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De Verbinding  
Nieuwsbrief voor bewoners, hun familie, 

vrijwilligers en medewerkers van de 

locaties Davidshof en Wervershof. 

 

Vanuit de directie  
Het is eind 

november. De dagen 

worden korter, de 

eerste vrieskou 

heeft intrede 

gedaan. En bij deze weken hoort zowel de 

komst van Sinterklaas alsmede de aanloop 

van de Kerstdagen. Immers, de 

Adventsweken, de vier zondagen voor 1e 

kerstdag, zijn begonnen.  

Ook in het Gasthuis komen we langzaam 

in de december-roes. Menu’s voor 

Kerstmaaltijden worden samengesteld, we 

hopen dat de kalender in december 

verrijkt wordt, vooral met klassieke 

muziek. Een Kerst zonder de 

Weihnachtsmuziek is geen Kerst, zou ik 

zeggen. 

Binnen het Gasthuis nadert de afronding 

van de verbouwing van de 3e etage in 

Wervershof. Helemaal klaar zijn we niet in 

december; schilderwerk wat we zelf 

kunnen doen, dat gaan we uit 

kostenoogpunt in het eerste kwartaal 

2018 zelf uitvoeren. Met een nieuwsbrief 

die regelmatig uitkwam, en met 

mailberichten verstuurd aan ieder die 

actief betrokken was, hebben we elkaar 

op de hoogte gehouden van de 

vorderingen. Dat was een mooi proces. Als 

we klaar zijn, dan verneemt u. 

Vanzelfsprekend ! 

 

 

Deze periode hebben we de doorkijk voor 

het jaar 2018 opgesteld. Het jaarplan en 

de begroting voor 2018 staan in de 

grondverf, ze zijn inmiddels beiden 

besproken met de Cliëntenraad en de 

Ondernemingsraad. We verwachten 

binnenkort het jaarplan en de begroting 

voor 2018 gereed te hebben. De zorg- en 

WMO-contracten met zorgverzekeraars, 

zorgkantoor en gemeente zijn getekend. 

Dat is een vertrekpunt voor het nieuwe 

jaar. 

Het werken in het Gasthuis is veeleisend, 

het doet een beroep op ons  -  èn er zijn 

veel positieve ontwikkelingen in het 

Gasthuis . We zien uit naar de 

decembermaand. We merken dat er 

positief over het gasthuis gepraat wordt, 

binnen en buiten, en dat is mooi. Wat 

goed gaat, dat ‘vieren we’. Wat niet goed 

gaat en ons ter ore komt via vraag, signaal 

of klacht, dat pakken we serieus op. De 

samenwerking, wisselwerking, de 

positieve interactie tussen medewerkers, 

cliënten, familie en vrijwilligers, dat is een 

groot goed. Dat maakt ons Gasthuis sterk. 

Volgend jaar is het jaar waarin we 625 jaar 

bestaan als Gasthuis, en terecht maken we 

er een jubileumjaar van. U hoort er 

komend jaar meer van ! 

Ik wens u een plezierige decembermaand 

en leesplezier met deze Verbinding. 

Bob Pluijter, bestuurder 

 



 

 

De Verbinding, jaargang 2 , nummer 11, december 2017  Pagina 2 van 16 

Vanuit locatie Davidshof 

 

Kleinschalig wonen Davidshof 

 

Familieavond zorggeluk 

Twee keer per jaar organiseren wij 

mantelzorgbijeenkomsten waarin Bureau 

zorggeluk ons meeneemt in de leefwereld 

van dementie. Voor mantelzorgers een 

moment om hun vragen te stellen en 

ervaringen te delen. Op deze avond wordt 

uitleg gegeven over hoe wij aan kunnen 

sluiten bij de belevingswereld van mensen 

met dementie. Ook wordt er uitleg 

gegeven over de verschillende stadia van 

dementie. Bezoekers van deze avonden 

geven ons terug dat het hen helpt in het 

contact met hun partner, familielid of 

kennis. In het voorjaar van 2018 vindt er 

opnieuw een bijeenkomst plaats.  

Geralde Schreuder, teamleider KSW  

 

Wonen en Welzijn Davidshof 

 

Cliëntenraad Davidshof  

In haar vergadering van 6 november heeft 

de cliëntenraad locatie Davidshof (CRDH) 

o.a.de volgende onderwerpen besproken: 

 Wij zijn bijgepraat over de 

ontwikkelingen rond het project 

voeding. Wij hebben geconstateerd 

dat de eerste resultaten zichtbaar 

worden, maar dat het nog even zal 

duren voordat het project zal zijn 

afgerond; 

 Twee leden van de CRDH hebben 

meegedacht over de ontwikkelingen 

binnen Davidshof. Passen deze nieuwe 

ontwikkelingen nog wel bij de eerder 

geformuleerde uitgangspunten zoals 

vastgesteld bij de start van de 

nieuwbouw? 

 Wij hebben kritische opmerkingen 

gemaakt over de nieuwe afspraken 

rond de voetverzorging. Afgesproken 

is dat er na een aantal maanden 

gezamenlijk een evaluatie zal 

plaatsvinden; 

 Gezien een gebrek aan belangstelling 

stopt de CRDH met het organiseren 

van een spreekuur voor “cliënten”. 

Mocht u contact met CRDH willen 

opnemen, dan kunt u dit doen middels 

het sturen van een mailtje. Er wordt 

dan snel contact met u opgenomen; 

 Wij hebben ingestemd met een andere 

invulling van de medezeggenschap 

binnen PBG. Met ingang van 01-01-

2018 zal de formele medezeggenschap 

worden verzorgd door een 

gezamenlijke cliëntenraad. Deze raad 
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zal bestaan uit zes leden, waarvan drie 

leden voortkomen uit de locatie 

Davidshof. De “belangen” van de 

locatie Davidshof zullen worden 

behartigd door een lokale raad (de 

huidige CRDH). Het is uiteraard de 

bedoeling dat er een goede 

afstemming tussen beide raden zal 

plaatsvinden; 

 Drie van onze leden hebben te kennen 

gegeven met ingang van 01-01-2018 

hun zetel ter beschikking te stellen. 

Twee hebben geen formele binding 

meer met het PBG en de derde doet 

dit vanwege drukke werkzaamheden; 

 Wij zijn dus met spoed op zoek naar 

vervanging. Wilt u op “beleidsmatig” 

terrein iets betekenen in de lokale 

raad Davidshof dan wel in de 

gezamenlijke raad van PBG, dan 

verzoeken wij u via de mail contact 

met ons op te nemen; 

 De volgende vergadering van onze 

raad vindt plaats op maandag  

11 december 2017. Mocht u te 

bespreken onderwerpen onder de 

aandacht van de CRDH willen brengen, 

dan kunt u dit melden via 

crdavidshof@pietersenbloklands.nl 

 

Even voorstellen 

Eindelijk neem ik eens de tijd om mijzelf 

voor te stellen. Mijn naam is Tineke 

Stolker, sinds eind januari werk ik op 

locatie Davidshof en heb het reuze naar 

mijn zin. Mijn zoon Dajo is 23 en woont al 

een paar jaar op kamers in Den Bosch. 

Mijn vriend Jan Nanco en ik wonen 

heerlijk in Driebergen. 

In een grijs verleden heb ik mijn diploma 

activiteitenbegeleiding behaald en heb 

mijn ervaring met name in de Psycho 

Geriatrie opgedaan. Doordat ik een 

bijzondere band had met mijn oma die 

dementie had, heb ik voor die richting 

gekozen. Ondanks de andere beroepen die 

ik geprobeerd heb, bleef mijn hart mij 

daar naar toe trekken. 

 

Wat mij hier op mijn 

nieuwe werkplek 

raakt, is het feit dat 

de medewerkers tot 

in de top toe zo 

begaan zijn met de 

bewoners. Het 

streven naar korte 

lijntjes in de organisatie structuur en 

contact met de bewoners is 

bewonderingswaardig. Regelmatig word ik 

aangesproken met de vraag of ik voor 

iemand een activiteit kan verzinnen en 

daar spreekt de betrokkenheid uit en ligt 

de uitdaging. Gelukkig staan wij van de 

activiteitenbegeleiding er niet alleen voor. 

De zorg wil zich ook inzetten om daar aan 

toe te voegen waar ze kunnen naast hun 

drukke werkzaamheden. Dan hebben we 

nog de mensen die kosteloos, enthousiast 

en respectvol voor de bewoners 

klaarstaan, de vrijwilligers en die vangen 

zeker een deel van de vraag op. Dankzij de 

inzet van Ellen Wielinga hebben we een 

aardige basis aan vrijwilligers, maar er zijn 

veel bewoners dus de vraag is nog steeds 

groot. Al is het maar voor een half uurtje 

mailto:crdavidshof@pietersenbloklands.nl
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjPuYjmk-bXAhUBKFAKHUnbAK4QjRwIBw&url=http://blog.seniorennet.be/eliza/archief.php?ID%3D215917&psig=AOvVaw32MZ-hdOkDCEXNf_ikQB8c&ust=1512126341148190
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om een spel met iemand te doen, te 

wandelen etc.  

Sinds begin dit jaar hebben we een 

enorme collectie met de leukste boeken, 

dvd’s, cd’s  en spellen van Pro Senior.  

De meeste dingen daarvan kunt u gewoon 

even bij ons komen lenen om met een 

bewoner te doen. Net zoals de boekjes, 

puzzels en spellen die door verschillende 

mensen hier gewoon worden gebracht. 

Wij zijn er blij mee. Wilt u dat we met u 

mee denken over wat u kunt doen met 

een bewoner? Kom gerust langs of samen 

met onze activiteiten meedoen. 

 

Stel dat u op zolder kijkt en een oude 

sjoelbak ziet staan waar u niets meer mee 

doet…(dan gaan wij hem inkorten voor 

diegenen die geen kracht meer hebben 

voor het normale sjoelen) of leuke c.d.’s 

die u niet meer gebruikt omdat alles 

digitaal gaat, etagères, theemutsen, 

theekopjes en schotels etc. Denk aan ons! 

Nou ja, ik bedoel aan het plezier dat u de 

bewoners daar uiteindelijk mee doet. 

Warme groet, Tineke Stolker 

 

Terugblik van de activiteitenbegeleiding 

We hebben veel gedaan in het afgelopen 

jaar. Gluren bij de buren, optredens, 

pannenkoeken bakken met Koopmans, 

Lepeltje Lepeltje high tea, borrel en hapjes 

aan de overkant,  high tea met leerlingen, 

week van de waarden met 

waardenschildjes, piraten en een 

contactclown, bingo met de politie, hand 

schudden van de koning, bingo met 

scholen, SMAAK, kunst en workshops... en 

dan ben ik vast e.e.a. vergeten 

Stichting Buitengewoon Fiets komt hier 

elke week met bewoners fietsen. Een zeer 

geliefde bezigheid. Daarover binnenkort 

meer en ons verlangen naar een eigen 

duofiets. 

Kleinschalig wonen 

Mijn collega Madeleine is nu een aanwinst 

op de Groenmarkt en is daar vol 

enthousiasme de opleiding begonnen.  

We missen haar zeker wel! Ze heeft zich 

maandenlang vol ingezet voor de 

activiteiten. En daarvoor natuurlijk al 

lange tijd als vrijwilligster. Onze dank! 

We zijn voor Kleinschalig wonen pas 

begonnen met een workshop ‘beeldend’ 

als opvolger van de zeer succesvolle 

Timeslips en de muziekworkshop. Deze 

cursus ‘beeldend’ duurt tot begin januari. 

Over de afsluiting berichten we nog. 

De vrijwilligers van Kwintes draaien de 

inloopochtend op maandagochtend. 

Tijdelijk met hulp van de 

activiteitenbegeleiding. 

De dinsdagochtend met ‘bewegen’ is het 

drukst bezet. Een hele klus voor mijn 

enthousiaste, sportieve, zorgzame en 

nieuwe collega Jamila Boudkabout en de 

actieve vrijwilligers.  

De activiteiten in het Tuinatelier lopen 

gesmeerd, mede dankzij onze trouwe 

vrijwilligers.  

De vrijwilligers die de nagels lakken komen 

nu zelfs uit eigen beweging elke week! Een 

hele rustige, sfeervolle, gezellige ochtend 

is het resultaat. 

De individuele activiteiten en de 

activiteiten op de huiskamers worden met 

enthousiasme ontvangen. 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjPuYjmk-bXAhUBKFAKHUnbAK4QjRwIBw&url=http://blog.seniorennet.be/eliza/archief.php?ID%3D215917&psig=AOvVaw32MZ-hdOkDCEXNf_ikQB8c&ust=1512126341148190
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjPuYjmk-bXAhUBKFAKHUnbAK4QjRwIBw&url=http://blog.seniorennet.be/eliza/archief.php?ID%3D215917&psig=AOvVaw32MZ-hdOkDCEXNf_ikQB8c&ust=1512126341148190
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Zorg Thuis 

Het begin is er: aparte activiteiten voor 

Zorg Thuis. Op maandag is er al lange tijd 

een enthousiast koppel vrijwilligers dat ‘fit 

bij de koffie’ geeft. Op woensdagochtend 

zijn er vrijwilligers die de Crea inloop 

draaien en op donderdagochtend is er 

hersengym. Op vrijdagmiddag is er elke 

week wat anders met behulp van steeds 

wisselende vrijwilligers. We wachten met 

smart op het herstel van de zaterdag 

voorleesvrijwilliger. We kregen al de 

volgende klacht van een bewoonster: kan 

ik niet eens rustig een boekje lezen? Er is 

altijd wat te doen.  

 
Bij de high tea op de eerste vrijdag van de 

maand blijft het leuk om lekkere hapjes bij 

de thee te bedenken. De prachtig mooie 

theepotten die we hebben dankzij de inzet 

van Madeleine zijn elke maand weer 

onderwerp van gesprek. 

Elke derde vrijdag van de maand is er 

bingo. Bij ons geldt: iedereen prijs! De 

Sinterklaasbingo is helaas al voorbij, 

waarbij er bijvoorbeeld  marsepein te 

winnen viel. Bij een valse bingo moest er 

natuurlijk een sinterklaaslied gezongen 

worden. 

Het Grand café op de laatste vrijdag van 

de maand begint bekendheid te 

verwerven. Hier kan voor een schappelijk 

prijsje wat gedronken en gesmikkeld 

worden. De afsluiting van november was 

een groot succes. Een optreden met 

meezingers kon zelfs verschillende 

bewoners tot dansen verleiden. Na afloop 

zei een bewoonster tegen de artiest: 

 “Weet u wel hoe lang het geleden is dat ik 

gedanst heb en hoe heerlijk ik het vond?” 

 

Activiteiten in december 

De decembermaand klopt aan. Ook dan is 

er weer veel te doen. Natuurlijk zijn al 

onze activiteiten 

deze maand 

bijzonder en in het 

passende thema. 

Maar we hebben 

extra’s: 

 

1 december is er voor Zorg Thuis geen 

High Tea maar een ‘heerlijk middagje’ in 

het teken van Sinterklaas.  

Op 5 december verwachten we hoog 

bezoek op de huiskamers van Kleinschalig. 

Elke huiskamer viert feest op een eigen 

wijze.  

Op 14 december  is er een heel gezellige 

muzikale, schilderachtige Kerstmiddag in 

het Tuinatelier voor Kleinschalig wonen. 

De details volgen later. 

Op 15 december is er een Kerstconcert 

van blokfluitensemble “HOUTGREEP  

Op 19 december maken we mooie 

kersstukjes. 

22 december:  Kerstbingo voor Zorg Thuis 

Op 31 december is er voor Zorg Thuis een 

‘lekkere-hapjes-buffet’ met muzikale 

ondersteuning en een traditionele 

afsluiting van het jaar. 

Tineke Stolker, activiteitenbegeleidster



 

 

De Verbinding, jaargang 2 , nummer 11, december 2017  Pagina 6 van 16 

Vanuit locatie Wervershof 

 

Wonen en Welzijn Wervershof 

Ingezonden  

Beste lezers, bewoners van ons huis,  

aan allen die dit stukje lezen.  

Het is zomaar uit mijn hart gegrepen.  

We zullen het allen meemaken, het 

verliezen van een dierbare, geliefde, 

familie of iemand die belangrijk in uw 

leven is geweest, en waar u van gehouden 

heeft. 

 

Met het ouder worden, na een werkzaam 

leven, een zorgend leven, gaat de 

gezondheid achteruit en nemen de 

krachten af. Wat staat ons te wachten en 

hoe? Vaak krijgt men medicijnen en moet 

men rustiger gaan leven.  

 

Gelovigen trachten innerlijke kracht  

te vinden in gebed en aanvaarding. God 

onze Almachtige Vader heeft ons 

geen kalme reis beloofd maar wel een 

behouden thuiskomst bij Hem in het 

Vaderhuis! Met liefde, gelukkig dat wij 

daar veel steun in vinden. 

Geloof geeft rust en aanvaarding dat wij 

opgenomen worden in zijn Koninkrijk 

en één worden met Hem, de Allerhoogste 

ons aller Vader, ondanks onze  

tekortkomingen. Wat is Gods genade toch 

groot in de liefde die Hij heeft 

voor ons zondige mensen.  

Dat wij dit vooruitzicht met vreugde en 

dankbaarheid tegemoet mogen zien.  

Gods liefde is zo onnoemelijk groot, dat 

Hij onze verkeerde dingen vergeeft en 

genade schenkt in zijn liefdevolle houding. 

Jezus wil ons bij de hand nemen en ons in 

het Vaderhuis een plaats geven.  

Gods name worden geheiligd, nu en tot in 

eeuwigheid.  

Mevr. Toos de Boer- Pielage, bewoonster 

locatie Wervershof 
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Gespreksgroep 

Beste bewoners van het St. Pieters en 

Bloklands Gasthuis,  

Waar staat de gespreksgroep 

voor en wat zijn de gespreksthema’s? 

Wij proberen Gods woord op een 

eenvoudige manier te vertalen naar de tijd 

waarin wij leven, en hoe ermee om te 

gaan. Ook is de afspraak dat al wat 

men deelt, niet wordt gedeeld met 

anderen in het St. Pieters en Bloklands 

Gasthuis.  Zou u ook willen deelnemen aan 

de gespreksgroep, kom vrijblijvend binnen 

in de bibliotheek op de woensdagmiddag 

eens in de twee weken om 14.30 uur. 

Gezegende feestdagen, en een zalig en 

gelukkig 2018 toegewenst voor u allen. 

Namens de gespreksgroep,  Jaap de Boer 

 

Even voorstellen  

Beste allemaal,   

Ik zal mezelf even 

voorstellen. Ik ben 

Toos Klee, ik ben  

gehuwd en heb twee 

zonen, een 

schoondochter en 

twee kleindochters. 

Graag doe ik aan intuïtief schilderen en 

hou ik van wandelen. Ik ben jaren actief 

geweest in de zorg, waarvan de laatste 

jaren op een dagbehandeling als 

activiteiten begeleidster. In verband met 

de afwezigheid van Maaike kom ik tijdelijk 

bij de activiteiten ondersteunen. Komende 

tijd kunt u mij tegenkomen bij de 

activiteiten.  

Met vriendelijke groet, Toos Klee 

Biljart cadeau 

Namens de stichting Waterlijn 

Rondvaarten Amersfoort schenken wij dit 

biljart aan het St. Pieters en Bloklands 

Gasthuis voor de bewoners van de locatie 

Wervershof. Wij hopen dat de bewoners 

er lang plezier van mogen hebben. 

Evert ter Burg, Waterlijn Amersfoort  

Namens de bewoners van locatie 

Wervershof:  heel hartelijk dank aan 

Stichting Waterlijn Amersfoort voor dit 

mooie geschenk! 
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December activiteiten Wervershof  

1 december: bezoek van de Sint. 

8 december: versieringen maken voor in 

de kerstboom. 

12 december: we gaan 

de kerstbomen 

optuigen, bewoners die 

willen helpen met 

versieren zijn van harte 

welkom vanaf 10.00 

uur.  

Op 14 december zijn er geen activiteiten 

i.v.m. de kerstmarkt voor de medewerkers 

en vrijwilligers.  

17 december: kerststukjes maken in 

samenwerking met de Felini foundation. 

Kleinkinderen zijn daarbij van harte 

welkom.  

19 december: kerkdienst. 

21 december: kerstdiner. 

 
22 december: mini concert Vathorst koor. 

 

31 december: optreden van de Boa’s. 

Vuurwerk afsteken in de avond.  

 

Dianne Maaskant, activiteitenbegeleidster 

 

 

Duofiets 

We zijn begonnen met het fietsen met de 

duofiets. Wie lijkt het nou niet leuk om 

weer eens de wind in de haren en langs 

het gezicht te voelen? Er hebben zich 

inmiddels twee vrijwilligers aangemeld die 

graag met u willen fietsen. 

Alle bewoners krijgen binnenkort een 

folder in de brievenbus waar op staat hoe 

en waar u de fiets kunt reserveren. Als uw 

familie het leuk vindt om een stukje met u 

te fietsen is dat natuurlijk ook mogelijk, zij 

kunnen de fiets ook reserveren.  

We wensen iedereen veel fietsplezier. 

Met vriendelijke groet, Ellen Wielinga 

Coördinator vrijwilligerswerk 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjqi421kObXAhUQZVAKHZ_FBp0QjRwIBw&url=https://rheden.nieuws.nl/nieuws/109867/heb-je-een-plekje-over-bij-je-kerstdiner/&psig=AOvVaw31gDabizECb6-JKiECpEWq&ust=1512125448078280
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj_rsjhkubXAhWMmbQKHQBWC6wQjRwIBw&url=https://www.boasmartkoor.nl/&psig=AOvVaw3BSS30PsPS3yQdnYTJLUSL&ust=1512126079496930
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjN2LP8kubXAhXJLFAKHboZD8sQjRwIBw&url=https://www.labastiedurfe.com/store/reveillon-de-st-sylvestre-sans-chambre/reveillon-de-st-sylvestre---menu-hors-boissons-1p&psig=AOvVaw0v--B4ycIb7-MQvr5PQN7G&ust=1512126125395984
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Vanuit het Gasthuis 

 
Lichtjesavonden 

De mensen van voorbij,  

we noemen ze hier samen. 

De mensen van voorbij,  

wij noemen ze bij name. 

Zo vlinderen ze binnen,  

in woorden en in zinnen 

En even zijn we bij elkaar,  

aan het einde van het jaar.  

‘De mensen van voorbij’ (Hanna Lam) 

 

Op beide locaties is een ‘lichtjesavond’ 

gehouden, op 21 november op locatie 

Davidshof en op 23 november op locatie 

Wervershof. Wij herdachten de bewoners 

die in het afgelopen jaar overleden zijn. 

Een bijzondere avond waarin woorden, 

muziek en ontmoeten elkaar afwisselden. 

Familieleden en medewerkers haalden 

samen herinneringen op.  

We herdachten en deelden mooie 

momenten met elkaar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‘Als EVV-er krijg ik vaak na het overlijden 

van een bewoner, een mooi gebaar in de 

vorm van een brief of presentje voor de 

laatste zorg. Dit waardeer ik erg.  

In mijn gedicht neem ik de bewoners mee 

die ik met veel plezier heb mogen 

verzorgen. 

Het doet mijn hart smelten als ik de 

volgende tekst van een familielid lees met 

de gedachtegang; hier staan wij voor! 

“Met grote bewondering en respect 

hebben wij gezien hoe zorgvuldig en 

liefdevol jullie onze tante hebben verzorgd 

en begeleid in haar laatste levensjaar . 

Zij aanvaardde haar afhankelijkheid mede 

zo goed door jullie niet aflatende zorg en 

voor ons was het geruststellend te weten 

dat ze in goede handen was”.  
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Vandaag steken wij een kaarsje aan voor 

de lieve mensen die zijn heen gegaan. 

 

Om stil te staan en aandacht te geven aan 

de betekenis van hun leven. 

Het mooiste van herinneringen is dat 

niemand ze van je af kan nemen  

Want ze blijven voor altijd in je gedachten 

en in je hart 

Een stralende ster die vanaf de zijlijn aan 

de hemel, de aarde gadeslaat  in de stille 

hoop gevonden te worden heeft recht op 

gezelschap . 

Kom, doe de lichtjes aan, samen 

schitteren wij de weg naar andermans 

hart. 

 

Zoals een bewoner dat omschreef: 

Hiervoor een diepe buiging!  

 

Bijdrage van Saskia Hanoeman, EVV-er 

Kleinschalig wonen Davidshof tijdens de 

lichtjesavond  

 

 

 

 

De tuin 

Als het even kan de tuin in. 

Alleen bij regen niet. 

En als het koud is wat korter, dik 

aangekleed. 

De tuin in. 

De jaargetijden volgen elkaar moeiteloos 

op. 

Sneeuwklokjes, narcissen, tulpen. 

Geurende lavendel en witte rozen in één 

bed. 

Mozes in het biezen mandje zoals  vroeger 

thuis. 

We lopen een rondje en nog één en nog 

één. 

Handen door de rozemarijn 

en de geur opsnuiven.  

Een braam. 

De zon op je huid. Een 

verkoelend briesje. 

Zintuigelijk waarnemen. 

Weinig woorden, alleen “oh heerlijk…, wat 

heerlijk”.  

O ja, en korenbloemen. Zo blauw, zo mooi. 

Bijdrage van Frans Snijders, familielid van 

een cliënt van Davidshof. Hij heeft dit 

gedicht voorgedragen tijdens de 

lichtjesavond op 21 november als 

dankbetuiging voor de prachtige tuin op 

locatie Davidshof.  
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Succesvolle carrièredagen 

Medewerkers van het St. Pieters en 

Bloklands Gasthuis kijken terug op een 

paar mooie beursdagen tijdens de 

Carrièredagen. Samen met 19 andere 

zorginstellingen stonden we op 17 en  

18 november in de stand van Utrecht 

Zorg. De mogelijkheid werd geboden om 

met het skillslab te oefenen in het 

injecteren, onder begeleiding van Martine, 

de opleidingsfunctionaris. 

 

 

 

 

 

 

Ook werden bezoekers uitgenodigd deel 

te nemen aan een quiz. Een 15 tal 

quizvragen met als thema “dementie” 

konden worden beantwoord op een 

formulier en ingeleverd worden in de 

Quizbus. Door velen is hier enthousiast 

aan deel genomen.  

 

 

 

 

 

Met flyers die werden uitgereikt werd 

verwezen naar onze website en onze 

vacatures. En dat alles om het Gasthuis als 

werkgever nog beter op de kaart te 

zetten.  

Kortom: mooie dagen om het St. Pieters 

en Bloklands Gasthuis onder de aandacht 

te brengen.  

 

Prijscorrectie  

Vanaf januari 2018 worden de prijzen voor 

de waskosten en aanvullende diensten 

verhoogd.  

 

Nadat de cliëntenraad eerder al positief 

advies gegeven heeft, is het besluit 

genomen om een minimale prijscorrectie 

door te voeren op aanvullende diensten 

van gemiddeld 1,34%.  

De prijsaanpassing wordt doorgevoerd 

vanuit de prijzen die in 2017 geldig zijn. 

De bedragen worden afgerond op € 0,05, 

dus geen eurocent bedragen meer.  

De waskosten 

stijgen met 1,89%. 

Hierbij wordt geen 

afronding op 

eurocent gemaakt.  

 

Aan alle bewoners 

zullen we de nieuwe prijzen doen 

toekomen. Ook komen de prijzen op onze 

website te staan.  

Wouter Huis 

Teamleider verhuur en facilitair  
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Plastic doppen voor KNGF Geleidehonden 

Er wordt nog steeds heel hard gespaard 

binnen het St. Pieters en Bloklands 

Gasthuis. Geweldig!! Soms bereiken mij 

vragen. Ik zal er een aantal beantwoorden. 

De recylce bedrijven zijn wel wat kritischer 

geworden en hebben de regels wat 

aangescherpt. Een paar regels heb ik 

hierin meegenomen. Om tegemoet te 

komen aan een wens staan er sinds kort 

op beide locaties groene afvalcontainers, 

in de buurt van de recepties. 

Hoeveel doppen zijn er nodig om een 

hond op te leiden? 

De basisopleiding van 

onze honden kost 

€5.000,-. Alle kosten 

zijn hierin inbegrepen. 

Voor deze 

basisopvoeding zijn 

ongeveer 11 miljoen 

doppen nodig.  

 

Is er een einddatum voor de actie? 

Wegens het grote landelijke succes zit er 

geen einddatum aan de actie en gaan wij 

graag, samen met jullie, gestaag verder!  

 

Waarom mogen er alleen harde plastic 

doppen worden gespaard? 

Alleen dan weten we zeker dat de doppen 

uit die grondstoffen bestaan die het 

recyclebedrijf aanneemt en KNGF 

Geleidehonden daarvoor een vergoeding 

geeft.  

Wat wordt er na recycling van de doppen 

gemaakt? 

Van de doppen worden plastic pallets 

gemaakt. Niet alleen het plastic recyclen is 

dus milieubewust. Het spaart ook bomen 

die anders voor de pallets waren gebruikt. 

 

we sparen alleen doppen en deksels die 

hard zijn.  

Als deksels makkelijk te verbuigen zijn of 

dubbel te vouwen mogen ze niet 

ingezameld worden.  

Waarom doen we dat? Zachter plastic 

smelt op een andere wijze tijdens het 

recycleproces. Dit verstoort en vervuilt het 

proces, wat extra kosten met zich kan 

meebrengen voor ons.  

De doppen en deksels moeten vrij van 

andere materialen zijn.  

Er mag bijvoorbeeld geen karton, metaal 

of rubber aan vastzitten. Als verwijderen 

niet lukt, moet de dop weggegooid 

worden.* Waarom is dat zo? De doppen 

worden vermalen en als korrels verkocht 

om er uiteindelijk plastic pallets van te 

maken. Andere materialen verstoren dit 

recycleproces en zorgen ervoor dat de 

kwaliteit van de korrels achteruit gaat. 

Daardoor leveren ze minder op of moeten 

ze soms zelfs afgekeurd worden.  

* Uitzondering zijn de ‘siliconen’ 

binnenzijden van frisdrankdoppen.  
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Deze zijn vaak zo lastig te verwijderen dat 

deze mogen blijven zitten. 

We zamelen doppen alleen in als ze 

schoon zijn. Waarom is dat zo?  

De zakken met doppen zullen geruime tijd 

opgeslagen staan bij het depot. Zijn de 

doppen niet schoon, dan gaan ze 

schimmelen en stinken. De dop afspoelen 

is voldoende. 

Laat u zich niet ontmoedigen door 

bovenstaande regels en blijf vooral 

doorsparen. Ik heb niet geteld maar ik heb 

al heel veel vuilniszakken vol doppen 

ingeleverd bij de Atletiekvereniging AV 

Altis. Mij is gevraagd alle spaarders van 

het St. Pieters en Bloklands Gasthuis heel 

hartelijk te bedanken, dat doe ik graag.    

Heel hartelijk bedankt!  Hanneke Turnhout 

 

 

De nacht gekeerd… 

De dagen worden korter, het licht wordt 

schaarser. We zullen de uitdrukking 

herkennen: we gaan de donkere dagen 

van Kerst  tegemoet. We doen de 

gordijnen eerder dicht en binnen maken 

we het gezellig. Dan verwarmen wij ons 

zelf met licht en lekkers. 

Maar soms is het bij ons ook van binnen 

koud en donker. Dan helpt een beetje 

gezelligheid niet. Omdat met Kerst ook 

zoveel dingen moeten: het moet leuk zijn 

en sfeervol. Maar van binnen kun je je 

koud en leeg voelen. Het donker buiten 

correspondeert met het donker in jezelf. 

 

Misschien dat u zich dan herkent in die 

herders in het kerstverhaal. Ze hielden de 

wacht bij hun kudde. Ze waren wakker 

midden in de nacht. Die herders doen ons 

denken aan de slapeloze nachten waarin 

ook wij geen rust vinden. Nachten waarin 

ook wij wakker kunnen liggen. Onze 

gedachten en zorgen staan ’s nachts niet 

stil. Wie wel eens wakker heeft gelegen in 

de nacht weet hoe dat is…er lijkt geen 

eind te komen. Je snakt naar het licht van 

de morgen.  

Het treft mij dat in het kerstverhaal het 

donker onderbroken wordt.  

 

 

 

 

 

 

Het geschiedt dat de nacht gekeerd wordt. 

Wakker liggende herders worden verlicht 

door een engel. De glans van de engel 

begrenst het donker van de nacht. “Wees 

niet bang”, zegt de engel: “Er is een licht 

dat sterker is dan het donker”, in een 

mensenkind is het opgelicht”. 

Wat de herders overkomt kan ook nu nog 

werkelijkheid worden. Niet alleen met 

Kerst maar iedere keer als onze nacht 

verandert. Als de duisternis van ons hart 

helder wordt. Als ons gedwongen waken 

een onverwacht antwoord krijgt. Als 

ongedacht de nacht gekeerd wordt… 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjPuYjmk-bXAhUBKFAKHUnbAK4QjRwIBw&url=http://blog.seniorennet.be/eliza/archief.php?ID%3D215917&psig=AOvVaw32MZ-hdOkDCEXNf_ikQB8c&ust=1512126341148190
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Kerstnacht 

Licht jaagt het donker op 

En straalt het schijnsel van het vuur 

Teniet. 

 

Bedek je ogen,  

Bedek je ogen 

Voor dit licht 

Valt het bestaan. 

Het mager bestaan van tekort op tekort 

Voorgoed in duigen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dan staat het lied  

aan de lucht 

ongehoord vol 

verzadigd van vrede 

 

Het sneeuwt van de hemel: 

Ere 

Vrede 

Welbehagen 

 

Deze nacht draait de wereld om 

Wie de hand van het Kind vat 

Vindt de vrede getekend. 

(Joke Verweerd). 

 

Goede Kerstdagen.  

Ds. René Rosmolen, Geestelijk Verzorger  

St. Pieters en Bloklands Gasthuis. 
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De redactie van  

de Verbinding wenst  

u en uw naasten 

prettige kerstdagen  

en een  

voorspoedig 2018. 
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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:  
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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