
als je gaat verstijven ben je veel verder van huis’.
Thea vertelt: ‘De fysiotherapeut zei ‘we gaan er uit’
en ik dacht meteen hoe ga ik dat doen? Heel mijn
lijf verzette zich hiertegen. En dan realiseer je je
de andere kant van het werk dat je doet. Hoe het
is om patiënt te zijn en afhankelijk te zijn van de
zorg van anderen. En wat het betekent als iemand
zegt ‘ik wil wel maar ik kan het niet van de pijn’. Ik
vond van mezelf dat ik al best veel begrip, geduld
en inlevingsvermogen had. Maar je weet pas echt
wat het is als je het zelf voelt. Hoe het is als een
jonge verpleegster in het ziekenhuis zegt ‘we gaan
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je wassen, je moet je omdraaien’ en je kunt het
niet, of bijna niet. Ik heb hier echt van geleerd, van
deze ervaring. Mijn empathisch vermogen is enorm
versterkt. Een katheter dat is zo’n branderig gevoel,
zeggen cliënten dan tegen me. En nu heb ik dat zelf
ervaren. Wat een feest het is als die eruit mag. En
bij mij mocht die eruit, bij sommige van onze ouderen is het voor altijd.’
Zorg door eigen collega’s
Na 10 dagen komt Thea thuis, maar niet voordat
de thuiszorg is geregeld. Ze kiest ervoor verzorgd
te worden door haar eigen collega’s, van haar eigen
team. ‘’Natuurlijk, het voelt wel wat raar. Je komt
in een hele andere verhouding te staan tegenover
elkaar. Maar ik zou er niet aan moeten denken om
naar een concurrent te gaan. Met veel van mijn
collega’s heb ik zo’n hechte band, ik wil door hen
verzorgd worden.’ Dankzij de fysiotherapie lukt
het Thea om een keer per dag de gang te maken
naar haar slaapkamer boven, om de nacht door te
kunnen brengen in haar eigen bed. In de woonkamer komt bij de grote glazen deuren een extra bed
te staan waar ze overdag veel uren in doorbrengt.
Er is een rolstoel, een rollator. Iedere ochtend komt

een collega van het thuiszorgteam om Thea te
helpen bij het wassen, aankleden en haar haren in
orde maken. Vanwege de jaarlijkse feestweek in
Ameide had echtgenoot Anne al vrij genomen, dus
die is er ook om zoveel mogelijk te helpen.
Of het raar is om door je collega gewassen te
worden, aangekleed? ‘Ik heb het nooit zo ervaren
als dat ik een drempel over moest. Ja ze zien dingen
die collega’s normaal niet zien, maar voor mij was
het praatje dagelijks met hen veel belangrijker dan
de rest. Daar stapte ik overheen. Je wilt je verhaal
kwijt kunnen, vertellen wat er gebeurd is.’
Half jaar revalideren
Collega Annemieke bezocht Thea al in het ziekenhuis, en ook thuis krijgt ze regelmatig bezoek
van haar collega’s, buiten de professionele zorg
om. Na 6 weken zijn de dagelijkse zorgmomenten
afgelopen want in het ziekenhuis blijkt dat alle
breuken zich aan het herstellen zijn. Tijd is vooral
belangrijk. ‘Ik heb te horen gekregen dat de totale
revalidatie zeker een half jaar zal duren.’ Twee
keer in de week is er nog fysio, maar die bezoekt
Thea nu in de praktijk bij haar in de buurt. De automobilist die haar aanreed, is op bezoek geweest

en via de app heeft ze contact met hem. ‘Hij heeft
me laatst nog een bloemetje, een herfstgroet
gestuurd. Die jongen heeft het er zo moeilijk mee
gehad. Het is gewoon een goeie gast, hij kon er
niks aan doen. Dat heb ik ook tegen de politie
gezegd, want er is wel een proces verbaal opgemaakt.’
Verder rommelt Thea een beetje in huis, en loopt
kleine rondjes in de buurt. Het vullen van de uren
op een dag valt haar lastig, want ze wil wel vooruit
maar haar lijf roept haar telkens terug. Voor het
eerst komen er tranen in haar ogen. ‘Ik vind het
verdraaid moeilijk nu, want ik was altijd een bezige
bij en ik zit hier maar. Soms vliegt het me echt aan,
zeker met de winter voor de deur. Hoe moet ik
de dagen doorkomen? Ik kan geen boodschappen
doen, niet stofzuigen. Ik kan mijn kinderen niet
helpen bij het opvangen van de kleinkinderen. Mijn
dochters en schoondochter werken ook in de zorg,
met onregelmatige diensten en we hadden een
mooi schema waarbij we allemaal samenwerkten
om de opvang geregeld te hebben. Nu moeten
ze zich in allerlei bochten wringen om het rond te
krijgen. Dat is zo frustrerend, om dat te zien en niks
te kunnen doen. Ik wil zo graag. Verstandelijk weet
ik wel dat het lijf het nog niet kan, maar mijn gevoel
zegt wat anders.’

Terugkomen
Thea weet dat ze in 2018 niet meer zal werken, ze
hoopt op januari 2019 maar februari is misschien
realistischer. ‘In de thuiszorg is het lastig om terug
te komen. Je moet er vanaf dag 1 honderd procent
zijn. Ik kan niet zeggen ‘ik begin eerst eens even
rustig aan om er langzaam in te komen’. Het is moeilijk om taken te vinden die ik aankan. Misschien dat
ik ergens op een gesloten afdeling wat taken op kan
pakken. Dat ben ik nu samen met een leidinggevende aan het bespreken, hoe we dat gaan doen.’
Met Kerstmis hoopt ze zoveel opgeknapt te zijn dat
ze die dagen kan vieren met haar familie, zoals ze
altijd doet. Al lang van tevoren heeft iedereen zijn
agenda leeg gehouden zodat het hele gezin, met
kinderen en kleinkinderen, op tweede kerstavond
gezamenlijk kan eten. ‘Gezellig bij elkaar, iedereen
maakt zelf wat klaar. En op eerste kerstdag hoop ik
naar de kerk te kunnen, zoals altijd.’
Als ook de laatste problemen met haar wervel
opgelost zijn, wil Thea de komende weken wat
verdere wandelingen maken. En misschien zelfs
naar één of twee van haar vaste cliënten in Ameide
lopen. ‘Gewoon, voor de gezelligheid, een kopje
koffiedrinken. Ik kwam daar wekelijks, die mensen
missen mij ook. En ik hen.’

De collega’s vertellen:
Ada Spek werd die ochtend van 21 augustus gebeld door Thea, tenminste dat dacht ze. Het was de bestuurder van de auto, die belde met
Thea’s telefoon. Op haar verzoek, om zo snel mogelijk het werk in te
lichten. ‘Ik ben meteen teruggekomen uit Lexmond. In de Marijkeweg
werd ik staande gehouden. ’Je kunt er niet langs, er is een ongeluk gebeurd’. ‘Dat is mijn collega, ik moet naar haar toe’, antwoordde ik.
Ada hoopte dat het mee zou vallen, maar schrok toen ze Thea zag. ‘Al
die mensen om haar heen. De ambulance was er al, en de helikopter.
‘Thea het komt wel goed’, heb ik gezegd. En ik heb haar man en de
automobilist ook nog even gesproken. Ik heb de wijkverpleegkundige
gebeld zodat Thea’s route overgenomen kon worden. Die hele ochtend was heel raar. Ik deed de dingen bijna op de automatische piloot.
Je bent zo bezorgd. Gelukkig hoorden we rond elf uur dat haar hoofd
niet geraakt was.’
Voor Ada voelde het heel vertrouwd om Thea thuis te verzorgen. ‘Het
was voor haar maar ook voor mij fijn om over de gedeelde ervaring van
die ochtend te kunnen praten.’

Annemieke den Hartog is al ruim 12 jaar collega van Thea. Ze bezocht
Thea in het ziekenhuis, vier dagen na het ongeluk. ‘Ik wilde er voor haar
zijn. We zijn zo betrokken bij elkaar. We schelen best wat in leeftijd,
maar we hebben altijd plezier. Het is gewoon een hele lieve collega.’
Thea en Annemieke komen regelmatig bij elkaar over de vloer en zijn
dat ook de afgelopen maanden blijven doen. ‘Ik ga er binnenkort weer
heen. Gewoon, gezellig koffiedrinken. Het gaat best goed met Thea,
maar we hebben laatst teamfoto’s laten maken en dan zie je aan haar
gezicht dat ze pijn heeft.’ Annemieke heeft Thea niet beroepsmatig
verzorgd, maar zit wel in de groepsapp van het team. ‘En dan appt Thea
dat ze geen betere zusters had kunnen hebben om door verzorgd te
worden. Mooi toch.’

Ook Carin Ottevanger kent Thea al jaren. Bijzonder vond ze het om
Thea thuis te verzorgen. ‘Ik zou het zo weer doen.’ Toch moest Carin
even wennen aan het idee dat Thea nu cliënt was. ‘Heel iets anders dan
als collega’s onder elkaar een praatje maken. Maar Thea had bewust
voor zorg door haar eigen team gekozen, dus dan gaan we er ook voor.’
Wat de 6 weken zo bijzonder maakte? ‘Je gaat heel intensief met elkaar
om, je hebt het over andere dingen dan normaal op de werkvloer. Ik
heb haar man leren kennen, haar kinderen en kleinkinderen. En je maakt
van dichtbij mee hoe het met haar gaat, hoe ze opknapt en wat een
vechter Thea is.’
Hopelijk over niet al te lange tijd, zal Thea weer ‘gewoon’ collega zijn.
‘En dan is het weer als vanouds. En kunnen we terugkijken op een
moeilijke maar ook waardevolle periode.’
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Locatienieuws

Feestweek in Emma
Sinterklaas en modeshow
Op maandag 19 november heeft Sinterklaas vanuit het ouderenfonds een bezoek gebracht aan het
restaurant van Emma. De Sint maakte met iedereen een praatje en de pieten deelden de soep uit. Voor
vertrek hadden ze voor alle mensen in de zaal nog een klein presentje.
‘S middags was er een modeshow met kleding gemaakt van plastic zakken. Het was een gezellige middag.

Verjaardag Emma
Woensdag 21 november was Emma jarig, dit hebben we ’s
morgens gevierd met gebak bij de koffie en ’s middag met
een lekker hapje en een bowl of een advocaatje. Het is alweer
bijna 50 jaar geleden dat Emma werd opgericht.

Donderdag 22 november was er
een feestavond met muziek van
Just for Fun gecombineerd met
een heerlijke stamppotten maaltijd. Ook waren er optredens van
Ali van de wegenwacht en de eeuwige vrijgezel. Het was een gezellige avond met polonaise!

Zaterdag 24 november was er de najaarsmarkt in Emma. Er was veel te koop. Er werd
een prijzenbingo gehouden die gesponsord werd door de Albert Heijn uit Leerdam. De
appelflappen werden ook gesponsord door de plaatselijke Albert Heijn, heel erg bedankt!
De opbrengst van de markt is maar liefst €814,25. Goed gedaan allemaal!

En een speciaal bedankje voor alle
vrijwilligers die ons weer fantastisch hebben geholpen!

Halleluja! Loof God in zijn heiligewoning, loof
hem in zijn machtig gewelf, loof hem om zijn
krachtige daden, loof hem om zijn oneindige
grootheid. Loof hem met hoorngeschal, (…)
met harpen lier, (…) met dans en tamboerijn,
(…) met snaren en fluit, (…) met klinkende
bekkens, (…) met slaande cimbalen. Alles wat
adem heeft, loof de HEER. Halleluja!
(Psalm 150)
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Alles uit de kast voor God
Arjan Branger, geestelijk verzorger

December is een muzikale maand. Eerst klinken de
sinterklaasliedjes en vervolgens gaan we over op de
kerstmuziek. Niet alleen in de kerk, maar ook bijvoorbeeld in de winkels klinken de bekende melodieën
van liederen als ‘Stille nacht’ en ‘Komt allen tezamen’.
Ook voor de concertzalen is december een drukke
maand, met allerlei kerstuitvoeringen van koren en
orkesten. Zonder muziek zouden de feestdagen wel
heel kaal zijn.
Hoewel smaken natuurlijk verschillen, zijn er veel
mensen die van muziek kunnen genieten. Samen zingen of muziek maken werkt verbindend. Muziek kan
ook helpen om in een bepaalde stemming te komen,
bijvoorbeeld feestelijke muziek bij een bruiloft of juist
plechtige muziek bij een uitvaart. En heeft u ook wel
eens de ervaring gehad dat je bij het zingen van of
luisteren naar een bepaald lied of muziekstuk als het
ware ‘boven jezelf uitgetild’ wordt? Zo kan muziek
zelfs helpen om ‘in hogere sferen’ te komen, om in
verbinding te komen met God.
Een enkele liedregel kan je soms dieper raken dan
een hele preek of toespraak. Door de combinatie van
melodie, rijm en ritme blijven liederen vaak ook goed
hangen. Ik vind het mooi om te merken hoe muziek
nog heel lang ‘een snaar kan raken’, zelfs als de geest
verduisterd raakt. Daarom vind ik het fijn om samen
te zingen met cliënten, zoals met bewoners van
de huiskamers voor Kleinschalig Wonen tijdens de

Bijbeluurtjes. Ook in Emma en Meesplein willen we
gaan kijken of er belangstelling is voor zanguurtjes.
Het is veelzeggend dat er een complete ‘zangbundel’
in de Bijbel is opgenomen: de psalmen. In één daarvan staat dat God ‘troont op de lofzangen van Israël’
(Psalm 22:4). God geniet van muziek die tot zijn
eer is. Daarbij hoeven de muziekinstrumenten niet
ongebruikt te blijven liggen. In de laatste psalm (150)
worden ze zelfs allemaal ‘uit de kast getrokken’. Alles
mag meedoen voor het grote slotakkoord: ‘Halleluja,
loof de Heer’.
Dat doet mij denken aan een bekend koorstuk uit
de ‘Messiah’ van Georg Friedrich Händel, dat juist
deze maand veel ten gehore gebracht wordt. Uit
volle borst klinkt het: Halleluja! Want de Heer, God
Almachtig, regeert! (…) En Hij zal heersen tot in eeuwigheid!’ De ‘hoge tonen’ van zulke muziek tillen mij
inderdaad boven mezelf uit. Juist omdat die woorden
niet uit de dichterlijke fantasie van mensen, maar uit
Gods eigen mond afkomstig zijn. Ze helpen mij om
boven mijn eigen omstandigheden en die in de wereld uit te kijken naar de toekomst die eens zal aanbreken. Want eens zal elke knie zich buigen en elke
tong belijden: ‘Jezus Christus is Heer!’ (Filippenzen
2:10-11). Zullen we daar nu alvast mee beginnen?!
Ik wens u van harte fijne feestdagen toe en Gods
zegen voor de toekomst!
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Genieten
Door het prachtige weer in september en oktober
is er nog volop genoten in de binnentuin en van de
bankjes bij de hoofdingang!

Gijbeland
De wandelgroep op de koffie in
Boerderij Gijbeland

Nationale Ouderendag
5 oktober, de Rabobank trakteert op gebak
bij de koffie!

Dierendag!

Zaterdag 6 oktober,
Graafzicht 48 jaar!
Dat werd gevierd met een Muziek Quiz, een
verjaardagdiner en gebak bij de koffie!

Verkoop bij Graaf!
Het was weer een gezellige ochtend
die feestelijk werd geopend door het
Gelegenheidskoor. Aansluitend werden
er loten verkocht en werden de kramen
in de hal druk bezocht.
Er was vermaak voor jong en oud!
Mede dankzij alle sponsoren en
de verdubbelaar van het Nationaal
Ouderenfonds, die hoger uit viel dan
wij dachten, is het prachtige bedrag
van € 4.289.- opgehaald dat besteed

21 september was het Nationale Burendag, dit

kan worden aan nieuwe

jaar organiseerden wij een high tea samen met de

beweegmaterialen. Een ieder bedankt

kinderen van groep 7&8 van de School met Bijbel.

voor uw komst en bijdrage!

Wist u dat?
“Er is gestart met de muurschilderingen op de afdelingen kleinschalig wonen!”
Dit gebeurt nu nog achter de schermen maar de schilder zal binnenkort starten op de afdelingen. Op afdeling 1 komt er een winkelstraatje en zal er bij iedere deur het huisnummer worden geschilderd. Op afdeling
2 komen er platen achter in de gang met 4 verschillende uitzichten die gewisseld kunnen worden. In de
gang wordt een ouderwetse keuken geschilderd.
“Alle bewoners in Graafzicht vanaf oktober een
verjaardagskaart krijgen die zelf gemaakt is door
leerlingen van de School met Bijbel!”
Zij deze met veel liefde maken op school en het erg
leuk vinden deze aan u te mogen geven!
“Verzorgende Mandy Gelderblom is getrouwd!”
Een aantal bewoners waren aanwezig bij de kerkdienst en ook in
huis kregen de bewoners een glimp van het bruidspaar mee!
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Computercursus
voor gevorderden
Op dinsdag 15 januari start een computercursus voor gevorderden bij Graafzicht. De
cursus wordt verzorgd door seniorweb en
bestaat uit in totaal 4 lessen. In de cursus
leert u de mogelijkheden kennen van de
computer zoals het ordenen van bestanden,
eenvoudige fotobewerking en het beveiligen
van uw computer. Ook is er ruimte om uw
eigen computervragen te stellen.
Informatie
15 januari 2019

In november hebben we een heerlijke

09.30-12.00 uur

dag beleefd in het Spoorwegmuseum

Burgemeester Dekkingstraat 1,

in Utrecht

Bleskensgraaf
Aanmelden bij Welzijn:
welzijn.gz@presentvooru.nl of
088-4080235

Teamuitje regelruimte
We hebben met ons team thuiszorg team 4 NieuwLekkerland een leuk teambuildingsuitje
gehad van de 1000 euro regelruimte.
Bij Bregje heerlijk gegeten en daarna
een workshop gevolgd bij appelgarden
in Ridderkerk. We hebben nog geld over
voor een kruimeldief om de Present
auto glad te houden.
Thuiszorg team 4 nieuw Lekkerland
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Kennismaken met ...
Mevrouw Korevaar-Schep

Een mooi muzikaal leven
Mevrouw Korevaar-Schep woont al bijna 3 jaar in de
Hof van Ammers. Ze komt uit Ottoland en heeft nu
hier haar stekje gevonden.
Ze wordt een aantal jaar geleden plotseling getroffen door een herseninfarct waardoor een opname
in Waerthove noodzakelijk is voor revalidatie. Voor
die tijd is ze nog mantelzorger geweest voor haar
man maar nu heeft ze zelf hulp nodig. Zo komen ze
samen te wonen in de Hof. Haar man is na een half
jaar overleden en nu moet ze alleen verder. Gelukkig
wonen 6 van hun 8 kinderen in de buurt en ze krijgt
iedere dag wel één van hen over de vloer.
Mevrouw Korevaar is geboren in Bleskensgraaf op
een boerderij en trouwt ook met een agrariër. Ze
gaan wonen in Ottoland. Het werk kent ze van huis
uit en dat doet ze met plezier zoals melken en de
kalfjes voeren. Met de komst van een melkmachine
vervalt de taak van het melken, maar de kalfjes voeren blijft een dagelijkse bezigheid voor haar.
Met een boerderij en een groeiend gezin is er werk
genoeg, maar ze heeft ook nog tijd voor ontspanning. Ze is jarenlang (bestuurs)lid van de christelijk
maatschappelijke vrouwenbeweging Passage (voorheen: CPB) en bestuurslid van het ouderencomité.
Maandelijks wordt voor deze doelgroep een activiteit georganiseerd.
Maar muziek en zang speelt toch wel de grootste rol
in haar leven. Als kind is ze lid van het kinderkoor,
vervolgens het meisjeskoor en uiteindelijk van het
grote koor. Na haar huwelijk wordt ze lid van het
koor Ontspanning en Uitspanning in Molenaarsgraaf.
Het is oorspronkelijk een neutraal koor maar gaandeweg is het veranderd in een christelijk koor. Er
worden geestelijke liederen gezongen en regelmatig
is er een uitvoering zoals bijvoorbeeld in Graafzicht.
Er is zelfs nog een elpee uitgebracht, opgenomen in
de kerk van Goudriaan vanwege de goede akoestiek.
Het vele oefenen en zingen in het koor heeft nog
steeds effect, want als ze in de Hof het 2-wekelijkse
zanguurtje hebben, klinkt de 2e stem van mevrouw
Korevaar nog steeds heel zuiver en goed.
Het koor heeft eenmaal een reis naar Polen ondernomen en later is het Poolse koor ook een week in

de Alblasserwaard geweest. De familie Korevaar
heeft toen twee logees ontvangen. De taal is wel
een probleem, maar met handen en voeten kom je
er wel.
Het is een hele onderneming om een week weg
te gaan van je gezin en van de boerderij. Maar de
oudste kinderen stimuleren haar om mee te gaan en
hebben in die week de zorg voor het huishouden op
zich genomen. Het is allemaal goed gekomen.
De ervaring van het reizen smaakt naar meer en
samen met haar man neemt ze deel aan meerdere
busreizen van de Christelijke Boeren- en Tuindersbond (CBTB). Met bestemmingen als Oostenrijk en
Zwitserland. Ze genieten hier geweldig van.
Nu is er dan de tijd in de Hof van Ammers, waar ze,
naar ze zegt uitstekend verzorgd wordt. Ze brengt
de dag door met de krant, woordzoekers strepen,
een CD luisteren en soms wat TV kijken.
Er wordt ook veel georganiseerd en daar neemt ze
zoveel mogelijk aan deel. Op maandag het zanguur,
op woensdag bewegen, op donderdag geheugentraining en op vrijdagmorgen het bijbeluurtje. Hier
wordt ook heerlijk veel gezongen en dat slaat ze dan
ook niet graag over. Alle activiteiten zijn eens in de
twee weken.
Ze gaat iedere dag rond 12.00 uur naar het restaurant voor de middagmaaltijd. Dit vindt ze gezellig en
heeft zo gelijk contact met andere bewoners. Op
zondag is het kerk. Ze is nog steeds verbonden met
de Hervormde gemeente van Ottoland en luistert
via de kerktelefoon mee.
Zo is de week weer rond en ze zegt hierover ‘ik ben
tevreden met de situatie zoals die nu is’. Ze mag
terug kijken op een gezegend leven. Ruim 50 jaar
samen met haar man en met een groot gezin. 8
kinderen, 18 kleinkinderen en 3 achterkleinkinderen.
Twee van hen wonen in Zuid-Afrika, die ziet ze dus
niet zo vaak maar via de I-pad kan ze meegenieten
van de foto’s die haar toegestuurd worden.
We wensen mevrouw alle goeds toe.

Teunie Versluis
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Week tegen
eenzaamheid

Eettafel bestaat 10 jaar
In november bestond de open eettafel in de Hof van
Ammers 10 jaar. Met grote inzet van vrijwilligers staat
er elke maand een lekkere maaltijd klaar verzorgd

De eerste week van oktober was de week

door de keuken van Open Vensters. Tot groot plezier

tegen eenzaamheid. In samenwerking met

van veel ouderen in Groot-Ammers.

Huis van de Waard hebben we een High Tea
georganiseerd. Dit was erg gezellig en lekker!
Met verloting en samen liedjes zingen uit de

Succesvolle Hofdag

jaren 60.

Op zaterdag 10 november hebben we een succesvolle Hofdag
gehad. Er was een rad van avontuur en bloemstukjes verkoop.
Ook waren er warme stroopwafels
en lekkere erwtensoep. Het was
een gezellige drukke dag met een
fantastische opbrengst van
€ 2442,35!

Duofiets
Doordat het zolang mooi weer is
geweest zijn er heel veel ritjes met
de duofiets gemaakt.

Mensen zingen met het hart

19

Janny Brokking-Bikker, vrijwilliger Hof van Ammers
Een vrijwilliger van het eerste uur is Janny BrokkingBikker. Met haar muzikaal talent zorgt ze iedere keer
voor een geslaagd zanguurtje en Bijbeluurtje.
Om het zelf mee te mogen maken, ga ik op vrijdagochtend om half elf een keer meeluisteren bij
het Bijbeluurtje. Bij binnenkomst is de zaal al goed
gevuld met bewoners en we worden verwelkomd
met mooie pianoklanken. Janny bespeelt de piano
en met de te zingen liederen begeleidt ze de samenzang. Dit Bijbeluur is eens in de twee weken.
Voor het zanguurtje, om de week op maandagmiddag, zijn er drie vrijwilligers die elkaar afwisselen. Eerst worden geestelijke liederen gezongen
en daarna nog het vrije lied. Janny heeft vanzelfsprekend een grote passie voor zingen en muziek
maken en beleeft veel plezier aan deze activiteiten
in de Hof van Ammers.
Volgens Janny is muziek een verbindende factor
doordat mensen zingen met het hart. ‘Waar woorden de mens niet meer kunnen bereiken, komt de
muziek wel binnen.’ Muziek boort volgens haar een
diepere dimensie aan. Thuis is ze ook graag met
muziek bezig. Samen met haar dochters wordt er
gemusiceerd op piano en gitaar. Ze maakt ook nog
deel uit van een muziekgroep van 15 dames. Er
gaat vrijwel geen dag voorbij zonder muziek.
Op zondag is ze soms ook in de Hof te vinden. Dan

is de zaal gevuld met bewoners die via internet de
dienst uit de Hervormde gemeente kunnen zien en
meeluisteren. Fijn om zo de mogelijkheid te hebben
om samen de dienst te beleven. Vele bewoners
kunnen al jaren niet meer naar een reguliere kerkdienst. Vrijwilligers halen de bewoners op uit hun
appartement en brengen ze na afloop ook weer
terug. Namens deze kerkelijke gemeente is Janny
vertegenwoordigd in de identiteitscommissie van
de Hof van Ammers. Zo blijven de lijnen kort.
Stilzitten staat niet in het woordenboek van Janny.
Naast al haar vrijwilligerswerk heeft ze haar gezin
met man, twee dochters en een zoon. En een
baan voor 20 uur per week als verpleegkundige
op de intensive care van het Antonius Ziekenhuis
in Nieuwegein. Ze ziet hier dagelijks de kwetsbaarheid van het leven.
Deze zomer was er ook nog tijd voor een vakantie. Met het gezin heeft ze vakantie gehouden in
het mooie Ierland. Goed om even afstand te nemen van alle dagelijkse bezigheden en zo op adem
te komen en nieuwe krachten op te doen.
We wensen Janny toe dat ze nog lang met haar
grote passie bezig mag zijn tot welzijn en genoegen van haar naasten.
Teunie Versluis
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Muzikale puzzel

Akoestiek
Alt
Ballade
Bassleutel
Blaasorkest
Blokfluit
Brassband

Cluster
Concert
Dirigent
Drumstel
Duo
Gitaar
Hobo

Instrument
Interval
Muze
Muziekprijs
Muziektheater
Octaaf
Piano

Staccato
Tempo
Toonladder
Trommel
Viool

21
Muzikale momenten bij Present
Maandelijkse zangmomenten
Zingen met kleinschalige zorg
Kooravonden
Optreden gelegenheidskoor in Graafzicht
Fanfare komt spelen in Open Vensters
Gymoefeningen en beweegactiviteiten op
muziek
Muziekquiz
Een canon zingen in de Hof van Ammers
In Graafzicht was op 13 december een
Kerstballen Zingo. Op elke kerstbal staat een
liedje, verzamelde u alle liedjes op uw bingo
kaart dan viel u in de prijzen!

Film met bijvoorbeeld Andre Rieu of Urker
mannenkoor in Open Vensters
Zingen met hummeltjes in Open Vensters
Activiteit: meer met muziek. Zoals Hollandse
liederen of een quiz
In Emma zijn er gezellige avonden met muziek van vroeger en dan zingt iedereen mee.
Sommige mensen die nog goed ter been zijn
maken een dansje of lopen mee in de polonaise.
De kinderen van groep 4b van de School met
de Bijbel komen langs in Graafzicht en met
elkaar zingen we mooie kerstliederen.

Welke muziek vindt u mooi?
Wij vroegen naar uw favoriete muziekgenres:

Klassiek
Accordeon Country
Piano

Kerkliederen

Licht klassiek

Orgel

Nederlandstalig
Jazz

Gospel

Koren

Psalmen

Present top 5
Wij vroegen naar uw favoriete
muzikale nummers.
Dit is de Present top-5:

1
2

3

4

5

Andre Rieu
Blauwe Donau & Wals van
Strauss
Bach
Orkestsuite no.3
Nelis en Leentje
De woonboot
Ravel
Bolero
Willy Derby
Daar bij die Molen
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Muziek & Dementie
Muziek blijkt een hele positieve uitwerking te hebben op mensen met dementie, in welk stadium
dan ook. Ook binnen Present zien we dat bewoners volledig kunnen opgaan in muziek en het
zingen van liedjes van vroeger. Ook mensen die in een vergevorderd stadium van hun dementie
verkeren, kunnen tijdens het draaien of zingen van muziek ineens weer helemaal opleven en zich
vaak nog allerlei teksten en melodieën herinneren. Het beïnvloedt de stemming zeer positief en
is een manier om contact te maken, ook met bewoners die anders al moeilijk bereikbaar zijn. Vaak
komen naar aanleiding van de muziek allerlei herinneringen, verhalen en emoties los.

Deltaplan dementie
Als er iets is dat ons persoonlijk raakt, dan is het
wel muziek. Om naar te luisteren maar het roept
ook herinneringen en emoties op. Het nodigt uit
tot bewegen en stimuleert contact. Muziektherapie kan dan ook veel betekenen voor mensen
met dementie.
Albert Berman en Marlies Brandt van de Nederlandse Vereniging voor Muziektherapie zijn sinds
2015 lid van het deltaplan dementie en werken
beiden als muziektherapeut in de gezondheidszorg. Ze weten als geen ander wat het effect is
van muziektherapie op mensen met dementie.
Klanken en melodieën kunnen een gevoel van
veiligheid geven, onrust en stress verminderen en
(non)verbaal contact bevorderen.
Mensen die moeite hebben met praten, zingen
opeens mee met een lievelingsliedje. En iemand die vroeger gitaar of piano speelde blijkt
dat ondanks de gevolgen van dementie nog
steeds goed te kunnen. Muziek heeft impact op
alle gebieden in de hersenen en kan daardoor
breed worden ingezet in de dementiezorg. In de
beginfase focussen de therapeuten vooral op
het stimuleren van de cognitieve functies zodat
mensen met dementie minder moeite krijgen met
het uitvoeren van de dagelijkse handelingen. Bij
mensen met een vergevorderd stadium gaat het
meer om het oproepen van een veilig gevoel, bijvoorbeeld door het spelen van herkenbare liedjes
en melodieën.

Muziektherapie vindt over het algemeen plaats
in zorginstellingen, maar kan ook thuis toegepast
worden. De inzet hiervan moet dan ook altijd in
nauw overleg met de andere zorgprofessionals
gebeuren als onderdeel van de totale behandeling.
Muziektherapie wordt inmiddels op steeds meer
plekken in Nederland ingezet. Maar volgens
Brand en Berman nog niet genoeg. De NVvMT
(Nederlandse Vereniging voor Muziektherapie)
doet er dan ook alles aan om meer bekendheid te
verwerven. Dat lukt goed dankzij het Deltaplan
Dementie.
Het NVvMT streeft ernaar om het effect in geld
uit te drukken om zorgverzekeraars zover te
krijgen deze therapie te vergoeden. De NVvMT
hoopt dat het Deltaplan een rol zou kunnen
spelen in het verder implementeren van muziektherapie als onderdeel van de behandeling bij
dementie.
Vrij uit: www.muziektherapieblog.artez.nl

Muziektherapie: de resultaten
Dr. Annemieke Vink is psycholoog en docent theorie muziektherapie aan het conservatorium.
In haar promotiestudie volgt ze verpleeghuisbewoners en een echtpaar waarvan de vrouw aan
dementie lijdt. Ze geeft haar ervaringen als volgt
weer: muziektherapie zorgt voor minder probleemgedrag bij verpleeghuisbewoners met dementie. Ze vertonen minder dwaal-en loopdrang,
minder onrust en gaan beter eten en drinken.

23
PRESENT
MAGAZINE
DECEMBER 2018

Het is bekend dat er maar weinig middelen zijn
die de gevolgen van dementie kunnen verlichten.
Ze denkt dat de zorg heel erg gebaat zou zijn bij
het inzetten van muziek om ontspanning, rust
en contact te creëren. Ook in de mantelzorg zou
dit goed kunnen werken. Voor mantelzorgers
betekent het ontzettend veel om te ervaren dat
je geliefde rustiger wordt en ontspant door naar
muziek te luisteren. De vrouw van genoemd
echtpaar heeft muziek nodig om tot rust te
komen. Ze ontspant volledig bij het horen van
muziek. Ze luisterden samen naar een stuk uit de
Mattheus-Passion en haar ogen werden vochtig.
Voor haar man was dit het enige moment om
weer even contact met haar te hebben.
De leegte verdwijnt en er komt weer glans in
haar ogen.
Vrij uit: www.muziektherapieblog.artez.nl

Dementie en songteksten
Jet Vonk doet onderzoek naar hoe taal in de
hersenen werkt en hoe dat verandert bij dementie. Waarom blijven songteksten zolang en goed
bewaard in het brein van iemand met dementie
terwijl bepaalde taalfuncties duidelijk minder
worden?
Songteksten. Het woord ‘tekst’ zit er letterlijk in,
maar toch gedragen de teksten van liedjes zich

in ons hoofd op een andere manier dan taal. Net
zoals gebeden en andere ingesleten taalgebruik,
zoals tellen van 1 tot 10; bij dementie blijft dat
bewaard terwijl de taal verdwijnt. Hoe komt dat?
Liedjes doen een beroep op andere gebieden in
onze hersenen dan taal. Taal, rekenen en logisch
redeneren zitten voornamelijk in onze linkerhersenhelft, terwijl ruimtelijk inzicht, gezichtsherkenning en muziek veelal in onze rechterhersenhelft
zitten. Dus als het taalgebied aan de linkerkant
wordt aangetast, kan het zijn dat het muziekgebied aan de rechterkant het nog prima doet. En
daar zit niet alleen de melodie van een bekend
liedje, maar ook de songtekst die er bij hoort.
Als je die maar vaak genoeg hebt gehoord en
gezongen. De al eerder in dit artikel genoemde
muziektherapie is ook hiermee bewezen nuttig
te zijn. Muziek helpt dus zowel op het gebied van
taal als gedragsmatig. Het meest effectief blijkt
bekende muziek. Dus eigenlijk is ‘altijd hetzelfde
liedje’ helemaal zo verkeerd nog niet.
Vrij uit: www.muziektherapieblog.artez.nl

Meer lezen?
www.dementie.nl/muziek
www.zorgvoorbeter.nl/dementie/zorg/muziek
www.alzheimer-nederland.nl
www.muziektherapieblog.artez.nl
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Mijn werkdag

Teuni van Andel
Teuni straalt, maar als ik het woord muziek
noem, straalt ze nog iets meer.
We volgen dit keer de onnavolgbare Teuni van
Andel. Teuni is sinds de start van Hof van Ammers
in 2010 actief binnen het welzijnsteam. Ze woont
in Groot-Ammers, is getrouwd met Fenno, en heeft
vier zoons, zoon Aart is overleden, twee schoondochters en twee kleindochters.
Als we elkaar voor het eerst ontmoeten, straalt het
organisatietalent er vanaf. Teuni is op dat moment
middenin de voorbereiding op de jaarlijkse Hofdag,
een najaarsmarkt waar we geld ophalen voor het
goede doel. Samen met vrijwilligerscoördinator
Hilke Bikker zet ze de laatste puntjes op de i en
tegelijkertijd helpt ze een jonge vrijwilligster met
het inpakken van de prijzen en is er een laatste
afstemming met de gastvrouwen. Een week later
tref ik deze duizendpoot op een rustiger moment.
De Hofdag is zeer succesvol geweest en de druk is
even van de ketel.
Hoe begon het?
Teuni begint als helpende in het toenmalige Open
Vensters. Na een paar jaar werken, trouwt ze en
krijgt vier kinderen en stopt even met werken. In
1997 begint het toch wel weer te kriebelen om
‘wat te doen’. Ze begint als vrijwilliger in de dagverzorging en krijgt later een aanstelling in het team
welzijn van 12 tot 16 uur. Ze volgt verschillende
cursussen zoals ‘omgaan met ouderen’ die ze goed
kan toepassen in haar werk. Teuni geeft aan wel een
echte ‘doener’ te zijn in plaats van ‘een student’.
Activiteiten
In 2010 start Teuni in de Hof van Ammers waar ze
nog steeds met veel plezier werkt. Naast de Hofdag
organiseert ze met haar collega`s kooravonden en
activiteiten op bijzondere momenten zoals in de
week tegen eenzaamheid en in de week van zorg en
welzijn.

Naast de grotere evenementen zijn er ook wekelijkse activiteiten zoals gym, zang en culinaire activiteiten. In al deze activiteiten gaat het volgens Teuni
om het sociale gebeuren: ‘’s Middags maken we
bij de culinaire activiteit een taartje, zodat iemand
’s avonds zijn of haar gasten een taartje aan kan
bieden’. En tijdens het gymuurtje proberen we alle
deelnemers naar hun mogelijkheden mee te laten
doen. Niveauverschillen zijn geen probleem. De één
doet oefeningen zittend, en de ander komt nog met
de auto naar de les. Want dat is volgens een Teuni
een kracht, zowel bewoners als mensen van buitenaf doen mee aan de activiteiten.
De juiste snaar
Teuni straalt, maar als ik het woord muziek noem,
straalt ze nog iets meer. Ze speelt sinds haar zeventiende al gitaar en wil graag nog een ander muziekinstrument leren spelen. Ook zingt ze met veel
plezier in de Viviane zanggroep. Haar muzikaliteit
kan ze gelukkig ook een plek geven in haar dagelijkse werk. Op 7 december bracht ze bijvoorbeeld een
wens uit de wensboom in vervulling, de zanggroep
verzorgt een zangavond voor de bewoners van de
afdeling kleinschalige zorg.
Waarom raakt muziek haar zo: ‘Muziek verbindt,
troost en maakt blij, zowel bij ouderen als jonge
mensen’. Volgens Teuni gaan bij het zanguurtje de
lippen automatisch in beweging. Ze stelt de deelnemers ook steeds voor nieuwe uitdagingen. ‘Niemand dacht dat we het konden, maar tijdens het
zingen na de broodmaaltijd lukt het zomaar om met
elkaar een canon te zingen!’
Ter afsluiting poseert Teuni graag nog even in haar
vertrouwde pose: met gitaar. Teuni bedankt voor je
mooie verhaal, en tot snel in Hof van Ammers!
Koen Wemmenhove
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ADVERTENTIES

EEN
EEN
EEN
EEN

PUP
PUP
PUP
PUP

EN HELP ’M BLINDENGELEIDEHOND WORDEN.
EN HELP ’M BLINDENGELEIDEHOND WORDEN.
EN HELPWWW.ADOPTEEREENPUP.NL
’M BLINDENGELEIDEHOND WORDEN.
EN HELP ’M BLINDENGELEIDEHOND WORDEN.

WWW.ADOPTEEREENPUP.NL
WWW.ADOPTEEREENPUP.NL
WWW.ADOPTEEREENPUP.NL

Plattel & Van Gils
Zorg voor uw uitvaart

ADOPTEER
ADOPTEER
ADOPTEER
ADOPTEER

0184 600404
info@plattelvangils.nl
www.plattelvangils.nl
dag en nacht bereikbaar
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Locatienieuws

Beekse bergen
Op woensdag 17 oktober stond er een dagje uit op de
planning. De buschauffeur bracht ons naar safaripark
Beekse bergen! Onderweg hebben we genoten van de
prachtig gekleurde herfstbladeren aan de bomen.
Aangekomen op het park zijn we eerst van een heerlijke lunch gaan genieten. Na de lunch gingen we weer
in de bus om samen met een gids door het park heen
te rijden. We hebben veel dieren gezien: kamelen,
dromedarissen, giraffen en herten. We waren wel blij
dat er ramen in de bus zaten, want de giraffen kwamen wel heel dichtbij. We konden ook dingen voelen
zoals een zebrahuid of een olifantendrol! En nog veel
meer had de gids mee genomen.
Om half 5 waren we weer in Open Vensters. Daar genoten we nog van een heerlijke snackmaaltijd en een
ijsje. Deze dag is geschonken door Stichting Vrienden
van Open Vensters. We hebben genoten met z’n allen!
Bedankt stichting Vrienden!

Collega’s werven
Op donderdag 1 november stond Present op
het RABO Carrière event om nieuwe leerlingen en collega’s te werven. Bianca de Jong en
Ariette Stam, beide leerling verzorgende IG,
vertelden op onze stand enthousiast over het
werken in de zorg bij Present. Meer dan driehonderd jongeren kwamen op dit evenement af
om zich te oriënteren op hun beroepscarrière.
Resultaat: drie gesprekken met een vervolg.
En andere geïnteresseerden verlieten onze
stand in ieder geval met een felroze Present
injectiespuit in de vorm van een markeerstift.

Marienwaard
Met een aantal bewoners van kleinschalige
zorg en echtgenoten gingen we een dag naar
de Marienwaard te Beesd. Voor de bewoners
die achterbleven was er op iedere huiskamer
een bezoek van de miMakker clown, gebak
en een extraatje tijdens de maaltijd. Vorig
jaar met de najaarsbraderie hebben we
geld binnen gehaald voor een uitje voor alle
bewoners en het ouderenfonds heeft dit bedrag
verdubbeld. De Stichting Vrienden droeg ook bij
om er een geweldige dag van maken.

Feesttent op de Dam

Om 9.45 vertrokken we met een hele optocht
aan bussen en auto’s richting de Marienwaard.
Wat kregen we het weer cadeau. Een prachtige
najaarsdag! We zijn binnendoor naar de Marienwaard gereden, wat voor veel bewoners voor
herkenning onderweg zorgde. Aangekomen konden we in het restaurant aanschuiven voor koffie,
thee en de keuze uit walnotentaart of appelgebak
uit de streek.
Daarna bezochten we het streekwinkeltje en
konden we in het zonnetje op het terras te zitten.
Rond half 1 werden we geroepen en konden we
aanschuiven voor een heerlijke pannenkoek in
het restaurant. Men genoot er zichtbaar van en
sommigen lustten zelfs een 2e pannenkoek.
Wat hebben we allemaal genoten van deze dag.
Nogmaals willen we stichting vrienden hier ontzettend voor bedanken!

Op 5 september bezochten we met ongeveer 30
bewoners van Open Vensters de ouderenmiddag in
de feesttent op de Dam in Ameide. Deze feestelijke
middag werd aangeboden door de Oranje vereniging
Beatrix vanwege het 5-jaarlijkse Oranjefeest. Het
programma werd ingevuld door bewoners met muzikaal talent uit Ameide of in ieder geval geboren in dit
dorp. We genoten van liedjes van vroeger: Brandend
zand, Bye, bye love, Daar bij de waterkant en nog veel
meer uit de oude doos. Ook werd er een stuk van de
Jantjes opgevoerd en we zongen m’n wiegie was een
stijfsel kissie. We werden voorzien van koffie en veel
drinken, het was een warme middag. Met zuster Clivia zongen we: ja zuster, nee zuster en gingen we in
een rijtuigje naar Vinkenveen. Een combo met accordeons, een keybord, trompet, gitaar en een drummer
begeleidde de liederen die we samen zongen. Moe
maar voldaan keerden we met de vele vrijwilligers
huiswaarts.

Present
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Present Advies

Wonen, zorg en welzijn van Present: daar zit muziek in!
Present Advies vertelt u graag meer over wonen,
zorg en welzijn op 1 van onze locaties. Wij willen
u helpen om zorg te regelen en graag adviseren
om één en ander op de rit te houden of weer te
krijgen rondom zorgvragers. Daarvoor is Present
advies.
Zoals er bij een orkest een basis van instrumenten
noodzakelijk is om muziek te kunnen uitvoeren zo
heeft Present een basis aan voorzieningen waarmee wij u van dienst kunnen zijn. Denkt u hierbij
aan vers gekookte maaltijden, wekelijkse schoonmaak, linnenverzorging, welzijnsactiviteiten, dagbesteding, restaurant, alarmering en persoonlijke
verzorging en verpleging. Persoonlijke verzorging

en verpleging bieden wij ook aan huis.
De verschillende toonhoogten van Present vindt u
terug in de eigenheid van de diverse locaties. Wij
nodigen u daarom van harte uit voor een kennismaking met 1 of meerdere van onze locaties.
Hiervoor kunt u een afspraak met ons maken. Van
maandag tot en met vrijdag zijn wij telefonisch bereikbaar tussen 8.30 en 17.00 uur: 088 40 80 333.
Een muziekinstrument dient regelmatig gestemd
te worden: Present stemt graag met u af of datgene wat wij kunnen bieden ook passend is bij wat u
nodig hebt en wat uw wensen zijn. Wonen bij en
zorg van Present daar zit muziek in!

Links Iris van den Heuvel - cliëntadviseur, rechts Janna Riphagen - cliëntadviseur

Nieuws
Salon Present

Vrijwillige Terminale Thuiszorg
De Salonavond in Graafzicht op 17 oktober is
verzorgd door de Vrijwillige Terminale Thuiszorg
(VTTH) regio Graafstroom. Corrie Gouda, assistent-locatieleider bij Graafzicht, opent de avond
en geeft daarna het woord aan Meta Jongeneel.
De VTTH richt zich op de ondersteuning van
mantelzorgers bij de verzorging van mensen die
naar verwachting binnen enkele dagen tot weken
zullen overlijden aan een ziekte of ouderdom. Ze
geven aanvullende hulp, zodat de mantelzorger
de zorg beter vol kan houden. De mantelzorger
blijft eindverantwoordelijk samen met de professionele zorg. Het werk van de vrijwilligers richt
zich voornamelijk op:
• Aanwezig zijn, dit kan zowel overdag als ’s
nachts zijn.
• Eenvoudige verzorgende taken.
• Eten en drinken geven.
• Eventueel assisteren van de professionele zorg
bij de verzorging.
• Lichte huishoudelijke taken.
De vrijwilligers hebben een cursus gevolgd om
hun taken zo goed mogelijk te kunnen doen en

er zijn themadagen voor de vrijwilligers, waarop
allerlei actuele thema’s aan de orde komen.
Ieder jaar wordt er een aantal keren hulp geboden door de vrijwilligers. Soms was de hulp
enkele dagen nodig, maar soms ook een aantal
weken. Door ’s nachts of overdag te waken bij de
terminaal zieke, kon zo een stuk ondersteuning
worden gegeven aan de familie in een vaak zo
zware periode in hun leven.
Na de pauze wordt er een verhaal voorgelezen
over een situatie die je als vrijwilliger mee kunt
maken. Er komen heel wat zakdoekjes aan te pas
zo aangrijpend en ontroerend wordt het voorgelezen. Daarna is er nog gelegenheid om vragen te
stellen.
Na de afsluiting van deze indrukwekkende avond is
er nog ruimte om na te praten met diverse gasten.
Meer lezen?
www.npvzorg.nl/nieuws/terminale-thuiszorg
Dineke van der Zee
Wijkteam 4 Nieuw Lekkerland

Redacteur gezocht!
Wij zoeken versterking voor ons redactieteam
van het Present Magazine. Wil jij meeschrijven
aan dit mooie magazine?
Het Present Magazine verschijnt vier keer per
jaar in een oplage van 1500 met iedere keer een
ander thema. Als redactieteam overleggen wij
gemiddeld vier keer per jaar. Maar het is niet
verplicht (maar zeker wel gewenst!) om bij deze
vergaderingen aan te sluiten.
Wij zijn op zoek naar iemand met een vlotte pen

die verhalen van binnen en buiten de
organisatie wil vastleggen.
Interesse? Stuur een bericht naar
communicatie@presentvooru.nl
Heb je vragen of twijfel je en mag ik je
overhalen, neem dan contact op met
Koen Wemmenhove via telefoonnummer
06 13 11 60 80.
Tot snel?
Teunie, Pien, Mirjam, Hilke en Koen
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Vrijwilligers
zijn onmisbaar!
Het belangrijkste van de muziek staat niet in de noten
componist Gustav Mahler

Mooi gezegd en ik ben het er helemaal mee eens!
Wat er gespeeld of gezongen wordt is belangrijk,
maar het gaat er vooral om of iemand je weet te
raken met wat hij of zij speelt of zingt. En dan gaat
het niet meer om de noten en of die nou helemaal
zuiver zijn of niet. Dan gaat het om de intentie, de
ziel, de liefde die erin zit.
Zo is het ook met vrijwilligerswerk. Er zijn taken
die gedaan moeten worden en dat is belangrijk.
Maar niets is minder belangrijk dan de manier
waarop dit gedaan wordt. Onlangs sprak ik met
verschillende mensen die bij de kerkdienst in Hof
van Ammers betrokken waren. De woorden ‘liefde,
enthousiasme, fijne samenwerking, groep deelnemers is gegroeid, mooie toevoeging voor de bewoners’ werden genoemd. Een groep vrijwilligers

zet zich hier voor in. Hun passie wordt opgemerkt,
door mensen van buiten de Hof, maar vooral door
de bewoners, want de groep deelnemende bewoners van deze activiteit groeit. Door liefde en
aandacht is er ontdekt waar een behoefte is van
een groot aantal bewoners en vervolgens is de
activiteit opzet. Door een fijne samenwerking met
vaste medewerkers, vrijwilligers en externen kan
het worden uitgevoerd.
Laten we blijven zoeken naar welk lied in het hart
van een bewoner speelt. Hierbij onthouden dat
het belangrijkste van de muziek niet in de noten
staat.
Hilke Bikker
Coördinator vrijwilligerswerk

Muziek is een mentaliteit
Zij geeft een ziel aan de wereld,
vleugels aan de geest,
kracht aan de verbeelding,
charme aan de droefheid,
vreugde en leven aan alles op aard.
Zij ligt aan de oorsprong
en is deel van alles wat goed,
waar en schoon is.
Plato

Een vriend is iemand
die het lied van je
hart kent.
En het opnieuw kan
laten zingen,
Als jij het even
vergeten bent.
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Prijsvraag
Op de verschillende najaarsmarkten kon u meedoen aan de prijsvraag ‘hoeveel vrijwilligers zijn
er per locatie’. We hebben een aantal mensen
blij mogen maken met een taart omdat ze er het
dichtste bij zaten.
Aantal vrijwilligers per locatie:
GZ 210 vrijwilligers
OV 191 vrijwilligers
HVA 116 vrijwilligers
EMMA & MEESPLEIN 68 vrijwilligers

Zit er ook muziek in u?
Onze vrijwilligers zetten zich belangeloos in voor de bewoners van Present.
Hun functie is altijd ondersteunend en aanvullend aan het werk van de beroepskrachten. Er zijn verschillende mogelijkheden om als vrijwilliger bij te dragen, zoals:
- assisteren bij maaltijden
- technische dienst
- koffie schenken
- chauffeur
- bezoek brengen en praatje maken
- wandelen met bewoners
- helpen bij welzijnsactiviteiten
Iets voor u? Meld u aan als vrijwilliger op
www.presentvooru.nl/vrijwilligers
Muzikale groet,
Hilke Bikker
coördinator vrijwilligerswerk
Mijn werkdagen zijn dinsdag, woensdag en vrijdag.
Tel.nr. 0630215471 of hilke.bikker@presentvooru.nl
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Present in beweging
Boerenwandeling
Onder leiding van de beweegcoach Henrieke Daniels van Molenwaard Actief
is een groep bewoners, vrijwilligers en
welzijnsmedewerkers in Giessenlanden
naar een kaasboerderij geweest om hier
te leren hoe biologische kaas gemaakt
wordt. Vervolgens liepen de (meeste)
deelnemers naar de volgende boerderij.
Dit was een zorgboerderij waar we ook
gastvrij ontvangen zijn met thee en koffie.

Silverfit Mile
Locatie Open Vensters heeft een Silverfit Mile!
Dit is een fiets met een tv-scherm waar een
prachtige film op te zien is. Op die manier fietst
u opeens in de Zwitserse Alpen of juist bij uw
oude woonadres in de straat. Doordat men in
een gewone (rol)stoel kan zitten en er gebruik
kan worden gemaakt van trapondersteuning, is
de Silverfit Mile laagdrempelig en door bijna elke
bewoner te gebruiken. Beweegcoach Henrieke
Daniels van Zederik in Beweging heeft financiële steëun gekregen van de Vrienden van Open
Vensters, Fonds Ab Laane (het Nationaal Ouderenfonds) en de opbrengsten uit de activiteiten
van welzijn. Daarnaast zijn we erg dankbaar voor
schenkingen van familie, vrienden en bewoners.
Fietsen door uw oude straat
Het mooie aan de Silverfit Mile is dat er een
persoonlijke route aangemaakt kan worden van
bijvoorbeeld uw oude straat of dorp. Als u hier
gebruik van wilt maken, stuur dan een mail naar
henrieke.daniels@presentvooru.nl met de straten
die in de film moeten zitten.
De Silverfit Mile zal op verschillende plekken
ingezet worden.
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Jong en oud, samen goud!
Dat bewegen goed is, weten we allemaal. Dat bewegen ook heel gezellig kan zijn, weten de meeste
mensen ook. Maar dat bewegen met jong en oud samen toch wel het leukst is, ervaren de deelnemers
van de MBVO (Meer Bewegen voor Ouderen) in Open Vensters regelmatig. Wat een plezier hadden
de kinderen van de Hendrik van Brederodeschool met de ouderen!

Bewegen en muziek
Wanneer u naar muziek luistert, gaat u wellicht
automatisch al bewegen. Regelmatig wordt er bij
de gym en bij activiteiten gebruik gemaakt van
muziek. Stappen op de maat of een beweegopdracht uitvoeren wordt op die manier kinderspel.

Bonte Ballen Bingo Graafzicht
Zoals wel vaker was er op 13 september een
bingo middag in Graafzicht. Dit maal waren
de Beweegcoaches van Molenwaard Actief
daarbij betrokken. Als zij een bingo organiseren is dit niet zomaar een bingo maar een
Bonte Ballen Bingo. Een bingomiddag waar
naast plezier vooral beweging centraal staat.
De bewoners ervaren op deze laagdrempelige manier hoe leuk bewegen is. Ook de belevenistafel werd deze middag benut door het
gebruiken van oud Hollandse muziek. Een
geslaagde en gezellige middag voor de bewoners van Graafzicht die natuurlijk niet zonder
prijsjes naar huis zijn gegaan!

Trainingen Zeker op de Been
Als u ouder wordt wilt u de dagelijkse dingen zo lang mogelijk zelfstandig blijven doen.
Daarbij is het belangrijk dat u goed in balans kunt blijven en zich zeker op de been voelt.
Afgelopen periode is beweegcoach Annika in De Hof van Ammers met 10 deelnemers aan
de slag gegaan met de training ‘Zeker op de Been’. Tijdens deze 8-weekse training is vooral aandacht besteed aan het verbeteren van spierkracht en evenwicht wat de kans op vallen verkleint. Aan het eind van deze cursus voelen de deelnemers zich letterlijk zekerder
op de been. Voelt u zich ook weleens onzeker tijdens het lopen en wilt u meer weten over
het voorkomen van vallen of het volgen van een cursus? Neem dan contact op met Annika
Jabroer via: 06 214 56 998.

34
PRESENT
MAGAZINE
DECEMBER 2018

Samen leren

samen
leren

Waarom Samen Leren?
Zorg binnen Present wordt gegeven door
mensen van Present, onze medewerkers. Zorg
ontwikkelt zich door de ontwikkeling van deze
mensen en hoe ze hun werk doen. Daar willen we graag in investeren! Hoe zorg wordt
beleefd door de mensen die zorg van Present
ontvangen, is een belangrijke graadmeter van
hoe het ervoor staat. Binnen Present willen we
met Samen Leren teams zicht geven op hoe de
zorg wordt beleefd en grip geven op eigen werk
en verbeteringen daarbinnen. Het is een methodiek, die zich heeft bewezen binnen andere
ouderenzorgorganisaties.
Samen Leren stelt teams in staat kort cyclisch
stap voor stap kwaliteit van zorg te verbeteren

op die punten die ze, samen met de mensen
waaraan zij de zorg leveren, belangrijk vinden.
Dit maakt dat ontwikkeling zichtbaar wordt en
successen gevierd kunnen worden. Hierdoor
kunnen we bouwen aan een cultuur van vertrouwen en openheid, samenwerken,
eigenaarschap en continu
leren. En het allerbelangrijkste: tevreden
zorgontvangers en
plezier in het werk!

Janneke Louisa-Muller
Bestuurder

Wat is Samen Leren?
Present investeert in haar medewerkers en in de kwaliteit van zorg. Vanaf 2019 gaat Present Samen
Leren! Wat betekent dit voor u? Samen Leren bestaat uit drie stappen:
1. De 360graden meting
2. De dialoog
3. Aan de slag met de Samen Leren Tool

Ve r t

Luisteren

In gesprek

Samen leren
Re

Samen leren bestaat uit 3 stappen

alen in acties

sul

t aten

k
zichtb aar ma
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Vanaf eind januari vragen we aan cliënten, familie, vrijwilligers, zorg-, facilitair-, welzijnsmedewerker, teamleiders, behandelaren en MT- leden wat zij vinden van de kwaliteit van Present.
In januari ontvangt iedereen een uitnodiging
per post of per e-mail om uw mening te geven.
Doordat we aan verschillende betrokkenen bij
Present hun mening vragen, noemen we de
vragenlijst de 360graden meting.
De vragen gaan over de acht thema’s van het
Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg, bijvoorbeeld
over wonen en welzijn, persoonsgerichte zorg,
veiligheid en personeelssamenstelling. De
vragenlijst wordt digitaal, via een computer of
laptop ingevuld. Door per vraag een smiley naar
keuze aan te vinken en toelichting te geven,
krijgt Present en het betrokken team inzicht in
de ervaringen.
De resultaten van de 360graden meting bekijken en bespreken we in de teams van Present.
Ook bespreken we de resultaten met het MT,
en de CCR en de ondersteunende diensten.
Tijdens de tweede stap voeren we met de
teams van Present de dialoog (een gesprek)
over de uitkomsten van de 360graden meting.
We vinden het belangrijk om stap voor stap
met elkaar te gaan leren. Daarom starten een
aantal teams met de dialoog, bijvoorbeeld 2 per
locatie. Teams kunnen zelf aangeven of zij als
eerste willen starten met de dialoog. Zij worden
dan een zogenaamd koplopersteam.
In december stellen we aan alle teams binnen
de organisatie de vraag wanneer jullie met
elkaar de dialoog willen aangaan. De koplopersteams starten in maart met de dialoog over
de uitkomsten van de vragenlijst. De andere
teams voeren vanaf april gefaseerd de dialogen.
Zo komen alle teams aan de beurt! Bewoners
en/of naasten worden hiervan ook op de hoogte gesteld.
Tijdens de dialogen reflecteren de teams op de
uitkomsten van de 360graden meting. Ieder
team kiest zelf maximaal 5 thema’s waar zij samen aan willen werken. De teamleden bespreken hoe zij dat willen doen, maken afspraken
over de samenwerking en bepalen wanneer zij
tevreden zijn met resultaat.

Ieder team kiest
thema’s waar zij samen
aan willen werken

In de derde stap, na de dialoog, gebruiken de
teams een Samen Leren Tool om meer inzicht te
krijgen het thema waar zij mee aan de slag willen.
De teams krijgen via een laptop, computer of
tablet toegang tot deze Tool. Voor bijvoorbeeld
het bijhouden van de acties die het team wil ondernemen kan de Tool gebruikt worden. Ook kan
de Tool ingezet worden om bijvoorbeeld verdiepende vragen te stellen aan cliënten, elkaar of
anderen om meer inzicht te krijgen in het thema.
De vragen kunnen de teams zelf maken. Via de
Tool kan het team ook acties monitoren en verbetervoorstellen verzamelen. Het team kan ieder
moment de resultaten bekijken via het dashboard van de Tool. Op basis van de antwoorden
op de vragen in deze Samen Leren Tool maakt
het team dus gezamenlijk nieuwe afspraken en
zet verbeteracties uit. Op deze wijze is straks ieder team in het hele jaar door binnen korte cycli
Samen aan het Leren.
Continu samen met elkaar leren en in gesprek
zijn over wat wij in de zorg belangrijk vinden:
Samen Leren stelt alle teams in
staat om samen te werken
aan de ervaren kwaliteit binnen Present en
de thema’s van het
Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg!
Eveline Schavemaker
Samen Leren regisseur

Locaties

Algemeen adres en locaties
Present
Postbus 33
4233 ZG Ameide
T (088) 40 80 000
www.presentvooru.nl
Present Advies
T (088) 40 80 333
E presentadvies@presentvooru.nl

Klachten
Pien Migchelsen
T (088) 40 80 006

Emma
Raadsliedenstraat 120
4142 BV Leerdam

U kunt uw klacht ook schriftelijk melden bij Present onder vermelding van:
‘interne klachtenfunctionaris’, Postbus 33, 4233 ZG Ameide.

Graafzicht
Burgemeester Dekkingstraat 1
2971 AC Bleskensgraaf
Hof van Ammers
Bernhardstraat 15
2964 BC Groot-Ammers
Meesplein
Burgemeester Meesplein 7
4142 AZ Leerdam
Open Vensters
Prinses Marijkeweg 34
4233 HM Ameide

e-mail:
pien.migchelsen@presentvooru.nl

Cliëntenraad
Centrale Cliëntenraad
Emma-Meesplein
Graafzicht
Hof van Ammers
Open Vensters

e-mail:
Clientenraad-Centraal@presentvooru.nl
Clientenraad-EMMA@presentvooru.nl
Clientenraad-GZ@presentvooru.nl
Clientenraad-HVA@presentvooru.nl
Clientenraad-OV@presentvooru.nl

Identiteitscommissie
Emma-Meesplein
Hof van Ammers-Open Vensters
Graafzicht

e-mail:
id-commissie.emma@presentvooru.nl
id-commissie.ov.hva@presentvooru.nl
id-commissie.gz@presentvooru.nl

Stichting Vrienden
Stichting Vrienden Graafzicht
Stichting Vrienden Open Vensters
Stichting Vrienden Hof van Ammers

e-mail:
vrienden.gz@presentvooru.nl
vrienden.ov@presentvooru.nl
vrienden.hva@presentvooru.nl

