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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 september. Met nog enkele 

warme nazomerdagen in het vooruitzicht, 

gaat het najaar er aan komen. 

Een korte terugblik op de zomer is op zijnr 

plaats. We menen dat in het Gasthuis de 

zomer in het algemeen, goed en positief 

verlopen is. Dat is niet vanzelfsprekend 

geweest, de zomerperiode is een 

belangrijke en niet altijd eenvoudige 

periode om samen goed door te komen. 

Met een personeelsbezetting die krap is, 

met de warmte die misschien teveel van 

het goede is. De continuïteit van goede en 

veilige zorg, met de financiële middelen 

die ons beschikbaar gesteld worden, dat is 

elke maand een opgave maar zeker in de 

zomermaanden. We hebben mooie 

momenten in de zomer mee gemaakt, met 

bewoners en familie, en met elkaar als 

medewerkers en vrijwilligers. Graag wil ik 

een ieder bedanken. Veel mensen hebben 

meegeholpen de zomer goed door te 

komen, door in- en bij te springen waar 

nodig. Mijn hartelijke dank daarvoor! 

 

Met plezier kijken we terug op het 

Waardenschild dat eind augustus is 

gepresenteerd: een kaartje die de 

waarden van PBG beschrijft, zoals die door 

medewerkers, vrijwilligers en bewoners in 

het afgelopen half jaar zijn benoemd. Het 

is mooi dat meerdere mensen vanuit ons 

Gasthuis tot een bundeling van vier 

kernwaarden zijn gekomen, vier korte 

duidelijke kernwaarden waar wij voor 

staan. Als fundament voor ons 

professioneel handelen. Ter verdieping van 

onze intrinsieke motivatie.  

Dit werd gevierd met een feestelijke en 

positieve week, de eerste Week van onze 

Waarden.  

Ander kort nieuws. Het verzuim daalt: het 

kort en middellang verzuim is gezakt tot 

op en onder de 3 %. Dat is goed nieuws. 

Doorbetaalde afwezigheid door ziekte kost 

het Gasthuis elke maand ongeveer  

€ 40.000, op jaarbasis € 500.000. Als we 

het verzuim kunnen verminderen, kunnen 

we meer formatie beschikbaar stellen aan 

de zorg. Daar heeft ieder baat bij. U heeft 

wellicht gemerkt dat de website in een 

ander jasje is gekomen. Het is de moeite 

waard naar www.pietersenbloklands.nl te 

kijken. Verder is de exploitatie tot op 

heden conform de begroting en we zijn 

tevreden met hoe de kosten zich in 2017 

ontwikkelen in verhouding tot de 

opbrengsten. Langzaamaan treffen we ook 

de voorbereiding voor de begroting en het 

jaarplan 2018. Hierin nemen we ook de 

positieve  ontwikkelingen in de sector 

mee: er gebeurt en verandert veel, en het 

Gasthuis sluit daar in eigen tempo op aan. 

Volgend jaar is ook het jaar waarin we 625 

jaar bestaan als Gasthuis! 

http://www.pietersenbloklands.nl/
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Op dit moment is de verbouwing op de  

3e etage van de locatie Wervershof, 

kleinschalig wonen, gestart.  

Na een jaar van voorbereiden zijn we 

zover om over te stappen op 4 in plaats 

van 5 woongroepen, met een betere en 

gezondere personeelsbezetting per 

woongroep. Komende maanden zitten we 

in de rommel van de verbouwing, en dat 

vraagt flexibiliteit en improvisatie, net als 

een verbouwing thuis. Het perspectief is 

dat we voor het eind van dit jaar klaar zijn 

met deze verbouwing. Er is een aparte 

nieuwsbrief voor belangstellenden 

beschikbaar.   

Ik wens u leesplezier met deze Verbinding. 

Bob Pluijter, bestuurder 

 

Vanuit locatie Davidshof 

 

Kleinschalig wonen Davidshof  

 

De drukte van de zomermaanden gaan we 

langzaam achter ons laten. In de maand 

september is nog een aantal medewerkers 

aan het genieten van een welverdiende 

vakantie! Deze maand zijn er weer nieuwe 

stagiaires gestart, u zult dan ook nieuwe 

gezichten zien. Graag brengen we bij u de 

mantelzorggroep nog onder de aandacht. 

Een groep waar u uw ervaringen kunt 

delen en uw vragen kunt stellen. We 

bevelen dit van harte aan! 

We ontmoeten u graag op dinsdag  

31 oktober voor een grote familieavond 

waar alle woongroepen voor uitgenodigd 

zijn.  

Groet, Margreet van Wieren en Geralde 

Schreuder, teamleiders Kleinschalig wonen 

 

Echtpaar Vreekamp 60 jaar getrouwd! 

Op 29 augustus vierde het echtpaar 

Vreekamp dat zij 60 jaar getrouwd zijn.  

Het echtpaar werd gefeliciteerd door de 

logo burgemeester.  

Nogmaals van harte gefeliciteerd! 

 

Wonen en Welzijn Davidshof 

 

Veel belangstelling tijdens de Open 

Monumentendagen 2017 

De vlag werd niet voor niks in de top 

gehesen. Het St. Pieters en Bloklands 

Gasthuis heeft tijdens de Open 

Monumentendagen, op 9 en 10 

september, meer dan 500 bezoekers 

mogen verwelkomen! Grote belangstelling 

dus voor locatie Davidshof.  Het thema 

van de open monumentendagen was dit 

jaar:  Burgers, boeren en buitenlui.  

We kijken terug op een meer dan geslaagd 

weekend. 
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Museum SMAAK 

Op 1 oktober opent Pop-up Museum 

Stichting Smaak weer haar deuren op 

locatie Davidshof met een maand vol 

activiteiten en kunstwerken rondom het 

thema ‘Lekker Abstract’. 

Jaarlijks tovert het Pop-up Museum Smaak 

in oktober een maand lang het St. Pieters 

en Bloklands Gasthuis om tot een bruisend 

hart van kunst, cultuur en muziek waar 

zowel bewoners als bezoekers welkom 

zijn. 

Zeven gastconservatoren van 65+ hebben 

onder begeleiding van kunstenaar Emile 

van der Kruk een selectie gemaakt van 

tien abstracte kunstwerken.  

De conservatoren nemen u mee in hun 

afweging en fascinatie voor deze 

kunstwerken in een speciale 

kunstcatalogus die bij de ingang te koop is. 

Zo vertelt gastconservator Helen Weeda 

bijvoorbeeld over haar afweging om o.a. 

twee werken van Herman van Veen op te 

nemen in haar collectie.  

 

Dit jaar spelen de bewoners met dementie 

een extra bijzondere rol omdat zij de 

‘artists in residence’ zullen zijn van het 

museum. Tijdens deze maand worden er 

elke week leuke workshops georganiseerd 

zoals bloemschikken, schilderen en 

creatief met SMAAK. De kunstwerken die 

daar het resultaat van zijn zullen 

vervolgens in het museum tentoongesteld 

worden! 

Ook voor bezoekers worden er diverse 

leuke workshops en activiteiten 

georganiseerd. Zo treedt op 8 oktober het 

koor Duze NomShikaShika met zusterkoor 

Inkululeko uit Olso op; zij zullen 

traditionele Zuid-Afrikaanse liederen ten 

gehore brengen. Verder is het museum 

onderdeel van de Kunstkijkroute van 

Amersfoort op 15 oktober, geeft 

kunstenaar Jaap Broersma op  

22 oktober een workshop met als thema: 

‘Wat is abstract?’ en vindt er op  

26 oktober een speciale rondleiding plaats 

door Stichting “Vier het leven” voor 

ouderen (65+) die niet graag alleen meer 

op stap gaan. Daarnaast is er bijzondere 

aandacht voor de Amersfoortse 

kunstenaar Piet Mondriaan. De 

workshopleider van het Kröller-Müller 

museum geeft op  

17 oktober een workshop over moderne 

kunst met als thema de strakke 

composities van Mondriaan en op  

25 oktober neemt het Mondriaanhuis 

bezoekers mee langs het oeuvre van de 

kunstenaar in de workshop ‘Abstraheren 

kun je leren’ waarin bezoekers zelf een 

abstract schilderij van een foto zullen 

maken. 
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U bent van harte welkom bij de workshops 

en activiteiten deze maand. Onze 

rondleiders leiden graag alle bewoners 

persoonlijk rond, ook de bewoners met 

dementie. Museum SMAAK wordt op 

zondag 1 oktober a.s. officieel geopend. 

Het museum is daarna de hele maand 

oktober geopend van dinsdag t/m zondag 

van 10.00 tot 17.00 uur. Meer informatie 

over alle workshops en activiteiten kunt u 

vinden 

op www.stichtingsmaak.nl/activiteiten. 

De gezamenlijke activiteiten worden 

meegenomen in het activiteitenrooster.  

Marie-José De Bie 

 

Verbinding 

Verbinding, een mooi begrip. 

En dan heb ik het hier niet over een tunnel 

die een verbinding tussen 2 landen is, of 

een trekhaak die de verbinding tussen 

auto en caravan is. Nee, ik heb het over 

verbinding tussen mensen en misschien 

ook wel tussen mensen en dieren. 

Wat is het leuk om een opa met zijn 

kleinzoon over voetbal te horen praten, of 

een oma die samen met haar kleindochter 

bloemen uitzoekt = verbinding. 

Wat is het lekker om samen in de zon te 

zitten, of samen een gebakje te eten = 

verbinding.   

Wat is het gezellig om met elkaar te eten, 

of met elkaar een glaasje wijn of een sapje 

te drinken = verbinding. 

 

In de maand oktober komt daar weer een 

verbinding bij: die tussen het St. Pieters en 

Bloklands Gasthuis en de stichting SMAAK. 

Er zijn al verbindingen gemaakt tussen 

kunstenaars en gastconservatoren en 

tussen directies en vrijwilligers. Maar er 

komen in oktober nog verbindingen bij: 

tussen bewoners en kunst, tussen 

bewoners en bezoekers, tussen bewoners 

en kunstenaars, tussen bewoners en 

vrijwilligers. Verbinding zal er ook zijn als 

mensen een workshop volgen, of naar 

muziek luisteren. Als ze discussiëren over 

de bedoeling van een kunstenaar, of de 

kleuren van een kunstwerk. 

 

Buiten is het in oktober waarschijnlijk 

koud en vochtig; echt herfstweer zullen  

we zeggen. Maar binnen in het St. Pieters 

en Bloklands Gasthuis zal het mede door 

het bezoek van SMAAK warm, kleurig en 

gezellig zijn. Laten we elkaar zien, 

ontmoeten, spreken, koffie/thee met 

elkaar drinken, met elkaar lachen en 

misschien met elkaar huilen. Dan worden 

er veel verbindingen gesmeed. 

Mieke Wagener-Hector, vrijwilliger SMAAK 

 

 

 

 

 

 

http://www.stichtingsmaak.nl/activiteiten
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj52qrlvcfWAhWKZVAKHa--BYQQjRwIBw&url=http://www.cultuurparticipatie.nl/magazine/fonds-in-het-wild--nancy-bezoekt-popup-museum-smaak/&psig=AFQjCNH1kI2n34JdCIeljEvaBy_qmfuS3A&ust=1506674414225731
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Vanuit locatie Wervershof 

 

 

Kleinschalig wonen Wervershof 

 

Aanpassing 3e etage Wervershof 

In de periode van 18 september –  

15 december vindt de verbouwing plaats 

op de 3e etage van Wervershof. 

Momenteel wonen er 30 bewoners op de 

afdeling KSW Wervershof, verdeeld over  

5 groepen van 6 bewoners.  

Na een verbouwing wonen er  

33 bewoners verdeeld over 4 groepen.  

Daarmee komt er een grotere personele 

bezetting verdeeld over minder groepen. 

Dit is een groot voordeel wat betreft 

toezicht, veiligheid en aandacht voor de 

bewoners.  

De aanpassingen worden met minimale 

overlast voor de huurders op de 

daaronder gelegen woonlagen 

gerealiseerd. In de middag tussen 13.00 en 

14.30 uur wordt elke dag al het werk dat 

geluidsoverlast geeft, stilgelegd.  

 

 

Zorg Thuis Wervershof 

 

100 jaar! 

Jarig zijn is bijzonder, maar 100 worden is 

wel héél bijzonder.  

Mevrouw Schoonderbeek bereikte op  

6 september j.l. de leeftijd van 100 jaar en 

ontving bezoek van onze burgemeester. 

Ze heeft genoten van een mooie dag.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wonen en Welzijn Wervershof 

 

Bloempotjes 

Aan de vraag om bloempotjes hebben veel 

mensen gehoor gegeven. We hebben vele 

bloempotjes in ontvangst mogen nemen. 

Iedereen die potjes ingeleverd heeft, heel 

hartelijk dank daarvoor! We zijn er blij 

mee, er kunnen weer mooie bloemstukjes 

gemaakt worden.  

Dianne Maaskant, activiteitenbegeleidster 

 



 

 

De Verbinding, jaargang 2 , nummer 9, oktober 2017  Pagina 6 van 15 

Cliëntenraad Wervershof  

Sinds juli is mevrouw Jipping lid van de 

lokale cliëntenraad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als nieuw lid van de cliëntenraad 

Wervershof kreeg ik het verzoek om mij 

langs deze weg aan u voor te stellen.  

Mijn naam is Sienette Jipping en sinds 

2016 ben ik woonachtig hier in het PBG. 

Ik ben blij met mijn ruime appartement op 

de tweede verdieping met mooi uitzicht 

over de Laakboulevard.  

Die ruimte heb ik ook nodig omdat ik van 

een rolstoel gebruik moet maken, maar 

ook omdat ik een groot gezin heb.  

En gelukkig komen de (klein)kinderen hier 

veelvuldig op bezoek. 

 

Dat ik hier ben komen wonen is eigenlijk 

een soort van toeval geweest.  

Ik woonde in de gemeente Ommen en ik 

was op zoek naar een woonruimte waar ik 

zelfstandig kon zijn, maar waar ik wel 24/7 

hulp op afroep kon krijgen. En om een 

lang verhaal kort te houden, zo ben ik dus 

in Amersfoort terecht gekomen.  

En dat is wennen, uiteraard, maar ik ben 

heel blij met de goede zorg hier. 

 

Nu langzamerhand vond ik het tijd worden 

om me in te gaan zetten voor anderen, 

medebewoners, omdat niet iedereen even 

goed in staat is om voor zichzelf op te 

komen. Dat is dus de reden dat ik in de 

cliëntenraad heb plaats genomen, zodat ik 

de ogen, oren én stem van de bewoners 

kan zijn. 

Sienette Jipping 

 

Geestelijk verzorging op locatie 

Werverhof   

Graag wil ik mij aan u 

voorstellen omdat ik 

gevraagd ben om de 

Geestelijke 

Verzorging op locatie 

Wervershof te gaan behartigen.  

Mijn naam is René Rosmolen. Ik werk als 

Geestelijk Verzorger bij Beweging 3.0.  

Van oorsprong ben ik NH predikant en was 

ik verbonden aan de protestantse kerk van 

Garijp en Hoogland. 

Als Geestelijk Verzorger wil ik er voor 

iedereen zijn die behoefte heeft aan een 

gesprek of begeleiding, of men nu 

kerkelijk is of niet. Ik werk ook bij de 

Bergkerk in Amersfoort. Daar heb ik het 

project ‘Onder de Vijgenboom’ opgezet en 

verschillende kringen georganiseerd over 

ouderdom en zingeving. Samen met de 

predikant van de Bergkerk heb ik het boek 

‘Zin in de ouderdom’ geschreven over 

goed en waardig oud(er) worden. 

Naast predikant ben ik ook creatief 

therapeut (beeldend) en ben ik 

gespecialiseerd in rouwbegeleiding en 

verliesverwerking. Ik ben getrouwd met 

Annemieke Dekker, zij werkt als Geestelijk 

Verzorger bij Bartimeus in Doorn.  
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Samen zijn we ouders van drie inmiddels 

volwassen kinderen. 

Het werkveld van de ouderen zorg geeft 

mij veel voldoening, zowel het leiden van 

kerkdiensten, als het begeleiden van 

gesprekkringen en het voeren van 

individuele gesprekken. Ik hoop dat ik op 

dezelfde manier en met hetzelfde plezier 

ook in uw midden zal kunnen werken.  

Met ingang van oktober zal ik iedere 

maandagmiddag  (14.00 -17.00 uur) 

aanwezig zijn op Wervershof. Op  

2 oktober ben ik te vinden in de 

bibliotheek om kennis te maken. Als u met 

mij een gesprek wilt dan kunt u ook uw 

naam en huisnummer achterlaten bij de 

receptie.  

Ik kijk er naar uit u te ontmoeten en te 

spreken.  

Met hartelijke groeten, Ds. René Rosmolen 

 

Repaircafé  

Op 7 oktober is het Repaircafé weer in 

huis. Inwoners van Amersfoort en 

bewoners van het Gasthuis met een 

kapotte computer, een ander apparaat dat 

dienst weigert of een naad die los zit in de 

blouse kunnen op zaterdag 7 oktober 

terecht bij het Repaircafé Vathorst op de 

locatie Wervershof. Tussen 10.30 en 13.00 

uur zijn daar enthousiaste vrijwilligers 

aanwezig om de spullen nieuw leven in te 

blazen. Aan de reparaties zijn geen kosten 

verbonden, eventuele onderdelen zijn 

voor eigen rekening, een vrijwillige 

bijdrage is altijd welkom. De entree is 

gratis en aanmelden is niet nodig. 

Iedereen is ook van harte welkom voor 

alleen een kopje koffie en een praatje. 

 

Vathorstrun  

Zoals u eerder heeft kunnen lezen in de 

Verbinding heeft de organisatie van de 

Vathorstrun St. Pieters en Bloklands 

uitgekozen als goede doel dit jaar. Alle 

deelnemers en sponsors  aan de  

Vathorstrun dragen bij aan de aanschaf 

van een duofiets voor de bewoners van de 

locatie Wervershof. 

Een groep medewerkers heeft de krachten 

gebundeld en onder professionele 

begeleiding trainen zij met hardlopen voor 

de Vathorstrun.  

Kunt u zelf niet meelopen maar wilt u wel 

een bijdrage aan het goede doel leveren? 

Dat kan!  

 

Via www.vathorstrun.nl ziet u de 

mogelijkheden hiervoor. 

Met een klein werkgroepje zijn we aan het 

kijken wat er nodig is voor de fiets. Zo 

willen we graag een vrijwilliger gaan 

werven die verantwoordelijk wordt voor 

de fiets, die uitleg en instructie kan geven, 

die het onderhoud kan inplannen en die 

het zelf ook leuk vindt om met de 

bewoners te gaan fietsen.  

http://www.vathorstrun.nl/
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Meer informatie hierover kunt u krijgen 

via Ellen Wielinga, onze coördinator 

vrijwilligerswerk. 

We willen graag met een aantal bewoners 

gaan kijken langs de route. Als u dit leuk 

vindt, vraag dan in uw omgeving of er 

iemand met u mee wil. Ook vanuit PBG 

wordt er gezocht naar vrijwilligers die 

kunnen helpen. Zo hopen we met een 

leuke groep de deelnemers aan te 

moedigen. Wilt u graag mee die middag? 

Dan kunt u zich aanmelden bij Ellen 

Wielinga, via de receptie of per mail. 

e.wielinga@pietersenbloklands.nl 

 

PBG-runners starten met voorbereiding 

Vathorstrun 

Onder leiding van een gekwalificeerd 

trainer is woensdagavond enthousiast 

gestart met de hardloopclinics. 

Warming-up, loopscholing, tempo’s lopen, 

duurloopje en cooling-down.  

Een complete training en ook al ruim  

5 kilometers in de benen.  

Wat een gezelligheid en nu al mooie 

prestaties. Dat belooft wat! 

 

 
 

Met vriendelijke groet, 

Hanneke Turnhout-van Daal, P&O adviseur 

Aanvraag extra geld  

Het St. Pieters en Bloklands Gasthuis heeft 

in mei 2017 een verzoek gedaan bij het 

ministerie van Volksgezondheid, Welzijn 

en Sport, voor gelden zoals ze bekend 

staan “ de 100 miljoen voor 

kwaliteitsverbetering verpleeghuiszorg”. 

Doel van onze aanvraag is vooruitlopend 

op de verbouwing op de 3e etage van 

Wervershof (kleinschalig wonen), de 

personeelsbezetting per woongroep te 

kunnen uitbreiden. Deze aanvraag is door 

de cliëntenraad ondersteund. We hebben 

bericht gehad dat wij een bedrag ter 

hoogte van € 129.000 hebben ontvangen. 

Wij hebben met deze middelen voor het 

jaar 2017,  in de zomermaanden de 

roosters tijdens de spitsuren aangepast  

om de bezetting per dag en avond uit te 

breiden. Er staan vacatures uit zodat we 

met extra medewerkers, ook na de zomer 

hier mee door kunnen gaan.  

 

Vanuit het Gasthuis 

Kleinschalig wonen 

Mondzorg 

Alle medewerkers 

van Kleinschalig 

wonen volgden in de 

maand september 

de klinische lessen 

over mondzorg. 

Goed om de kennis 

en kunde weer op te 

halen. 

 

 

mailto:.wielinga@pietersenbloklands.nl
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Mantelzorgbijeenkomsten  

Eerder dit jaar vond de eerste reeks 

bijeenkomsten voor mantelzorgers plaats 

op locatie Davidshof. Op vijf middagen 

sprak een groep mantelzorgers van 

verschillende afdelingen met elkaar over 

dementie en de daarbij komende 

problemen in denken, stemming en 

gedrag. Ook was er volop ruimte om 

ervaringen en tips uit te wisselen over 

benadering en communicatie met mensen 

met dementie en over verdriet en 

belastbaarheid. De gesprekken vonden 

plaats onder leiding van een psycholoog, 

Eerst Verantwoordelijk Verzorgende en 

een maatschappelijk werker.  

 

Zinvol en herkenbaar 

Uit de evaluatie blijkt dat de deelnemers 

de groepsgesprekken als prettig en zinvol 

hebben ervaren. De theorie gaf meer 

inzicht, de praktijkvoorbeelden zorgden 

voor handvatten voor de omgang en de 

persoonlijke verhalen van de deelnemers 

boden veel herkenning en steun. Een 

deelnemer gaf aan: “Ik ben erg blij met 

het lotgenotencontact. We hebben 

allemaal verdriet en frustratie. Het is goed 

om daar samen over te praten.” 

Een ander meldde: “Ik ga erop letten dat 

ik geen ‘test-vragen’ meer stel. En ik ga 

niet te vaak op bezoek komen, want rust 

en regelmaat is belangrijk.”  

 

Aanmelden nieuwe reeks 

Het St. Pieters en Bloklands Gasthuis heeft 

na deze pilot besloten om de mantelzorg-

bijeenkomsten voortaan drie keer paar 

jaar aan te bieden voor alle mantelzorgers 

van Davidshof en Wervershof. Binnenkort 

ontvangen alle eerste contactpersonen 

van cliënten van kleinschalig wonen een 

uitnodiging. Het gaat om vijf 

bijeenkomsten van twee uur.  

Bij grote belangstelling starten we  

2 groepen op beide locaties. We hopen op 

een hoge opkomst! 

Aanmelden kan via B.vderlaan@lyvore.nl 

Groet, Brenda van der Laan 

 

Zorg Thuis 

Lichtjesavond 

Vanuit het St. Pieters en Bloklands 

Gasthuis willen wij aandacht geven aan de 

mensen die bij ons hebben gewoond  en 

inmiddels zijn overleden. Dit doen wij door 

het organiseren van een herdenkings-

bijeenkomsten op beide locaties.  

Daarmee willen wij u de gelegenheid 

geven om samen met ons stil te staan bij 

uw overleden naaste. Deze herdenkings-

bijeenkomst heeft een open karakter, 

zodat een ieder, ongeacht zijn of haar 

levensovertuiging, zich welkom voelt.  

Op 21 november is er lichtjesavond op 

locatie Davidshof.  

Op 23 november is het lichtjesavond op  

locatie Wervershof. De uitnodiging 

hiervoor kunt u begin oktober 

verwachten. 

Hetty van Zoeren, teamleider  

 

mailto:B.vderlaan@lyvore.nl
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjZw4SKv8fWAhVSJFAKHd72BKgQjRwIBw&url=http://www.rtvnof.nl/lichtjes-op-oorlogsgraven-editie-2016/&psig=AFQjCNFvb_wTWfmeguZsrrv45tEDiF9DMQ&ust=1506674767130662
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Wonen en Welzijn 

Week van onze Waarden 

Voor het eerst in onze eeuwenoude 

geschiedenis organiseerde het St. Pieters 

en Bloklands Gasthuis eind augustus de 

‘Week van onze Waarden’ waarin we elke 

dag aandacht besteedden aan één van 

onze kernwaarden. Deze kernwaarden zijn 

gedrukt op mooie waardenkaartjes en in 

het groot op een aantal canvas 

schilderijen. Meer over onze kernwaarden 

en het proces ernaartoe heeft u kunnen 

lezen in het septembernummer van de 

Verbinding. 

We kijken terug op een mooie week: de 

Week van onze Waarden. Het St. Pieters 

en Bloklands Gasthuis organiseerde in die 

week elke dag iets bijzonders waar de 

bewoners, naasten, medewerkers en 

vrijwilligers van konden genieten. De week 

startte met de officiële opening door 

bestuurder Bob Pluijter waarbij op beide 

locaties een schilderij werd onthuld met 

daarop onze waarden. De schilderijen 

krijgen een mooie plek in het Gasthuis. 

Een mooi beeld van Amersfoort en over 

hoe het vroeger ging met de mannen in de 

Mannenzaal, leerden we uit de speelfilm 

Het Schelpenkettinkje, een speelfilm van 

de Eemfilmers uit 2016.  

Vooral de herkenbare beelden uit de 

binnenstad van Amersfoort haalden bij 

velen herinneringen naar boven.  

Bewoners van Kleinschalig wonen kregen 

clown mi-Makker Bakkie op bezoek. Een 

clown die op geheel eigen wijze het 

contact aangaat met mensen met 

dementie. Een filmpje van dat bezoek is 

terug te zien op onze website. 

De week werd ook weer muzikaal 

afgesloten met het Piratenkoor 

ManOverBoord. Leuk om te zien dat veel 

bewoners prima konden meezingen met 

ter afsluiting een visje van Jacob van Jan 

en natuurlijk een klein schippersbittertje. 

Een heel geslaagde week door samen te 

zijn, te zingen en te beleven.  

 

 

 

Een week waarin onze waarden niet alleen 

op papier kwamen maar ook tot uiting 

met elkaar. 

 

 

 

 

Bewoners, naasten, vrijwilligers en 

medewerkers; mocht u nog geen 

Waardenschild hebben ontvangen, dan 

kunt u deze verkrijgen bij de receptie op 

locatie Davidshof en locatie Wervershof.  
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Bestuur Vrienden Stichting  

Op 18 september heeft het bestuur van de 

Stichting Vrienden van het St. Pieters- en 

Bloklands Gasthuis opnieuw vergaderd. 

Dat doet zij gemiddeld 4 tot 5 keer per 

jaar.  

De Vrienden Stichting is, zoals bekend, 

bezig met het subsidiëren en sponsoren 

van projecten ten gunste van de bewoners 

van het gasthuis voor beide locaties.  

De “Tovertafel” voor locatie Wervershof is 

een van de bekendste door de Vrienden 

Stichting gefinancierde aanschaf. Er komt 

nog een tweede, op korte termijn, voor 

locatie Davidshof.  

 

Ook de fontein in Davidshof (de kop- en 

schotel) is zo’n project. En zo zijn er 

natuurlijk veel initiatieven die de Vrienden 

Stichting graag ondersteunt.  

Volgend jaar bestaat PBG 625 jaar, dus 

dan is het feest. Daar gaan we als 

Vrienden Stichting ook weer flink aan 

meedoen, plannen worden gemaakt, leuk! 

U kunt de Vrienden Stichting steunen door 

“Vriend” te worden via 

www.vriendenpbg.nl/vriend.   

 

Maar de Vrienden Stichting is blij met 

iedere donatie, die u kunt overmaken op 

banknummer NL 81 ABNA 04672 15 219 

o.v.v. Donatie PBGasthuis.  

Namens het bestuur, Ilse Faass en Harry 

Lokin 

 

Activiteiten 

30 september: Grootouderdag 

Deze dag is in o.a. Spanje en Italië een 

feestdag. De Felini foundation wil in 

Nederland deze dag meer bekendheid 

geven en organiseert allerlei activiteiten 

voor kinderen en ouderen. Het doel van 

de Felini Foundation is  het verbinden van 

generaties. 

Wilma en Charles Lansdorp komen op 

zaterdag 30 september naar Wervershof 

om  iets te vertellen over grootouderdag 

en het doel van de stichting. Ook worden 

er planten geschonken aan de locatie 

Wervershof. U bent van harte welkom om 

daarbij aanwezig te zijn, vanaf 15.00 uur in 

de marktplaats.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vriendenpbg.nl/vriend
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Op 4 oktober komen er vrijwilligers van de 

politie Amersfoort  naar de Wervershof 

om met bewoners van Kleinschalig wonen 

iets leuks te gaan doen. De planning is om 

naar de kinderboerderij te gaan, als het 

weer het toelaat. 

6 oktober: Themadiner Pannenkoeken 

 

Op 11 oktober komt de contactclown voor  

bewoners van Kleinschalig wonen.   

 

Op 28 oktober is de Vathorstrun waarvoor 

er gelopen wordt voor een duofiets voor  

Wervershof. Bewoners kunnen de lopers 

komen aanmoedigen. 

 

Dianne Maaskant, activiteitenbegeleidster 

 

 

 

 

 

 

 

Symposium ‘Nader tot het einde’  

Dit symposium vindt op 10 november 

plaats in de Bergkerk te Amersfoort.  

Over een goede dood wordt in onze 

maatschappij verschillend gedacht. Kan of 

mag ik het eind van mijn leven in eigen 

regie nemen? Als ik dat doe, realiseer ik  

dan ook wat mijn keuzes betekenen voor 

mensen om mij heen? Moet de overheid 

beschermen of faciliteren? Herkennen we 

de vraag van ouderen die een 

‘bestaansdruk’ ervaren: ‘mogen wij er nog 

wel zijn’? ‘Voltooid leven’ lijkt een 

container begrip, gevuld met niet 

eenduidige factoren en overwegingen. Op 

ons nieuwe symposium willen we 

onderzoeken hoe we  levendig besef 

omtrent de dood en het levenseinde  

kunnen thematiseren. Niet in de sfeer van 

wat wel/niet moet  kunnen, maar met oog 

voor verlies, tragiek, compassie en 

context. 

  

 
 

Wij benaderen het thema ouderdom en 

levenseinde vanuit verschillende 

perspectieven: 

         Dr. Els van Wijngaarden over ‘Voltooid 

leven’.  

         Schrijfster Vonne van der Meer over 

haar boek ‘Winter in Gloster Huis’. 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjtis-Tx8fWAhUDYlAKHXKnAN0QjRwIBw&url=http://svwalcheren.nl/?p%3D5941&psig=AFQjCNEifacsCNnlhBscaxgplzR17ZDYIg&ust=1506676938787487
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjD4dzCyMfWAhWJbFAKHTsSDt8QjRwIBw&url=http://www.rozelaar.nl/pages/posts/clown-mimakker-bakkie-op-bezoek-bij-de-rozelaar289.php&psig=AFQjCNEidHyVhVg-oSUfllw7hUqMv_dHxg&ust=1506677169657002
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         Em. pastor Marinus van den Berg over 

‘Meegaan tot het einde’ en het Ars 

Moriendi model. 

         Prof. Dr. Erik Borgman over ‘De 

waarde van kwetsbaar leven 

hooghouden’. 

 

Dit symposium is in eerste instantie 

bedoeld voor ouderen. Daarnaast voor 

iedereen met belangstelling voor deze 

levensfase, zoals professionals en 

vrijwilligers in de (ouderen) zorg, 

belangenorganisaties m.b.t. 

seniorenwelzijn, huisartsen, 

vertegenwoordigers van kerken 

(predikanten e.a.) en van de locale politiek 

en studenten.   

Aanmelding: www.bergkerk.nl, Bergkerk 

(033 - 4617917). 

Ds. René Rosmolen 

Geestelijk Verzorger  

 

Zes eeuwen zorg voor ouderen  

Bewoners, medewerkers en vrijwilligers 

kunnen, indien zij dit nog niet in hun bezit 

hebben en wel geïnteresseerd zijn, een 

exemplaar ontvangen van het boek “Zes 

eeuwen zorg voor ouderen”. In dit boek 

wordt de 

geschiedenis 

van het Gasthuis 

toegelicht.  

U kunt uw 

belangstelling  

aangeven bij de 

receptie van 

Davidshof en 

Wervershof, en 

dan zorgen we 

dat u een exemplaar ontvangt. 

Wintertijd 

Op 29 oktober gaat de wintertijd weer in. 

Denkt u eraan om de klok een uur terug te 

zetten? 

 

 

 

 

 

 

Ezelsbruggetjes voor zomertijd en 

wintertijd 

 

Kijk naar de blaadjes 

Als er blaadjes aan de bomen groeien, 

komt er een uur ‘bij’. 

Als de blaadjes van de bomen vallen, ‘valt’ 

er een uur af. 

Spring Ahead, Fall Back 

Met het Engelse “Spring” en “Fall” kun je 

onthouden welke kant de klok op moet 

gaan. In het voorjaar “springt” de klok een 

uur vooruit en in het najaar “valt” de klok 

een uur achteruit… 

 

In het voorjaar gaat de klok met de 

temperatuur mee vooruit 

In het voorjaar wordt het warmer, 

temperaturen omhoog. En de klok gaat 

ook “omhoog”. 

 

Lange broeken langer slapen 

In het voorjaar stappen we over naar 

korte zomerbroeken, maar we slapen ook 

een uurtje korter. Bij de overgang naar 

lange winterbroeken, kunnen we een 

uurtje langer slapen. 

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