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Voor u ligt de eerste nieuwsbrief van het Gilde. De 
bedoeling is om u twee keer per jaar te informeren 
over waar we mee bezig zijn geweest. 

We hebben er inmiddels bijna een half jaar opzitten, hier op het 
Gilde. Het docententeam is wat gewijzigd ten opzichte van vorig jaar. 
Op dit moment bestaat het Gilde team uit: Marga Jager (Drenthe 
College), Heike van Zaal (Drenthe College), Rosanne van Zwieten 
(Deltion College) en Karin Klaassen (Deltion College). We zijn in 
augustus gestart met 20 leerlingen. Vanaf 25 januari zijn er 24 
leerlingen geplaatst op het Gilde, een volle bezetting. De leerlingen 
lopen stage op de Schiphorst, het Diakonessenziekenhuis en de 
Stouwe, locatie Reestoord.

Leerlingen stellen zich voor
In deze nieuwsbrief stellen een aantal leerlingen zich aan u voor:
Wij zijn Gloria, Naomi Kooij en Kelly. Wij lopen stage op 
de Schiphorst, op Lindenhorst. Wij hebben 2 diensten: een 
ochtenddienst (8:00 uur t/m 12:45 uur) en een middagdienst (14:30 
uur t/m 19:30 uur). Wij lopen stage bij dementerende ouderen. 
Gloria loopt stage op huiskamer C, Naomi en Kelly lopen stage 
op huiskamer B. We vinden het Gilde leuk omdat we zo de kans 
krijgen om voldoende ervaring op de doen als helpende. Onze 
taken zijn helpen met de ADL, ondersteunen bij het eten, bewoners 
naar de activiteiten brengen/ophalen en meekijken met activiteiten 
om ook een andere kant te zien.  En dan zijn er natuurlijk de de 
huishoudelijke  taken. Wij hebben van maandag t/m donderdag 
stage. Van 13:00 uur t/m 14:30 uur hebben we les op het Leerhome. 
Op de vrijdag hebben wij de hele dag les. De lessen bestaan uit: 
Nederlands, rekenen, topzorg,  deskundigheidsbevordering, agogiek, 
assist en project of gastlessen. 

Wij zijn Sylvana Meilof en Sandra Bakker, wij zijn allebei 18 jaar 
oud. Wij lopen stage in het ziekenhuis op afdeling B3, Chirurgie. Wij 
vinden dit erg leerzaam, en ook erg leuk om contact te maken met 
verschillende doelgroepen. Wat wij op zo’n dag doen is de ADL, 
kastjes bijvullen, toiletgang, verschonen, eten rond delen en bedden 
afhalen en opmaken. 
Het Gilde vinden wij een leerzaam project omdat je meer praktijk 
hebt dan normaal en wij vinden leren in de praktijk makkelijker dan 
wanneer we alleen theorie op school krijgen. Ook heb je na je stage 
nog ruim een uur school waarbij je terug kan koppelen als dat nodig 
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Kerstactiviteit in Reestoord

Vrijdag 18 januari hebben alle leerlingen van Gilde een 
kerstmiddag georganiseerd voor de bewoners van 
Reestoord. De studenten hebben samen deze middag 
georganiseerd, iedere student heeft gezorgd voor 
kerstversiering waarmee hij of zij samen met een 
bewoner van Reestoord een mooi kerststuk kon 
maken. Aan alle facetten werd gedacht, ook de P.R. 
kreeg aandacht. Daarnaast is er flink gestudeerd op 
verschillende kerstliederen die zij gezamenlijk hebben 
voorgedragen. Vooral het nummer Flappie, van Yoep 
van ’t Hek, viel erg in de smaak. Al vonden de 
bewoners het wel zielig dat het konijntje werd 
opgegeten! Kortom een leuke middag voor jong en 
oud, de bewoners van Reestoord hebben genoten. 
Gilde leerlingen, bedankt voor jullie inzet en 
creativiteit.

Karin Bennink, Reestoord. 

is, uitleg kunt vragen,  bepaalde werkstukken en / of 
theorie af kunt ronden en je leerdoelen kunt bespreken. 

Wij zijn Negar en Samantha en wij lopen stage op de 
Stouwe, locatie Reestoord. Wij lopen stage op afdeling 
Noord. Het is een leuke afdeling omdat de bewoners 
nog redelijk zelfstandig zijn en nog niet dementerend. 
Onze taken zijn: bewoners helpen met ADL (wassen, 
aankleden, toiletgang), koffie/thee zetten, afwassen, 
bewoners naar het restaurant brengen etc. Wij vinden 
het gildeleren leuk want je leert veel in de praktijk en je 
kan alles bespreken met de docenten. Wij vinden het 
ook fijn dat de docent vaak langs komt om te kijken 
hoe het gaat en meteen kan helpen als je vragen hebt.

Activiteit op de Schiphorst.
We hebben als Gildeleerlingen een activiteit 
georganiseerd voor alle bewoners van de Schiphorst. 
Op deze gezellig middag konden bewoners kniepertjes 
bakken, dieren aaien en bekijken, sjoelen en een 
nagelbehandeling krijgen. Met alle Gildeleerlingen 
hebben wij deze middag voorbereid en uitgevoerd.
Om 13.00 zijn we alles klaar gaan zetten  en rond 
14.00 uur kwamen de bewoners om te genieten van de 
leuke activiteiten. De middag verliep heel goed, 
bewoners vonden het leuk en we hebben er zelf ook 
van genoten. Om 15.30 uur hebben we alles 
opgeruimd en konden we de middag afsluiten met een 
tevreden gevoel.
Terugkijkend zijn we tevreden over de voorbereiding 
en het verloop van de middag. Wel realiseerden we 
ons dat we weinig van de bewoners wisten en dus niet 
altijd de juiste manier van benaderen gebruikten. Een 
volgende keer is het misschien goed om ons van te 
voren meer te verdiepen in de bewoners en informatie 
bij hun verzorgers te vragen. 

Bezoek aan Gilde Martiniziekenhuis 
Groningen
Omdat we graag leren van anderen, zijn we met een 
aantal praktijkopleiders, werkbegeleiders en docenten 
op werkbezoek geweest bij het Gilde in het 
Martiniziekenhuis in Groningen. We werden met open 
armen ontvangen. Na kennis gemaakt te hebben 
kregen we een uitleg over het Martini Gilde; met een 
uitleg over dag en week indeling, de opzet van het 
Martini Gilde en een uitleg over de stageplaatsen. Na 
een heerlijke lunch zijn we in gesprek gegaan met de 
werkbegeleiders, studenten en zorg-coördinatoren. We 
hebben vele vragen kunnen stellen over het Gilde. Met 
veel nieuwe ideeën en enthousiasme hebben we deze 
dag afgesloten. Een hele waardevolle en inspirerende 
dag! Bedankt Martini Gilde! 


