
 

 

 

 

 

  

ieuws 

Van de directie 

Norschotenieuws gaat digitaal! 

Norschotenieuws verandert. Deze nieuwsbrief gaan we vanaf nu ook digitaal uitbrengen. Dat heeft 

een aantal voordelen: 

- Minder papierkosten (we denken aan het milieu!). Wel zorgen we dat in iedere huiskamer 

geprinte exemplaren komen te liggen. 

- We kunnen sneller en vaker nieuws delen via Norschotenieuws en kunnen zo beter inspelen 

op actuele activiteiten. 
 

De manier waarop we het nieuws brengen zal er wellicht wat anders uit komen te zien.  

Norschotenieuws zal ook via de website beschikbaar blijven. Wilt u Norschotenieuws ook digitaal in 

uw e-mailbox ontvangen? Stuur dan een bericht naar socialmedia@norschoten.nl 
 

Bram Roggeveen  

Directeur/bestuurder 

 

 

Nieuwbouw aan de Drostendijk 

Het is zover onze cliënten van de 

Amersfoortsestraat zijn verhuisd naar het 

nieuwe pand van Norschoten aan de 

Drostendijk in Barneveld. 

Dinsdag 27 november hebben  wij hulp 

gekregen van leerlingen van de Meerwaarde.  

1 Mbo klas hielp ons bij het schoonmaken van 

het nieuwe pand. Daar waren wij heel blij mee, 

want vele handen maken licht werk. 

Ook zijn leerlingen van het 2e leerjaar vak-

college aan de slag gegaan met het beitsen 

(schoonmaken/schuren) van de buitenhokken 

voor de dieren. 

Op de Kweekweg en Klaverweide werd een  

spelletjesochtend georganiseerd waarbij 

leerlingen van het  2e  leerjaar kader geholpen 

hebben. 

5 
2015 



In memoriam 
 
Dit bericht is om onze  

collega Heidi Fokkema-Visscher  

te gedenken. Heidi is op 22 juli 2015  

overleden in het hospice. Vanaf de  

opening van Norschoten is Heidi  

werkzaam geweest bij Norschoten.  

 

Eerst als ziekenverzorgende en later als 

woonzorgbegeleider niveau 3 op oud-afdeling 

Esveld (nu locatie Kootwijkerbroek). Heidi heeft 

ook nog een paar keer een dienst gewerkt in 

onze nieuwe locatie in Kootwijkerbroek. Hoewel 

wij in ons werk veel met lijden en sterven 

geconfronteerd worden, was dit voor ons een 

heftige gebeurtenis omdat het nu een directe 

collega betrof.   

 

  

De nieuwe locatie Kootwijkerbroek  

Sinds een half jaar is de voormalige afdeling 

Esveld, de nieuwe locatie in Kootwijkerbroek.  

Zo’n verhuizing, het inrichten, wonen en werken 

in een nieuw pand heeft een heel eigen 

dynamiek. Voor de cliënten is het een grote 

verandering en het duurde ook even voordat de 

meesten hun draai gevonden hadden. De 

medewerkers van afdeling Esveld verhuisden 

mee naar de nieuwe locatie; op die manier was 

er veel “know how”. 

Zoals in elk nieuw huis, is niet alles in één keer 

klaar. Gaandeweg wordt het steeds mooier. Er 

komt kleur in de tuin door het gras en de 

bloemen. Er zijn mooie ergonomische bankjes, 

parasols en de bushalte staat ook weer in de 

tuin. We krijgen nog screens en lamellen voor de 

ramen en de buitenkranen worden aangelegd. 

Niet alleen de locatie, maar ook de werkwijze 

veranderde. Het grote team is in 4 kleinere 

teams opgesplitst en per woning ingedeeld. Het 

is de bedoeling dat het personeel en de cliënten 

samen de dag beleven. Het personeel gaat niet 

meer apart met lunchpauze. Koffie en thee 

drinken wordt gezamenlijk gedaan. Dit wordt 

wisselend ervaren en ieder mens is ook net even 

wat anders van aard. Het vraagt meer van de 

onderlinge communicatie. 

 

Blue Assist 

Norschoten is naar een  

zeer inspirerende avond  

geweest waarin Herman Zondag motiverend 

gesproken heeft over ondernemen in de 

zorg. Ook was er een spreker die vertelde 

over een pilot die momenteel in Barneveld 

speelt BLUE ASSIST. 

 

BLUE ASSIST is een middel om mensen die 

moeite hebben met communicatie verder te 

helpen.  

 

Wilt u meer weten zie: www.blueassist.nl 

 

 

Kootwijkerbroek is een dorp met veel onderlinge 

betrokkenheid. En nu maakt ook Norschoten 

daar deel van uit. We merken dit op allerlei 

manieren; er zijn veel vrijwilligers die helpen bij 

de kerkdiensten in de Essenburcht, bij het fietsen 

met de duofiets, koken op de woningen, 

spelletjes doen met cliënten, zingen enz.   

Het gaat goed met ons in Kootwijkerbroek. Een 

hartelijke groet aan een ieder in Norschoten en u 

bent altijd welkom om even langs te komen. 

 

Rita van der Molen 

Hoofd zorg & welzijn 

 

Wij hebben Heidi gekend als een mens met een 

groot hart. Zij deed met liefde haar werk en zette 

zich in om een gezellige sfeer op de afdeling te 

creëren. Heidi had een gehoorstoornis en 

speciaal voor haar hadden we een telefoon en 

BHV-pieper met trilfunctie, zodat zij daarin 

gewoon mee kon doen. Heidi leefde ook vanuit 

haar geloof en dat geeft ons troost en uitzicht. 

 

In Heidi verliezen we een gewaardeerde collega 

en we zijn dankbaar voor wat zij voor Norschoten 

heeft betekend. 

 

Namens alle collega’s van Norschoten, 

 

Rita van der Molen-Kuipers 

Hoofd zorg & welzijn  

 



  Van de geestelijk verzorger 
 
Zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien. 
(Mattheűs 5:8) 
 
Reinen van hart. Wie zijn dat? Dat zijn mensen die “doorzichtig” zijn. Je kijkt er dwars door heen. Je 
weet dus wat je aan ze hebt. Ze hebben geen achterdeurtjes en geen elleboogjes. Ze zijn eerlijk in hun 
bedoelingen, zonder eigenbelang. Zo’n rein hart had Nathanaël. Jezus zei van hem: “Zie, waarlijk een 
Israëliet, in wie geen bedrog is.” Reinen van hart worden door één ding beheerst. Jezus neemt de 
voornaamste plaats in hun hart en leven in. De gemeenschap met Hem gaat hen boven alles! 
 
Van onszelf hebben wij geen rein hart. De Bijbel noemt ons onrein, onoprecht, dubbelhartig. Wij leven 
graag van twee wallen. God wat en de wereld wat. Als we blijven zoals wij zijn, zullen wij God niet 
zien. Eerst moet ons hart gereinigd worden. Hoe gaat dat? Hoe komen wij aan een rein hart? Dat kun 
je lezen in psalm 51. Daar bidt David: “Schep mij een rein hart, o God en vernieuw in het binnenste 
van mij een vaste geest.“ David moet het van God hebben of anders gezegd van Jezus, de Reine van 
hart bij uitnemendheid.  
 
En wij? Wij moeten bij hetzelfde adres zijn. Bij Jezus! Hij was volkomen rein. In zijn mond was geen 
bedrog en op zijn tong geen onrecht en in zijn hart geen boze gedachte. Hij was zonder voorbehoud 
aan zijn Vader toegewijd en volkomen van Hem vervuld. Hij wil en kan ons reinigen door zijn bloed. Zo 
gaan we op Hem lijken. Zo worden wij tot een nieuwe schepping. 
 

Ds. K.C. Kos 
 
 
Dan zijn wij zalig en zullen wij God zien. God zien is het toppunt van zaligheid. Zij zullen. Aan de 
overzijde van het graf zal het vervuld worden. Maar hier ontvangen zij reeds een voorsmaak van de 
zaligheid die komt. Op de Dag der dagen als de ziel met het lichaam verenigd zal zijn, breekt het ware 
“zien “aan. Dan zullen de reinen van hart God zien, zoals Hij is. Hem in gerechtigheid aanschouwen, 
verzadigd met Zijn goddelijk Beeld! 
 
Ds. K .C. Kos 

 

Kennen jullie Guus, de contact hond?  
 

Guus is mijn Golden Retriever, die ik mee neem naar mijn 

werk op de Dagbehandeling Klaverweide. De cliënten van 

de dagbehandeling hebben veel plezier met hem. 

Een dier is waardevol in het verbeteren van de fysieke en 

mentale gesteldheid van mensen. Zeker binnen de 

zorgsector is contact maken,  aaien, zorgen, spelen met 

en voor een dier een leuke activiteit. Mensen die vroeger 

altijd een hond als gezelschapsdier om zich heen gehad 

hebben, kunnen deze ontzettend missen. Wat is het dan 

fijn als wij als bezoekteam regelmatig een bezoekje 

brengen aan deze bewoners. Er ontstaan prachtige en 

dierbare ontmoetingen tussen hen en Guus tijdens mijn 

bezoek. 

Uiteraard moet dit wel op een verantwoorde manier 

gebeuren, zowel voor het welzijn voor Guus, als voor het 

welzijn van onze bewoners. 

Guus heeft inmiddels zijn penning “therapiehond” 

behaald. Sinds kort kunnen wij (bezoekteam Guus en ik) 

ingezet worden ,via welzijn, op de verpleegafdelingen. 

De procedure is te vinden op het ‘EI’ bij: Omgaan met, en 

inzet van, dieren in Norschoten.  

 

 

Wilt u ook dat wij bij u op bezoek komen, 

informeer dan bij de welzijnsmedewerker of 

welzijnswinkel naar de mogelijkheden. 

In de toekomst hoop ik met Guus 

vervolgopleidingen te volgen om hem 

multifunctioneel bij therapieën in te kunnen 

zetten.  

Elly van ’t Klooster 

verzorgende dagbehandeling Klaverweide 

 



 

Presentie is ‘onthaast’ zijn 

Onthaast zijn wil zeggen dat je niet 

voortdurend met de klok op je netvlies 

en met ‘tijd’ als maatstaf bezig bent. 

In de praktijk blijkt keer op keer dat 

gehaast werken niet minder tijd kost, 

soms zelfs integendeel. Een 

voorbeeld:  

“In een beschermde woonvorm 

hadden bewoners steeds het gevoel 

dat werkers het heel druk hadden en 

altijd gehaast waren, zodat er eigenlijk 

geen tijd was voor een goed gesprek.  

Toen er eens goed gekeken werd naar 

de gang van zaken, bleek dat veel 

gesprekken eenzelfde soort patroon 

volgden: nadat de ‘vaste 

items’  besproken waren, stonden de 

werkers op en wilden vertrekken.  

 

Terwijl ze met de deurklink in de hand 

stonden begonnen bewoners hen te 

vertellen wat ze zelf nog graag kwijt 

wilden, of wat hen hoog zat. Omdat 

dit steeds zo ging, ontstond bij 

bewoners het gevoel: ‘Ze hebben 

nooit tijd’, terwijl de werkers soms 

nog heel lang met de klink in de hand 

bleven staan om te luisteren. Bewust 

geworden daarvan, gingen werkers 

het anders aanpakken en bleven ze 

zitten totdat er alle ruimte en 

aandacht en tijd was geweest voor 

wat bewoners wilden vragen en 

zeggen. Het kostte niet meer tijd, 

maar voelde voor iedereen wel heel 

anders”. 

 

Plezier voor jong en oud 
 
Over het samenwerken tussen de kinderopvang 
en de ouderenzorg op de verpleegunit is goed 
nagedacht. Samen met de teamleider en 
medewerker welzijn zijn we in gesprek gegaan 
met de leiding van het kinderdagverblijf. Er is een 
protocol ontwikkeld met de afspraken. Het 
dagverblijf en de verpleegunit hebben hetzelfde 
uitgangspunt. Namelijk in huiselijke sfeer 
stimuleren en ontwikkelen door middel van 
opdrachten en spelactiviteiten. Met de kinderen 
worden er structureel bezoekjes gebracht aan de 
bewoners. Dit wordt ontzettend gewaardeerd 
door de ouderen. 
 
Met vriendelijke groeten, 
     
Fina van Ginkel, teamleider Zorg 
Norschoten Locatie Scherpenzeel/ Het Huis in de 
Wei 

 

 

Colofon 
 
Norschotenieuws zal in het 
vervolg digitaal verschijnen op 
de website. 
 
Redactie: 
Mieke Verbij, Henny van 
Valkengoed en Romy Hoijtink 
 
Eindredactie: 
Bram Roggeveen 
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