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Ik wil me graag even aan u voorstellen. Mijn naam 
is Marjolein van Roekel-Lambregts. In januari heb 
ik als geestelijk verzorger het werk van Jantine 
Ronde op Satijnhof overgenomen. Alle bewoners 
van alle levensovertuigingen kunnen bij mij terecht 
voor een luisterend oor, nabijheid en aandacht. 
Ook familieleden en mantelzorgers kunnen met mij 
hun gevoelens delen en hun zorgen bespreken. 
Met wie dat wil kan ik samen bidden of een kaarsje 
aansteken. Ook een ziekenzegen of ander ritueel 
is mogelijk.

Ik bezoek regelmatig de huiskamers. Wanneer 
daar behoefte aan is kan ik een themabijeenkomst 
of viering organiseren. 

Zorgverleners kunnen mij 
vragen om mee te denken 
over goede zorg in 
moeilijke situaties.
Op maandagochtend en 
donderdag ben ik vaak 
bij Satijnhof.

Als u een vraag heeft kunt 
u mij aanspreken, een 
email sturen of bellen via 
de receptie van de 
Hazelaar.

Telefoon: 013 46 44 100
Email: m.v.roekel@dewever.nl 

Marjolein van Roekel

Volop activiteit

Geestelijk verzogerDoor Lizette de Laat

Op Satijnhof hebben we tegen de veertig 
nieuwe medewerkers mogen verwelkomen. 
Enkele medewerkers Welzijn, veel 
gastvrouwen. Dat geeft heel wat reuring. 
Veel nieuwe medewerkers die hun weg moeten 
zien te vinden in het werken in Satijnhof. 

Hierdoor kunnen we een grote stap maken naar 
elke ochtend, namiddag en avond een gastvrouw 
in elke huiskamer. Ruimte en tijd voor aandacht en 
activiteit voor de bewoners. De eerste reacties zijn 
heel positief. Familieleden geven aan te ervaren 
dat er meer aandacht is voor de bewoners, dat er 
vaker een leuke activiteit aan tafel wordt gedaan 
of individuele aandacht is. Medewerkers die 
ervaren dat er ruimte is en genieten van een 
waardevol moment met een bewoner. 

Tegelijkertijd is het ook nog wel wennen aan de 
ruimte die er nu ontstaat en is het nog zoeken 
naar hoe dit in te vullen. We nodigen dan ook 
iedereen uit om mee te denken, iets te proberen, 
te ontdekken. Veel plezier en veel waardevolle 
momenten!
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Van de redactie
Beste lezers, wat een heerlijke periode  
staat er weer voor ons! 

De eerste zonnestralen schijnen al heerlijk en de 
krokusjes en narcissen laten zich al voorzichtig 
zien. Vogels fluiten, laat die lente maar komen.  
We zijn er klaar voor. Athans, er staan leuke 
plannen op papier voor de binnentuin…daarbij de 
vraag om wat handjes omdat nog steeds vele 
handjes licht werk maken en we hier later met zijn 
allen in de zomer van kunnen genieten.

Utopia meldt in haar verhaal, “heerlijk aan de 
schoonmaak”… dat was voor velen vroeger het 
geval, vandaag de dag denken we er vaak 
anders over! 

We blikken nog even terug op carnaval, wat een 
kleurrijke foto’s en wat hebben we ons vermaakt…
De boeken top 5 heb ik teruggebracht naar een 
top 3, om zo anderen de ruimte te geven hun 
verhaal of hun foto’s te kunnen publiceren. 
Graag hoor ik van u wat u graag wilt lezen of 
wilt zien. 

Ideeën zijn van harte welkom: 
satijnhof@dewever.nl
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Agenda april / mei / juni 2019
MAANDPROGRAMMA APRIL 2019 WONINGEN SATIJNHOF
Datum Tijd Activiteit Plaats 
Maandag 1 april 10.00 – 12.00 uur

14.00 – 15.00 uur
14.00 – 15.00 uur
14.30 – 16.30 uur

handmassage
biljarten met Chris
miMakkerclown Cato
spelletjesmiddag

Trefpunt
Pluche
Begane grond
Patroon 

Dinsdag 2 april 10.00 – 12.00 uur
14.30 – 16.00 uur

nagelverzorging Inge
huisbingo bewoners Satijnhof

Etage 3
Patroon

Woensdag 3 april 09.00 – 11.00 uur
10.00 – 12.00 uur

koersbal
handmassage

Patroon
Trefpunt

Donderdag 4 april 14.30 – 15.30 uur kerkviering Patroon 
Vrijdag 5 april 13.00 – 14.00 uur

14.00 – 15.00 uur
15.00 – 16.00 uur
16.00 – 16.30 uur

muziek op de woning
muziek op de woning
muziek op de woning
muziek op de woning

Etage 3
Etage 2
Etage 1
Angora 1 - 2

Maandag 8 april 10.00 – 12.00 uur
14.00 – 15.00 uur
14.00 – 15.30 uur
14.00 – 16.00 uur
14.30 – 16.30 uur

handmassage
biljarten met Chris
communie uitreiken
miMakkerclown Cato
spelletjesmiddag

Trefpunt 
Pluche
Woningen
Etage 1
Patroon 

Dinsdag 9 april 10.00 – 11.30 uur
10.00 – 12.00 uur

schilderen / tekenen
nagelverzorging

Trefpunt
Etage 2

Woensdag 10 april 09.00 – 11.00 uur
10.00 – 12.00 uur

koersbal
handmassage

Patroon
Trefpunt

Vrijdag 12 april 13.00 – 14.00 uur
14.00 – 15.00 uur
15.00 – 16.00 uur
16.00 – 16.30 uur

muziek op de woning
muziek op de woning
muziek op de woning
muziek op de woning

Etage 3
Etage 2
Etage 1
Angora 1 - 2 

Maandag 15 april 10.00 – 12.00 uur
14.00 – 15.00 uur
14.30 – 16.30 uur

handmassage
biljarten met Chris
spelletjesmiddag

Trefpunt
Pluche
Patroon

Dinsdag 16 april 10.00 – 11.30 uur
10.00 – 12.00 uur
14.30 – 16.00 uur

schilderclub
nagelverzorging Inge
huisbingo bewoners Satijnhof

Trefpunt
Etage 1
Patroon

Woensdag 17 april 09.00 – 11.00 uur
10.00 – 12.00 uur

koersbal
handmassage

Patroon
Trefpunt  

Donderdag 18 april 10.30 – 11.30 uur
14.00 – 16.00 uur

themaochtend geestelijk welzijn
miMakkerclown Cato

Trefpunt
Etage 2

Vrijdag 19 april 13.00 – 14.00 uur
14.00 – 15.00 uur
15.00 – 16.00 uur
16.00 – 16.30 uur

muziek op de woning
muziek op de woning
muziek op de woning
muziek op de woning

Etage 3
Etage 2
Etage 1
Angora 1 - 2

Dinsdag 23 april 10.00 – 11.30 uur
10.00 – 12.00 uur
14.00 – 16.00 uur

schilderclub
nagelverzorging Inge
miMakkerclown Cato

Trefpunt
Etage 3
Etage 3

Woensdag 24 april 09.00 – 11.00 uur
10.00 – 12.00 uur
14.30 – 16.00 uur

koersbal
handmassage
accordeonist Peter

Patroon
Trefpunt
Begane grond

Vrijdag 26 april 13.00 – 14.00 uur
14.00 – 15.00 uur
15.00 – 16.00 uur
16.00 – 16.30 uur

muziek op de woning
muziek op de woning
muziek op de woning
muziek op de woning

Etage 3
Etage 2
Etage 1
Angora 1 - 2

Maandag 29 april 10.00 – 12.00 uur
10.00 – 12.00 uur
14.00 – 15.00 uur
14.00 – 16.00 uur
14.30 – 16.30 uur

handmassage
miMakkerclown Cato
biljartclub
miMakkerclown Cato
spelmiddag

Trefpunt
Begane grond
Pluche
Etage 1
Patroon

Dinsdag 30 april 10.00 – 11.30 uur
10.00 – 12.00 uur
14.30 – 16.00 uur

schilderclub
nagelverzorging Inge
huisbingo bewoners Satijnhof

Trefpunt
Etage 2
Patroon

Wijzigingen voorbehouden.

MAANDPROGRAMMA MEI 2019 WONINGEN SATIJNHOF
Datum Tijd Activiteit Plaats
Woensdag 1 mei 09.00 – 11.00 uur

10.00 – 12.00 uur
koersbal
handmassage

Patroon
Trefpunt 

Donderdag 2 mei 14.00 – 16.00 uur miMakkerclown Cato Etage 2
Vrijdag 3 mei 13.00 – 14.00 uur

14.00 – 15.00 uur
15.00 – 16.00 uur
16.00 – 16.30 uur

muziek op de woning
muziek op de woning
muziek op de woning
muziek op de woning

Etage 3
Etage 2
Etage 1
Angora  1 - 2

Maandag 6 mei 10.00 – 12.00 uur
14.00 – 15.00 uur
14.00 – 16.00 uur
14.30 – 16.30 uur

handmassage
biljarten met Chris
miMakkerclown Cato
spelletjesmiddag

Trefpunt 
Pluche
Etage 3
Patroon 

Dinsdag 7 mei 10.00 – 11.30 uur
10.00 – 12.00 uur

schilderen / tekenen
nagelverzorging

Trefpunt
Etage 3

Woensdag 8 mei 09.00 – 11.00 uur
10.00 – 12.00 uur

koersbal
handmassage

Patroon
Trefpunt 

Donderdag 9 mei 14.30 – 15.30 uur kerkviering Patroon
Vrijdag 10 mei 13.00 – 14.00 uur

14.00 – 15.00 uur
15.00 – 16.00 uur
16.00 – 16.30 uur

muziek op de woning
muziek op de woning
muziek op de woning
muziek op de woning

Etage 3
Etage 2
Etage 1
Angora 1 - 2

Maandag 13 mei 10.00 – 12.00 uur
14.00 – 15.00 uur
14.00 – 15.30 uur
14.00 – 16.00 uur
14.30 – 16.30 uur

handmassage
biljarten met Chris
communie uitreiken
miMakkerclown Cato
spelletjesmiddag

Trefpunt
Pluche
Woningen
Begane grond
Patroon
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Dinsdag 14 mei 10.00 – 11.30 uur
10.00 – 12.00 uur
14.30 – 16.00 uur

schilderclub
nagelverzorging Inge
huisbingo bewoners Satijnhof

Trefpunt
Etage 2
Patroon

Woensdag 15 mei 09.00 – 11.00 uur
10.00 – 12.00 uur

koersbal
handmassage

Patroon
Trefpunt 

Vrijdag 17 mei 13.00 – 14.00 uur
14.00 – 15.00 uur
15.00 – 16.00 uur
16.00 – 16.30 uur

muziek op de woning
muziek op de woning
muziek op de woning
muziek op de woning

Etage 3
Etage 2
Etage 1
Angora 1 - 2

Maandag 20 mei 10.00 – 12.00 uur
14.00 – 15.00 uur
14.30 – 16.30 uur

handmassage
biljartclub
spelmiddag

Trefpunt
Pluche
Patroon 

Dinsdag 21 mei 10.00 – 11.30 uur
10.00 – 12.00 uur
14.00 – 16.00 uur

schilderclub
nagelverzorging Inge
miMakkerclown Cato

Trefpunt
Etage 1
Etage 1

Woensdag 22 mei 09.00 – 11.00 uur
10.00 – 12.00 uur
14.30 – 16.00 uur

koersbal
handmassage
accordeonist Peter

Patroon
Trefpunt
Etage 3

Donderdag 23 mei 10.30 – 11.30 uur themaochtend geestelijk welzijn Trefpunt
Vrijdag 24 mei 13.00 – 14.00 uur

14.00 – 15.00 uur
15.00 – 16.00 uur
16.00 – 16.30 uur

muziek op de woning
muziek op de woning
muziek op de woning
muziek op de woning

Etage 3
Etage 2
Etage 1
Angora 1 - 2

Maandag 27 mei 10.00 – 12.00 uur
14.00 – 15.00 uur
14.30 – 16.30 uur

handmassage
biljartclub
spelmiddag

Trefpunt
Pluche
Patroon

Dinsdag 28 mei 10.00 – 11.30 uur
10.00 – 12.00 uur
14.30 – 16.00 uur

schilderclub
nagelverzorging Inge
huisbingo bewoners Satijnhof

Trefpunt
Etage 1
Patroon 

Woensdag 29 mei 09.00 – 11.00 uur
10.00 – 12.00 uur

koersbal
handmassage

Patroon
Trefpunt 

Vrijdag 31 mei 13.00 – 14.00 uur
14.00 – 15.00 uur
15.00 – 16.00 uur
16.00 – 16.30 uur

muziek op de woning
muziek op de woning
muziek op de woning
muziek op de woning

Etage 3
Etage 2
Etage 1
Angora 1 - 2

Wijzigingen voorbehouden.

MAANDPROGRAMMA JUNI 2019 WONINGEN SATIJNHOF
Maandag 3 juni 10.00 – 12.00 uur

14.00 – 15.00 uur
14.30 – 16.30 uur

handmassage
biljarten met Chris
spelletjesmiddag

Trefpunt 
Pluche
Patroon 

Dinsdag 4 juni 10.00 – 11.30 uur
10.00 – 12.00 uur

schilderen / tekenen
nagelverzorging

Trefpunt
Etage 3

Woensdag 5 juni 09.00 – 11.00 uur
10.00 – 12.00 uur

koersbal
handmassage

Patroon
Trefpunt 

Donderdag 6 juni 14.30 – 15.30 uur kerkviering Patroon
Vrijdag 7 juni 13.00 – 14.00 uur

14.00 – 15.00 uur
15.00 – 16.00 uur
16.00 – 16.30 uur

muziek op de woning
muziek op de woning
muziek op de woning
muziek op de woning

Etage 3
Etage 2
Etage 1
Angora 1 - 2

Dinsdag 11 juni 10.00 – 11.30 uur
10.00 – 12.00 uur
14.30 – 16.00 uur

schilderclub
nagelverzorging Inge
huisbingo bewoners Satijnhof

Trefpunt
Etage 2
Patroon

Woensdag 12 juni 09.00 – 11.00 uur
10.00 – 12.00 uur

koersbal
handmassage

Patroon
Trefpunt 

Vrijdag 14 juni 13.00 – 14.00 uur
14.00 – 15.00 uur
15.00 – 16.00 uur
16.00 – 16.30 uur

muziek op de woning
muziek op de woning
muziek op de woning
muziek op de woning

Etage 3
Etage 2
Etage 1
Angora 1 - 2

Maandag 17 juni 10.00 – 12.00 uur
14.00 – 15.00 uur
14.30 – 16.30 uur

handmassage
biljartclub
spelmiddag

Trefpunt
Pluche
Patroon 

Dinsdag 18 juni 10.00 – 11.30 uur
10.00 – 12.00 uur

schilderclub
nagelverzorging Inge

Trefpunt
Etage 1

Woensdag 19 juni 09.00 – 11.00 uur
10.00 – 12.00 uur

koersbal
handmassage

Patroon
Trefpunt

Donderdag 20 juni 10.30 – 11.30 uur themaochtend geestelijk welzijn Trefpunt
Vrijdag 21 juni 13.00 – 14.00 uur

14.00 – 15.00 uur
15.00 – 16.00 uur
16.00 – 16.30 uur

muziek op de woning
muziek op de woning
muziek op de woning
muziek op de woning

Etage 3
Etage 2
Etage 1
Angora 1 - 2

Maandag 24 juni 10.00 – 12.00 uur
10.00 – 12.00 uur
14.00 – 15.00 uur
14.00 – 16.00 uur
14.30 – 16.30 uur

handmassage
miMakkerclown Cato
biljartclub
miMakkerclown Cato
spelmiddag

Trefpunt
Etage 2
Pluche
Etage 3
Patroon

Dinsdag 25 juni 10.00 – 11.30 uur
10.00 – 12.00 uur
14.30 – 16.00 uur

schilderclub
nagelverzorging Inge
huisbingo bewoners Satijnhof

Trefpunt
Etage 1
Patroon

Woensdag 26 juni 09.00 – 11.00 uur
10.00 – 12.00 uur

koersbal
handmassage

Patroon
Trefpunt 

Vrijdag 28 juni 13.00 – 14.00 uur
14.00 – 15.00 uur
15.00 – 16.00 uur
16.00 – 16.30 uur

muziek op de woning
muziek op de woning
muziek op de woning
muziek op de woning

Etage 3
Etage 2
Etage 1
Angora 1 - 2

Wijzigingen voorbehouden.

Door Marga, Wilma en Angelique

Zaterdag 26 januari zijn we met een groep bewoners naar het Wintercircus op Het Laar geweest. 
Het was een hele gezellige middag en iedereen heeft genoten van de mooie voorstelling met paarden, 
honden en kamelen. Een trapeze act, een grappige clown en nog veel meer! Volgend jaar komt het 
Circus weer terug op het Laar dus daar verheugen we ons nu al op.

Wintercircus
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Door Diana Vermeulen

In het afgelopen kwartaal  
hebben we op Satijnhof voor  
de afdelingen Lamee en 
Cashmere een spiegelgesprek 
georganiseerd. Een 
spiegelgesprek is een gesprek 
waarbij we contactpersonen  
van bewoners uitnodigen om  
met ons aan tafel te gaan om te 
achterhalen hoe contactpersonen 
Satijnhof ervaren. Bij dit gesprek 
zijn ook de medewerkers zelf 
aanwezig. Zij zitten rondom de 
gespreksleider en de 
contactpersonen.  

De medewerkers mogen enkel 
luisteren naar het gesprek.  
Er is wel een ronde waarbij de 
medewerkers vragen ter 
verduidelijking kunnen stellen 
over hetgeen ze gehoord 
hebben. Het gesprek is 
vertrouwelijk zodat men de 
mogelijkheid heeft om zo open 
en eerlijk antwoord te geven. 
Hier kunnen we dan weer van 
leren om het voor onze 
bewoners en de familie nog 

beter te maken. Het mooie is dat 
we in de beide gesprekken veel 
positieve reacties hebben 
gekregen. Daaruit kunnen we 
concluderen dat we het goed 
doen. Wij zullen ook ons best 
doen om deze complimenten 
vast te houden. Uiteraard komen 
er ook aandachtspunten uit waar 
aan gewerkt kan worden. 

Voor het team van afdeling 
Cashmere was het grootste 
compliment dat iedere bewoner 
als individueel persoon gezien 
wordt, dat ieders eigenheid er 
mag zijn. De verbeterpunten waar 
zij mee aan de slag gaan zijn:
•  Actieve aanwezigheid van 

een medewerker tijdens een 
overdrachtsmoment

•  Actieve begeleiding van 
stagiaires zodat zij actief hun 
rol kunnen invullen

•  Verdere uitbouw van de 
ambiance aan tafel en 
maaltijden

Voor het team van afdeling 
Lamee was het grootste 
compliment dat er goede zorg 

wordt gegeven, dat de bewoner 
mag zijn wie ze zijn. Er is 
aandacht en men is respectvol.

Contactpersonen geven voor 
beide afdelingen aan dat ze zich 
welkom voelen. Hoe fijn is het 
om dit teruggekoppeld te krijgen.

Natuurlijk zijn er ook een aantal 
verbeterpunten voor afdeling 
Lamee naar voren gekomen. De 
verbeterpunten waar zij mee aan 
de slag gaan zijn:
•  Zorgen dat iedereen op de 

hoogte is van de afspraken in 
het zorgplan en deze 
afspraken borgen. 

•  Activiteiten bedenken en 
variatie aanbieden, m.n. voor 
de mensen die meer passief 
geworden zijn

We kunnen na deze 2 avonden 
met recht zeggen dat het voor 
beide partijen een positieve vibe 
heeft opgeleverd. We danken 
alle contactpersonen voor dit 
fijne contactmoment.

Per 1 maart ben ik begonnen 
als medewerker Welzijn op 
Satijnhof. In de maand maart 
ga ik kennismaken met het 
huis, collega’s, bewoners en 
de activiteiten die in huis 
gedaan worden.

Er zijn veel nieuwe 
medewerkers in dit jaar 
begonnen. Samen gaan we een 
belangrijke rol krijgen om voor 
de bewoners van Satijnhof en 
de buurtbewoners tot een nog 
betere invulling van de 
dagbesteding en recreatie. 

Voor mijn functie voor Satijnhof 
Welzijn Algemeen ga ik 12 uur 

per week werken op de 
woongroepen, en 20 uur per 
week algemene activiteiten 
doen, netwerken in de buurt en 
binnen De Wever en het 
coachen van de gastvrouwen.
Ik word ingewerkt op de 
woongroepen door de 
gastvrouwen en
welzijnsmedewerkers en 
daarnaast loop ik door het huis 
om met iedereen kennis te 
maken.

Het is een hele klus voor ons 
allemaal, maar ik heb er heel 
veel zin. 

Jolanda van Rijswijk

Spiegelgesprekken Satijnhof
Beste familieleden, bezoekers en collega’s,
Wij als Satijnhof hebben een student de 
binnentuin opnieuw laten inrichten. Zoals jullie 
kunnen zien is het resultaat geweldig. Mooie 
intieme hoekjes om gezellig te genieten, een plek 
om actief bezig te zijn.

Het doel is dat onze bewoners en natuurlijk ook 
jullie hier deze zomer nog van kunnen genieten. 

Wij zoeken vrijwilligers die graag de handen uit 
de mouwen steken en ons hierbij willen helpen. 
Vele handen maken licht werk. En natuurlijk wordt 
er voor een natje en een droogje gezorgd.
Ben je handig en/of vind je het leuk om samen 
met ons hier iets moois van te maken?

Mail dan naar b.smits@dewever.nl

Binnentuin 

Even voorstellen

Huiskamerconcert
In het kader van zinvolle dag/avond invulling heeft 
Sara Fischer een huiskamer concert aangeboden 
op afdeling Cashmere. 

De bewoners hebben een uur lang, onder het 
genot van een hapje en een drankje  genoten van 
de prachtige klanken van Mozart en Bach. 

Sara Fischer is een 18 jarige studente archeologie 
in Leiden en het nichtje van Ellen Kramer-Fischer,  
zorgcoördinator afd. Cashmere. 
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Een groot doek; Twee mogelijkheden; hoera lente of… Schoonmaak!
Voor de schilderclub was er een leuke opdracht om een schilderij te maken van de  
“Dikke Dames” Dit is zeker goed gelukt en onlangs is het schilderij door de kunstenaars  
zelf onthult en heeft het een mooi plekje gekregen in de hal bij binnenkomst!

Met dank aan de vrijwilligers Norma en Claudia. 

We hadden een extreem kalenderjaar! Een 
zomer met hoogtepunten van temperatuur en 
extreme droogte. We dachten, dat we daarna 
nooit geen groen grassprietje meer zouden 
zien. Toen weer extreem nat, weilanden en wat 
daarbij hoorde, verzopen onder het nat.
Enkele locaties met extreme vorst! Brr. En om 
nog maar door te gaan met uitersten, begin 
februari, lenteweer, effe buiten zitten op een 
terrasje of in je eigen tuintje…

Ja hoor, herstel van de natuur, groene 
grasveldjes en gazons, krokusjes, sneeuwklokjes 
en vogeltjes die prachtig hun nestje bouwen. 
Ooievaars die als trotse heersers fier rechtop in 
hun uitzichttoren staan. Zijn wij moderne mensen 
nu luier, of kunnen we beter genieten. 
Want terwijl we ter plekke van zon en natuur 
genieten kende juist onze “voormoeders” dan 
juist geen moment rust. Welnee, ramen wijd 
open, matrassen van de bedden, met geweld 
naar beneden, dekens aan de waslijn. Alles wat 
maar wasbaar was, kreeg een stevig sopje.

Er werd aan muren en plafonds geragebold. Op 
trapjes, de plafonds een hagelwit beurtje en aan 
de muren een fris nieuw behangetje. Nieuwe 
gordijnen of te minstens schone… Nieuwe 
plantjes op de vensterbank en viooltjes buiten in 
de bakken.Onze moeders hadden nog geen 
verwarming. Maar een glimmende potkachel, die 
werd gepoetst totdat je jezelf erin kon zien, maar 
er zat geen knopje aan, van aan of uit hoor!
Welnee, kachel glimmend schoon en uit!!

Winterkleren werden proper gewassen, gestoomd 
en keurig op volgorde in de kast gehangen.  

Met Pasen begon het nieuwe leven, het nieuwe 
seizoen. Die optimisten trapte er ieder jaar in.  Want 
die prachtige voorjaarsdagen hielden geen stand, 
dus je kreeg vaak de bibberatie, van je mooie 
nieuwe kleren, brr. Hulde aan de vlijtige (vooral 
Oma’s) en moeders voor een vrolijk, maar warm 
vestje. En zo stapten we de lente en zomer in!

Huisje schoon en mensen schoon, met een nieuw 
begin in de bol en kerk. Het leek een klein beetje 
op Kerst, ook goede voornemens werden 
gemaakt. Onze generatie, begint zich te buigen 
over landkaarten en kijkt op de computer.
Welk exotisch land zullen we deze zomer eens 
gaan verkennen? Genieten! Welke bikini wordt er 
aangeschaft?

Er zijn beslist nog gezinnen waar alles pico bello 
is, eer de deur achter hen dicht gaat, maar ik 
denk wel net zoveel, die een puinhoopje achter 
laten… Soms kun je echt een beetje heimwee 
hebben, naar die goede oude tijd?! Is dat zo…? 
Wat is dé goede maat? Niemand, die het ons 
perfect kan uitleggen, denk ik. In ieder geval 
leven we vlotter, gemakkelijker! Och, als we het 
wat combineren, kunnen we toch nog ons huisje 
puntgaaf hebben, maar vooral ook van die immer 
terugkerende prachtige lente en bloesem 
genieten!

Fijne lente! UTOPIA.

Gedicht: Lente
Alles in bloei
Een aangename temperatuur
Lekker wandelen of fietsen 
dat kan haast ieder uur

Genieten op een terrasje 
of lekker loungen in de tuin 
Er heerlijk op uit
Trouwens, ben ik al bruin?

De zomer in aantocht
de winter voorbij
De herfst nog ver weg
Ja, jij bent het voor mij 

Ik meen het, Lente,
jij bent mijn favoriet
een beter seizoen dan jou 
is er voor mij niet

09-04-2017 Ingrid Ferwerda Jacobs
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Boeken top 3
Die ene patiënt
Ellen de Visser
In ‘Die ene patiënt’ van Ellen 
de Visser vertellen zorgver-
leners over de patiënt die 
hun leven voor altijd verand-
erde. De indringende Volksk-
rant-serie ‘Die ene patiënt’ is 
een van de hoogst ge-
waardeerde en best gelezen 
rubrieken van de krant. In elke weekendbijlage 
Sir Edmund interviewt Ellen de Visser een dokter 
of verpleegkundige over een patiënt die ze nooit 
meer vergeten en die hun kijk op hun vak en het 
leven veranderde. Van neuropsycholoog tot 
huisarts, de verhalen die in deze bundel door 
Ellen de Visser zijn samengebracht, bieden een 
aangrijpende en leerzame inkijk in de ziel van 
onze zorgverleners. Ze laten zien hoe leed, pijn, 
verdriet en vreugde bij elke verpleegkundige of 
arts hun sporen nalaten. Een van de vele lezers 
zei erover: ‘Zat ik potverdorie zaterdagochtend al 
te janken bij het ontbijt.’ Inclusief reacties op de 
artsenverhalen van patiënten, familie en nabesta-
anden. Ellen de Visser (1966) is wetenschaps-
journalist voor de Volkskrant. 

Ik zie je op het strand
Jill Mansell 
Tijdens een vlucht van Málaga naar Londen 
maakt Clemency een praatje met Sam, die naast 
haar in het vliegtuig zit. Nou ja, een praatje? Ze 
valt als een blok voor haar knappe medepassagi-
er en vertelt hem haar halve levensverhaal. Het is 
liefde op het eerste gezicht, maar dan scheiden 

hun wegen. Drie jaar later 
komen ze elkaar weer tegen 
in St. Carys, Cornwall. Clem-
ency is dan makelaar en laat 
Sam een huis bezichtigen. 
De vonk die drie jaar geleden 
oversloeg, komt al snel weer 
opborrelen, maar Sam blijkt 
een vriendin te hebben. En 
niet zomaar één.
 
Het hoofdplot draait om de 

verborgen en verboden liefde tussen Clemency 
en Sam, maar het boek beschrijft ook de levens 
van een handvol andere dorpelingen van St. 
Carys. Dat is een van de dingen die de roman zo 
boeiend maken. Sommige romans die meerdere 
verhaallijnen hebben, zijn daardoor ingewikkeld 
en moeilijk te volgen, maar dat is hier absoluut 
niet het geval. Het boek leest lekker weg door de 
eenvoudige schrijfstijl en de vele subplots maken 
het alleen maar leuker. Dat eerste komt ook 
omdat er heel duidelijke verbindingen zijn tussen 
de verschillende hoofdpersonen en omdat die 
personen alledaagse, herkenbare dingen mee-
maken.
 
Wat er over de inwoners van St. Carys uit de 
doeken wordt gedaan is bij vlagen aangrijpend, 
ontroerend en hartverwarmend. Vooral de stuk-
ken over de lieve Marina, een kunstenares die 
veel narigheid heeft meegemaakt, zijn aandoenli-
jk. Je voelt echt mee met de arme vrouw. Dat 
geldt trouwens ook voor het personage van 
Clemency. Veel meiden zouden zich met haar 
kunnen identificeren.

Het land van de zon  
Machteld Kruijssen 

Sarah Belzoni, een naam die niet iedereen bek-
end in de oren zal klinken. Wat is er zo bijzonder 
aan deze vrouw dat er een 
boek over haar is ges-
chreven, dat is wat sommi-
gen zeker zullen denken. 
Nou, ik kan je vertellen dat 
Sarah Belzoni in mijn top 3 
van fantastische inspireren-
de vrouwen terecht is ge-
komen. Het verhaal gaat 
over Sarah, geboren als 
Sarah Banne. In het begin 
van de 19e eeuw leeft zij in Engeland een tradi-
tioneel bestaan en wordt zij uithuwelijkt aan een 
man van haar vaders keuze. Maar traditioneel, 
dat is eigenlijk een woord wat niet bij Sarah past.  
Op een avond ontmoet ze circusartiest Giovanni 
Belzoni en er ontstaat een intense liefde. Deze 
liefde brengt haar naar nieuwe landen, onbekend 
terrein en avontuur.
Het land van de zon is een historisch verhaal, 
geschreven door Machteld Kruijssen. Historische 

verhalen staan er om bekend dat ze vaak wat 
traag lezen en toch wel taai kunnen zijn om door 
te komen, ze zijn vaak vrij informatief. Bijzonder 
aan Het land van de zon is dus allereerst dat het 
boek heerlijk luchtig doorleest. Binnen drie enkele 
treinritjes was het boek uit, zo gemakkelijk en 
ontspannen leest dit verhaal. Het is dan ook een 
historisch boek, maar heeft geen extreme focus 
op het informatieve deel. Er gebeurt heel veel in 
het boek, maar ook weer niet. Dat is nog een 
reden waarom het zo luchtig doorleest. Eigenlijk 
gaat het zoals de boottochten in dit verhaal, het 
boek kabbelt lekker door (op een positieve mani-
er). De geschiedenis ondersteunt de roman en 
niet andersom.

Dit boek is een waargebeurd verhaal. Dat maakt 
het toch wel erg speciaal. Deze vrouw, Sarah, is 
zo uniek in haar soort, zeker voor haar tijd. Het is 
een vrouw van avontuur, vol pit en ze staat pal 
tegenover de traditionele verhoudingen tussen 
man en vrouw. Als lezer voel je al snel een in-
tense bewondering voor haar. Je leeft met haar 
mee en wil haar dromen en reizen volgen. Ze 
voelt puur aan. Machteld Kruijssen heeft in Het 
land van de zon genoeg aandacht voor gevoel, 
emotie en gedachten.We lezen de reis door de 
ogen van Sarah. De belangrijkste persoon in dit 
verhaal, naast Sarah zelf, is Giovanni. Het boek 
kent verder enkele terugkerende personages en 

is daarin gemakkelijk te volgen. Machteld Kruijs-
sen weet een goede balans te vinden tussen het 
gedetailleerd en levendig beschrijven van per-
sonen en situaties, zonder daarin verwarrend te 
worden of het verhaal te vertragen. Ook Giovanni 
is een indrukwekkend persoon en het verveelt 
geen moment om te lezen over hun avonturen. In 
het leven zelf stond Giovanni meer op de voor-
grond en Sarah stond ernaast, het is daarom 
mooi dat in dit boek het omgekeerd is. Dit is het 
moment, het boek, om te laten zien wie Sarah 
was, wat ze deed en waar ze voor stond.

Het is onmogelijk om minpunten aan dit boek te 
vinden. Het boek is uitermate geschikt voor 
mensen die lezen ter ontspanning. Of je wel of 
niet van geschiedenis houdt, dit boek is voor 
beiden prima te doen. Voor mijn gevoel is dit 
boek meer passend voor vrouwen, of mannen, 
die gelijkheid tussen de seksen aanmoedigen. 
Lezen over de prachtige cultuur en de ontdekkin-
gen van Egypte heeft een zekere charme over 
zich, net als de intrigerende, mooie verhalen over 
het leven van Giovanni en Sarah. Het land van de 
zon is een boek dat je gewoon neer wil zetten in 
je huiskamer, gewoon om je er iedere dag aan te 
herinneren dat je nieuwe uitdagingen aan moet 
gaan en positief moet blijven.

 

https://www.uitgeverijdefontein.nl/romansenspanning/boek/valse-hoop/
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Programma De Patroon 
Burenbingo aanvang 19.30 uur
11 april – 25 april – 9 mei – 23 mei – 6 juni – 
20 juni 

Hermenieke
Zaterdag 6 april
Muziekoptreden 14.00 – 16.00 uur
Gratis entree

Thema Avond
Vrijdag 6 april – vrijdag 31 mei – vrijdag 28 juni
Muziek DJ Ron
Aanvang 18.30 uur
Reserveren gewenst vol = vol
Kosten € 15.50

Zondag 21 April Eerste Paasdag 
Paasbrunch aanvang 12.30 uur

Maandag 22 April Tweede Paasdag
Paasdiner aanvang 17.00 uur

Zaterdag 27 April 
Koningsmenu aanvang 17.00 uur

Zondag 12 mei
Moederdagmenu aanvang 17.00 uur

Donderdag 30 mei
Hemelvaartsmenu aanvang 17.00 uur

Zondag 9 Juni
Pinsterbrunch aanvang 12.30 uur

Maandag 10 juni 
Pinkstermenu aanvang 17.00 uur

Zondag 16 juni
Vaderdagmenu aanvang 17.00 uur
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BHV-Special Leven in vrijheid
Door Bennie Smits, 
Teammanager Dienstverlening

Beste allemaal,                                                 

Satijnhof heeft een BHV team. 
Om te zorgen dat er altijd voldoende BHV-ers 
aanwezig zijn is dit gekoppeld aan twee etages. 
Namelijk de begane grond en de tweede verd-
ieping, alle vaste nachtdiensten, de huismeester 
en ondergetekende zijn BHV-er. De BHV-er is zelf 
verantwoordelijk dat hij geschoold blijft en moet 
zich hiervoor aanmelden via het opleidingsplein. 
Jaarlijks moet je getraind worden in Reanimatie 
en AED en elke 3 jaar Brandbestrijding en EHBO. 
Daarnaast is er elk jaar een ontruimingsoefening 
op locatie die verplicht is voor de BHV-ers.
Gelukkig is Satijnhof erg veilig omdat alle materi-
alen vlam vertragend zijn, omdat er in elke ruimte 
brandmelders hangen en omdat er deuren dicht-
vallen bij brand zodat er compartimenten ontsta-
an. 

Bij een noodgeval of calamiteit druk je op de 
noodknop van je dect (medewerker) of  bel je op 
een vast toestel 2802. Bel je vanaf een mobiel 
dan bel je 013-58 32 802.

Dit toestel staat bij de balie bij de entree en is 
doorgeschakeld naar alle bhv telefoons.
Als je 112 belt, denk er dan aan de 0 te 
gebruiken voor de buitenlijn.

Wat is belangrijk voor iedereen?
Zorg dat je op de hoogte bent rondom je werkplek:
• Waar is de nooduitgang
• Waar is de brandmelder
• Waar zijn de blusmiddelen
• Zorg dat vluchtwegen en deuren vrij blijven  
 van obstakels
Bij een brandmelding worden afgesloten deuren 
ontgrendeld (let op, een bewoner kan dan via het 
trappen huis of alle uitgangen naar buiten)

Er is een bedrijfsnoodplan en een ontruimingsplan 
wat elk jaar wordt geëvalueerd en indien nodig 
geüpdatet. De huismeesters doen maandelijks een 
BHV controle ronde en testen de brandmeldinstal-
latie. Er is een AED en EHBO koffer in huis, bij de 
balie bij de entree.

Bij een calamiteit: blijf vooral rustig en volg de 
instructies van de BHV-ers. Zij hebben op dat 
moment de leiding. Let goed op je eigen veiligheid.

Door Lizette de Laat

Satijnhof heeft de visie dat een bewoner moet 
kunnen zijn waar hij of zij wil zijn, op het moment 
dat hij of zij dat wil. Ofwel: maximale vrijheid. Dus 
geen gesloten deuren binnen Satijnhof. Dat doen 
wij al jaren met de leefcirkels bij de buitendeuren, 
die een signaal geven als een bewoner door de 
voordeur wil gaan en daardoor in een onveilige 
omgeving terecht komt. In de nacht werken we 
met camerabeelden en een scan met een laser-
straaltje. De ene medewerker bekijkt camera-
beelden en de ander gaat de bewoner bege-
leiden. De ondersteunende technieken zijn echter 
volop in ontwikkeling en Satijnhof gaat hierin een 
verbetering aanbrengen.

We gaan werken (daar waar nodig) met een setje 
sensoren in een woonslaapkamer en met slimme 
camera’s. Deze slimme apparaten kunnen pa-
tronen van bewoners herkennen en doen een 
signaal als er een afwijking is. Bijvoorbeeld: een 
bewoner loopt s ’nachts altijd volgens dezelfde 
route naar het toilet. Op een nacht loopt de be-
woner een andere route, dan gaat er een signaal.
Medewerkers gaan werken met een smartphone. 
Zij krijgen het signaal met evt. het bijbehorende 
camerabeeld binnen op hun smartphone. Hier-
door hoeft de medewerker in de nacht niet meer 
bij de camerabeelden te blijven zitten en kunnen 
ze alle twee naar de bewoners om te begeleiden. 
Grote meerwaarde!

We verwachten net na de vakantieperiode op 
deze nieuwe manier te kunnen gaan werken. 
Komende maanden bereiden we het voor. Er 
komt uiteraard meer informatie over.

Door Els van Dooren

Ook dit jaar is groep 8 van de basisschool Fatima voor de 5de keer 
gekomen om op Nationale Pannenkoekdag onze bewoners te 
verrassen met het bakken van pannenkoeken.

Bijna iedere leerling had een mooie bakkersmuts op toen zij 
binnenkwamen. Dit viel de bewoners wel op. Netjes waren de 
leerlingen met het voorstellen wie zij waren en wat zij kwamen doen.
Tafels werden gedekt en het beslag gemaakt; sommigen met een 
mixer, anderen met de handklopper. Bij de ene leerling lukte het 
bakken beter dan bij de ander, maar dat mocht de pret niet drukken. 
De meesten bewoners hebben zitten smullen. Ook mochten de 
leerlingen en docenten voor zichzelf een pannenkoek maken. Na 
afloop werden er ervaringen uitgedeeld onder het genot van een 
frisdrank en een ijsje.

Pannenkoeken bakken
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