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De Verbinding  
Nieuwsbrief voor bewoners, hun familie, 

vrijwilligers en medewerkers van de 

locaties Davidshof en Wervershof. 

 

Vanuit de directie  
Het jaar 2017 was 

een bijzonder jaar.  

Ik zou willen zeggen, 

een jaar in 

verandering.  

Wie had ooit gedacht dat de Brexit zou 

komen, dat Engeland uit Europa zou 

stappen. Wie had ooit gedacht dat Trump 

president zou worden? We hebben 

internationaal grote opgaven. De krant 

staat er vol van, de sociale media idem. 

Het boeiende is, dat elke actie, elke 

beweging, een vervolg heeft, een reactie. 

Je kan zeggen, het onbehouwen gedrag 

van de nieuwe Amerikaanse president 

heeft ook de me-too discussie op gang 

geholpen. Dat is hoopvol. 

In de grote wereld is er geen afscheiding. 

Dat wordt zo mooi uitgedrukt in het 

Afrikaanse begrip Ubuntu. Ubuntu staat 

voor het diepe besef van onderlinge 

verbondenheid van mensen met elkaar.  

 

 
 

 

 

Geen individu staat op zichzelf, de zin en 

zingeving van het leven evenmin. Ubuntu 

is een intens besef van verbinding van 

mensen, van inclusiviteit. Jij en ik maken 

deel uit van wij.  

 

Wij hebben dit jaar ook onverwachte 

momenten gehad. Wie had ooit gedacht 

dat het Manifest van Hugo Borst en Carin 

Gaemers zo breed omarmd zou worden,  

dat we 435 miljoen extra kunnen inzetten 

in de verpleeghuiszorg in Nederland. 

Onverwacht - extra geld. Wij hebben 

daarom de formaties in de zorg kunnen 

bijstellen. Er kan meer formatie naar de 

zorgteams. We konden grote projecten 

doen, zoals de verbouwing van de 3e etage 

Wervershof. En we zijn in de 

voorbereiding van een aanzienlijke 

investering voor betere telefonie, betere 

domotica op beide locaties. Dat maakt ons 

positief gestemd. Maar laten we niet 

alleen naar de grote materiële technische 

zaken kijken, hoe belangrijk die ook zijn. 

 

Het allerbelangrijkste is dat in het Gasthuis 

een mooie en gemotiveerde groep 

medewerkers en vrijwilligers werkt.   

Vaak gaat dat goed, soms kan het beter. 

We geven veel, we zetten ons hard in, en 

we krijgen ook veel waardering terug. Wij 

hebben elkaar hard nodig, bewoner, 

familie, medewerker, vrijwilliger. Het is 

net als met Ubuntu; we staan er samen 

voor. Jij en ik maken deel uit van wij. Goed 

om in hoofdletters maar eens te zeggen: 

DANK aan de medewerkers voor al die 

grote, lieve en belangrijke inzet! 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjl0erv3ZrYAhUKfFAKHUjvBkQQjRwIBw&url=https://msolajpiced.wordpress.com/2017/06/09/ubuntu-an-african-philosophy-i-am-because-we-are/&psig=AOvVaw2dP3Ys3p6xL69NmfqvkN7l&ust=1513932547170126
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Onze nieuwe minister van VWS 

(Volksgezondheid, Welzijn en Sport),  

Hugo de Jonge ziet drie opgaven in de 

ouderenzorg: eenzaamheid voorkomen en 

bestrijden, ervoor zorgen dat mensen 

langer thuis kunnen blijven wonen en het 

verder verbeteren van de 

verpleeghuiszorg. Wij doen daar vanuit 

het Gasthuis aan mee. Dat blijkt onder 

andere uit het jaarplan en het 

kwaliteitsplan, beide beschikbaar, vers van 

de pers! 

 

Het werken in het Gasthuis is veeleisend, 

het doet een beroep op ons èn er zijn veel 

positieve ontwikkelingen in het Gasthuis. 

We merken dat er positief over het 

Gasthuis gepraat wordt, binnen en buiten, 

en dat is mooi. De samenwerking, 

wisselwerking, de positieve interactie 

tussen medewerkers, cliënten, familie en 

vrijwilligers, dat is een groot goed. Dat 

maakt ons Gasthuis sterk.  

In 2018  vieren we het 625 jaar bestaan als 

Gasthuis, en terecht maken we er een 

jubileumjaar van. Jij en ik maken deel uit 

van wij. Wij zullen dit jubileumjaar samen 

gaan vieren, ook met de gemeente 

Amersfoort en de Mannenzaal, en er 

zullen gaande het jaar verschillende 

activiteiten georganiseerd worden.  

Te zijner tijd wordt u hiervan uiteraard op 

de hoogte gesteld. Kortom; een jaar om 

naar uit te kijken! 

 

Verder wens ik u leesplezier met deze 

Verbinding.  

 

Met vriendelijke groet, Bob Pluijter 

Bestuurder  

Even voorstellen 

Graag wil ik mij even voorstellen. Ik mag in 

2018 het hele jaar het logo zijn van het  

St. Pieters en Bloklands Gasthuis en daar 

ben ik erg trots op.  

 

Speciaal voor dit jubileumjaar heeft de 

ontwerpgroep Lale, die ook de website zo 

mooi vorm heeft gegeven, mij gemaakt.  

Ik ben gekozen uit 3 verschillende 

ontwerpen door een aantal medewerkers 

van het Gasthuis. Ze hebben mij gekozen 

omdat ik er mooi uitzie en heel goed pas 

bij de uitstraling van het Gasthuis.  

U begrijpt: mijn jaar kan niet meer stuk. 

En, wellicht vindt u dat een beetje 

vreemd, maar ik verheug me ook op de 

toekomst, de tijd na 2018. Want ik weet 

zeker dat ik een plekje zal krijgen in het 

archief, zodat er eeuwen later nog 

mensen zijn die mij kunnen bewonderen.  

 

Ik mag u dit hele jaar vergezellen. Een jaar 

waarin we samen het 625 jarig jubileum 

gaan vieren. Ik kan niet wachten!  

Met vriendelijke groet,  

uw jubileum logo 
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Vanuit locatie Davidshof 

 

Kleinschalig wonen Davidshof 

 

Zoals u waarschijnlijk volop meegekregen 

heeft, zijn wij deze maand druk geweest 

met ongewenst NORO bezoek. Hartelijk 

dank voor uw meewerken en begrip 

hiervoor. Gelukkig hebben we door ieders 

harde werken het beperkt kunnen 

houden. Collega’s, nogmaals onze dank 

aan jullie, voor het inspringen, extra 

werken en meedenken met ons.  

Op de woongroepen is volop kerst gevierd 

door een lunch, brunch of diner.  

 

We hopen dat iedereen fijne dagen heeft 

gehad en we zien elkaar sowieso weer in 

2018. 

Groet,  Margreet van Wieren en Geralde 

Schreuder. Teamleiders Kleinschalig 

wonen 

 

 

Wonen en Welzijn Davidshof 

 

Sneeuwpret voor de Mannenzaal  

Onder het waarderend en toeziend oog 

van de bewoners, hebben medewerkers 

van Zorg Thuis de mouwen opgestroopt 

en deze bijzondere sneeuwpop gemaakt.  

Een juweeltje, vindt u ook niet?!  

 

Buitengewoon fiets  

Hier op Davidshof is er vanuit stichting 

Buitengewoon fiets een grote groep 

vrijwilligers actief om elke week met 

bewoners van ons te kunnen fietsen.  

Ze doen dit met hun eigen vierpersoons 

fiets en kunnen per keer twee bewoners 

meenemen. Hier zitten wel kosten aan 

vast want deze fiets moet gestald en 

onderhouden worden.  

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj8gL_665rYAhWCDOwKHRfUACkQjRwIBw&url=http://www.sniep.nl/event/kerstdiner-singlefeest-zoetermeer/&psig=AOvVaw1Cc3j9uBViAgOem0rdzaGF&ust=1513936649943300
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Hiervoor rekenen ze slechts 5 euro per 

bewoner. In de opstartfase heeft de 

activiteitenbegeleiding dit project betaald. 

Maar deze is nu voorbij, er zijn meer 

vrijwilligers en kan er veel vaker gefietst 

worden. En dat is voor alle partijen erg 

leuk. 

 

Daarom komt er binnenkort een 

strippenkaart die bewoners kunnen 

kopen. De bewoner of zijn/haar 

contactpersoon kan dan beslissen hoe 

vaak er gefietst gaat worden. Wilt u meer 

informatie over de strippenkaart, mail dan 

met info@buitengewoonfiets.nl of kijk op 

www.buitengewoonfiets.nl. 

We willen ook graag onze eigen duofiets 

zodat bewoners met familie samen even 

een rondje of naar het centrum kunnen 

fietsen. Maar dan blijven er genoeg 

bewoners over die met vrijwilligers op pad 

willen met behulp van de strippenkaart. 

 

Tineke Stolker, activiteitenbegeleidster 

 

Terugblik op de decembermaand 

Op 1 december kwamen er twee Pieten 

met cadeautjes op bezoek bij Zorg Thuis 

tijdens de ‘HIGH SINT’. Het was zo’n 

heerlijk 

middagje met 

zingen, lekkers 

en een quiz dat 

niemand naar 

huis wilde toen 

het daar 

eigenlijk tijd 

voor was. Dus 

zijn we nog even 

doorgegaan.  

1 van de Pieten 

kwam op een prachtige, gele loopfiets die 

we de hele middag konden bewonderen.  

 

 

 

 

  

Op 5 december konden Sinterklaas en zijn 

Pieten tot hun teleurstelling wegens 

omstandigheden niet naar Kleinschalig 

Wonen, maar natuurlijk heeft elke 

huiskamer het Sinterklaasfeest de zo hoog 

nodige aandacht gegeven met zingen en 

kadootjes.  

Met behulp van vrijwilligers is op  

7 december het Atrium weer in de 

kerstsfeer ondergedompeld. Het was een 

gezellige samenwerkochtend waar 

iedereen de weken erna van kon genieten.  

mailto:planning@buitengewoonfiets.nl
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Op donderdagmiddag 14 december was er 

kerstmiddag voor de bewoners van 

Kleinschalig wonen en hebben zij lekker 

kunnen meezingen met de kerstliedjes die 

op de piano gespeeld werden door onze 

eigen Els. De feestelijke, mooie en 

smakelijke  hapjes gingen er in als koek.  

 

Op 15 december heeft het 

blokfluitensemble “Houtgreep” een 

kerstconcert gegeven dat enthousiast is 

ontvangen door de fluitisten zelf en het 

publiek.  

 

Op 20 december kwam er een grote groep 

kinderen van de Marnix Michaelschool 

kerstliederen zingen voor de bewoners 

van Zorg Thuis. De bewoners hebben 

genoten! 

Vrijdag 22 december zag de kerstbingo 

cadeautafel voor Zorg Thuis er prachtig 

uit. De bewoners mochten dit keer gratis 

meespelen en konden kiezen uit de 

mooiste cadeaus. Het spel zelf was zoals 

elke maand weer doorspekt met humor, 

aandacht en zorgzaamheid door de 

aanwezigheid van de vrijwilligers.  

 

 

Tijdens het maandelijkse Grand Café op 

vrijdag 29 december werd er lekker 

betaalbaar gesnackt. We waren verbaasd 

dat er niet meer bewoners de weg hadden 

gevonden naar een avondje niet zelf 

koken.  

Op zondag 31 december was er voor Zorg 

Thuis een ‘lekkere-hapjes-buffet’ met een 

soepel, swingend optreden van de Choo 

Choo sisters. De tafels waren prachtig 

gedekt met mooie kleden en servetten.  

De buffettafel was rijkelijk voorzien van 

koude en warme lekkernijen waar 

iedereen onbeperkt van mocht smullen. 

Genieten geblazen dus. De Choo Choo 

sisters zongen onder begeleiding van de 

prachtig spelende, ervaren pianist liederen 

uit verschillende tijden die door iedereen 

met plezier herkend werden.  
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In de ruimte bij het tuinatelier staat een 

expositie van het resultaat van de 

middagen beeldende lessen van Scholen 

In de Kunst in samenwerking met de 

activiteitenbegeleiding. Kom ze zelf 

bewonderen! 

Activiteiten januari  

Op vrijdagmiddag 19 januari hebben we 

een hele speciale bingomiddag voor Zorg 

Thuis. Dan komt het Rode kruis een 

risicobingo houden; een presentatie met 

bingo. Het gaat over de risico’s in en om 

het huis. Dit keer hoeft u niet te betalen 

voor de bingo dus u kunt dubbel op 

winnen: leren en een prijs! 

Op zondag 21 januari belooft het een klein 

feestje te worden hier op Davidshof want 

‘The Ol’ Foxes’ komen optreden van 

15:30 - 17:30 uur in het Atrium.  

 

De Ol’ Foxes” brengen zowel bekende als 

minder bekende Ierse muziek op hun 

eigen manier. Ze gebruiken daarvoor, 

naast hun stemmen, de typische Ierse 

instrumenten als trekharmonica, viool, 

gitaar, mandoline, fluit, de karakteristieke 

Keltische drum en hun beroemde  

“ 1 string bass”. 

Jamila Boudkabout en Tineke Stolker, 

activiteitenbegeleiders 

 

In- en uit dienst  

Marjolein Rook  heeft PBG verlaten en 

gaat bij Lyvore werken. Wij wensen haar 

veel succes in de toekomst.  

Rianne van de Berg en Anita Voskuilen 

gaan op locatie Wervershof werken.  

 

V.l.n.r: Anita, Marjolein en Rianne 

 

 

Receptioniste Lilian Paschedag is gestopt 

met  werken. Bedankt voor alle jaren 

trouwe dienst Lilian.  
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Vanuit locatie Wervershof 

 

Wonen en Welzijn Wervershof  

 

Op woensdag 6 december hebben de 

bewoners en een aantal vrijwilligers van 

het St. Pieters en Bloklands Gasthuis uit 

Vathorst opgetreden in het Icoon Theater. 

De dansgroep die elke maandagochtend 

les krijgt van dansdocent Kevin Cranford 

heeft 8 weken lang geoefend aan een 

speciale kerstchoreografie.  

Als special guest mochten deze ouderen 

optreden bij de uitverkochte Wintershows 

van Studio Pauline. Na het optreden klonk 

er een luid applaus en namen de 

bewoners een mooie buiging, met een 

grote glimlach en een mooie roos werd 

iedereen weer naar hun stoel begeleid. 

Waar de bewoners, vrijwilligers en 

begeleiders nog verder konden genieten 

van de Wintershow.  

Bron: AD. Foto’s: KokvanderMeij 

 

Even voorstellen 

Mijn naam is Matthilde 

van den Brink. Ik ben 46 

jaar, getrouwd en moeder 

van 3 kinderen. 

Velen van u kennen mij al vanuit de zorg 

waar ik 4 jaar met heel veel plezier 

gewerkt heb, alleen ging het de laatste tijd 

wegens gezondheidsredenen niet meer. 

Ik ben zeer blij dat ik nu als activiteiten 

begeleidster mag werken, daar heb ik 

jaren geleden ook m'n opleiding voor 

gedaan. Ik ben blij dat ik u en m'n collega's 

gewoon blijf zien.  

Matthilde 

 

Kerststukjes   

Zondag 17 december hebben we in 

samenwerking met de Felini Foundation 

kerststukjes gemaakt met bewoners van 

Zorg Thuis en kleinkinderen. 

Onder het genot van een kopje koffie of 

thee werden de mooiste creaties gemaakt. 

Matthilde van den Brink, 

activiteitbegeleidster 
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Terugblik op de decembermaand 

 

Kerstdiner Wervershof  

Op 21 december was er een kerstdiner 

voor de bewoners. 

De tafels waren mooi gedekt, het eten was 

goed en de bewoners hebben genoten van 

het samenzijn en het lekkere eten. 

 

 

 

 

 

 

De voorbereidingen voor het Kerstdiner in 

volle gang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oud en nieuw 

We zijn de middag begonnen met een 

geweldig optreden van de BOA’s, liedjes 

en cabaret over vroeger. Het was gezellig 

druk en de mensen genoten zichtbaar. Er 

werd met volle borst meegezongen en 

gelachen. 

Na het optreden 

hebben we onder 

het genot van een 

hapje en een 

drankje nagepraat 

met elkaar. Om 

18.00 uur kwam er 

een heerlijke 

salade en daarna 

ging iedereen naar 

de gang om te genieten van het vuurwerk 

van Primera Vathorst. 

Het vuurwerk was erg mooi, na afloop 

hebben we in de gang  nog wat gedronken 

en werd er een gedicht voorgedragen. 

Na gezamenlijk het lied Happy new year te 

hebben gezongen ging een ieder tevreden 

weer naar huis. 

Dianne en Matthilde, 

activiteitenbegeleidsters  

 

Op de Toren was er met 

Kerst een heerlijke 

brunch voor de 

bewoners. 

Woensdag 20 december is er 

een kerst inloopavond geweest voor 

familie van KSW. Er waren heerlijke 

hapjes, gemaakt door de keuken. 

Er werd op diverse woningen muziek 

gespeeld door familieleden. 



 

 

De Verbinding, jaargang 3 , nummer 1, januari 2018  Pagina 9 van 12 

Afsluiting oudejaarsviering met een 

gedicht  

En zo…. aan het einde van dit jaar  

zijn we nog even bij elkaar  

om samen een moment stil te staan 

en daarna weer onze eigen gang te gaan. 

Gedachten komen vandaag af en aan 

over de weg die we zijn gegaan.  

Herinneringen van het afgelopen jaar en 

van weleer  

soms vol vreugde, soms met zeer. 

 

 

 

Glimlachend denken we terug aan de 

mooie dingen  

die zich soms wat laten verdringen 

door verdriet dat wij hebben meegemaakt  

en wat ons ten diepste heeft geraakt  

Maar… wat is vreugde zonder verdriet 

het een zonder het ander bestaat immers 

niet.  

Dus mag het er vanavond allemaal zijn  

vreugde, geluk, gemis en pijn.  

 

 

 

En natuurlijk kijken we ook naar morgen.  

Wat ligt er in het nieuwe jaar verborgen? 

Gelukkig dat wij dat niet weten 

want dan zouden we vergeten 

om vandaag te leven  

om elkaar liefde en aandacht te geven 

om dicht naast elkaar te blijven staan  

terwijl we samen het nieuwe jaar in gaan.  

 

 

 

 

 

Onze wens voor 2018 is heel simpel: 

geen groot gebaar, geen vlag of wimpel  

maar dat wij ons verbonden weten  

zodat we niet vergeten  

dat we nooit alleen staan  

welke weg we ook zullen gaan.  

 

 

 

Morgen, is vanavond alweer een 

herinnering  

tijd is toch een bijzonder ding 

Over 365 dagen zitten we hier weer bij 

elkaar  

want dan is het opnieuw Oudejaar  

Voor straks: slaap lekker en gezond weer 

op. 

 

Toegewenst aan u allen van  

Marco, Dianne, Matthilde, Anneke en Bob  

 

 
Met dank aan de vrijwilligers die een 

bijdrage hebben geleverd aan de 

oudjaarsavond in de zin van extra handjes 

en gezelligheid.  

Anneke van de Laar  
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Vanuit het Gasthuis 

 

Welkom collega’s! 

Dinsdag 12 december zijn nieuwe collega’s 

van de Wervershof welkom geheten en 

geïnformeerd tijdens de introductie-

bijeenkomst. Van harte welkom en een 

mooie tijd bij het St. Pieters en Bloklands 

Gasthuis! v.l.n.r. Toos Klee, Nikki van der 

Heijden, Cuno de Vries, Roelie 

Terschegget, Wouter Huis (informeert 

over BHV en brandveiligheid) 

 

Kwaliteitsplan 2018  

Het kwaliteitsplan is 1 van de vereisten uit 

het nieuwe Kwaliteitskader 

Verpleeghuiszorg dat vanaf 2017 van 

kracht is. In samenspraak met 

verschillende medewerkers, de 

cliëntenraad, de ondernemingsraad en de 

behandeldienst SilverRade heeft het plan 

een goede inhoud gekregen. De 

verbeteraspecten uit het kwaliteitsplan 

zijn opgenomen in het jaarplan 2018 van 

het Gasthuis, dat als bijlage opgenomen is 

in het kwaliteitsplan.  

Alle betrokkenen hebben het 

kwaliteitsplan inmiddels ontvangen. Vanaf 

15 januari staat het kwaliteitsplan ook op 

onze website. Mocht u interesse hebben 

in het kwaliteitsplan, dan kunt u deze via 

de receptie bij mij aanvragen.  

Anneke van de Laar, beleidsmedewerker 

zorg en kwaliteit  

 

 

Nieuwe functie  

Per 1 januari 2018 start Gerlina Pols in de 

functie van teamleider Horeca en 

Gastvrijheid. Dit is een nieuwe functie 

voor het Gasthuis.  

Gerlina is in de functie van teamleider 

Horeca en Gastvrijheid bevoegd en 

verantwoordelijk voor de horeca en 

gastvrijheid van de gehele organisatie.  

Zij geeft leiding aan de medewerkers van 

de keukens, restaurants, recepties,  

horeca en schoonmaak op beide locaties. 

Het is vooral een beleidsmatige functie 

waarbij zij meer kleur aan de gastvrijheid 

en gastvrijheidsbeleving bij het Gasthuis 

zal geven. Tevens geeft zij leiding aan de 

verbetering van de inkoopfunctie bij het 

St. Pieters en Bloklands Gasthuis. 

Bob Pluijter  

 

Programma Mannenzaal  

Zaterdag 13 januari om 20:00 uur  

Optreden trio Malnoia (uit de VS) 

Voor Malnoia heeft pianist en componist 

Jorn Swart zich laten inspireren door 

klassieke componisten als Maurice Ravel, 

Bela Bartok en Paul Hindemith.  

Hij combineert deze invloeden met 

elementen uit jazz. Kaarten: in de 

voorverkoop € 12,50, verkrijgbaar bij 

muziekhandel Van Hooren & Van Hees, 

Zuidsingel 7 of via email: 

info@mannenzaal.nl. Kaarten bij de kassa 

kosten € 15,00. 

mailto:info@mannenzaal.nl
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Vrijdag 19 januari om 20:00 uur 

Kaarslicht concert Apollo Ensemble 

Een sfeervol Mozartconcert. 

Het programma: 

W.A. Mozart, Kegelstatt-trio KV498 

Pianotrio KV 496, arr. voor klarinet en 

strijkers 

Gran Partita KV 361, arr. Schwenke 

Kaarten: in de 

voorverkoop € 

17,50, verkrijgbaar 

via www.apollo-

ensemble.nl.  

Kaarten bij de kassa 

kosten € 20,00. 

 

BoodschappenPlusBus  

Van een aantal bewoners heeft de redactie 

positieve verhalen gehoord over de 

BoodschappenPlusBus. Daarom vonden 

we het de moeite waard om u over deze 

service te infomeren.  

Wilt u vaker de deur uit, leuke dingen 

doen en nieuwe mensen ontmoeten? Of 

hebt u hulp nodig met het doen van de 

boodschappen? U bent welkom bij de 

BoodschappenPlusBus Amersfoort (BPB). 

 

 

 

 

 

De BoodschappenPlusBus gaat 6 à 7 keer 

per week op pad. Ze maken culturele 

uitstapjes door het hele land, verkennen 

de omgeving tijdens verrassingstochten, 

stappen op een rondvaartboot of gaan op 

stap in een mooie stad. Voor de 

boodschappen rijden ze naar markten en 

winkelcentra in Amersfoort en omgeving. 

En tijdens elke rit drinken ze samen 

gezellig koffie. Er zijn aan boord van de 

BPB al veel vriendschappen ontstaan. 

De BPB heeft 2 bussen en in elke bus is 

plaats voor 7 deelnemers, eventueel met 

wandelstok, rollator, of rolstoel. Op elke 

rit gaan een chauffeur en begeleider mee. 

Ze halen u thuis op en brengen u na afloop 

weer veilig thuis. Hun vrijwilligers duwen 

als dat nodig is uw rolstoel, geven u een 

arm, of dragen uw boodschappen. 

 
Telefoonnummer: 033 4763830 
Email: 
boodschappenplusbus@indebuurt033.nl 
Ze zijn bereikbaar van maandag tot en met 
vrijdag tussen 10.00 en 13.00 uur. 
Bron: www.indebuurt033.nl 

 

De Verbinding krijgt een ander jasje  

In 2018 krijgt de Verbinding een ander 

uiterlijk. De redactie is daar blij mee 

omdat het maken van de Verbinding 

hiermee sneller en professioneler wordt in 

combinatie met een mooier uiterlijk.  

In de maand februari moet u het even 

zonder de Verbinding stellen. De redactie 

gebruikt die tijd om zich in te werken in 

het nieuwe programma.  

Vanaf maart komt de Verbinding dan 

voortaan in het nieuwe jasje. 

Mist u iets in de huidige Verbinding of 

heeft u ideeën voor een nieuwe rubriek 

dan horen we dit graag van u. Ook vinden 

we het natuurlijk fijn om te horen wat er 

absoluut niet mag verdwijnen in de 

Verbinding. Kortom, wij nodigen u uit om 

mee te denken!  Tot slot wenst de 

redactie u van harte een goed 2018!  

https://mannenzaal.us13.list-manage.com/track/click?u=0fc5154a5512bdb560c4b2c19&id=87d52a6ceb&e=a56048d894
https://mannenzaal.us13.list-manage.com/track/click?u=0fc5154a5512bdb560c4b2c19&id=87d52a6ceb&e=a56048d894
mailto:boodschappenplusbus@indebuurt033.nl
http://www.indebuurt033.nl/
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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:  
receptiedh@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:  
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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