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De Verbinding  
Nieuwsbrief voor bewoners, hun familie, 

vrijwilligers en medewerkers van de 

locaties Davidshof en Wervershof. 

 

Vanuit de directie  
De zomer is volop 

begonnen. Examens 

zijn achter de rug, 

vlaggen hangen met 

schooltas aan de 

vlaggenstok en een aantal van onze 

collega’s zijn blij met prestaties van hun 

kinderen. Gefeliciteerd! 

In de zomer gaan veel mensen op 

vakantie, zowel medewerkers, 

familieleden en vrijwilligers.  

Bewoners zien mensen gaan en zij horen 

vakantieverhalen die mee terug komen. 

Dat is mooi. Tegelijkertijd is de 

zomerperiode een belangrijke en niet 

altijd eenvoudige periode om samen goed 

door te komen. Met een 

personeelsbezetting die krap is, met de 

warmte die misschien teveel van het 

goede is. De continuïteit van goede en 

veilige zorg, met de financiële middelen 

die ons beschikbaar gesteld worden, dat is 

elke maand een opgave maar zeker in de 

zomermaanden. Nu de zomer begint en de 

roosters voor de komende periode zijn 

ingepland, zijn we ons dat zeker bewust. 

Samen de zomer doorkomen en ‘door-

dragen’.  In september hoop ik met u, met 

jullie, goed terug te kunnen blikken op de 

twee maanden die nu eerst voor ons 

liggen.  

 

 

In het St. Pieters en Bloklands Gasthuis is 

dit eerste half jaar 2017 een beweging 

waar te nemen. Een beweging met 

positieve gesprekken, ruimte voor 

feedback, ruimte voor scholing voor 

medewerkers, het samen-werken. 

Luisterend communiceren. Onderzoeken 

hoe we nog beter kunnen samenwerken 

onderling. Een belangrijke bodem zijn voor 

ons de waarden die ons verbinden bij PBG. 

Waarden die inspireren, die betekenis 

geven en richting, kompas, in de 

verhouding van  mij, jou, u, jullie, wij. We 

zullen er in de loop van 2017 meer over 

delen met elkaar. 

Komende tijd staat het ‘beleidswerk’ en 

het ‘organiseren’ op een lager pitje. Het is 

goed om in de zomermaanden te  

ont-haasten, en zo je wil, digitaal te  

de-toxen (dat staat gelijk aan: minder 

mailen).  

Op de achtergrond werken we deze 

zomermaanden door aan het gezond 

functioneren van ons Gasthuis in het 

belang van wonen, zorg en welzijn van de 

bewoners. 

Ik wens u fijne zomermaanden. 

Familieleden, medewerkers en 

vrijwilligers, u bent samen nodig om de 

zomermaanden voor de bewoners ook zo 

aangenaam  mogelijk te maken en in te 

vullen. Samen de zomer door, dat is een 

zonnig vooruitzicht.  

Ik wens u leesplezier met deze Verbinding. 

Bob Pluijter, bestuurder 
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Vanuit locatie Davidshof 

 

Kleinschalig wonen Davidshof  

 

Diploma! 

Hiep hiep hoera; de 

eerste 

Gespecialiseerd 

Verzorgende 

Psycho-geriatrie 

(GPV) binnen PBG 

heeft haar diploma 

behaald!! 

Wij feliciteren 

Anneke Harthoorn van harte met het 

behalen van haar GVP diploma.  

Aandachtsvelders mondzorg:   

Ik ben Hanneke de Graaf en ben 

woonbegeleider bij de woongroep ‘t Zand 

op de afdeling Kleinschalig wonen. Op  

1 januari 2017 ben ik daar in dienst 

gekomen voor 32 uur.  

Ik heb het enorm naar mijn zin, leuke 

bewoners en leuke collega’s. Daarvoor 

heb ik 12,5 jaar bij beweging 3.0 gewerkt, 

ook als woonbegeleider. Eerst 10 jaar op 

de afdeling somatiek en af en toe op de 

afdeling korsakov en daarna 2,5 jaar op de 

afdeling psychogeriatrie. Daarna was het 

tijd voor wat anders, ben ik gaan 

rondkijken en toen kwam ik bij het St. 

Pieters en Bloklands terecht.  

Ik ben getrouwd en heb twee dochters 

van 18 en 13 jaar. Mijn hobby’s zijn: piano 

spelen, koken,  sporten en op stap gaan 

met mijn vriendinnen.  

Ik ben 39 jaar, hou van uitdagingen en in 

het meedenken van plannen etc. Verder 

hou ik me bezig met de boodschappen en 

menu’s, begeleiden van stagiaires en bied 

ik ondersteuning bij de roosterplanning. 

 

Ik ben Carla Kelder, 58 jaar jong, ik heb  

1 dochter van 31 en ik hoop in september 

oma te worden. 

Ik werk op woongroep Scheltussingel voor 

32 uur per week als Verzorgende IG en 

heb het daar erg naar mijn zin. Ik werk 

hier ruim 8 jaar. Hobby’s; ik vind veel 

dingen leuk om te doen, wandelen, koken, 

breien, borduren. 

Wij,  Hanneke (links op de foto) en Carla 

zijn 

aandachtsvelders 

mondzorg. Samen 

gaan we kijken naar 

verbeteringen om 

mondzorg 

aangenamer te 

maken voor de 

bewoner en 

bewuster om te 

gaan met de 

mondzorg.  Wij zijn 

nu bezig met het opstellen van een nieuw 

protocol.  Voor vragen en opmerkingen; 

kom naar ons toe! 

Hanneke de Graaf en Carla Kelder 
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Zomer  

De zomerperiode is aangebroken op 

kleinschalig wonen! Warme zonnige dagen 

en medewerkers die gaan genieten van 

een welverdiende vakantie.  

We zijn blij dat we de vakantieplanning 

rond hebben. U zult wat vaker een 

bekende flex- medewerker op de groep 

aantreffen of een oud-stagiaire.  

We wensen u een zonnige zomer toe.  

Teamleiders KSW Margreet van Wieren en 

Geralde Schreuder  

 

 

Wonen en Welzijn Davidshof 

 

Cliëntenraad Davidshof  

De cliëntenraad Davidshof houdt een 

spreekuur op vrijdag 29 september a.s. 

tussen 14:00 - 15:00 uur in het restaurant 

van Davidshof. Cliënten, dan wel 

familieleden kunnen op die tijd in gesprek 

met leden van de CRDH over zaken die 

men bezighoudt. 

Blozende bloemen 

Gemaakt met koffiefilters en viltstiften... 

een precisiewerkje, 

maar met een 

groots effect.  

Na het kleuren in 

een bodempje 

water zetten.....en 

ze verschieten 

verrassend van 

kleur. Geen maker 

én toeschouwer blijft daar onbewogen 

onder.....En we kunnen er lang van 

genieten, want verwelken....daar doen 

Blozende bloemen niet aan! 

Vrolijke vlinders 

De hal bij Kleinschalig wonen kon wel wat 

kleur gebruiken. En met de zomer op 

komst en de tuin die 

prachtig groeit en bloeit 

gingen wij aan de slag 

met papier en verf.  

Met een fleurige, 

fladderende vlucht van 

vlinders tot gevolg.  

Daar word je toch vrolijk 

van? 

Gelukkigerwijspad 

Begin van het jaar heb ik een gesprek 

gehad met Wilco Kruijswijk, de initiator 

van het Gelukkigerwijspad.  

Wilco werkt als projectleider en 

onderzoeker bij Movisie, op het thema 

mantelzorg/informele zorg. Daar houdt hij 

zich bezig met allerhande thema’s als 

zingeving, morele dilemma’s, 

eenzaamheid, werk en zorg,  buurthulp, 

etc.  

Daarnaast heeft hij het Ministerie van 

Geluk, Welbevinden en Plezier opgericht. 

En van daaruit heeft hij het 

Gelukkigerwijspad ontwikkeld. G 

ebaseerd op ruim 10 jaar ervaring met 

talloze pelgrimstochten in Spanje, 

Frankrijk, Italië en Turkije.  

 

Gelukkigerwijspad is een hedendaagse 

pelgrimstocht van 125 kilometer door 

midden-Nederland.  

 

Een oproep aan de pelgrim is om de 

wereld ‘stap voor stap mooier achter te 

laten dan hoe je hem aantrof’. Dat kan o.a. 

door vrijwilligerswerk. Met dit pad wil hij 

de oude pelgrimstraditie van Amersfoort 



 

 

De Verbinding, jaargang 2 , nummer 7, juli 2017  Pagina 4 van 12 

nieuw leven in blazen. De mensen die 

deze route zullen gaan lopen, zijn mensen 

die betrokken zijn en ongetwijfeld een 

uurtje of wat van hun tijd willen geven.   

 

Wilco heeft de verbinding gezocht met het 

St. Pieters en Bloklands Gasthuis omdat de 

pelgrimstocht langs onze locatie Davidshof 

loopt. Hij hoopt dat de pelgrims bij ons 

Gasthuis kunnen helpen: een kopje koffie 

drinken met een bewoner, een afwasje 

doen, helpen bij de koffie/thee ronde.  

Op 29 juli gaan we van start; dan gaat 

Wilco met een klein groepje mensen het 

Gelukkigerwijspad lopen en komt dan in 

de middag vrijwilligerswerk bij ons doen.  

 

We hopen natuurlijk dat de mensen die 

het pad lopen en bij ons komen voor 

vrijwilligerswerk dit zo leuk gaan vinden 

dat ze vaker bij ons een handje komen 

helpen. 

www.gelukkigerwijspad.nl 

Met vriendelijke groet, Ellen Wielinga 

Coördinator vrijwilligerswerk 

 

 

 

  

  

 

Programma Mannenzaal  

 

Levende historie  

Vrijwilligers van Levende Historie spelen in 

laatmiddeleeuwse monumenten in het 

unieke historisch centrum van Amersfoort, 

een historisch rollenspel:  

Tijdens de zomermaanden 

Burgerweeshuis (1600) 

De Mannenzaal (1907) 

St. Franciscus Xaveriuskerk 

Verhalen vertellen 

Burgerweeshuis 

4 juli tot en met 25 augustus,  

dinsdag tot en met vrijdag van 13.00 uur 

tot 16.30 uur.  

Zuidsingel 25 (via hek). Toegang vrij. 

De Mannenzaal 

11 juli tot en met 31 augustus 2017, 

dinsdag tot en met zaterdag,  

kapel open: 10.00-16.30, speeltijden: 

13.00-16.30 uur. 

Westsingel 47 (tegenover Museum 

Flehite.) 

Entree zonder spel: € 2 (tot 13.00 uur) 

Entree met spel: € 4 (vanaf 13.00 uur) 

St. Franciscus Xaveriuskerk 

20 mei tot en met 21 okt  

zaterdags van 12.30 tot 13.30 uur 

(m.u.v. 10, 17, 24 juni, 2, 9, en  

30 september, dan is de kerk in gebruik 

voor andere activiteiten) 

't Zand 29, toegang vrij. 

 

 

http://www.gelukkigerwijspad.nl/
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwig2ebJn-zRAhXjYZoKHSRlCW4QjRwIBw&url=http://mannenzaal.nl/&bvm=bv.145822982,d.bGs&psig=AFQjCNHwcU3_7UhZJi-g3P5ELRH2I0am0A&ust=1485947370351030
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Vanuit locatie Wervershof 

 

Zorg Thuis Wervershof 

 

Geslaagd! 

Op woensdag 21 juni j.l. mocht Berthe 

Wolfsen van team 2 Zorg Thuis haar 

diploma voor verpleegkundige ophalen. 

Berthe heeft hier 

2,5 jaar hard 

voor gewerkt en 

een flinke groei 

in haar werk 

laten zien.  

Berthe, namens 

iedereen van Zorg Thuis: Van harte 

gefeliciteerd! Je hebt het verdiend. 

 

Wonen en Welzijn Wervershof 

Afscheid Arthur Karstens 

Arthur Karstens heeft op 30 juni afscheid 

genomen van zijn collega’s in de Gasteling 

en de keuken. Arthur zal later nog een 

keer langskomen om ter afscheid een 

kopje koffie te drinken met de bewoners 

van Wervershof. 

 

Even voorstellen 

Dag allemaal, 

Graag willen Yvette, Natasja, Timon, 

Marissa en Ingrid zich aan u voorstellen. 

Wij zijn cliënten van Stichting de 

Amerpoort en komen elke donderdag 

ochtend met de begeleidsters Laura en 

Mirjam klusjes  doen op de locatie 

Wervershof.  

Vorige week, 15 juni zijn wij begonnen. 

Even wennen natuurlijk. We werden 

welkom geheten door Ellen Wielinga en 

kregen om te beginnen een lekker bakje 

koffie. Wij komen wandelend vanaf de 

Elburgstraat. 

We hebben geholpen in de Brasserie met 

tafels dekken en vegen. Het keukenblok bij 

de inloop kreeg een grote beurt en ook de 

vensterbanken werden gesopt. Timon 

heeft de planten in de binnentuin 

gesproeid. Marissa hielp een mevrouw 

met haar breiwerk.  

Kortom: we hebben een hele leuke, 

zinvolle ochtend gehad. We zien er naar 

uit om u te ontmoeten en voor een 

gezellig praatje zijn wij altijd in.  
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Cliëntenraad Wervershof  

De cliëntenraad Wervershof heeft twee 

aanmeldingen gekregen voor leden voor 

Zorg Thuis. Daar zijn we heel blij mee. We 

zijn in gesprek. 

Met de cliëntenraad Davidshof is overleg 

gaande om tot een intensieve 

samenwerking te komen. Het is de 

bedoeling om St. Pieters Bloklands-breed 

te kijken naar vertegenwoordiging van 

beide locaties in een gemeenschappelijke 

cliëntenraad.  

Met de bestuurder is besloten om vanuit 

beide locaties een werkgroep te vormen 

om uit te werken wat dit voornemen voor 

de behartiging van de specifieke 

locatiebelangen betekent.  

Eind augustus hopen we met een door 

beide raden onderschreven plan te 

kunnen komen. Wordt vervolgd. 

Mieke Peels, secretaris a.i. WH 

 

Time slips op muziek 

Vrijdag 23 juni is het project time slips op 

muziek muzikaal afgesloten. In de 

marktplaats was een ‘open les’.  

Bewoners vanuit het hele huis, familie en 

medewerkers kwamen samen in de 

marktplaats om onder leiding van Inge 

Lage Venterink te zingen en wat van de 

verhalen te horen die gemaakt zijn door 

bewoners van Kleinschalig wonen. 

De aanwezigen genoten van deze middag 

en waren erg enthousiast over de manier 

waarop Inge de middag presenteerde. 

Er werd meerdere keren door bewoners 

aangegeven hoe leuk ze dit vonden. 

Spontaan ontstond het idee om vaker met 

bewoners van alle afdelingen samen te 

zingen. Een leuke suggestie voor het 

activiteitenprogramma!  

De verhalen van time slips die gemaakt 

zijn door de bewoners van Kleinschalig 

wonen komen op grote borden te hangen 

in de marktplaats, zodat iedereen de 

verhalen en foto’s kan zien. 

 

 

Vathorst Run en PBG  

In de vorige Verbinding heeft u kunnen 

lezen dat het St. Pieters en Bloklands 

Gasthuis (PGB) het goede doel is dit jaar 

van de Vathorstrun. Met de opbrengst 

willen we graag een duofiets aanschaffen 

voor locatie Wervershof. Van elke 

deelnemer gaat € 2,50 naar ons goede 

doel!  

De Vathorstrun wordt gelopen op  

22 oktober 2017 en de afstanden zijn  

1, 5 of 10 km. Vandaag zijn we gestart met 

de werkgroep "Vathorst PBG Run". 

Henriette, Hanneke, Dianne, Jony en Ellen 

gaan kijken hoe we met 

elkaar hiervan een leuk 

evenement kunnen gaan 

maken en ervoor  

kunnen zorgen dat er 

een prachtige duofiets 

voor de bewoners komt.  

De werkgroep houdt jullie op de hoogte. 

 

Alzheimer Café 

Het Alzheimer café 

Amersfoort/Leusden 

organiseert bijeenkomsten 

voor mensen met 

dementie, betrokkenen en 

belangstellenden. 
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Het Alzheimer café is elke 1e donderdag 

van de maand  van 19.30 -21.00 uur. 

Adres: Huis Heiligenberg 

Heiligenbergerweg 5, 3833 AC Leusden. 

De zaal is open vanaf 19.00 uur, toegang 

en koffie zijn gratis. Het eerstvolgende 

Alzheimer café is op donderdag 6 juli.  

Een gezellige avond waarin er gelegenheid 

is ervaringen met elkaar uit te wisselen.  

Dianne Maaskant, activiteitenbegeleidster 

 

Vanuit het Gasthuis 

Wonen en Welzijn 

Medewerkerstevredenheidsonderzoek- 

eerste resultaten  

In mei hebben alle medewerkers kunnen 

deelnemen aan het MTO 

(medewerkerstevredenheidsonderzoek). 

Vijftig procent van de medewerkers heeft 

de vragenlijst ingevuld, waardoor we 

goede en betrouwbare resultaten hebben. 

Inmiddels zijn de eerste resultaten binnen 

en worden de tips en tops duidelijk.  

Over het algemeen hebben we plezier in 

ons werk en zijn we trots op wat we doen. 

We vinden dat we goed luisteren naar de 

wensen van cliënten en dat we overleggen 

wat we voor ze kunnen betekenen.  

De verbeterpunten die er uitspringen zijn 

de aandacht van de organisatie voor de 

werkdruk en het doorvoeren van 

veranderingen en de rol/zichtbaarheid van 

de Ondernemingsraad. Ook op gebied van 

samenwerken met vrijwilligers, 

mantelzorgers en tussen teams valt nog 

wel wat te verbeteren.  

Ten opzichte van de sector scoren we 

beter dan andere organisaties op 

zelfstandigheid, vakmanschap, 

ondernemerschap en zaken als sfeer, 

plezier, collegialiteit, samenwerking en 

leiderschap. In andere zorgorganisaties 

wordt echter beter gescoord op de punten 

‘inspraak van, zorg voor en samenwerking 

en overleg met de cliënt, mantelzorgers en 

vrijwilligers’.  

Op de open vragen wat de verbeterpunten 

van de organisatie zijn en wat de sterkste 

kant van onze organisatie is, zijn een groot 

aantal antwoorden gekomen; dit zijn hele 

concrete opmerkingen die stuk voor stuk 

een kadootje zijn, bedankt daarvoor!  

 

De resultaten worden nog verder bekeken 

per afdeling (Zorg Thuis, Kleinschalig 

wonen (beide locaties), facilitair en overig) 

om vervolgens concrete acties per 

afdeling/ team te kunnen benoemen.  

Marijn Voets, hoofd P&O 

 

Hulp bij uw administratie 

In het St. Pieters en Bloklands Gasthuis is  

een vrijwilliger die u wil helpen bij uw 

administratie en de vragen die u daarover 

heeft. Dit is Hans de Ridder. U kunt aan de 

medewerkers van de receptie vragen 

contact met hem op te nemen. Zij zijn 

altijd bereid om u te helpen. 

Vriendelijke groet, Ellen Wielinga 
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Even voorstellen  

Per maart 2017 ben 

ik lid van de Raad van 

Toezicht (RvT) van 

het St. Pieters en 

Bloklands Gasthuis. 

Samen met Hans van 

der Pouw vormen we 

de zogenoemde 

“auditcommissie”, 

zeg maar financiële commissie van de RvT. 

Hierin worden de financiële onderwerpen, 

die soms nogal gedetailleerd en 

ingewikkeld zijn, voór-besproken en van 

advies voorzien, alvorens ze in de 

voltallige RvT worden besproken.  

Ik heb hier ervaring opgedaan in de tijd 

dat ik lid was van de Raad van Toezicht 

van een grote Amsterdamse zorginstelling: 

Amstelring (voorheen Osira).  

Mijn bedrijfseconomische achtergrond 

komt hierbij goed van pas. Het vertalen 

van cijfers ten behoeve van beleid en 

andersom, de gevolgen van voorgenomen 

beleid cijfermatig analyseren, heeft mijn 

belangstelling. Dit moet ook wel als 

directeur van een woningcorporatie (in 

Baarn), waarin vele miljoenen worden 

omgezet. 

 

Ik woon in Diemen met Maria, waarmee ik 

de afgelopen 45 jaar ben gehuwd. Onze 

twee kinderen zijn inmiddels ook ouders 

geworden. Vooruit, nog een privéfeit: ik 

rijd graag paard en volleybal nog immer in 

competitieverband, ondanks mijn 65 jaar. 

PBG heb ik leren kennen als een 

professionele organisatie, waarin het 

welzijn van de bewoners van de Davidshof  

en Wervershof  centraal staat. Treffend is 

de grote betrokkenheid van de 

medewerkers en het bestuur. Daarnaast 

houdt de organisatie zich goed stand in de 

roerige zorgsector, waarin een enorme 

regelgeving rond waart.  

 

Graag maak ik de komende tijd nader 

kennis met bewoners, medewerkers en 

vrijwilligers. Met elkaar moeten we de 

zorg voor en het welzijn van de bewoners 

zo groot mogelijk maken. 

Hans van der Velden 

 

Abonnement Dierenpark Amersfoort 

Het Gasthuis heeft een abonnement voor 

het dierenpark Amersfoort waarmee 

bewoners korting krijgen op de 

toegangsprijs.  

Bewoners betalen 6,50 euro entree en een 

eventuele begeleider mag gratis mee naar 

binnen. Er is 1 pas voor beide locaties dus 

het is handig om een aantal dagen van 

tevoren de pas te reserveren bij de 

receptie van uw locatie. U kunt de pas dan 

ophalen bij de receptie op de dag dat u 

naar de dierentuin gaat of de dag 

daarvoor.  

Dianne Maaskant, activiteitenbegeleiding 
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Accountantsverslag 2014 

 

 

 

 

 

 

 

Accountantsverslag 2015 

 

 

 

 

 

 

Accountantsverslag 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een bericht over de financiële afdeling 

In het afgelopen jaar heeft de financiële afdeling van stichting St. Pieters en Bloklands een 

aanzienlijke verbetering doorgemaakt. Deze prestatie wordt bevestigd door de accountant, zoals 

ook blijkt uit het accountantsverslag over 2016. En het oordeel van de accountant is een 

belangrijke graadmeter over het functioneren van het Gasthuis. In bijgaande overzicht zie je de 

“stoplichten” van de accountant over de afgelopen 3 jaren. Dit geeft een beeld van de 

ontwikkelingen op de interne beheersing bij het Gasthuis.  

We hebben met een grote waardering en goedkeuring de finish over het boekjaar 2016 bereikt. 

Nu zijn we op weg om de onzekerheden die 2017 inherent met zich mee brengt, ook naar beste 

kunnen te trotseren. Bob Pluijter, bestuurder 
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De stichting PBG Cultureel Erfgoed aan 

het werk 

Vrijdag 16 juni brachten de bestuursleden 

van de Stichting PBG Cultureel Erfgoed 

een bezoek aan Archief Eemland. De 

Stichting is eigenaar van Davidshof en de 

Mannenzaal. Archief Eemland heeft de 

historische documenten van het St. Pieters 

en Bloklands Gasthuis in bruikleen. Het 

archief van het Gasthuis heeft een omvang 

van meer dan 43 strekkende meter en 

bestrijkt meer dan 600 jaar geschiedenis. 

 

Richard Rijper, Jeroen Ammerdorffer, 

Petra Links, Martin van Hoogevest en Bob 

Pluijter werden welkom geheten door Ina 

Loovers, directeur van Archief Eemland, 

en door Vincent Robijn, gemeente-

archivaris. Wij werden voorgelicht over 

het archief van het Gasthuis en konden 

met eigen ogen enkele heel oude 

documenten en zegels bewonderen. 

Archief Eemland is hét historisch 

informatiecentrum voor Amersfoort en de 

regio Eemland. Het archief is gevestigd in 

het Eemhuis op het Eemplein in 

Amersfoort. Wilt u digitaal zoeken welke 

documenten van het St. Pieters en 

Bloklands Gasthuis beschikbaar zijn bij 

Archief Eemland, zoek dan via: 

http://www.archiefeemland.nl/collectie/a

rchieven/zoekresultaat?mivast=28&mizig=

210&miadt=28&micode=0099&miview=in

v2  en via: 

http://www.archiefeemland.nl/collectie/a

rchieven/ 

Mee eten woongroepen Kleinschalig 

wonen 

Op de woongroepen Kleinschalig wonen 

bestaat de mogelijkheid dat u als 

contactpersoon/familielid kunt mee eten.  

U bent hiervoor van harte uitgenodigd. 

Vanaf 1 juli zullen wij hiervoor een prijs 

gaan vragen per maaltijd. Voor de 

broodmaaltijd is dit € 1 en voor de warme 

maaltijd € 4 . Hoe gaat dit in zijn werk?  

Broodmaaltijd  

U geeft aan dat u graag wilt mee eten op 

de woongroep.  U koopt hiervoor een 

strippenkaart bij de receptie. U hoeft dit 

niet van tevoren aan te geven op de 

woongroep, tenzij u structureler wilt mee-

eten.  

Warme maaltijd  

U overlegt minimaal een week van 

tevoren of u kan mee-eten op de 

woongroep.  Uw aanvraag wordt dan 

meegenomen in de bestelling van de 

boodschappen. U ‘ koopt’ de maaltijd bij 

de receptie op de locatie van de 

woongroep. U kunt hier kiezen voor 1 

warme maaltijd, 5 warme maaltijden of 10 

warme maaltijden. De medewerker op de 

woongroep zal  de maaltijd afstrepen op 

de strippenkaart. Eet smakelijk!  

Geralde Schreuder  

http://www.archiefeemland.nl/collectie/archieven/zoekresultaat?mivast=28&mizig=210&miadt=28&micode=0099&miview=inv2
http://www.archiefeemland.nl/collectie/archieven/zoekresultaat?mivast=28&mizig=210&miadt=28&micode=0099&miview=inv2
http://www.archiefeemland.nl/collectie/archieven/zoekresultaat?mivast=28&mizig=210&miadt=28&micode=0099&miview=inv2
http://www.archiefeemland.nl/collectie/archieven/zoekresultaat?mivast=28&mizig=210&miadt=28&micode=0099&miview=inv2
http://www.archiefeemland.nl/collectie/archieven/
http://www.archiefeemland.nl/collectie/archieven/
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Vrijwilligersavond 

Op 13 juni j.l. vond de jaarlijkse 

vrijwilligersavond plaats. Als waardering 

voor hun inzet kregen onze vrijwilligers 

een buffet aangeboden. Deze keer werd 

de avond op locatie Davidshof gehouden. 

Het was een gezellige avond.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verbinding augustus vol waarden   

Waarde-vol is het thema van de volgende 

Verbinding. Om u alvast een beetje 

nieuwsgierig te maken, een kleine 

impressie wat u kunt verwachten.   

 

Het Gasthuis presenteert haar 

Waardenschild aan een ieder die een 

verbintenis met ons heeft. Op deze foto 

lichten we een klein tipje van de sluier 

op…..  

En voor het eerst in de geschiedenis van 

het Gasthuis (en die is heel 

lang, zoals u weet) 

organiseren wij ‘De week van 

onze Waarden’.  

Elke dag is er wel iets te 

zien/horen/mee te maken 

wat te maken heeft met onze 

(kern)waarden  

Stiekem hopen we dat deze 

week de start is van een jaarlijkse ‘Week 

van onze Waarden’. Het is mooi om even 

gezamenlijk stil te staan bij datgeen wat 

ons verbindt, wat van waarde is en waar 

we gezamenlijk voor gaan. 

Tot volgende maand!  

Bob Pluijter, Marijn Voets en Anneke van 

de Laar  
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Om niet te vergeten… 

 
Spreekuur dhr. Bob Pluijter, bestuurder  
Locatie Wervershof: elke eerste vrijdag 
van de maand van 10.30 tot 11.30 uur. 
Locatie Davidshof: elke derde vrijdag van 
de maand van 10.30 tot 11.30 uur.  
U kunt zich hiervoor aanmelden via de 
receptie van uw locatie. 
 
Cliëntenraad 
Locatieraad Davidshof 
email: crdavidshof@pietersenbloklands.nl 
postadres: Achter Davidshof 1, 3811 BD 
Amersfoort. U kunt via dit mailadres ook 
kenbaar maken of u de gehele notulen wilt 
ontvangen. 
Locatieraad Wervershof 
email: 
crwervershof@pietersenbloklands.nl 
postadres: Wervershoofstraat 157,  
3826 EM Amersfoort. 
 
Ondernemingsraad 
email: or@pietersenbloklands.nl 
Voorzitter: Karin Verlinden  
 
Medewerker Klachtenopvang  
Dhr. W. Ellenbroek 
email: 
klachtenopvang@pietersenbloklands.nl  
of via het secretariaat: 033 4345600  

Zorgbemiddelaar  
Anneke van Immerzeel, 
email: 
zorgbemiddeling@pietersenbloklands.nl 
telefoon: 033 4545600 
 
Website: www.pietersenbloklands.nl 
Facebook St. Pieters en Bloklands 
Gasthuis: 
www.facebook.com/pietersenbloklands  
 

 

Facebook De Gasteling: 
www.facebook.com/Gasteling  
 
Maandelijkse Culinaire avond locatie 
Davidshof  
Maandelijks is er een culinaire avond voor 
bewoners Zorg Thuis. Bewoners kunnen 
familie of kennissen hiervoor uitnodigen. 
Reserveren is noodzakelijk via de 
restaurant- medewerkers. Informatie via 
de receptie:  
receptie@pietersenbloklands.nl  
 
Stichting Vrienden van St. Pieters en 
Bloklands Gasthuis 
Wervershoofstraat 157, 3826 EM 
Amersfoort. Telefoon: 033 4345600 
info@vriendenpbgasthuis.nl 
www.vriendenpbg.nl 
IBAN NL81ABNA0467215219 

 
Redactie  
De redactie bestaat uit:  
André Zegers, Hetty van Zoeren, Ellen 
Wielinga, Anneke van de Laar, Barbara 
Smit en Bettina van der Glas 
Contactgegevens: 033 4345600 of 
a.vandelaar@pietersenbloklands.nl  
 
Mocht u geen prijs stellen op het maandelijks 
ontvangen van de nieuwsbrief, wilt u dit dan 
doorgeven aan de redactie.   
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