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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 oktober. 

De Vathorstrun heeft 

afgelopen weekend 

bijna 900 ( ! ) 

kinderen en 

jongeren op de been gebracht. Met elkaar 

renden zij maar liefst bijna € 5000 bij 

elkaar, en daarmee kon een duo fiets 

geschonken worden aan de bewoners in 

Wervershof. Amper een paar dagen later 

kwamen Zijne Koninklijke Hoogheid 

Koning Willem Alexander en Koningin 

Maxima lopend langs Davidshof en menig 

bewoner kon hen letterlijk de hand 

schudden. Twee mooie ‘events’ eind 

oktober. 

In het St. Pieters en Bloklands  Gasthuis 

merken we dat het najaar wordt. De 

verwarming is weer aan, het buiten zitten 

in één van onze mooie tuinen of balkons, 

in het zonnetje, is voor een aantal 

maanden voorbij. We hebben een mooie 

maar drukke maand oktober achter de rug 

en bereiden ons voor op de komende 

twee maanden, november en december, 

waarin we het jaar 2017 gaan afsluiten. 

We beogen dat in overleg met bewoners 

en familie, op een warme, gezellige 

manier invulling te geven, maar ook met 

betekenis geven en positief ‘stil staan bij’. 

We hebben een nieuw kabinet en nieuwe 

bewindspersonen op de portefeuilles 

wonen en zorg. We zijn reuze benieuwd of 

bezuiniging in de wijkverpleging doorzet of 

niet. In het Gasthuis gaan wij in volharding 

en met optimisme verder. De contour van 

de begroting 2018 wordt langzaam 

duidelijk; we zullen de financiële ruimte en 

de formatie bespreken met de 

leidinggevenden maar uiteraard ook met 

de Cliëntenraad en de ondernemingsraad. 

Het Gasthuis wil meer formatie kunnen 

bieden aan de zorgteams vergeleken met 

de begroting van 2017. Ook willen we 

extra middelen beschikbaar hebben voor 

scholing en opleidingen; dat we als 

werkgever laagdrempelig zijn, 

toegankelijk, en kansen aan medewerkers 

bieden om zich verder te ontwikkelen en 

te ontplooien, dat vinden we belangrijk. 

Samengevat: het werken in het Gasthuis is 

veeleisend, het doet een beroep op ons  -  

èn er zijn veel positieve ontwikkelingen in 

het Gasthuis . Dat merken we, er wordt 

over gepraat binnen en buiten het 

Gasthuis 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. 

Op dit moment is de verbouwing op de  

3e etage van de locatie Wervershof, 

kleinschalig wonen, gaande. Na een jaar 

van voorbereiden zijn we zover, niet om 

de spade in de grond te zetten, maar wel 
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om over te stappen op 4 in plaats van 5 

woongroepen, met een betere en 

gezondere personeelsbezetting per 

woongroep. We zitten nog even in de 

rommel van de verbouwing en dat vraagt 

flexibiliteit en improvisatie, net als een 

verbouwing thuis. Dank voor ieders 

medewerking. Dat is erg fijn en belangrijk.  

Ik wens u leesplezier met deze Verbinding. 

Bob Pluijter, bestuurder 

 

Vanuit locatie Davidshof 

 

 

Wonen en Welzijn Davidshof 

Cliëntenraad Davidshof  

In haar vergadering van 9 oktober 2017 

heeft de cliëntenraad locatie Davidshof 

(CRDH) de volgende onderwerpen 

besproken:  

 Wij hopen dat wij binnenkort wat 

meer kunnen vertellen over mogelijke 

veranderingen op het terrein van 

belastingen en verzekeringen op het 

moment dat een bewoner binnen PBG 

gaat verblijven; 

 Het project voeding en gastvrijheid 

loopt helaas wat vertraging op. Een lid 

van CRDH is hierbij heel actief 

betrokken. Uiteraard zijn wij 

benieuwd naar het uiteindelijke 

resultaat; 

 CRDH heeft bij de bestuurder 

opnieuw aandacht gevraagd voor de 

vergoeding van de pedicure. Naar wij 

hebben begrepen ontvangen 

“bewoners” nadere informatie 

hieromtrent; 

 Wij hebben vernomen dat er binnen 

Davidshof, indien daar behoefte aan 

is, een slaapvoorziening gerealiseerd 

kan worden op het moment dat er in 

de nacht door familie gewaakt moet 

worden; 

 Op de eerstvolgende vergadering van 

de Centrale Cliëntenraad (CCR) zullen 

wij opnieuw aandacht vragen voor de 

personeelsbezetting op KSW; 

 Binnen CRDH hebben wij uitvoerig stil 

gestaan bij de gewenste 

veranderingen op het gebied van 

medezeggenschap. Wij zijn akkoord 

met een meer centrale rol van een 

cliëntenraad en het instellen van 

locatieraden, waarbij wij het wel heel 

belangrijk vinden dat de invloed van 

de locatieraden op het gebied van 

lokale (Davidshof) ontwikkelingen 

voldoende gewaarborgd blijft. Om die 

reden zullen drie leden vanuit de 

lokale raad zitting nemen in de 

cliëntenraad. Op dit moment wordt 

verder gewerkt aan diverse 

reglementen; 
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 Binnen CRDH bewaken wij de 

afspraken die op de jaarlijkse 

huurdersbijeenkomst zijn gemaakt; 

 Wij hebben besloten te stoppen met 

de tweemaandelijkse spreekuren van 

CRDH. In de praktijk blijkt hier 

nauwelijks tot geen belangstelling 

voor te zijn. Als alternatief zullen wij 

ons oor te luister blijven leggen 

tijdens de familiebijeenkomsten. 

Daarnaast blijft het mogelijk om via 

het mailadres contact te zoeken met 

de CRDH;  

 Wij zijn enthousiast over de “nieuwe” 

plannen rond dagbesteding. Om die 

reden hebben wij dan ook de 

subsidieaanvraag van harte 

ondersteund; 

 De volgende vergadering van onze 

raad vindt plaats op maandag  

6 november 2017. Mocht u te 

bespreken onderwerpen onder de 

aandacht van de CRDH willen 

brengen, dan kunt u dit melden via 

crdavidshof@pietersenbloklands.nl. 

 

 

 

Marjan Berk bezocht Mannenzaal 

Twee en twintig kleine bedsteden, fris 

opgemaakt, schone handdoek aan de 

deurpost, een po op een plankje in de 

hoek … de Mannenzaal van het Sint 

Pieters Gasthuis met aangrenzende kapel 

stamt uit het jaar 1390 en is in Europa de 

oudste bewaarde ziekenzaal! In deze 

sprookjesachtig omgeving, prachtig 

gerestaureerd, werd ik ter gelegenheid 

van het Amersfoorts Literatuur Festival 

aan de tand gevoeld door Vera van Brakel. 

Ik voelde mij Sneeuwwitje, maar dan met 

twee en twintig dwergen. Vanaf 1390 

hoorde deze Mannenzaal met kapel bij het 

Sint Pieters Gasthuis in de Muurhuizen in 

Amersfoort. Pas in 1907 fuseerde het Sint 

Pieters Gasthuis met het 

Bloklandsgasthuis. Er werd uitgebreid met 

een aparte mannen- en vrouwenzaal, een 

kapel, eetzalen, een Regentenhuis en nog 

een paar bijgebouwen. 

De oude mannen moesten rechtop zittend 

slapen, men was bang dat ze zouden 

sterven aan hersenbloedingen en ander 

ongemak, wanneer ze zich languit zouden 

strekken in de kleine bedsteden. In het 

begin deelden er twee mannen één 

bedstee, en later moesten de heren zich 

tegenover elkaar nestelen. Ik zag het voor 

me; twee oude mannetjes tegenover 

elkaar, in de nachtrok, de slaapmuts op de 

kop!! Ik visualiseerde dit beeld in mijn 

hoofd. Ik neem aan, dat ze de sokken 

hierbij uittrokken …Dan moesten ze toch 

met de tenen ongeveer in elkaars mond 

hebben gezeten! 

Nu waren de mensen in die tijd natuurlijk 

veel kleiner dan de reuzen die we 

tegenwoordig zijn. Ik heb zelf in de oude 

bakkerij in Kalenberg, gebouwd in 1871, 

die wij in 1968 betrokken, vijfentwintig 

jaar in een van de twee oude bedsteden 

geslapen. Die was ook niet groot en wij 

hebben eerst een middagje 

uitgeprobeerd, of wij daar wel enigszins 

comfortabel met twee personen in 

konden slapen! Het experiment slaagde en 

mailto:clientenraaddh@pietersenbloklands.nl
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zo lieten wij een matras op maat maken 

en snurkten wij warm en comfortabel in 

dat oude hol, waarin de oude bakker 

vroeger op vers stro zijn nachten 

doorbracht! 

Het was wel noodzakelijk onze bedstee 

geregeld grondig te luchten, anders 

ontstond er een parfum, dat 

buitengewoon krachtig naar 

bloemkoolsoep rook! Ik kan me 

voorstellen dat in de middeleeuwen 

tussen die twee en twintig bedsteden vol 

oude mannen ook bijzondere dampen 

hingen. Ik meen dat luchten in die jaren 

als niet bevorderlijk voor de gezondheid 

werd gezien….Zelfs in de twintigste eeuw, 

in de vroeg jaren vijftig , toen ik mijn 

verpleegstersopleiding in het Stads- en 

Academisch Ziekenhuis in Utrecht volgde, 

hoorde ik dat op de grote zaal van 

chirurgie, waar professor Nieboer de 

scepter zwaaide, geen raam open mocht. 

“Er zijn meer mensen aan longontsteking 

veroorzaakt door tocht gestorven dan aan 

het gebrek aan frisse lucht!” 

(Column 27 september 2017 door Marjan 

Berk, Redactie AD)  

 

Bewoners Gasthuis ontmoeten Koning en 

Koningin 

Een bijzondere 

ochtend voor 

bewoners van het  

St. Pieters en 

Bloklands Gasthuis 

afgelopen dinsdag. 

Koning Willem 

Alexander en 

Koningin Maxima 

brachten een bezoek aan Amersfoort en 

startten bij de Koppelpoort, vlakbij het 

Gasthuis.  

Voor de bewoners van het Gasthuis was 

direct langs de route ruimte gereserveerd. 

Daarmee zaten zij vooraan en konden het 

koninklijk paar van heel dichtbij zien. En 

heel bijzonder: bijna iedereen heeft een 

hand van het koningspaar gekregen. Een 

bijzondere belevenis. Bewoners hebben er 

van genoten. Eén van de bewoners zei: 

“Dit vergeet ik mijn hele leven niet meer!” 

 

 

Afscheid van André Zegers 

Na 25 jaar werkzaam te zijn geweest in het 

Gasthuis heeft André op 25 oktober 

afscheid genomen met zijn pensioen in 

zicht.  Het was een mooi en wel gegund 

afscheid!  

André, van harte bedankt voor jouw inzet 

voor het 

Gasthuis. We 

gaan je zeker 

missen!  
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Vanuit locatie Wervershof 

 

Kleinschalig wonen Wervershof 

 

Verbouwing 3e etage in volle gang 

Op dit moment is de verbouwing in volle 

gang.  De woonkamer van de Muurhuizen 

en de Hof zijn groter gemaakt, de extra 

kamer op de Koppel is zo goed als gereed. 

De planning voor het leggen van nieuwe 

vloeren is bekend en de schilder zal achter 

de werkzaamheden aan gaan om de 

woonkamers weer netjes in de verf te 

zetten. 

De Toren sluit voor 3 weken zijn deuren. 

Bewoners kunnen wel gebruik maken van 

hun eigen (slaap) kamer maar zijn overdag 

en in de avond aan een andere 

woongroep gekoppeld. 

De teams zijn opnieuw ingedeeld omdat 

woongroep het Spui komt te vervallen. 

Een hele uitdaging maar naar ieders 

tevredenheid wel gelukt! 

De woonkamer van het Spui gaat rond  

13 november dicht. De woonkamer wordt 

dan omgebouwd tot 2 nieuwe 

appartementen. 

 

Vanaf 13 november zullen we met de 

roosters en teams gaan werken volgens de 

nieuwe bezetting.  

Tevens zal op de galerij veiligheidsglas 

aangebracht worden. Dat vergroot het 

woon-/leefcomfort van de bewoners met 

dementie op de 3e etage. 

Henriëtte Timmermans, teamleider KSW 

 

Wonen en Welzijn Wervershof 

VathorstRun 

Aan de bewoners van het St. Pieters en 

Bloklands Gasthuis locatie Wervershof is 

zondag tijdens de prijsuitreiking een 

duofiets overhandigd. Ieder jaar steunt de 

VathorstRun een goed doel waarbij voor 

deze 7e editie is gekozen voor het 

Gasthuis. De goede doelen die door het 

evenement financieel worden 

ondersteund hebben altijd een lokaal 

belang binnen de regio 

Amersfoort/Eemland. 

Henriëtte Timmermans, teamleider 

Kleinschalig Wonen en Jony Schotsman, 

verzorgende, hebben destijds gereageerd 

op een oproep van de VathorstRun voor 

het aandragen van een goed doel. 

Henriëtte Timmermans: “We waren erg 

verrast dat wij werden uitgekozen en zijn 

dan ook heel blij voor de bewoners.  
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Wij bieden kleinschalige verpleeghuiszorg 

voor mensen met dementie en zorg thuis 

aan mensen die vanwege een lichamelijke 

aandoening langdurige verzorging nodig 

hebben. Door de duofiets kunnen mensen, 

die dat niet meer zelfstandig kunnen, 

weer samen met een familielid of een 

vrijwilliger op de fiets de wijk in. Hoe 

heerlijk is het om de wind weer door de 

haren te voelen, lekker buiten te zijn en zo 

ook weer sociale contacten op te doen.” 

Jony Schotsman nam samen met mevrouw 

Van der Zijden, één van de bewoners, de 

duofiets in ontvangst.  

 

Jony: “Het leuke van een duofiets is dat je 

naast elkaar zit. Bovendien is de fiets van 

allerlei gemakken voorzien waardoor het 

fietsen minder zwaar is. Ik weet zeker dat 

de bewoners er veel plezier aan gaan 

beleven.  

We hebben er nu al zin in.” De duofiets 

was rijklaar en kon meteen in gebruik 

worden genomen. Fietsreparatie Vathorst 

sponsort het eerste jaar het onderhoud 

aan de fiets. 

Barbara Smit, management- en 

communicatie assistent 

 

Onze sportieve PBG runners! 

Wat hebben we veel plezier gehad! 

Een mooie prestatie van de PBG-runners 

die hebben deelgenomen aan de 

VathorstRun. 

                                                    Ons PBG topteam 

Met veel plezier, hier en daar een 

zweetdruppeltje, onderweg 

aangemoedigd door bewoners, 

vrijwilligers en collega’s zijn de 5 en de 10 

km gelopen.  

En dan onze jongste PBG runners, Sil en 

Noah, deelnemers aan de kidsrun, met 

trots laten zij hun medailles zien. Goed  

gedaan!   
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Er zijn weken van training aan vooraf 

gegaan. Onder enthousiaste leiding van 

André de Vreede, zijn op de 

woensdagavond vele  kilometers afgelegd 

door de wijk Vathorst. Interval, heuveltjes 

op en af, duurloopjes, loopscholing, maar 

bovenal gezelligheid en teamspirit.  

Wat een positieve energie hebben we met 

elkaar opgeroepen. Er zijn zelfs  

2 deelnemers die zijn gestopt met roken, 

volhouden! 

Het smaakt naar meer. Volgend jaar willen 

we weer aan de start staan van de 

VathorstRun. Er ontstaat zelfs het idee om 

in juni 2018 mee te doen aan de marathon 

Amersfoort (voor de 5 en 10 km). We 

houden u op de hoogte. 

Met vriendelijke groet,  

Hanneke Turnhout-van Daal, P&O adviseur 

 

Schoonmaken activiteitenruimte de 

Historie  

Bij Akzo Nobel is het de gewoonte om 

eens per jaar iets voor de gemeenschap te 

doen. Dit wilden ze dit jaar graag doen in 

een verzorgingshuis. Opfrissen, 

schoonmaken. Op 25 oktober was het 

zover, met 7 medewerkers hebben ze de 

activiteitenruimte op de derde etage 

schoongemaakt. Waar de dames de heren 

wel even moesten vertellen dat alles wel  

vochtig afgenomen moest worden.  

De heren krijgen vandaag dus ook nog  

schoonmaak les. Waar een middagje 

vrijwilligerswerk al niet goed voor is.  

Nu het zo mooi schoon is geworden 

kunnen de vrijwilligers van de 

donderdagochtend 

ook deze ruimte 

schoon houden. Zij 

zijn blij dat ze er 

een taak bij krijgen. 

En wij zijn blij dat 

alles weer mooi 

schoon wordt en 

blijft. 

Ellen Wielinga, 

coördinator 

vrijwilligers 

 

Vanuit het Gasthuis 

 

Kleinschalig wonen 

Beste collega’s, bewoners en vrijwilligers, 

Na jaren met veel plezier te hebben 

gewerkt in de nachtdienst op Werverhof, 

neem ik nu helaas afscheid. Doordat ik 

ziek ben kan ik mijn werk niet langer 

uitvoeren en daarom zal ik Pieters en 

Bloklands Gasthuis verlaten.  

Ik heb het erg naar mijn zin gehad en wil 

jullie dan ook allemaal bedanken, voor de 

fijne samenwerking, de mooie gesprekken 

en de bijzondere momenten in de nacht. 

Een hartelijke groet,  

Joke Wiltjer, VIG nachtdienst WH 
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Opleiding Gespecialiseerd Verzorgende 

Psychogeriatrie gestart 

Vrijdag 29 september zijn er  

15 medewerkers vanuit verschillende 

zorgteams gestart met de opleiding 

Gespecialiseerd Verzorgende 

Psychogeriatrie. Zij leren hierin onder 

andere hoe specialistische zorg te bieden 

aan cliënten met moeilijk leesbaar gedrag 

en daarin adviezen te geven aan teams in 

samenspraak met de psycholoog en Eerst 

Verantwoordelijk Verzorgende.  

Het komend schooljaar zullen zij deze 

opleiding volgen. We wensen jullie heel 

veel succes en leerplezier!  

Geralde Schreuder, teamleider KSW  

 

Wonen en Welzijn 

Pelgrimschap 

‘Buen Camino! Goede pelgrimstocht’.  

De woorden doen mij goed, als ik 

’s morgens aan een nieuwe dag begin en 

de weg voor me onbekend en lang is.  

We fietsten naar Santiago de Compostella. 

Stad waar volgens de overlevering de 

apostel Jacobus begraven ligt. Zes weken 

fietsen: geen radio, geen krant, geen 

computer. Een oefening in 

ontvankelijkheid.  

Mijn bestaan werd kwetsbaarder, wind die 

me moe maakt,  regen die striemen kan, 

hitte die ik voelde op de Spaanse 

hoogvlakte. Dan doen die woorden goed: 

‘Buen Camino’. 

Volgens overlevering bevindt het graf van 

Jacobus zich in Gallicië, West Spanje. Een 

enorme stoet pelgrims trok er eeuwenlang 

naar toe.  

Ze werden opgevangen in kloosters, 

sliepen in hospitalen, kregen voedsel in 

herbergen. Door die contacten met al die 

pelgrims werd ook de herovering van 

Spanje in gang gezet totdat, 800 jaar later, 

Spanje van Arabisch weer Christelijk werd. 

Nog steeds getuigt iedere kerk in Spanje 

daarvan: wij zijn ontstaan uit de roeping 

van Jacobus, uit het verhaal van San Iago.  

De bestemming nadert en ik merk dat ik 

verdrietig word. Bij aankomst zal ik ook 

het mij zo dierbaar geworden onderweg-

zijn moeten opgeven. Ik herinner mij de 

weg: het jubelend geel van de 

bremstruiken, het bleke blauw van de 

korenbloemen, roofvogels die al cirkelend 

langzame letters leken te schrijven in de 

lucht. Lange klimmen en veel te korte 

afdalingen.  
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De lieflijke heuvels van Frankrijk, de 

tafelbergen van Navarra, de droge oceaan 

van de Meseta, de prikkelende geur van 

de eucalyptusbomen in Gallicië.  

 

Was ik een pelgrim? Ik aarzel: het woord 

voelt een maatje te groot… 

In de kathedraal stond ik achter het beeld 

van Jacobus. Hij voor, ik achter. Op dat 

moment overviel mij het besef dat hij de 

hele weg voor mij uitgegaan was. 

Jacobus die 

geroepen werd 

door Jezus. Jezus’ 

stem werd als een 

net over hem 

uitgeworpen. Van 

visser werd Jacobus 

vis en door de Vis 

die Jezus is werd hij 

weer visser van 

mensen. In die beweging voelde ik mij 

opgenomen.  

Mijn pelgrimschap was geen prestatie. Ik 

kreeg het geschonken. Achter het beeld 

van Jacobus. 

Ds. René Rosmolen 

Geestelijk verzorger  

 

 

Uitnodiging bijeenkomst 

Belevingsgerichte zorg   

Geachte relatie, 

familie, vrienden 

en kennissen, 

Afgelopen jaar  

hebben  

medewerkers van  

het St. Pieters en  

Bloklands Gasthuis  

een start gemaakt met hoe vorm te geven 

aan belevingsgericht zorg. 

Belevingsgerichte zorg betekent dat je de 

persoonlijkheid van de zorgvrager  

respecteert en erkent.  

Met belevingsgericht  werken willen we  

zoveel mogelijk aansluiten op de 

leefwereld van de bewoner met de ziekte 

dementie.  

Het St. Pieters en Bloklands Gasthuis  wil u 

graag op de hoogte houden van  juist deze 

ontwikkelingen die uw naaste direct 

aangaan. Wij  willen u dan bij deze van 

harte uitnodigen ook kennis te nemen van 

het belevingsgericht werken. 

 

Bureau Zorggeluk laat u door middel van 

Theater zien wat belevingsgericht werken 

inhoudt. Zij doen dit door scènes uit te 

beelden uit de dagelijkse praktijk.  

Alledaagse dilemma’s komen aan bod en 

tonen ons hoe wij omgaan met elkaar en 

hoe het anders kan. Op een vrolijke, 

interactieve en ludieke wijze komt het 

thema omgaan met mensen met 

Dementie, aan de orde. Een theater met 

een boodschap. 

U bent van harte welkom op 9 november   

Aanvang  19.00 uur. De voorstelling duurt 

tot 22.00 uur inclusief een pauze en  

vindt plaats op locatie Davidshof in de 

Keientrekker.  

U kunt zich aanmelden via de mail van de 

EVV-er van de afdeling. 

Geralde Schreuder, teamleider KSW 
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Bijzondere dagen om alvast in uw agenda 

te noteren:  

21 november: lichtjesavond Davidshof 

23 november: lichtjesavond Wervershof 

1 december: Sinterklaasviering locatie 

Wervershof 

21 december: Kerstdiner bewoners locatie 

Wervershof 

 

Even voorstellen  

Ergo coaches 

Graag willen wij ons via deze weg 

voorstellen als ergocoach. 

Ik ben Afsaneh Azarnejad. Sinds juni 2017 

ben ik werkzaam binnen PBG op de 

afdeling KSW het Zand locatie Davidshof. 

Ik kom oorspronkelijk uit Iran en woon 

sinds 1995 in Nederland. Ik ben getrouwd 

en heb 3 kinderen die inmiddels op zich 

zelf wonen. Ik werk al jaren in de zorg. Ik 

vind dit fijn werk. Vanaf 1 oktober ga ik 

naast mijn huidige functie mij bezig 

houden met de ergo. Dit doe ik op de 

locatie Davidshof. 

 

Ik ben Bea de Witt. Ik werk sinds 1991 in 

het St. Pieters en Bloklands Gasthuis op de 

locatie Wervershof. Ik werk op de afdeling 

zorg thuis. Hier ben ik als Eerst 

Verantwoordelijk Verzorgende werkzaam. 

Afgelopen juni heb ik de opleiding 

ergocoach afgesloten en ik ga nu samen 

met Afsaneh aan de slag binnen het 

Gasthuis. 

Ons doel is te kijken wat er binnen PBG 

mogelijk is om te zorgen dat het werk zo 

ergonomisch mogelijk gedaan kan 

worden. Wij zullen met jullie gaan kijken 

waar jullie tegenaan lopen in de zorg , 

voeding, huishouding en op kantoor.  

Ook willen wij jullie bekend laten worden 

met de praktijkrichtlijnen die opgesteld 

zijn om het werk veilig en verantwoord te 

kunnen doen.  

Wij zijn er dus voor de medewerkers. 

Bea de Witt en Afsaneh Azarnejad 

 

Wervingscampagne van start! 

Door de plannen van Van Rijn is er 

financiële ruimte ontstaan bij 

verpleeghuizen: ruimte die is bedoeld om 

meer en betere zorg te kunnen bieden. 

Voor het St. Pieters en Bloklands Gasthuis 

betekent dit dat we op zoek zijn naar 

nieuwe collega’s: helpenden, 

verzorgenden en  verpleegkundigen.  

We zijn daarom een wervingscampagne 

gestart en brengen onszelf hiermee op 

verschillende vlakken onder de aandacht. 

Zo vond afgelopen donderdag de eerste 

kennismakingsborrel plaats in de 

Gasteling: een mooie manier om 

toekomstige medewerkers te ontmoeten, 

hen te vertellen over onze unieke en 

eeuwenoude zorginstelling en hoe het is 

om bij ons te werken.  

De volgende kennismakingsborrel staat 

gepland op 30 november van 16.00 tot 

17.00 op locatie Davidshof.  

Ken jij nog vrienden, familie of kennissen 

die geïnteresseerd zijn in het werken in 
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ons Gasthuis? Nodig ze dan uit voor deze 

borrel!  

We zijn ook aanwezig op de Carrieredagen 

in de Jaarbeurs in Utrecht op 17 en 18 

november: een kans om onze organisatie 

voor het voetlicht te brengen bij zo’n 

6.000 bezoekers.  

En je hebt ze ongetwijfeld al zien hangen: 

onze banners en posters! We zijn heel blij 

en trots op Sabine van Zorg Thuis dat zij 

bereid is gevonden om hiervoor te 

poseren! 

Marijn Voets, hoofd P & O 

 

FamilieDocumentaire: de mooiste 

familieverhalen in beeld! 

Via deze weg mag ik mij nader aan u 

voorstellen. Mijn naam is Dick van den 

Berg en sommigen van u kennen mij 

misschien van de keren dat ik in het 

St. Pieters en Bloklands Gasthuis filmde 

voor het pop-up museum SMAAK. Ik woon 

al vele jaren in Hoogland en voor mijn 

beroep als filmer/camerajournalist heb ik 

diverse mooie projecten in deze omgeving 

gedaan. Zo heb ik voor Kamp Amersfoort 

meer dan 100 interviews met oud-

gevangenen mogen filmen. In die 

gesprekken kwam niet alleen de oorlog 

aan bod, er was aandacht voor hun hele 

leven. Daarbij kwamen zoveel verhalen 

los. Ik besefte dat een dergelijk levend 

document waarde zou kunnen hebben 

voor iedereen. Dat bracht me op het idee 

FamilieDocumentaires te gaan maken.  

Zolang de wonderen de wereld niet uit 

zijn, koesteren we die. Herinneringen aan 

onze naasten glippen ons vaak als zand 

door de vingers. En dat terwijl we die zo 

graag liefdevol zouden vasthouden.  

Dit kan nu met een gefilmd portret ofwel 

een FamilieDocumentaire. Een 

FamilieDocumentaire omarmt het leven 

en brengt (h)eerlijke verhalen en 

anekdotes in beeld. Verrassend en 

openhartig. Alles kan voorbij komen: 

jeugd, schooltijd, kattenkwaad, verkering, 

verhuizing, gezin, sport of werk.  

Het maken van een FamilieDocumentaire 

gaat als volgt in zijn werk: ik plan een   

interview met u en samen bereiden we de 

gespreksonderwerpen en vragen 

aandachtig voor. Daarna plannen we een 

tweede afspraak om daadwerkelijk te 

gaan filmen. Dat is misschien een beetje 

spannend, maar ook hier ga ik heel 

zorgvuldig te werk.  Zie het zo: we hebben 

een boeiend gesprek en 'toevallig' staat 

daar een camera bij. Ik houd ervan als 

alles is zoals het is. Met respect voor 

ieders omgeving, op geliefde locaties en 

altijd in het bijzijn van een familielid of 

vriend om het gesprek te ondersteunen. 

Keer op keer komen er verrassende 

verhalen naar voren. Ik hoor ontzettend 

vaak: 'dat wisten we helemaal niet'. Hoe 

mooi is het om dat voor het nageslacht 

vast te leggen? Een FamilieDocumentaire 

is daarmee een echt cadeau, voor jezelf en 

voor toekomstige generaties. 

Voor meer informatie kunt u op mijn 

website kijken: www.famdoc.nl, maar 

bellen kan natuurlijk ook: 06 24760658.  

http://www.famdoc.nl/
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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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