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De Verbinding  
Nieuwsbrief voor bewoners, hun familie, 

vrijwilligers en medewerkers van de 

locaties Davidshof en Wervershof. 

 

Vanuit de directie  

 

Als ik dit schrijf voor 

de Verbinding, is het 

buiten koud, het 

vriest en hier en 

daar wordt in 

Nederland geschaatst. Vooral uit 

Amsterdam komen onwijs mooie plaatjes, 

schaatsen op de grachten. De strakblauwe 

lucht is mooi om te zien. Het weer doet 

ons wellicht herinneren aan vroeger, met 

associaties van ijspret, koude vingers en 

chocolademelk.  

 

In het Gasthuis zijn de eerste twee 

maanden van 2018 achter de rug. Het 

boekjaar 2017 sluiten we af met 

jaarstukken die de accountant zal 

controleren. In beide locaties zijn we bezig 

met beleid, met kwaliteit en de financiën. 

Maar vooral zijn we bezig en doende, 

samen, om het wonen aangenaam te 

ondersteunen en de zorg gastvrij te 

bieden, met aandacht, persoonsgericht. 

 

Het jaar 2018 is voor het Gasthuis 

bijzonder omdat we een jubileumjaar 

hebben. Gedurende het jaar zullen er 

verschillende activiteiten voor en met de 

bewoners georganiseerd worden.  

Op 19 en 20 april vieren we twee 

bijzondere dagen omdat wij dan samen 

met de Mannenzaal, en in samenwerking 

met Archief Eemland, de mogelijkheid  

bieden om documenten vanaf het begin  

van het Gasthuis, te zien. We krijgen een 

tweedaagse tentoonstelling en heuse 

rondleiders.  

 

Het Gasthuis staat niet stil. De overheid en 

de samenleving veranderen en het 

Gasthuis wil daarin mee veranderen. Zoals 

één van de nieuwe medewerkers bij Zorg 

thuis  in januari kort samenvatte, het lijkt 

wel of we een grote beweging aan het 

maken zijn, van taakgericht werken, naar 

vraaggericht en gastgericht werken. Dat 

merkt de bewoner, juist door het 

samenspel en samenwerken van 

medewerkers Zorg thuis met welzijn en 

facilitair. 

 

U heeft gemerkt dat verschillende functies 

nieuw worden ingevuld, vanaf januari 

2018. Het is leuk en positief om te 

merken, hoe snel nieuwe medewerkers 

zich thuis voelen bij ons, en dat zij een 

goede bijdrage geven aan het proces en 

het beleid van zorg, wonen en welzijn. Wij 

heten hen van harte welkom! 

Tegelijkertijd is het voor sommigen ook 

wennen, de wisselingen en nieuwe 

gezichten. Komende maanden zullen we 

de tijd nemen om mensen die nieuw in 

dienst zijn, aan u voor te stellen. 

 

Het werken in het Gasthuis is veeleisend, 

het doet een beroep op ons  -  én er zijn 

veel positieve ontwikkelingen. We merken 

dat er positief over het Gasthuis gepraat 

wordt, binnen en buiten, en dat is mooi.  
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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. 

Ik wens u leesplezier met deze Verbinding.  

Bob Pluijter, bestuurder 

Bericht van de redactie  

Wanneer komt de Verbinding weer uit? 

Deze vraag wordt mij de laatste weken 

regelmatig gesteld. Wel fijn, want dan 

maken we het blad niet voor niets.  

Helaas is het de redactie door ziekte van 

redactieleden, uitpuzzelen hoe het nieuwe 

digitale programma werkt, en door de 

voorbereiding van de festiviteiten in 

verband met ons 625 jarig bestaan, niet 

gelukt om deze Verbinding al een nieuw 

jasje geven. Aangezien u dan nog langer 

zou moeten wachten op een Verbinding, 

heeft de redactie besloten om het oude 

jasje nog maar een keer te gebruiken.  

Namens de redactie en met vriendelijk 

groet, Anneke van de Laar 

 

Vanuit locatie Davidshof  

 

 

Zorg Thuis  

 

Geslaagd! 

Jeannette Hendriksen is geslaagd voor de 

opleiding tot verpleegkundige. Van harte 

gefeliciteerd! Een hele prestatie. 

 Jeannette blijft werkzaam als 

verpleegkundige in het team van Zorg 

Thuis Davidshof waar u haar dan ook 

regelmatig zult blijven tegenkomen. 
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Kleinschalig wonen  
 

Ook geslaagd! 

Miranda Berkhof en Ria Schipper zijn 

geslaagd voor de verzorgende IG 

opleiding. Van harte! We zijn trots op jullie 

en blij met dit mooie resultaat. 

Miranda zal als verzorgende IG blijven 

werken op de Westsingel. Ria Schipper 

gaat werken als Verzorgende IG op locatie 

Wervershof, afdeling de Koppel. Ook zal zij 

regelmatig nachtdiensten gaan draaien 

voor Kleinschalig wonen.  

Heel veel succes dames en geniet van dit 

mooie resultaat. 

 

Een mooi initiatief  

Het team van het Smallepad locatie 

Davidshof heeft de woongroep meer 

belevingsgericht ingericht.  

Wat is het mooi geworden. Iedereen had 

daarin een aandeel, collega’s, 

familieleden, bewoners.   

Ria Schipper heeft als afsluiting van haar 

opleiding dit project vormgegeven onder 

supervisie van Evelien Sixma.                 

 
 

Geerda Meijer staat voor het 

‘belevingskleed’ wat Geerda zelf gemaakt 

heeft. Bewoners worden gestimuleerd om 

te voelen en tot activiteit over te gaan. 

Mooi hoe jullie samen je inzetten om aan 

te sluiten bij de belevingswereld van de 

bewoners. 

Teamleiders Geralde Schreuder en 

Margreet van Wieren  

 

Wonen en welzijn  

Welkom in Phoenix  

Phoenix is het restaurant op locatie 

Davidshof. U kunt hier gezellig een kopje 

koffie drinken met wat lekkers en 

een smakelijk hapje eten. Of het nu een 

broodje of een warme maaltijd is; het kan 

allemaal. Op de menukaart kunt u zien 

wat we allemaal te bieden hebben. In het 

restaurant is een ieder welkom: bewoners, 

familie en vrienden van bewoners, 

medewerkers en vrijwilligers. Phoenix is 

elke dag open van 8.30 tot 15.15 uur. U 

bent van harte welkom en tot gauw! 

Kitty Schrijver, kok assistente 
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Maandelijkse Culinaire avond Phoenix  

Maandelijks is er een culinaire avond voor 

bewoners Zorg Thuis. Bewoners kunnen 

familie of kennissen hiervoor uitnodigen. 

Reserveren is noodzakelijk via de 

restaurantmedewerkers.  

Informatie via de receptie: 

receptiedh@pietersenbloklands.nl  

 

 
Medewerkers Jan, Kitty en Judith  

Week van zorg en welzijn  

Op woensdag 14 maart van 15.00-19.00 

uur zet locatie Davidshof haar deuren 

open voor een ieder die wil weten hoe het 

is om te werken bij het St. Pieters en 

Bloklands Gasthuis, welke mogelijkheden 

zijn er, of naar de mogelijkheden van het 

Wonen en de diverse zorgvormen. Ook 

voor mensen die zich willen inzetten als 

vrijwilliger zijn van harte welkom.  

Met diverse activiteiten, o.a. bezichtigen 

van de Mannenzaal en een rondleiding, 

krijgen de bezoekers een indruk van onze 

organisatie.  

Hanneke Turnhout, personeelszaken  

 

Bijzondere activiteiten in Davidshof  

Maart 2018 

Op de vrijdagmiddagen in het restaurant: 

16 maart: Bingo 

23 maart: Spelmiddag 

30 maart: Grand café met een optreden 

van Singing Joy.  

April 2018 

Op de vrijdagmiddagen in het restaurant: 

6 april: High tea of ander lekkers 

13 april: Hersengym 

20 april: 625 jaar programma 

27 april: Grand café op Koningsdag  

 

Zaterdag 14 april smartlappen festival in 

het Atrium toegankelijk voor bezoekers 

van buitenaf 13.15 – 16.35 uur.  

Donderdag 19 april Open Huis: locatie 

Davidshof en de Mannenzaal vanwege het 

625 jarig bestaan van het Gasthuis. 

Zondag 22 april: Cee jee mode 

Op het wekelijks activiteitenprogramma 

vindt u meer informatie en de vaste 

weekactiviteiten.  

Tineke Stolker, activiteitenbegeleider   

Uitje dierenpark Amersfoort?  

Het Gasthuis 

heeft een 

abonnement!  

U kunt hier 

gebruik van 

maken als u dat 

wilt, samen met 

een begeleider 

of introducé. Als bewoner betaalt u 4,50 

euro per bezoek. Uw begeleider heeft 

mailto:receptiedh@pietersenbloklands.nl
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiB8sbW5tfZAhWE-6QKHZ67DUMQjRx6BAgAEAY&url=http%3A%2F%2Fweekvanzorgenwelzijn.nl%2F&psig=AOvVaw1KRFNrZaxj2zV3Zyu53toL&ust=1520429299229962
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiB8sbW5tfZAhWE-6QKHZ67DUMQjRx6BAgAEAY&url=http%3A%2F%2Fweekvanzorgenwelzijn.nl%2F&psig=AOvVaw1KRFNrZaxj2zV3Zyu53toL&ust=1520429299229962
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gratis entree. Heeft u meer begeleiders 

dan betalen zij de gewone entreekosten. 

Bij het binnengaan van het park dient u de 

abonnementspas te tonen aan de kassa. 

Wilt u gebruik van het abonnement 

maken, dan kunt u de pas reserveren bij 

de receptie van beide locaties.  

 

Vanuit locatie Wervershof 

 

Zorg Thuis  

Bewoners Zorg Thuis ontmoeten 

teamleiders  

In februari hebben Gerlina Pols 

(teamleider horeca en gastvrijheid) en 

Betsie ter Barge (vervangend teamleider 

Zorg Thuis) zich voorgesteld tijdens de 

bewonersbijeenkomst van Zorg Thuis en 

een aantal veranderingen doorgesproken 

met de bewoners. In de afgelopen periode 

hebben Gerlina en Betsie meegelopen 

tijdens de dienst van de medewerkers, 

gesprekken gehad met medewerkers en 

bewoners, en de uitkomsten van de 

cliëntraadpleging (van eind 2017) tot zich 

genomen. Dit alles heeft ertoe geleid dat 

er een aantal zaken gaan veranderen om 

de kwaliteit van eten en drinken, en het 

schoonmaken te vergroten. De 

voornaamste verbeterpunten liggen op 

het gebied van: eten en drinken en dan 

vooral smakelijke maaltijden, meer reuring 

(meer te doen) en  meer inkomsten. 

 

Bij Betsie en haar team gaat de aandacht 

er vooral naar uit om de samenwerking 

binnen de teams op een hoger niveau te 

krijgen.  Ook het werven en behouden van 

nieuwe medewerkers staat hoog op de 

agenda, zodat bewoners weer door 'vaste' 

gezichten ondersteund worden. 

Deze bijeenkomst is een mooie aanzet 

geweest om met elkaar in gesprek te gaan 

over zaken die bij de bewoners leven. 

Afspraak is om dit 4 maal per jaar op deze 

wijze te blijven doen. 

100-Jarige in het zonnetje gezet   

 

 

Mevrouw De Vrije-Noorlander werd 

woensdag 28 februari in het zonnetje 

gezet omdat zij haar 100-ste verjaardag 

vierde. Daarom kreeg zij bezoek van 

Burgemeester L.L.M. Bolsius.  

Ook de vlag werd gehesen en wapperde 

feestelijk in de wind. Wij feliciteren 

mevrouw De Vrije heel hartelijk met haar 

100-ste verjaardag 
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Wonen en welzijn 
 

In en uit dienst  

Op 8 maart is de heer Willem Stelte  

gestart in de functie van huismeester van 

locatie Wervershof. Willem Stelte 

vervangt Emile Blankensteijn die in de  

4e week van maart afscheid zal nemen van 

het St. Pieters en Bloklands Gasthuis. 

 

Per 3 april komt de heer Wesley van Wijk 

in de functie van teamleider verhuur en 

onderhoud, werken bij het Gasthuis. 

Wesley van Wijk neemt de functie over 

van Wouter Huis die in de maand mei 

afscheid zal nemen van het St. Pieters en 

Bloklands Gasthuis.   

Bijzondere activiteiten in Wervershof   

Maart 2018  

Vrijdag 16 maart: nationale 

pannenkoekendag. De medewerkers van 

de firma Koopmans komen pannenkoeken 

bakken voor bewoners en medewerkers 

van Kleinschalig wonen. 

Woensdag 28 maart: een optreden van 

een balletschool uit Vathorst. 

April 2018 

Donderdag 19 april: Open Huis locatie 

Davidshof en de Mannenzaal vanwege het 

625 jarig bestaan van het Gasthuis. 

Zondag 22 april: een optreden van een 

gitaar duo, zij brengen The Sentimental 

Journey. 

Dinsdag 24 april: een optreden van een 

klein kinderkoor van Scholen in de Kunst. 

Woensdag 25 april: Modehuis Marion 

mode verkoop van kleding. 

Vrijdag 27 april: Koningsdag 

Op het wekelijks activiteitenprogramma 

vindt u meer informatie en de vaste 

weekactiviteiten.  

 

Voor de bewoners van Kleinschalig wonen 

is er op maandagmorgen het atelier. 

Bewoners kunnen ieder voor zich met een 

eigen werkstuk bezig zijn of er wordt 

gezamenlijk aan een project gewerkt. 

Bewoners die komen voor een praatje en 

een kopje koffie zijn ook van harte 

welkom in het atelier op maandagmorgen.  

 

Onlangs zijn er bloembollen in potten 

geplant en inmiddels verschijnen her en 

der de uitlopers boven de grond.  

De afgelopen weken hebben we 

sneeuwpoppen gemaakt van 

bloempotten. Deze ‘winterkoningen’ zijn 

te bewonderen op de derde etage in de 

gang bij de Historie (activiteitenruimte). 

Dianne Maaskant, activiteitenbegeleidster 
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Vanuit het Gasthuis: 625 jaar! 
 

Op 19 en 20 april zet locatie Davidshof 

haar deuren open tijdens deze 

jubileumdagen. Dat vergt nogal wat 

voorbereiding wat met veel enthousiasme 

en enorme inspanning gedaan wordt door 

de voorbereidingsgroep. 

 

Van links naar rechts: Petra Links, Barbara 
Smit, Anja Bakker, Bob Pluijter, Anneke 
van de Laar,  Annet van Goor, Gerlina Pols. 

Ook door het jaar heen worden er speciale 

jubileumactiviteiten georganiseerd die 

extra inspanning vragen.  

Deze onderstaande medewerkers nemen 

hierin met veel enthousiasme het 

voortouw.  

Van links naar rechts: Margreet van 

Wieren, Tineke Stolker, Ellen Wielinga, 

Staand: Linda van Putten, Anneke van de 

Laar,  Dianne Maaskant.  

 

Stichting Vrienden van feliciteert  

Het St. Pieters en Bloklands Gasthuis in 

Amersfoort heeft een jubileumjaar. Op  

2 april 1393 was het de gemeenteraad van 

Amersfoort die het ‘Nye Gasthuys bij die 

Spoeye’, vlakbij de Koppelpoort, de 

formele rechtserkenning gaf. Sindsdien 

heeft het Gasthuis haar maatschappelijke 

functie, het bieden van zorg en huisvesting 

in Amersfoort waargemaakt, tot op de dag 

van vandaag. 

De jarige verdient een cadeau van ons 

allemaal voor zijn 625-jarig bestaan. Vindt 

u dat ook? Het jubilerende Gasthuis heeft 

als cadeautip een financiële bijdrage 

gevraagd van de Stichting Vrienden van 

het St. Pieters en Bloklands Gasthuis. 

  

Als Vriendenstichting zetten wij ons in om 

het leven van de bewoners van het 

Gasthuis aangenamer te maken door er 

voor te zorgen dat er wat extra’s gedaan 

kan worden. U moet daarbij denken aan 

het aanschaffen van een tovertafel, het 

mogelijk maken van museumbezoek, een 

concert in huis, dansmiddagen, het 

jaarlijks mogelijk maken van een maand 

lang SMAAK, waarbij bewoners op allerlei 

manieren betrokken worden bij het 

maken van en kijken naar kunst, enz. 

In het kader van het 625-jarig bestaan 

willen we - samen met u - zorgen voor een 
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mooi cadeau: de locatie Davidshof wil 

graag het restaurant en het atrium verder 

inrichten door het creëren van een 

comfortabele zithoek, mooie fauteuils, 

plantenbakken etc.  Ook wil de locatie 

aandacht geven aan een verbetering van 

de akoestiek. Wij willen graag meehelpen 

aan het verwezenlijken van deze wensen, 

waardoor er nog meer en beter gebruik 

gemaakt kan worden van deze prachtige 

ruimte. 

 
 

De locatie Wervershof willen we graag 

steunen bij het verfraaien van de ruimten 

en verbeteren van het leefcomfort van de 

bewoners op de woongroepen van 

Kleinschalig wonen door de eigen kamers 

en de gemeenschappelijke ruimten te 

voorzien van aanpassingen, toegespitst op 

de persoonlijke belevingswereld van de 

bewoners. 

Deze projecten willen wij graag 

ondersteunen, maar dat kan alleen een 

succes worden met uw bijdrage. Het 

realiseren van deze nuttige aanpassingen 

vraagt in totaliteit een investering van 

ruim € 15.000. Dat kan het Gasthuis niet 

betalen, wij ook niet, maar samen met u 

gaat dat misschien wel lukken. Wat zou 

dat een mooi cadeau zijn voor het 625-

jarig St. Pieters en Bloklands Gasthuis. 

Als u mee wilt doen kunt u uw bijdrage 

overmaken op de bankrekening van 

Stichting Vrienden van het St. Pieters en 

Bloklands Gasthuis, 

NL81ABNA0467215219 ovv PBG 625 jaar. 

Met vriendelijke groet, 

Stichting Vrienden van het St. Pieters en 

Bloklands Gasthuis,  

Jos Pothof, voorzitter 

 

Het grafmysterie van de Kapel  

Eind 2017 hoorde ik voor het eerst van het 

graf in de Kapel van de Mannenzaal. Het 

graf is mij niet eerder opgevallen, en bij 

navraag bij collega’s blijk ik niet de enige. 

Kijk, daar gaat mijn hart nou harder van 

kloppen. Stamboomonderzoek is één van 

mij favoriete hobby’s, ik ben dol op oude 

graven, verzot op mysteries en het graf is 

verbonden aan mijn werkplek. Ideale 

ingrediënten om een zoektocht te starten, 

tot vreugde van Anja Bakker de beheerder 

van de Mannenzaal. Anja weet uiteraard 

wel van het graf en wil er ook graag meer 

van weten.  
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Het graf ligt op een prominente plaats in 

de Kapel. Het is het enige graf wat zich 

daar bevindt. Op de al wat oudere foto 

kunt u de zerk in het midden zien. 

 

Op de mooie, grijszwarte steen staat: 

Aernt van Zevender, overleden op 20 

oktober 1628 en de tekst: Inter innocentes 

sit portio mea domine. En dat is eigenlijk 

alles wat we van hem weten. Dus heb ik 

mij voorgenomen om in het jaar dat ons 

Gasthuis 625 jaar bestaat dhr. Aernt van 

Zevender een gezicht en een verhaal te 

geven. Dat moet toch niet zo moeilijk zijn, 

toch? 

Ik heb de tekst voorgelegd aan een aantal 

theologen en ja hoor....zoveel theologen, 

zoveel vertalingen: 

Tussen de onschuldigen sta ik voor de 

poort van mijn heer 

Onder de onschuldigen zij mijn plaats, O 

heer 

Tussen de onschuldigen (onwetenden) 

word ik gedragen door mijn heer. 

Moge mijn deel zijn tussen de 

onschuldigen, heer (strekking: Moge ik 

horen bij de onschuldigen). 

Tja, wie het weet mag het zeggen. 

Ondertussen struin ik het internet af en bij 

het digitale Utrechts archief kom ik wat 

bijzonders tegen. De naam van Aernt van 

Zevender wordt daar gekoppeld aan de 

Ridderlijke Duitsche Orde Balije van 

Utrecht. Deze Orde is van oorsprong een 

kloosterorde die sinds 1231 in Utrecht 

zetelt. Zij richtte zich in het verleden 

vooral op de geestelijke vorming van de 

eigen leden, en ontwikkelde zich later tot 

een charitatief vermogensfonds wat het 

heden ten dage nog steeds is. Zou het 

kunnen zijn dat dit ‘onze’ Aernt is? 

 

Bij navraag blijkt dat er zich in de collectie 

een zegel van Aernt van Zevender, 

gedateerd 27 januari 1595 bevindt. Dat 

komt dus overeen met de periode van 

‘onze’ Aernt. Echter in de lijst van ridders 

van de Balije van Utrecht vanaf 1581 komt 

hij niet voor en in de inventaris van het 

Oud-Archief zijn geen verdere 

verwijzingen naar hem te vinden. Hoewel 

ik sterk vermoed dat het gaat over ‘onze’ 

Aernt, ik heb te weinig gegevens om het 

met zekerheid vast te stellen. 

Het is tijd om de echte deskundigen in te 

zetten, tenslotte ben ik maar een 

amateur. 

 

Op 17 januari breng ik een ochtend in het 

Archief Eemland door met Ton van 

Reichgelt. Ton is inmiddels gepensioneerd 

en heeft destijds een groot deel van alle 

oude documenten van het St. Pieters en 

Bloklands Gasthuis gearchiveerd. Samen 

met hem doorzoek ik allerlei oude stukken 

op zoek naar meer informatie over Aernt 

van Zevender en over zijn graf in de Kapel. 
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In de volgende Verbinding laat ik u weten 

wat we ontdekt hebben. Wel kan ik u 

alvast verklappen dat ik me af begin te 

vragen of er wel een graf is! 

Wordt vervolgd... 

Anneke van de Laar 

 

Vanuit het Gasthuis  

Start gezamenlijke cliëntenraad  

Op de eerste vergadering van dit jaar is de 

samenwerkingsovereenkomst tussen de 

lokale cliëntenraden van Davidshof en 

Wervershof door de voorzitters en de 

bestuurder van het St. Pieters en 

Bloklands Gasthuis getekend.  

 

De lokale raden bundelen hun krachten in 

een gezamenlijke cliëntenraad. De 

wettelijke cliëntenmedezeggenschap 

wordt door deze gezamenlijke raad 

uitgeoefend. De vertegenwoordiging van 

de locaties is gelijk verdeeld in drie leden 

van Davidshof en drie leden van 

Wervershof. De leden zorgen dat zij op de 

hoogte zijn van de binnen de locatie 

spelende zaken en brengen deze in, in de 

gezamenlijke raad zodat er besluiten 

kunnen worden genomen en adviezen 

gegeven die waar mogelijk voor de hele 

organisatie gelden. Wij zijn heel blij dat we 

van de bestuurder ondersteuning hebben 

gekregen in de uitvoering van onze taken 

met de ambtelijk secretaris Carli 

Werkhoven. Wij vertrouwen er op dat de 

medezeggenschap in deze vorm efficiënt 

en effectief zal kunnen verlopen. 

De gezamenlijke raad bestaat uit Bob 

Pauls, Chris Steijger en Jan Paul van 

Muijen voor Davidshof en Sienette Jipping, 

Stefan Schuurmans  Stekhoven en Mieke 

Peels voor Wervershof. 

We zijn bezig met het inregelen van de 

beste manier van communiceren met 

elkaar en u wordt daarvan op de hoogte 

gehouden. 

Mieke Peels  

Even voorstellen 

Mijn naam is Gerlina Pols, sinds 1 januari 

van dit jaar ben ik werkzaam in het  

St. Pieters en Bloklands Gasthuis als 

teamleider horeca en gastvrijheid. Vanuit 

deze functie ben ik verantwoordelijk voor 

de restaurants, het eten en drinken, de 

receptie, schoonmaak, aankleding en 

inrichting en voor de gastvrijheid in beide 

locaties. Hiervoor heb ik 15 jaar bij een 

andere zorgorganisatie gewerkt in 

Nieuwegein en Houten, ook gericht op 

ouderen en chronisch zieken met daarbij 

een revalidatieafdeling. Daar was ik 

verantwoordelijk voor dezelfde 

onderdelen. 

 

Na 15 jaar was ik toe aan een nieuwe 

uitdaging en ben blij dat ik mocht starten 

in het St. Pieters en Bloklands Gasthuis. 

Ook erg fijn dat het in Amersfoort is, waar 

ik al 30 jaar woon.  
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Wat mij opvalt zijn de mooie gebouwen en 

de gedreven mensen die er werken.  

Ook heb ik al veel gasten en bewoners 

mogen ontmoeten, wat mij inspireert om 

te blijven verbeteren. 

 

Belangrijk voor mij is, dat we blijven 

luisteren naar wat u echt wilt, om zo tot 

een hele fijne gastvrije woonomgeving te 

komen waar u graag bent en waar ook uw 

gasten zich welkom voelen. Een Gasthuis 

waar de gast echt centraal staat! 

 
Gerlina Pols  

 

Verkiezingen gemeenteraad 2018  

Op woensdag 21 maart kunt u stemmen 

op de kandidaten die u gaan 

vertegenwoordigen in de Amersfoortse 

gemeenteraad. Door te stemmen, kunt u 

invloed uitoefenen op de samenstelling 

van de gemeenteraad en indirect op het 

college van burgemeester en wethouders.  

Bijna alle inwoners van Amersfoort van 

achttien jaar of ouder mogen een stem 

uitbrengen voor de 

gemeenteraadsverkiezingen. U kunt ook 

iemand machtigen om uw stem uit te 

brengen. Alle informatie staat in de brief 

van de gemeente.  

In Amersfoort is rond 1 maart de stempas 

bezorgd bij iedereen die mag stemmen. 

Zonder deze pas en een legitimatiebewijs 

kunt u niet stemmen. 

Dichtstbijzijnde stembureau:  

locatie Davidshof: Oude Stadhuis, 

Stadhuisplein 5 

locatie Wervershof in de Marktplaats 

(begane grond van de locatie).  

Bijeenkomst met Alzheimer Nederland  

Een mooi initiatief van verzorgende Hans 

Eimers en teamleider Geralde Schreuder 

heeft ertoe geleid dat er 2 

bijeenkomsten georganiseerd zijn in 

samenwerking met Alzheimer Nederland. 

De bijeenkomsten 

hebben tot doel om 

contactpersonen en 

andere betrokkenen 

van bewoners van 

Kleinschalig wonen 

informatie te geven over dementie en de 

verschillende soorten en uitingsvormen 

van dementie. 

 

In februari heeft de eerste bijeenkomst 

plaatsgevonden, geleid door Karima 

Matser. Zij is coördinator voorlichter van 

Alzheimer Nederland, afdeling Amersfoort 

en omstreken. Aan de hand van 

voorlichtingsmateriaal liet Karima zien hoe 

de verschillende soorten dementie kan 

worden aangetoond bij onderzoeken. 

 

Dementie komt steeds vaker voor als 

ouderdomsaandoening omdat mensen 

steeds ouder worden. Inmiddels krijgt 1 

op de 5 mannen en 1 op de 3 vrouwen te 
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maken met een vorm van dementie. 

Karima gaf uitleg over de 

onderzoeksmethoden waarbij de 

verschillende vormen van dementie 

kunnen worden gediagnostiseerd. Zij 

vertelde welke signalen mogelijk een 

teken zijn van dementie. Het is vooral de 

communicatie die problemen gaat 

opleveren. Aan de hand van voorbeelden 

gaf Karina tips om met deze problemen op 

te gaan. 

 

Er was veel ruimte voor het stellen van 

vragen en daar hebben de deelnemers 

ook gebruik van gemaakt, onder meer 

vragen over erfelijkheid en omgaan met 

onbegrepen gedrag. Opvallend was de 

onderlinge herkenning in het gesprek.  

 

Deelnemers van deze bijeenkomst vonden 

het een zeer zinvolle avond waarin men 

niet alleen veel informatie kreeg, maar 

waar ook ruimte was voor het uitwisselen 

van ervaringen. De volgende 

bijeenkomst is in april. Contactpersonen 

van bewoners van Kleinschalig wonen 

worden hiervoor weer uitgenodigd. 

De bijeenkomsten zijn een try-out, een 

soort proef om te kijken of er onder 

contactpersonen behoefte is aan dit soort 

bijeenkomsten. Het Gasthuis heeft de 

wens om, in de niet al te verre toekomst, 

haar deuren te openen voor een 

Alzheimercafé. Maar zover zijn we dus nog 

niet. 

Anneke van Immerzeel, zorgbemiddelaar 

  

 

Levende historie zoekt nieuw talent 

Vrijwilligers zijn het 

hart en de ziel van 

Levende Historie. 

En nieuwe 

vrijwilligers zijn 

altijd zeer welkom. Rolspelers hebben 

geen vaste teksten. Ze kruipen in de huid 

van Barend, een gasteling, of mijnheer 

Hartering, de binnenvader of vrouw Van 

den Biezenbos, de ondermoeder. Of hij of 

zij zit als Andries of Maria in de kapel, 

zwerft op straat, vaart een stukje met een 

Waterlijnboot mee om de passagiers uit te 

nodigen in de Mannenzaal. Veel tijd kost 

het niet. Toneelervaring is niet nodig, wel 

plezier in vertellen. Belangstelling? Mail 

naar: mail@levendehistorie.nl of bel 0612 

256 379.  

Nooit uitgeleerd! 

Op beide locaties zijn de 

bedrijfshulpverleners weer getraind. In 

nood, bijvoorbeeld bij brand, zijn zij 

degene die als eerste in actie komen. 
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Op locatie Davidshof worden de 

medewerkers van Kleinschalig wonen 

getraind in belevingsgericht koken door 

onze diëtiste. We hopen eind april 

iedereen getraind te hebben van beide 

locaties.   

De cursus belevingsgericht werken wordt 

ook in 2018 weer opnieuw gegeven, de 

laatste 2 groepen zullen tot aan de zomer 

getraind worden.   

 

We proberen met elkaar onze kennis up to 

date te houden en nieuwe dingen aan te 

leren. De GVP-ers in opleiding , 

(geriatrisch verzorgende psychogeriatrie), 

zijn hard aan het werk met alle 

opdrachten. Ze hopen eind mei hun 

diploma te ontvangen. Succes met de 

laatste loodjes! 

Geralde Schreuder, teamleider Kleinschalig 

wonen 

 

Vrijwilligers onmisbaar  

Afgelopen maand had ik een afspraak met 

familie van een van onze bewoners in 

Davidshof. Tijdens het gesprek kwamen 

we erachter dat  familie en bewoners niet 

weten hoe vrijwilligers worden geworven 

bij St. Pieters en Bloklands Gasthuis.   

Bij het St. Pieters en Bloklands Gasthuis 

zijn ongeveer 170 vrijwilligers  werkzaam, 

100 op Wervershof en 70 op Davidshof. Ze 

helpen bij de huiskamers, bij de 

activiteiten, in de keuken, de Gasteling, de 

receptie, bij de huishouding, de 

activiteiten en individueel bij bewoners. 

Er worden op verschillende manieren 

nieuwe vrijwilligers geworven. In 

Amersfoort is een organisatie waar alle 

vacatures die wij bij St. Pieters en 

Bloklands Gasthuis hebben, ingeschreven 

staan. Er is  een samenwerkingsverband 

met andere organisaties, zij komen met 

cliënten van hun samen met een 

begeleider bij ons vrijwilligerswerk doen.  

Via onze website komen nieuwe 

vrijwilligers, soms komt iemand binnen 

wandelen om te vragen of zij iets voor 

onze organisatie kan betekenen. Ook via 

Indeed, het Oranjefonds en door 

enthousiaste verhalen van vrijwilligers die 

al bij ons zijn, komen nieuwe vrijwilligers 

zich aanmelden. Daarnaast melden zich 

soms medewerkers van een bedrijf die 

wat voor ons willen betekenen, dat kan 

van koffie schenken, pannenkoeken 

bakken tot een uitje zijn.  

Ook melden zich momenteel veel 

leerlingen voor een maatschappelijke 

stage, deze jongeren moeten van school 

ongeveer 30 uur vrijwilligerswerk doen. Zij 

mogen dan zelf kijken waar.  Bij ons kan 

dat dan bij de activiteiten of in het 

restaurant. 

 

Het is best moeilijk om vrijwilligers te 

krijgen voor de huiskamers van 

kleinschalig wonen, binnenkort komt er 

een advertentie waar in komt te staan dat 

we voor onze vrijwilligers een workshop 

aanbieden hoe om te gaan met dementie. 

Deze workshop wordt gegeven door 
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medewerkers van ons die momenteel de 

GVP (Gespecialiseerd Verzorgende 

Psychogeriatrie) opleiding doen. Ook 

nieuwe vrijwilligers mogen zich hiervoor 

aanmelden. Zo hopen we dat de drempel 

een beetje lager wordt en zich meer 

vrijwilligers gaan aanmelden.  

Als u in uw omgeving nog iemand weet die 

voor ons vrijwilligers werk wil doen, 

aanmelden kan via 

e.wielinga@pietersenbloklands.nl 

Ze zijn van harte welkom. 

Ellen Wielinga, coördinator 

vrijwilligerswerk. 

Het Gasthuis staat achter 

Intentieverklaring                                             

Vorig jaar op 31 

mei, de Wereld-

Niet-Roken dag, 

hebben negen 

zorgpartijen de 

intentieverklari

ng ‘Maak de zorg rookvrij’ ondertekend. 

Zij spraken hiermee de intentie uit de 

komende jaren werk te maken van een 

rookvrije zorg en onder andere te streven 

naar: 

Een niet-roken-norm op het terrein en in 

gebouwen van zorginstellingen voor 

medewerkers, patiënten, cliënten en 

bezoekers; 

Het actief onder de aandacht brengen van 

stoppen-met-roken(zorg) bij cliënten, 

patiënten en bezoekers; 

Het stimuleren van zorgverleners om 

vanuit hun voorbeeldfunctie in ieder geval 

tijdens het werk niet te roken. 

Het Gasthuis wil in voorbereiding op 31 

mei 2018 duidelijk aangeven dat zij zich 

verbindt met deze intentieverklaring.   

 

Wist u dat…… 

Het Gasthuis net als voorgaande jaren 

heeft aangetoond dat wij de goede dingen 

doen en deze dingen goed doen?  

Jaarlijks worden wij op kwaliteit getoetst 

door een externe auditorganisatie. Dit jaar 

concludeerde degene die ons toetste dat 

wij afgelopen jaar veel werk hebben 

verzet en dat wij een grote groei hebben 

doorgemaakt op het gebied van 

kwaliteit.    

Het Zorgkantoor ons gewaardeerd heeft 

voor de inspanningen die wij verricht 

hebben op een aantal thema's zoals 

wondzorg, mondzorg en onbegrepen 

gedrag?   

Deze thema's hebben in 2017 veel 

aandacht gekregen, waardoor de kwaliteit 

van mondzorg verbeterd is. Ook is er veel 

gedaan om de deskundigheid van 

medewerkers te vergroten op het gebied 

van gedrag van bewoners dat moeilijk te 

begrijpen is voor de omgeving.   

 

De Raad van Toezicht bewoners heeft 

bezocht?  

 

 

mailto:e.wielinga@pietersenbloklands.nl
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De Raad van Toezicht van het St. Pieters 

en Bloklands Gasthuis is aan tafel 

geschoven bij bewoners van locatie 

Davidshof voor een spelletje, een praatje 

of samen een kopje koffie drinken. 

 

Wat is er gezelliger dan met elkaar te 

luisteren en genieten van mooie muziek 

en voorstellingen in de gezellige, warme 

kapel van de Mannenzaal? Hier de 

activiteiten voor de komende periode . 

Vrijdag 23 maart om 20:00 

uur: Singer/songwriter Eddy Karrenbelt. 

Het programma dat hij gaat spelen en 

voordragen gaat over het ontdekken van 

de liefde. Reserveren is gewenst, via 

email: info@mannenzaal.nl 

De toegang van dit concert is gratis, maar 

een vrijwillige bijdrage na afloop wordt 

zeer op prijs gesteld. 

  

Zaterdag 24 maart om 20:00 uur: 

“Ramses en de Dief” – Reprise 

Ramses en de Dief is een vertelling, 

oorspronkelijk opgeschreven door 

Herodotus (485 v. Chr – 425/420 v. Chr),  

vader van de geschiedschrijving, die het 

(waarschijnlijk) van een Egyptische 

priester heeft vernomen. Kaarten: in de 

voorverkoop € 10,00; te reserveren via 

email: info@mannenzaal.nl. Kaarten aan 

de zaal kosten € 12,50. 

Zondag 8 april om 16:00 uur: ”Melodías 

del Corazón“ door Mónica Coronodao & 

Manito 

Zondag 15 april om 16:00 uur: Sopraan 

Ruzanna Nahapetjan en gitarist Martin van 

Hees 

Samen met getalenteerde gitarist Martin 

van Hees brengt de van oorsprong 

Armeense sopraan Ruzanna Nahapetjan 

deze middag een gevarieerd programma 

ten gehore met muziek van onder Jacques 

Brel, John Dowland, Fernando Sor en Astor 

Piazolla. 

Zondag 20 mei 2018 om 16:00 uur:  het 

Sonos trio 

In de serie ‘Mannenzaal Klassiek’  treedt 

op het Sonos trio. Dit trio bestaat uit 

pianist Caspar Vos, violiste Maria 

Kouznetsova en celliste Ketevan 

Roinishvili. 

Meer informatie kunt u vinden op de 

website van de mannenzaal: 

http://mannenzaal.nl/event-agenda/ 

 

 

 

http://mannenzaal.nl/event-agenda/
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiz2qGikeTZAhVIsaQKHXGwBgMQjRwIBg&url=https://www.ivn.nl/provincie/zuid-holland/activiteiten/uitgesteld-naar-5-februari-dkv-zuid-holland-ga-van-start-met-beleef-de-lente-2018-in&psig=AOvVaw2h-fB3B2pim0YUHf5z1nTW&ust=1520853041347240
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Om niet te vergeten… 

 

Locatie gegevens Wervershof 

Wervershoofstraat 157 

3826 EM Amersfoort 

telefoon: 033 4345600 

email: info@pietersenbloklands.nl  

Locatie gegevens Davidshof  

Achter Davidshof 1 

3811 BD Amersfoort 

telefoon: 033 4216500 

email: info@pietersenbloklands.nl  

 

Website van het Gasthuis 

www.pietersenbloklands.nl 

Facebook Gasthuis: 

www.facebook.com/pietersenbloklands  

Facebook Gasteling:   

www.facebook.com/Gasteling  

 

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. 

 

 

Zorgbemiddelaar  

Anneke van Immerzeel, email:  

zorgbemiddeling@pietersenbloklands.nl 

telefoon: 033 4545600 

 

Ondernemingsraad 

email: or@pietersenbloklands.nl 

Voorzitter: Karin Verlinden  

 

Medewerker Klachtenopvang  

Dhr. W. Ellenbroek, email: 

klachtenopvang@pietersenbloklands.nl  

of via het secretariaat: 033 4345600  

Stichting Vrienden van St. Pieters en 

Bloklands Gasthuis 

Wervershoofstraat 157, 3826 EM 

Amersfoort. Telefoon: 033 4345600 

email: info@vriendenpbgasthuis.nl 

website: www.vriendenpbg.nl 

IBAN NL81ABNA0467215219 

 

Redactie  

De redactie bestaat uit:  

Barbara Smit, Bettina van der Glas en 

Anneke van de Laar.  

Telefoon: 033 4345600 of email: 

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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