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waren. Via deze Verbinding, maar ook op andere
wijze, zullen wij zorgdragen dat een ieder goed
aan u wordt voorgesteld. Wij heten de nieuwe
medewerkers welkom. Het is leuk en positief om
te merken hoe snel nieuwe medewerkers zich
thuisvoelen bij ons en dat zij een goede bijdrage
geven aan het proces en het beleid van zorg,
wonen en welzijn.
 
De Vriendenstichting heeft met succes een
sponsoraktie gedaan. Dat is voor de
belevingsgerichte aankleding van Kleinschalig
wonen, van de locatie Wervershof. En dat is voor
de verdere inrichting van het restaurant en
atrium van de locatie Davidshof, met meer
gezelligheid, sfeer en rolstoelvriendelijk (onder
andere door het verlagen van de balie in het
restaurant). Dank aan de vrienden, relaties,
familieleden, die geld aan de Vriendenstichting
gegeven hebben, op grond waarvan wij deze
activiteiten konden ontplooien. Wij hopen dat
gaande 2018 nog meer sponsorgeld binnen-
komt. Samen hebben we dan een mooi
verjaardagscadeau voor ons 625-jarig bestaan.
 
Samen zijn we doende ons voor te bereiden op
de zomerperiode. Samen van de zomer
‘genieten’ maar ook samen ‘doorkomen’, met
alle facetten die daarbij komen kijken. Daar
werken we met elkaar aan.

Van de bestuurder
In de maand mei en juni sluiten we
traditiegetrouw het vorige jaar financieel af (het
jaar 2017). Dat doen we deze keer met een
bestuursverslag, een kwaliteitsverslag, een
jaarrekening en een controleverklaring van de
accountant. Via onze website zijn deze
documenten beschikbaar, ook kunt u deze, als u
belangstelling heeft, opvragen bij het
secretariaat (secretariaat@pietersenbloklands.nl)
of via de receptie.
 
Ook bespreken en beoordelen we hoe de eerste
5 maanden in 2018 gegaan zijn. Van alle
afdelingen zijn onder andere de financiële cijfers
goed in beeld, en deze worden doorgenomen
met betrokkenen.
 
Tenslotte, het is net een drieluik, we starten ook
met de voorbereiding voor 2019. De eerste
gesprekken over de ‘zorginkoop 2019’, het beleid
van VWS en het zorgkantoor, en daarmee over
de begroting van 2019, zijn begonnen.
 
Achter de schermen gebeurt er veel deze
maanden. Veranderingen in de personele
samenstelling, en ook in de leidinggevende
functies, vangen we op. Wij realiseren ons dat het
tijd kost om te wennen aan deze veranderingen;
met nieuwe mensen kennis maken en afscheid
nemen van mensen die je bekend en vertrouwd
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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. Jij en ik maken deel uit van
wij.
Ik wens u veel leesplezier met deze Verbinding.
 

 

 
 
Bob Pluijter,
bestuurder

Het Gasthuis is   
privacy – bewust
Privacy, is dat nieuw, nee ! Al heel lang is het zo,
dat medewerkers geen informatie verstrekken
over bewoners aan derden, tenzij de bewoner
hier toestemming voor geeft. En al heel lang
praten we niet over bewoners als er anderen bij
zijn die niet direct betrokken zijn bij de zorg. Niets
nieuws onder de zon, zou je zeggen, maar door
de nieuwe wet: de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG) moeten we ons
ook verantwoorden dat wij op de juiste wijze
omgaan met persoonsgegevens.
 
Wat zijn persoonsgegevens eigenlijk?

Persoonsgegevens zijn: naam, adres,
woonplaats, email en telefoonnummer.
Daarnaast zijn er bijzondere persoonsgegevens
zoals gegevens over gezondheid, geloof,
afkomst. Dit zijn privacygevoelige gegevens die
alleen gebruikt mogen worden met een specifiek
doel.
Deze gegevens vind je terug in bijvoorbeeld het
elektronische cliëntendossier en het
personeeldossier.
Ongemerkt registreren we veel gegevens over
een bewoner, een medewerker en een vrijwilliger
zonder dat we ons realiseren dat dit

persoonsgegevens zijn. Daarom ligt de
maandelijkse verjaardagskalender van bewoners
niet meer voor een ieder in te zien. Zelfs als er
iemand is overleden, dan kan je dit niet zomaar
aan medebewoners vertellen. Dit brengt ook
weer pijnlijke situaties met zich mee.
 
Vanaf 25 mei is de nieuwe Europese wet van
kracht: de Algemene Verordering
Gegevensbescherming (AVG). Deze vereist een
aantal dingen. We moeten vastleggen welke
persoonsgegevens wij registreren, met welk doel,
wie deze gegevens verwerkt en wie de gegevens
in mogen zien. Dit alles wordt geregistreerd in een
overzicht, zodat duidelijk is waarom deze
gegevens verzameld worden en hoe ze gebruikt
worden. Denk bijvoorbeeld aan personeels
gegevens, cliëntgegevens, maar ook aan privé-
emailadressen. We zullen voor het registreren en
gebruiken van persoonsgegevens toestemming
vragen aan de bewoner, de medewerker, de
vrijwilliger. Dit willen we doen met een eenmalige
toestemmingsverklaring. Ook zal het Gasthuis
een privacy beleid op haar website publiceren.
 
Daarnaast is het Gasthuis bezig om
overeenkomsten met leveranciers af te sluiten,
zodat ook zij zorgvuldig met persoonsgegevens
omgaan. Denk bijvoorbeeld aan afspraken met
onze leverancier van het Elektronische dossier
(TTS), onze systeembeheerder (Erwin Krol,
MicroControl) en aan allerlei systemen die
personeelsgegevens zoals Youforce (AAG)
bevatten.

We kunnen een hoop regelen ‘op papier’, maar
“menselijk gedrag is het grootste gevaar op
datalekken”. Een waar woord; we kunnen alles
voorschrijven en regelen, maar in ons gedrag zal
moeten blijken dat wij zorgvuldig en bewust
omgaan met privacygevoelige informatie. We
helpen elkaar en het Gasthuis om daar op te
wijzen.

Het Gasthuis krijgt een e-mail adres waar je
vragen naar toe kunt sturen op 't gebied van
privacy: privacybewust@pietersenbloklands.nl
 
Bob Pluijter, bestuurder
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Activiteitenbegeleiding
Davidshof
De laatste nieuwtjes van de
activiteitenbegeleiding van Davidshof
 
Theekar
We hebben een prachtige oude theekar op de
kop kunnen tikken. Deze gebruiken we op KSW
om in het tuinatelier de koffie vanaf te delen. Een
sfeervol feest der herkenning. Compleet met
oude theekopjes ‘van zolder’ is het alleen om te
zien al geweldig leuk.  

Lepeltje lepeltje
We mochten van de organisatie van Lepeltje
lepeltje weer genieten van een high tea. Dit keer
hebben bakkers uit de stad de lekkerste taarten
geleverd waarvan we konden smullen totdat we
zo naar Davidshof terug konden rollen. De warme
hulp van de Lepeltje lepeltje vrijwilligers hield ons
een beetje warm ondanks de kou. We mochten
dit keer met een grotere groep komen en er
waren aanmeldingen genoeg! Ik vermoed na dit
succes de volgende keer nog meer.

 
Spellen aanschaf
De rommelmarkt is een bron waar wij dankbaar
gebruik van maken om steeds nieuwe spellen
aan te schaffen. Kom gerust eens kijken welk spel
u met anderen wilt lenen.

 
Oranje bloemschikken
De eerste keer bloemschikken waren overal de
oranje bloemen uitverkocht. Voor het
bloemschikken van Zorg Thuis konden we nog
wel oranje slagen. Voor de resultaten had de
kleur geen effect, ze waren allemaal prachtig!
 
Timeslips
Wij, van de activiteitenbegeleiding, doen zoals u
al heeft gelezen een cursus timeslips. We
mochten de afgelopen maand oefenen en dat
was een groot succes. We hebben met de
bewoners erg mooie verhalen bij de foto’s
kunnen maken! De komende tijd gaan we hier
vol goede zin mee verder.

 
Grand café nieuwe stijl
Het was even wennen: het Grand café nieuwe
stijl. Met in juni een expositie ter gelegenheid van
ons 625-jarig bestaan.
 
Op vrijdagmiddag 29 juni was de opening van
de expositie van de werkstukken die de bewoners
gemaakt hebben. We gaan elke maand de
expositie wisselen, want we hebben moeite met
kiezen uit alle werkstukken! Kom dus met
regelmaat kijken in het Atrium naar alle
kunstwerken. En dat zeggen wij zonder
overdrijving met oprechte trots.
Annemieke Pauptit kwam de sfeer van het Grand
café en de opening van de expositie verhogen
met haar accordeon. Er is genoten van de
muziek en de tentoonstelling!
 
Jamila Boudkabout en Tineke Stolker
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Krasse knarren met
blauw krijt
Toen het biljart voorzien werd van wieltjes en er
nieuwe keu's aangeschaft waren stond niets
onze heren meer in de weg. En dus werd na een
hilarische oefenmiddag de oprichting van de
biljartclub gevierd met een biertje in de Gasteling
en daar kreeg de club een naam: 'Het blauwe
krijtje.'

Jan, Daan, Wim, Hans en Arie spelen op de
vrijdagmiddag van 15.00 tot ongeveer 16.15 uur.
Na afloop zijn de heren meestal in de Gasteling
te vinden voor de 'nabespreking'.

Nieuwe leden welkom! Kom vooral eens kijken
en meedoen. Levenservaring is genoeg!

Zicht op een sportieve,
zonnige zomer!
Een langlopende wens van meerdere bewoners
gaat in vervulling! We zijn dan ook heel erg blij
dat we nu kunnen vertellen dat er zeer binnenkort
een heuse jeu de boules baan aangelegd gaat
worden in de binnentuin van WH. Wij danken
hiervoor onder andere de stichting “vrienden
van” voor sponsoring.
 
Met de baan halen we een stukje (Frans)buiten
zijn, buiten spelen en samen plezier maken naar
het Gasthuis en daar zijn we vrolijk over. De baan
is toegankelijk voor iedereen en mocht u het spel
eerst even af willen kijken, dan kunt u vanaf de
zijlijn gezellig meekijken en/of aanwijzingen
geven.
 
Op vrijdagmiddag 13 juli zal de baan feestelijk
geopend worden met een borrel, een muziekje
en natuurlijk een paar potjes boulen. De baan
moet nog wel een naam krijgen en natuurlijk
hebben we uw hulp daarbij nodig! We maken er
een wedstrijd van voor de eeuwige roem en een
leuke verrassing. U krijgt hierover een folder in uw
brievenbus. En als de baan al klaar is, maar het is
nog geen 13 juli….dan kunt u gerust beginnen
met inspelen! Wees gewaarschuwd…wij zijn er
heeeel goed in!

De wensbus
Dank u wel als u een wens in de bus heeft
gedaan. U heeft hierover al bericht gekregen.
 
Wij zijn bezig uw wens in vervulling te laten
gaan. Wist u dat sommigen dezelfde wens
hadden?
 
Soms heb je meer met elkaar gemeen dan je zou
denken!! Nieuwe wensen mogen gewoon nog
ingeleverd worden. Voor nu zijn wij onder
andere bezig met de zwemwens!!

4 De Verbinding

Locatie Wervershof



 

Nieuws uit de tuin
Eén van de wensen die in de wensbus kwam was
dat de tuin weer netjes gemaakt zou worden
zodat iedereen er weer van zou kunnen genieten.
Er was nog geld over van een schenking
waarvan vaste planten gekocht zijn voor de tuin.
De aanwinsten zijn:
Passiebloemen
Skimmia
Siergras
Vlinderstruiken
Appelboom
Boeddha beeld
Marco van de keuken heeft beloofd appeltaart te
zullen bakken als er appels geoogst zijn.
 
In het zitgedeelte staat een aardbeienplant
waarvan gesnoept mag worden!
 
De moestuintjes die door bewoners van KSW
gezaaid en opgekweekt zijn, zijn uitgegroeid tot
volwaardige planten. Die zijn overgezet in grote
bakken waar ze verder kunnen groeien en
hopelijk kan er over een tijdje geoogst worden.
 
Een mevrouw die nog niet zo lang in Wervershof
woont en erg van tuinieren houdt, heeft de
verhoogde bakken onder haar hoede gekregen.
In overleg met mevrouw zijn de bakken verplaatst
en zo kan zij haar grote hobby blijven uitoefenen.
 
Onlangs is een bewoner van blok  B overleden.
De familie heeft wat spullen van mevrouw aan de
aktiviteitenbegeleiding geschonken. Er waren 2
beelden van kikkers bij, die een mooi plekje
hebben gekregen in het groen rond de vijver.
Een mooie gedachte voor de familie dat er iets
van hun moeder in het Gasthuis blijft.
 
Een tuin heeft onderhoud nodig, en om de
nieuwe planten een goede start te geven, is
afgesproken om iedere woensdagmiddag te
tuinieren met bewoners die daar tijd voor en zin
in hebben. Iedereen die een snoeischaar of een
gieter vast kan houden is welkom vanaf 14.30 uur
in de tuin op locatie Wervershof. Wij zien u graag!
 
Dianne Maaskant en Maaike Kruis
activiteitenbegeleiding

Zwaantjes uit het ei...
De babyzwaantjes bij rotonde 6 in Vathorst zijn uit
het ei gekomen. De zwanen hebben hun nest
links van de brug bij de Vollenhovekade
gemaakt, voor het St. Pieters en Bloklands
Gasthuis. Dit bericht zagen we op de site van In
de Buurt, door Charella Hulsbosch: een mooie
foto van het zwanennest.
 
Vanuit het Gasthuis kon je ze zien: de vele
mensen die even afstapten om de zwaantjes te
bekijken en te fotograferen. En bewoners aan die
zijde van het pand konden dit tafereel dagelijks
live aanschouwen.

Vathorstkoor zoekt
zangers
Kent u het Vathorstkoor? Het koor is 5 jaar
geleden begonnen en staat onder leiding van
Theo Hoogenboom. Zin om mee te zingen?
 
Iedere vrijdag van 10 – 12 uur repeteren wij in de
Marktplaats in het St. Pieters- en Bloklands
Gasthuis. Kom gerust een keer binnen om 10 uur
om mee te zingen. We kunnen in alle
stemgroepen nog leden gebruiken. Ons
repertoire is veelzijdig qua taal, stijl en periode.
 
Heeft u geen koor-ervaring of kunt u geen noten
lezen? Bij het Vathorstkoor is dat geen probleem.
Bij ons is inzet en enthousiasme belangrijk. Wilt u
meer informatie: kijk op Vathorstkoor@xmsnet.nl
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Verbouwing 3e etage
Wervershof gereed
Op zondagmiddag 10 juni is de verbouwing van
de 3e etage locatie Wervershof met zon en
feestelijk gevierd. Bij elke woongroep waren
bewoners, familieleden en medewerkers
aanwezig, met een genoeglijk samenzijn, met
lekkere hapjes en gezelligheid.
 
De verbouwing omvatte meerdere aspecten:
- een bouwkundige aanpassing
- een organisatorische aanpassing, verandering
van 5 naar 4 woongroepen / teams
- een uitbreiding van formatie voor de afdeling
als totaal en een hogere personeelsbezetting per
groep
- de belevingsgerichte aankleding aan de muren
en deuren, entrees
- de galerij opknappen en toegankelijker voor
alle vier seizoenen
 
De verbouwing is geslaagd, dat kunnen we met
z’n allen gerust zeggen. We kunnen er trots op
zijn. Het hele team van kleinschalig wonen, het
technische team van het Gasthuis, de
aannemer, de cliëntenraad, de
vriendenstichting, het management, ieder heeft
zijn aandeel geleverd.
 
De zomer is nu ingeluid, en de verbouwing is als
project afgesloten. We zijn bijzonder blij dat ook
het schilderwerk als finishing touch, gereed is
gekomen.
 
Het ziet er mooi uit. Hierbij mijn welgemeende
complimenten aan een ieder die meegeholpen
heeft om dit tot een succes te maken.
 
Hartelijke groet, Bob Pluijter
Bestuurder

Cliënten Amerpoort
helpen mee
Vanaf juni 2017 komen wij, cliënten van stichting
Amerpoort, elke donderdag  klussen doen. Jullie
zijn ons vast al eens tegengekomen. Met de
mooie schorten die we hebben gekregen zijn we
helemaal herkenbaar. Ingrid heeft een andere
werkplek gevonden, maar gelukkig zijn Rachel en
Ilona ons komen versterken.
 
Vaak werken we in en om de Marktplaats en
Brasserie. We stoffen, zuigen, dekken tafels,
serveren koffie en thee en doen nog vele andere
dingen. Als het mooier weer wordt, zullen we
weer in de binnentuin te vinden zijn.
 
Cliënten aan het woord:
Natasja: "Ik vind het hartstikke leuk om hier te
werken, gezellig om de ouderen te helpen."
Ilona: "Ik werk hier nog niet zo lang, vind het wel
leuk, jammer dat ik geen warme maaltijden meer
kan rondbrengen."
Timon: "Het leukste is om met de swiffer te vegen."
Yvette: "Ik vind het heel erg leuk, jammer dat ik
geen eten meer kan serveren in de Brasserie. Dat
vind ik het leukst.

Marissa: ''Ik hou van dweilen" ...( wist u dat zij
heel goed piano kan spelen)?
Rachel: "Ik maak graag een kletspraatje en ik
vind bestek poleren leuk."
 
Tot ziens allemaal!
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Even aan u voorstellen:
Sanne IJdo

Else en Els een
dynamisch duo 
Of: hoe maak je van een nood een deugd?
 
Op Wervershof woont Else. Zowel haar
appartement als haar verschijning zijn superhip
en gezellig. Ruim een jaar geleden werd me
gevraagd bij haar langs te komen. Ze wilde iets
met me bespreken. Ik was benieuwd en ging er
heen zodra het kon. Else heeft een katheter en ze

Mijn naam is Sanne IJdo, ik ben 40 jaar. Sinds
mijn 17e ben ik werkzaam in de ouderenzorg. Ik
heb zelf ervaring met werken in de zorg en ben
nu al een aantal jaren als leidinggevende
werkzaam.
 
Sinds kort heb ik ook een diploma als
teamcoach, wat ik zeker als leidinggevende kan
gebruiken in het leidinggeven aan teams. Op
een coachende wijze leidinggeven betekent dat
je probeert het beste uit de mensen te halen en
dat leidt weer tot betere zorg voor de cliënten en
een fijne samenwerking onderling. Verbinding is
1 van de kernwaarden bij het Gasthuis  en dat is
wat helemaal bij mij past als persoon en in mijn
werk als teamleider om daarmee goede zorg
voor de cliënten te waarborgen.
 
Ik ben getrouwd met Job en moeder van 2
kinderen: Maud en Beau. We gaan volgend
voorjaar verhuizen naar Waterdorp in Vathorst,
dus lekker dichtbij. Wil je nog meer van me
weten? Kom gerust eens langs op locatie
Wervershof. 

stoorde zich aan de zichtbaarheid van haar
katheterslang. Dat vond ze gewoon lelijk. Konden
we daar niet iets op verzinnen? Vervolgens kwam
er een heel verhaal, waaruit bleek dat er niet
eens iets verzonnen hoefde te worden; het moest
alleen geregeld! En zo geschiedde, want ik
herinnerde me Els. Els werkte eerst op Wervershof
maar is later naar Davidshof vertrokken. Daar
werkt ze nu als vrijwilliger en zij is een kei in
handwerk.

Gewapend met voorbeeldslang van katheter,
kleurenwens, afmeting en bovenstaand verhaal
werd ik als postbode naar Davidshof gezonden
om de boodschap over te brengen. Els vond het
een leuke uitdaging. Er komt meer bij kijken dan
je zou denken: hij moet niet afzakken, maar ook
niet te strak zitten, hij mag niet krimpen in de was,
hij moet voor de zusters makkelijk 'aan te trekken'
zijn, enzovoorts. Els ging er vrolijk mee aan de
slag en Else kan bijna bij elke outfit een passend
exemplaar  aantrekken tegenwoordig!

Else wil via dit bericht Els graag in het zonnetje
zetten en bedanken. En tegelijkertijd hoopt Else
met haar verhaal anderen te inspireren. Soms zijn
dingen niet fijn, maar is er niks aan te doen. Je
kunt dan wel kijken hoe je het op kunt leuken.
Dat maakt een stuk vrolijker!
 
Van de week mailde Else me weer: "Ik heb
behoefte aan een rode en een roze, kun je weer
even komen?" Natuurlijk. En Els….. die gaat weer
aan de slag!
 
Maaike Kruis
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Afval bestaat niet
Nadat we weken gebouwd hebben aan 'het
Davidshof tafereel' (heeft u al in het gastenboek
geschreven?) zaten we wat met lege handen bij
techniek op Kleinschalig wonen. Gelukkig liepen
we per ongeluk in de garage en zagen we een
pallet staan.
 
Wesley, van de technische dienst, wist een
nog mooiere en grotere pallet tevoorschijn te
halen. Met elkaar werd al vlot bedacht dat dit
prachtige plantenrekken kunnen worden voor de
binnentuin. We zijn begonnen met schuren. Met
de hand en met schuurpapier. Een geduldklus,
maar wij hebben geen haast.

Met Anna!
Ja! Ze is er weer! Anna Skubisz, kunstenares van
beroep en een paar jaar geleden via een
gezamenlijk kunstproject van het Gasthuis en de
King Arthur Groep bij ons terechtgekomen. Dat
was een groot succes omdat Anna prachtige
dingen maakt en prettig gezelschap is. De
bewoners misten haar en gelukkig miste zij ons
ook. Bewoners gaven leuke wensen aan voor
nieuwe kunstsessies. De kralenboompjes die op
de expositie te zien zijn, zijn ook bij Anna
gemaakt.

En omdat het altijd zo gezellig is hebben we
bedacht: zomer met Anna en winter met Anna.
Zij komt twee maal deze zomer en twee maal
deze winter om het beste kunstzinnige bij ons
naar boven te halen. De workshops zullen
worden aangekondigd middels flyers en komen
op de activiteitenkalender te staan. Het beloven
weer gezellige, creatieve ochtenden te worden!

Al dat moois...
tentoongesteld
Op 11 mei jongstleden is de tentoonstelling  op
locatie Wervershof feestelijk geopend.
Voorafgaand aan de opening heeft het
Vathorstkoor een optreden verzorgd waarbij zij
het lied dat zij speciaal voor het 625-jarig bestaan
hebben geschreven ten gehore hebben
gebracht.
 
Kunst te koop
 
De tentoonstelling is alle dagen te bekijken, u
kunt een reactie achterlaten in het gastenboek
dat aan het begin van de tentoonstelling ligt.
Binnenkort  zijn de werkstukken te koop. Het is ook
mogelijk om een werk te reserveren. De borden
en ander kunstwerk van de expositie kunnen en
mogen gekocht worden. Alles (behalve
handwerk achterin, daar staan de prijsjes op)
kost 2 euro. Het geld komt in de AB
'voorstellingenspaarpot'! Wie zou u willen zien
optreden? Wieteke? Willeke? Anneke? Of iemand
die dat allemaal nazingt? Of organiseren we een
eigen pasar malam?
Geduld is een schone zaak....en plannen maken
is leuk!
 
En oja, het servies (de verf) kan niet gewassen
worden, het is dus voor op de schouw! Leg een
briefje neer bij het item dat u wenst of spreek ons
even aan. Wij vragen dan aan de vervaardiger of
hij of zij afstand wil doen. Wij nemen daarna
contact met u op.
 
Dianne Maaskant en Maaike Kruis
activiteitenbegeleiding
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Mao itu! 
Wat een enorm leuk briefje lag er bij het
geëxposeerde bord van de Burung kakatua!

Activiteiten voor heren
Kleinschalig Wonen

Iemand vertelde ons in het Bahasa dat ze het
bord graag wilde hebben!!! Dit bord is onderdeel
van de bonte verzameling borden en schotels die
we op KSW hebben gemaakt. We noemden en
tekenden waar we blij van worden en
schilderden dat in met porseleinverf. De Burung
kakatua staat symbool voor het oude Indische
kinderliedje met dezelfde naam. Wij zingen het
vaak met Anneke Grönloh mee...
Terima kasih!

Er zijn op KSW (Kleinschalig Wonen) een aantal
heren komen wonen waardoor er een groep
heren is waarvoor binnenkort speciaal een
activiteit op het programma komt.
 
We zijn momenteel druk bezig met de
voorbereidingen hiervoor en hopen op korte
termijn te kunnen starten.
 
De woongroepen zullen hierover worden
geïnformeerd.

Lintje voor Annie Visser
 
Het is alweer een bericht uit april maar de
Verbinding van toen lag al bij de drukker. En dit
wilden wij toch met u delen. Zeventien
Amersfoorters en één Puttenaar ontvingen tijdens
de lintjesregen op donderdag 26 april een
Koninklijke Onderscheiding. Zo ook, Annie Visser,
vrijwilligster bij het St. Pieters en Bloklands
Gasthuis.
 
Met een mooie foto, bijvoorbeeld in het AD, stond
er dit over 'onze Annie' geschreven:
 
"Annie Visser-Hamoen (72 jaar) Mevrouw Visser-
Hamoen (1945) is benoemd tot Lid in de Orde
van Oranje-Nassau. Zij is vrijwilligster bij het St.
Pieters en Bloklands Gasthuis en hielp jaren in het
winkeltje. Op dit moment helpt zij in het
restaurant, maakt zij kaarten en staat zij op de
Kerstmarkt met eigen gemaakte spullen. Zij
ondersteunt bij diverse activiteiten, zoals bij de
viering van het 625-jarig bestaan van het St.
Pieters en Bloklands Gasthuis op 20 april jl.
In het verleden hielp zij bij de dagopvang. Bij de
Protestantse Wijkgemeente Adventkerk is zij
vrijwilligster. Ze verzorgt de bezoeklijsten voor de
oudere gemeenteleden en helpt bij diverse
activiteiten zoals bij de Adventviering. Daarnaast
verzorgt zij de catering bij recepties, workshops
en georganiseerde avonden."
 
Namens ons allen, nogmaals gefeliciteerd!
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Start interne VIG
opleiding
Op 17 mei zijn er 16 medewerkers gestart met de
verkorte VIG opleiding. Al deze medewerkers
waren al bij ons in dienst. Zij hebben allemaal de
mogelijkheid gekregen om deze opleiding te
volgen.
 
Samen met  medewerkers van het
woonzorgcentrum 'de Haven ‘ uit Bunschoten
Spakenburg volgen zij de lessen bij het ROC
Midden Nederland. Zij gaan 2 jaar lang op
donderdagen naar school en hopen daarna
allemaal gediplomeerd verzorgenden IG te zijn.
 
Als St. Pieters en Bloklands Gasthuis zijn we blij
met deze gemotiveerde medewerkers die
allemaal vol enthousiasme gestart zijn. We
proberen zo onze medewerkers verder te
bekwamen en hen te behouden voor onze
organisatie. We wensen jullie heel veel leerplezier
en succes toe!
 
Geralde Schreuder, zorgmanager

Diploma voor GVP-ers
De afgelopen maanden heeft de werkgroep GVP
zich gebogen over de rol en positie van de
Geriatrisch Verzorgende Psychiatrie binnen onze
organisatie.
 
Op 8 juni hebben zij hun aanbevelingen en plan
van aanpak gepresenteerd aan alle collega’s.
De werkgroep bestaat uit vlnr : Saskia Hanoeman
( EVV-er Westsingel ), Karin Verlinden
( Verpleegkundige nachtdienst – GVP-er /
Voorzitter OR ), Nelleke van Offeren ( VIG-er en
leerling GVP-er Muurhuizen ), Chantal Duijvesteijn
( Verpleegkundige  Zorg thuis – GVP-er ). Op de
foto missen nog Daniëlle Brinkhuizen
( psycholoog ) en Geralde Schreuder
( zorgmanager ).

 
Op 15 juni namen 8 GVP-ers het diploma in
ontvangst. Vanaf 1 juli zullen de GVP-ers nog
meer zichtbaar zijn in onze organisatie. Het
streven is dat in 2020 elke woongroep en zorg
thuis teams een GVP-er in het team hebben
werken. De werkgroep zal tot 2020 nog blijven
bestaan om dit proces te blijven volgen en verder
te implementeren in de organisatie.  De
werkgroep zal regelmatig een terugkoppeling
geven in de nieuwsbrief en in de Verbinding.
 
We feliciteren alle medewerkers met het behalen
van hun diploma. We zijn blij met de nieuwe rol
die zij innemen binnen onze
organisatie. Gefeliciteerd: Jennifer van der Veen,
Karin Lobel, Jeichien Buseman, Jacqueline
Latumahina, Michiel Stevens, Karin Verlinden,
Linda van Putten en Mariska van Laar.
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Collega's uitgezwaaid
en nieuwe collega's
welkom geheten
In mei hebben we afscheid genomen van enkele
van onze collega's. Marijn Voets, hoofd P&O en
Henriëtte Timmermans, teamleider KSW
Wervershof hebben een nieuwe functie aanvaard
bij een andere organisatie. De functie van
Henriëtte Timmermans is inmiddels ingevuld door
Sanne IJdo. Ook hebben we afscheid genomen
van Hetty van Zoeren, teamleider Zorg Thuis op
locatie Wervershof. Deze functie wordt per juli
ingevuld door Esther Bergmans.

 
In de vorige verbinding hebben we genoemd de
aanstellingen van Willem Stelte, medewerker
technische dienst en Wesley van Wijk, Teamleider
verhuur en onderhoud. Dit in verband met het
reeds eerder aangekondigde vertrek van Wouter

Huis. Wesley stelt zich nog even aan u voor.
 
We danken de collega's voor hun inzet en fijne
samenwerking. We zullen ervoor zorgen dat de
nieuwe collega's zich snel thuis zullen voelen.

Overzicht
leidinggevenden
Voor de volledigheid hieronder nog even de
namen van de leidinggevenden binnen ons
Gasthuis.
 
Bestuurder: Bob Pluijter
Controller: Peter Brücker
Zorgmanager: Geralde Schreuder
Teamleider KSW Davidshof: Margreet van Wieren
Teamleider Zorg Thuis Davidshof: Danny Vermaak
Teamleider KSW Wervershof: Sanne IJdo  
Teamleider Zorg Thuis Wervershof: Betsie ten
Barge (interim) – Esther Bergmans (per 1-7)
Teamleider Horeca & Gastvrijheid: Gerlina Pols
Teamleider Verhuur & Onderhoud: Wesley van
Wijk
Hoofd P&O : vacant
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Even voorstellen:   
Wesley van Wijk
Ik ben Wesley van Wijk de nieuwe teamleider TD
en vanaf 1 april werkzaam voor het St. Pieters en
Bloklands Gasthuis. Ik kom uit Vleuten waar ik
samenwoon met mijn vriendin Angela en twee
kinderen Tatum van 11 en Levi van 7. Ik mag
graag sporten en geef  zelf ook sportlessen in de
vorm van bootcamp.
 
Verder ga ik graag op vakantie, geniet ik van
lekker eten en ben ik graag samen met mijn
vrienden. Voor mijn aanstelling bij PBG heb ik
eerst 8 jaar bij Stichting de Reclassering gewerkt
en de afgelopen twee jaar bij Stichting de
kindertelefoon. Bij beide werkgevers heb ik altijd
gewerkt binnen het facilitaire werkveld. Er is een
gezegde, facilitair word je niet maar facilitair ben
je. Dit is wat ik ook echt leuk vind om te doen, het
werken met mensen, het verlenen van diensten
en het ontzorgen van klanten en collega’s. Het
leukste vind ik de complexe problematiek, het
opzetten van verbeterprocessen en vooral de
afwisseling in het werk. Geen dag is hetzelfde, de
eerder gemaakte planning verandert altijd want
er zijn altijd dingen die meer prioriteit behoeven.
 
Ik hoop de komende jaren een waardige
toevoeging te zijn voor zowel de bewoners als
voor ons Gasthuis.
 
Wesley van Wijk,
Teamleider Verhuur en Onderhoud

Dit jaar geen SMAAK
In 2015 organiseerde stichting SMAAK het eerste
Pop-up Museum SMAAK, het museum door
senioren voor iedereen. Het concept was nieuw
en bleek goed te werken. Drie jaar achter elkaar,
telkens in de maand oktober, hebben we het
museum in het St. Pieters en Bloklands Gasthuis in
Amersfoort weten te realiseren.

De groep vrijwilligers die aan het project
meewerkten, werd elk jaar groter. Het Gasthuis
was een fantastische en fijne plek voor het
Museum. De financiering werd echter elk jaar
moeilijker. Voor de ontwikkeling van het concept
kregen we ondersteuning van diverse fondsen,
maar het ging altijd om tijdelijke
ondersteuning. Met pijn in ons hart hebben we
dan ook besloten dit jaar in Amersfoort geen Pop-
up Museum SMAAK te organiseren.
 
We kijken terug op een goede samenwerking
tussen het Gasthuis en stichting SMAAK.

Wist u dat...
- de cliëntenraad een eigen nieuwsbrief uitgeeft?
 
- het jubileumbiertje, Nenninck, ook in het
restaurant op locatie Davidshof en Wevershof te
koop is? Ook leuk om cadeau te doen.
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Gasthuis bedankt
leveranciers
Het St. Pieters en Bloklands Gasthuis heeft op 6
juni samen met de leveranciers het 625-jarig
bestaan van het Gasthuis gevierd.
 
Gerlina Pols en Wesley van Wijk hebben veel
contact met leveranciers. Gerlina: "Dat wat wij
bieden, al ruim 625 zorg en wonen in Amersfoort,
doen we samen met onze partners. We delen
samen dezelfde waarden van het Gasthuis en
met elkaar zorgen we voor de gastvrijheid binnen
ons Gasthuis. Met veel van onze leveranciers
werken we al heel lang samen. Zowel met
landelijke maar ook met lokale dienstverleners.”
 
Het jubileumjaar is een mooie aanleiding om
elkaar extra te ontmoeten.
 

Bloemen voor het
Gasthuis
 
Het Gasthuis mocht deze attentie ontvangen:
chocola met de tekst 'voor het PBG-team,
proficiat met het 625 jarig jubileum'.
 
Het gehele jaar door worden er in het kader van
het jubileumjaar activiteiten georganiseerd. In
juni werd er samen met de leveranciers een
bijeenkomst gehouden in de Mannenzaal. Ook
daar ontvingen wij bloemen, attenties en ook
donaties voor de actie van de Vrienden van het

St. Pieters en Bloklands Gasthuis. De
Vriendenstichting zet zich in om, speciaal dit
jubileumjaar, een cadeau te kunnen geven aan
het Gasthuis. Zoals u heeft kunnen lezen in de
vorige Verbinding proberen zij hiermee wensen te
verwezenlijken. Enkele van deze wensen konden
al worden uitgevoerd of zijn in gang
gezet. Uiteraard zijn we daar erg blij mee. 
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High tea op locatie
Davidshof
Op elke 1e donderdag van de maand wordt er
een high tea georganiseerd in ons mooie , fris
geschilderde restaurant van de Davidshof.
 
Het restaurantteam bereidt heerlijke lekkernijen
die zoals u hierbij ziet, met smaak genuttigd
worden. Er is thee uit een gezellige ouderwetse
theepot en allerlei sapjes.
 
Ook een keertje komen proeven? U bent van
harte welkom! Ook voor bezoekers en andere
gasten. Graag van te voren aanmelden bij het
restaurant.

Jubileumactiviteiten
overzicht
Juli-augustus: Gilde
Presentatie Wervershof 2-7-2018
Presentatie Davidshof 27-8-2018, onder
voorbehoud
 
21 en 28 september: Jubileumconcert voor
bewoners en familie op 21 september in
Davidshof (in de Mannenzaal) en op 28
september op locatie Wervershof
 
Oktober: Jubileum-maaltijd voor medewerkers en
vrijwilligers
 
Oktober: Film of volksdansen voor bewoners
 
19 oktober: Bezoek van de Amersfoortse Gilde
vrijwilligers aan locatie Davidshof

 
November: Oud Hollandse spelletjes voor
bewoners
 
15 november: Aparte expositie van fotoshoot
 
December: Eindejaarsfeest, tevens afsluitende
activiteit in combinatie met kerstdiner
 
Houd de planborden en activiteiten-
overzichten in de gaten voor de juiste tijden!

Verwacht in de
Mannenzaal
Mannenzaal geopend als museum
 
Tot en met 24 oktober, iedere maandag om
12:00 - 16:30 uur 
 
Tot en met 24 oktober is de Mannenzaal op
elke maandag opengesteld als museum. Van
12:00 tot 16:30 uur kunt u de Mannenzaal
bekijken en meer informatie horen van de
zaalwacht of u kunt de aanwezige spelers van
Levende Historie ontmoeten.

Entreekosten bedragen € 3,00 p.p. Meer info
op de website van de Mannenzaal: www.
mannenzaal.nl/event-agenda/
 
Levende Historie in de Mannenzaal
Van 10 juli tot en met 31 augustus, dinsdag tot
en met zaterdag van 12:00 - 16:30 uur.
Meer weten over Levende Historie? Zie http://
www.levendehistorie.nl/
 
Vooruitblik agenda najaar 2018
Zondag 2 september - Concert Vocalgroup 'D-
licious'
Zaterdag 8 en zondag 9 september - Open
Monumentenweekend
Zondag 16 september – Concert Mannenzaal
Klassiek 
Zaterdag 22 september - Evenement 'Nacht
van de Literatuur'
Zondag 23 september - Concert vocalist Simon
Feenstra & Friends
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Vathorstkoor zingt
jubileumlied
St. Pieters en Bloklands Gasthuis viert 625-jarig
bestaan
 
Melodie: All through the night       
Tekst: Thea Palte-Lowies
 
Intro:
1) Vathorstkoor gaat voor u zingen het verhaal
van het Pieters en het Bloklands hele maal.
Zet dus beide oren open geschiedenis komt
langsgelopen.
Volgen nu nog tien coupletten, luistert u maar.
 
 
2) Dertien drieënnegentig toen werd er bekend
dat de bisschop `t gasthuis van Sint Pieter
erkent.
Zieken hadden altijd plaats, maar niet de
gekken of melaatsen.
Later kwamen ook de oudjes, u wel bekend.
 
3) Gasthuis moest toen groter groeien, das
toch normaal.
Groeien kost ook heel veel centen, dus betaal.
Dat kon toen in geld of goederen, kost-koper
werd dat genoemd.
Zo kwam het huis aan landerijen, dat is`t
verhaal.
 
4) Achter aan de Westsingel kwam een kapel.
Vijftienvijfendertig mannenzaal, jawel.
Met tweeëntwintig bedsteden, ze zijn er ook
nog tot op heden.
Potje in een nisje voor je weet-het-wel.
 
5) Vrouwenzaal die werd gebouwd aan Singel
west.
Bouwen hier, verbouwen daar, en ook de rest.
Bloklands kwamen jaren later met een heel erg
goed idee:
“Ons huis moet later gasthuis worden,
dat stemt ons tevree”
 

 
6) En in achttienhonderdvier een fusie kwam.
`t Nieuwe gasthuis werd bestuurd door zestien
man.
Regentessen en regenten, ieder had een eigen
taak.
De gastelingen kregen zorg van binnenvrouw
en –man.
 
7) Nieuwbouw was het nieuwe woord in
negentien nul vier (1904).
`n Gulle gever schonk veel geld, dat deed
plezier.
`t Oude pand werd neergehaald, het was ook
echt niet veel meer waard.
Wat behouden bleef dat ziet men nu nog hier.
 
8) Mannenzaal en de kapel werden gespaard,
voor de toekomst en geschiedenis goed
bewaard.
Door ingrijpen van de Stuers gered en op de
kaart gezet.
De Amersfoorters vonden dit de moeite waard.
 
9) Amersfoort werd uitgebreid en Vathorst
kwam.
Nieuwe nieuwbouw moest er komen en een
nieuw plan.
Wonen met `t idee van thuis, kleinschaligheid
in een tehuis.
en privacy ook heel belangrijk, alles drop en
dran.
 
10) En in twintigveertien, ja dat was me toch
wat.
Tachtig mensen gingen weer terug naar de
stad.
Wie mocht er in Vathorst wonen, nieuwe wijk
met nieuwe dromen.
Mensen met een vraag naar zorg, die kiezen
dat.
 
11) En ben je op zoek naar zorg kom maar
naar hier.
Tijdelijk dan wel langdurig, kom dan maar hier.
Davidshof of Wervershof voor beide hoffen niets
dan lof.
En iedereen die werkt hier met heel veel plezier.
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Om niet te vergeten...
Locatie gegevens Wervershof
Wervershoofstraat 157
3826 EM Amersfoort
telefoon: 033 4345600
email: info@pietersenbloklands.nl

Locatie gevens 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
Email: cliëntenraad@pietersenbloklands.nl
Postadres: Wervershoofstraat 157,
3826 EM Amersfoort.

Zorgbemiddelaar
Anneke van Immerzeel, email:
zorgbemiddeling@pietersenbloklands.nl
telefoon: 033 4216500

Ondernemingsraad
email: or@pietersenbloklands.nl
Voorzitter: Karin Verlinden

Medewerker Klachtenopvang
Dhr. W. Ellenbroek, email:
klachtenopvang@pietersenbloklands.nl
of via het secretariaat: 033 4345600
 
Geestelijk Verzorger
Ds. Rene Rosmolen
Aanwezig op woensdag: locatie Wervershof van
9.00 - 12.00 uur en locatie Davidshof van
15.30 - 16.00 uur.  
 
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 Verbinding
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 ontvangen van
de nieuwsbrief, wilt u dit dan doorgeven aan de
redactie.  


