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Van de bestuurder
De nieuwe editie van de Verbinding ligt in
september voor u. Met veel plezier heeft de
redactie een nieuw nummer voor u
samengesteld. Het nieuwe jasje van de
Verbinding, welke we gestart zijn in dit
jubileumjaar, met een mooie nieuwe
vormgeving, begint ons te bevallen.

De warme, hete en droge zomer is achter de rug.
Op beide locaties hebben we geprobeerd om
samen van de zomer te ‘genieten’ maar ook om
samen ‘door te komen’. Dat viel soms niet mee.
Voor de bewoners, maar ook voor de
medewerkers en vrijwilligers, met de werkdruk, de
zorg en zorgzwaarte, was de zomer soms best
pittig. Eén van de medewerkers in de keuken in
Wervershof – waar het gedurende het koken heel
erg heet was  - antwoordde op de vraag hoe de
hitte op de werkplek te trotseren : ‘aan ijsberen
denken, en aan sneeuw’. De kracht van
gedachtes. Maar dat is niet voldoende.
Komende maanden gaan we evalueren wat het
Gasthuis nog meer kan doen, stel dat we nog
een aantal warme zomers tegemoet gaan. Hoe
gaan we ons daar op voorbereiden? Uw input is
van harte welkom via de teamleiders.

Het Gasthuis is vanuit managementperspectief
bezig met het voorbereiden van de begroting en
het jaarplan van 2019. Traditiegetrouw is
september de maand dat allerlei goede ideeën

en suggesties voor de resterende maanden van
2018, maar zeker voor het volgende jaar, bijeen
gebracht worden. Maakt u daar vooral gebruik
van. Dat kan via de teamleiders.

Achter de schermen gebeurt er best veel deze
maanden. Veranderingen in de personele
samenstelling, ook in de leidinggevende functies.
Wij heten nieuwe medewerkers welkom. Het is
leuk en positief om te merken, hoe snel nieuwe
medewerkers zich thuis voelen bij ons. Via deze
Verbinding maar ook op andere wijze zullen wij
zorgdragen dat ieder goed aan u wordt
voorgesteld.

De Vriendenstichting is actief voor ons bezig. Dat
is voor de belevingsgerichte aankleding van
Kleinschalig wonen, bij de locatie Wervershof. En
dat is voor de verdere inrichting van het
restaurant en atrium van de locatie Davidshof.
Dank aan de vrienden, relaties, familieleden, die
geld aan de Vriendenstichting geven, op grond
waarvan wij deze activiteiten verder kunnen
ontplooien. Wij hopen dat gaande 2018 nog
meer geld binnenkomt. Samen hebben we dan
een mooi verjaardagscadeau voor ons 625-jarig
bestaan.

Warmte van het Gasthuis     Goede zorg     Verbinding     Leren



De samenwerking, wisselwerking, de positieve
interactie tussen medewerkers, cliënten, familie
en vrijwilligers, dat is een groot goed. Dat maakt
ons samen eigenaar van het Gasthuis, ieder met
een bijdrage. Jij en ik maken deel uit van wij.

Ik wens u veel leesplezier met deze Verbinding.

              
 
                                                           
                 Bob Pluijter, bestuurder

Algemene voorwaarden
gewijzigd
Algemene Voorwaarden zijn schriftelijke
afspraken tussen de cliënt / bewoner en de
zorgaanbieder en regelen de rechten en plichten
van de client / bewoner en die van de
zorgaanbieder.

De Algemene Voorwaarden bestaan uit een
algemeen deel en bijzondere delen. Het
algemeen deel is voor alle cliënten / bewoners
van toepassing ongeacht de zorg die ontvangen
wordt (uit de Zorgverzekeringswet of uit de Wet
Langdurige Zorg). De bijzondere delen zijn van
toepassing als u een specifieke soort zorg krijgt
(uit de Zorgverzekeringswet of uit de Wet
Langdurige Zorg).

De Algemene Voorwaarden zijn gemaakt door:
ActiZ en BTN (namens de zorgaanbieders) en de
Consumentenbond, LOC zeggenschap in Zorg
en Patiëntenfederatie Nederland (namens
cliënten).

De Algemene Voorwaarden zijn landelijk
aangepast omdat de nieuwe privacywet (AVG)
op 25 mei 2018 van toepassing is.

De zorgaanbieders die lid zijn van ActiZ of BTN,
waaronder dus het St. Pieters en Bloklands
Gasthuis, gebruiken de Algemene Voorwaarden
vanaf 1 oktober 2O18 voor nieuwe cliënten. Voor
bestaande cliënten gelden deze Algemene
Voorwaarden (met terugwerkende kracht) vanaf
25 mei 2018.

In het folderrrek bij beide recepties is een
publieksfolder beschikbaar over de Algemene
Voorwaarden.

Via de website van het Gasthuis zijn de
Algemene Voorwaarden beschikbaar. Wilt u de
Algemene Voorwaarden toegestuurd krijgen,
stuurt u dan een mail naar
secretariaat@pietersenbloklands.nl
 

Workshop privacy

Eind augustus heeft er een workshop
plaatsgevonden over privacy. Besproken is hoe
het Gasthuis omgaat met haar privacy en hoe
de privacywet (AVG) binnen de organisatie zal
worden geimplementeerd.

De heer Bitter heeft zich tijdens de workshop
nader voorgesteld. Hij is privacy deskundige en
wordt onze functionaris gegevensbeheer.

De heer Bitter is zowel door de Koperhorst als het
Gasthuis aangesteld om het project op beide
locaties te begeleiden. 
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BBQ succesvol en
gezellig
Woensdag 15 augustus was er een hele gezellige
BBQ. De sfeer was heel goed en gezellig. Mooi
om te zien dat er ook veel bezoekers waren die
we niet dagelijks in ons restaurant zien. De BBQ
werd bediend door onze vrijwilliger Gijs en de kok
Marco. Er waren weer veel vrijwilligers aanwezig
om de avond tot een succes te maken, er werd
heerlijk gegeten en gezongen.

Voor herhaling vatbaar!

We hebben dan ook besloten om voortaan elke
maand een thema avond te houden, met een
lekker feestelijk menu en gezellige muziek.
Welkom en houd de affiches in de gaten. Ook
welkom voor uw gasten.

Gerlina Pols.
Teamleider Horeca en Gastvrijheid
 

...met een dansje...
Velen hadden zich voor de barbecue
opgegeven. Helaas moesten we ’s middags
beslissen dat het weer het niet toeliet om buiten
te eten. Het was te fris en er was te veel
wind. Daarom werden in de Brasserie en de
Gasteling de tafels gedekt om de gasten te
kunnen ontvangen.

Om 16.30 uur werd buiten de barbecue
aangestoken. Dat viel nog niet mee met de wind
die er stond. Er moest wat geïmproviseerd
worden met een parasol en toen kon er
begonnen worden met bakken. Er waren 3
‘rondes’ met verschillende soorten vlees, er was
salade en natuurlijk stokbrood met
kruidenboter. Eén en ander werd door vrijwilligers
geserveerd aan de gasten.

Hans Pol verzorgde de muziek tijdens de
barbecue zodat er tussen de gangen door en
daarna nog een dansje gemaakt kon
worden.  Het was een geslaagde avond,
iedereen die daar een bijdrage aan geleverd
heeft, hartelijk bedankt!
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gaan. Integendeel, soms hebben mensen
gewoon de behoefte om eens verder te praten
over wat hen bezig houdt.Het kan iets van
opluchting geven om je hart eens te luchten en
je gevoelens te delen.
 
Ik merk dat mensen het ook prettig vinden om af
en toe terug te kijken hoe hun leven verlopen is.
Plezierig kan het zijn om je levensverhaal met
iemand te delen of samen foto’s van vroeger te
bekijken. Ook daarvoor is de Geestelijk verzorger
beschikbaar. Het samen stilstaan bij je levensweg
kan verrijkend werken en de eigenwaarde
ondersteunen.
 
Soms liggen er onder de oppervlakte ook zaken
die aandacht vragen als je ouder en
afhankelijker wordt. Bijvoorbeeld: heb ik goed
geleefd? Wat hou ik over nu ik afhankelijker
word? Hoe vind ik draagkracht als ik ziek ben?
Met wie kan ik praten nadat mijn geliefde is
overleden? Wat geeft mij houvast als ik moet los
laten? Als geestelijk verzorger probeer ik een
klankbord te bieden voor deze vragen door
aandacht te geven aan verdriet en gemis, aan
verlies van zelfstandigheid en aan het omgaan
met lichamelijke en/of geestelijke beperkingen.
 
U ziet dat er heel verschillende vormen van
gesprek mogelijk zijn.Van gewoon eens wat van
je afpraten tot diepere zaken. Maar sowieso kan
het fijn zijn om eens te praten met iemand die
aandachtig luistert, toegewijd en oordeelsvrij is.
 
Daar komt bij dat ieder gesprek in veiligheid en
vertrouwen gevoerd wordt omdat ik gebonden
ben aan een ambtsgeheim.
 
Heeft u belangstelling of wilt u gewoon eens
kennismaken? Iedere woensdagmorgen ben ik in
de Wervershof aanwezig en ben ik beschikbaar.
Als u wilt kunt u mij aanschieten of telefonisch
een afspraak maken (4801553).

Geestelijke Verzorging
Wervershof
U hebt mij misschien wel gezien of gesproken
in de afgelopen maanden. Inmiddels ben ik
als geestelijk verzorger nu een jaar verbonden
aan de Wervershof. Ik kijk er met plezier op
terug en ik wil in dit stukje ook een beetje
vooruit kijken en mijn werkzaamheden op een
rijtje zetten.

Gesprekken
Als geestelijk verzorger ben ik beschikbaar voor
iedereen. U hoeft dus niet persé‘gelovig’te zijn of
een kerkelijke achtergrond te hebben. Een
gesprek hoeft ook niet altijd over geloof of kerk te

Gesprekskring
Ik wil graag een gesprekskring opstarten in dit
nieuwe seizoen. Ook in deze kring gaat het niet in
eerste instantie over geloof en kerk. We zijn met
elkaar in gesprek over thema’s die u zelf kunt

Kaarten maken

Op donderdagmiddag is er de activiteit kaarten
maken in de Marktplaats. Onder leiding van
deskundige vrijwilligers worden er kaarten
gemaakt met borduurtechnieken en knipwerk. In
de hal bij de receptie staat een spiegel waarop u
voorbeelden kunt zien van de kaarten die
gemaakt worden. Er is ruimte voor nieuwe
deelnemers. U kunt uw eigen materiaal
meenemen maar er is ook materiaal voor
algemeen gebruik. U betaalt achteraf voor wat u
gebruikt.

De vrijwilligers van het kaarten maken nodigen u
van harte uit om eens te komen kijken en deel te
nemen aan het kaarten maken. Zij kunnen u dan
alles vertellen over deze activiteit.

Eye wish

De opticien Eye Wish die elke 2e woensdag van
de maand in huis kwam, komt niet meer. U kunt
geen gebruik meer maken van deze service.
 
Dianne Maaskant, activiteitenbegeleider

4 De Verbinding

Locatie Wervershof



inbrengen of die u bezig houden. U hebt veel
levenservaring en levenswijsheid opgedaan in uw
leven; het is de moeite waard om die met elkaar
te delen. Thema’s die aan de orde kunnen
komen zijn onder andere ouders en kinderen,
ouder worden, vriendschap, kerkelijke feesten,
wonen, humor, vertrouwen.
De volgende data heb ik gepland in de
bibliotheek: 2 oktober, 6 november, 11 december
van 15.30-16.30 uur.

Kerkdiensten
Iedere derde dinsdag van de maand wordt er
een kerkdienst gehouden in de Marktplaats om
16.00 uur. Ik ga roulerend voor in deze kerk-
diensten samen met ds. Rolinka Klein Kranenburg
van de protestantse Veenkerk en met pastor
Josephine van Pampus van de RK parochie Onze
Lieve Vrouw van Amersfoort. Gelukkig is er een
trouwe groep vrijwilligers die zorgdragen voor de
logistieke ondersteuning.

  Schilderij van Franciscus van Assisi gemaakt
  door ds. Rene Rosmolen.

Lichtjes avond
Aan het eind van het jaar wordt er een lichtjes-
avond gehouden waarop we de namen noemen
van de overleden bewoners die uit ons midden
zijn weggevallen.
Dit zijn de werkzaamheden die ik in de

Wervershof  behartig. Misschien komen we
elkaar eens tegen of raken we met elkaar in
gesprek.
Ds. René Rosmolen
 

Vrijwilligers: bedankt!
Wat een zomer
hebben we gehad.
Twee keer een hitte
golf. Maar wat
hebben jullie je
geweldig ingezet.
Namens de hele
organisatie wil ik jullie
hartelijk danken.

Ik ben nog steeds op zoek naar vrijwilligers die
het leuk vinden om bij KSW te helpen, in één van
de huiskamers of bij de activiteiten. Daarom mijn
vraag: als jullie in de omgeving nog iemand
weten die voor ons vrijwilligerswerk zou willen
doen, laat hij of zij zich dan aanmelden bij: Ellen
Wielinga, e.wielinga@pietersenbloklands.nl . Ik ga
graag met ze in gesprek om te kijken waar en/of
wat ze kunnen doen.  Ze zijn van harte welkom.

Jullie zijn gewend dat er elk jaar een
vrijwilligersavond is. In het kader van het 625-
jarig bestaan houden we deze dit jaar samen
met de zorg; op 21 en 22 november, zet maar
vast in de agenda. Twee avonden waaruit
gekozen kan worden. De uitnodiging komt
binnenkort.
 
Groet Ellen, 
coördinator vrijwilligerswerk

Creatieve kunst
Eén van
de mooie
werkstukken
waar hard
aan gewerkt
wordt.
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Het Hospices de Beaune
De Hospices de Beaune, een middeleeuwse
ziekenhuisstichting, is één van Frankrijks meest
historische prestigieuze monumenten. 

De flamboyante gotische architectuur, de
polychrome daken en een beroemde
wijngaarde maken van dit museum het juweel
van Bourgondië.

Op 1 januari 1452 werd de eerste patiënt in het
centrum verzorgd. Ouderen, invaliden, wezen,
zieken, zwangere vrouwen en armen hadden er
van de middeleeuwen tot in de 20e eeuw gratis
toegang.

Eén van de oudste zorginstelling van Europa,
misschien wel de oudste.

...heel bijzonder

Onderweg naar de Cote dÁzur hadden mijn man
Hennie en ik een tussenstop geboekt in Beaune.
Na het inchecken zijn we snel op zoek gegaan
naar deze instelling.

We zijn zeer onder de indruk geraakt van deze
geweldige locatie en de manier waarop een en
ander wordt gepresenteerd en je als bezoeker
wordt geïnformeerd.

Bijzonder omdat er veel overeenkomsten zijn met
het St. Pieters en Bloklands Gasthuis zoals onder
andere het ontstaan en de Mannenzaal.

Mocht je eens in de buurt van Beaune zijn, dan is
het zeker de moeite waard om een bezoek te
brengen. Wil je alles op je gemak bekijken en
beluisteren, dan heb je hier ongeveer 3 uur de
tijd voor nodig.

Hanneke Turnhout, P & O
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Cliëntenraad stelt zich
voor
Even voorstellen…de leden van de
Gemeenschappelijke Cliëntenraad (afgekort
de GCR) van het St. Pieters en Bloklands
Gasthuis

Mieke Peels, Voorzitter 

Mijn relatie met het PBG dateert van februari 2015
toen onze dochter Else, nu 31, in Wervershof is
gaan wonen. Het contact met de cliëntenraad
kwam tot stand omdat ik vragen had over
algemene zaken die invloed hebben op de zorg.
Belangrijkste onderwerp: “Communicatie” en
“Informatie” binnen PBG.

Advies aan de bestuurder: In heldere woorden en
tijdig uitleggen via juiste kanalen wat de
achtergrond van besluiten is.

Chris Steijger, Secretaris / vice voorzitter

Sinds februari 2017 ben ik betrokken bij St. Pieters
en Bloklands Gasthuis Davidshof. Mijn vrouw Ina
woont op de afdeling Groenmarkt. Via “De
Verbinding” en een gesprek met bestuurder Bob
Pluijter ben ik sinds januari 2018 lid van de
Cliëntenraad. Ik wil samen met u een bijdrage
leveren aan een betere zorg, veilige- en
vertrouwde omgeving. Hoog in mijn vaandel
staat; “samenwerken aan betere resultaten”.

Jan Paul van Muijen, lid

Nadat mijn vader eind 2016 in Davidshof is
opgenomen, ben ik sinds begin 2017 bij de
cliëntenraad aangesloten. Naar aanleiding van
een presentatie tijdens de familieavond, leek dit
me een goede manier om ook in breder
perspectief mijn steentje bij te kunnen dragen. 
Als relatief jong lid en met mijn achtergrond in de
IT, hoop ik met name mee te kunnen denken
over domotica en communicatie. Gezien de
verwachte groei van het aantal jong-
dementerenden, ben ik ervan overtuigd dat we
de zorg slimmer moeten inrichten om optimaal

gebruik te kunnen maken van de beschikbare
middelen en mensen.

Sienette Jipping, lid

In 2016 ben ik in Wervershof komen wonen. Om in
contact met anderen te komen,  was de
cliëntenraad een logische stap, mensen leren
kennen én iets kunnen betekenen voor mijn
medebewoners.
En ik hoop dat men mij langzamerhand leert
kennen en ik op die manier onderwerpen
bespreekbaar kan maken waar bewoners
"tegenaan lopen".
Voor de bestuurder heb ik niet écht een advies, ik
vind dat hij het geweldig doet. Het enige advies
dat ik dan zou willen geven omdat men mij dat
vraagt zou dan zijn: vergeet niet hoe belangrijk
het voor de bewoners is om te zíén hoe betrokken
ook de bestuurder is bij hun "wel en wee"!

Stefan Schuurmans Stekhoven, lid

In september 2012 zijn mijn ouders op
Muurhuizen komen wonen. In oktober 2013 is
mijn vader overleden. Mijn moeder heeft hem 4
jaar overleefd en is in november vorig jaar
overleden. Al die jaren heb ik het St. Pieters &
Bloklands met veel plezier bezocht. Nadat Bob
Pluijter als bestuurder was aangetreden heb ik mij
beschikbaar gesteld voor de cliëntenraad.
Medezeggenschap is belangrijk omdat mensen
die zelf geen stem meer hebben, gehoord
dienen te worden. Van de bestuurder verwacht ik
heldere en transparante communicatie. De
vertegenwoordiging van KSW rust nu op mijn
schouders. Nieuwe mensen zijn van harte
welkom!

Carli Werkhoven, ambtelijk secretaris

Ik ben sinds 1 januari 2018 in dienst van het St.
Pieters en Bloklands Gasthuis. In mijn rol als
ambtelijk secretaris ondersteun ik de leden van
de Gezamenlijke Cliëntenraad bij hun
werkzaamheden voor de cliëntenraad, bereid ik
samen met de voorzitter de vergaderingen voor,
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en zorg dat alles zo soepel mogelijk verloopt. Ik
vind het heel erg leuk om samen met de leden
inhoud te geven aan een goede
vertegenwoordiging en medezeggenschap van
de cliënten van PBG.
 
Meer informatie?
Als u vragen hebt of onderwerpen bespreekbaar
wilt maken, of als u zich samen met de
Cliëntenraad wilt inzetten voor ons Gasthuis, dan
kunt u mailen naar
clientenraad@pietersenbloklands.nl of een briefje
in de postbus van de Cliëntenraad achterlaten.
Er wordt dan zo spoedig mogelijk door één van
de leden contact met u opgenomen.

Van links naar rechts:
De heer Steijger, mevrouw Peels (voorzitter), de
heer Van Muijen, de heer Pauls, de heer
Schuurmans Stekhoven, mevrouw Jipping,
mevrouw Werkhoven (ambtelijk secretaris)
 
Bedankt
De heer B. Pauls (wel op de foto) is inmiddels
afgetreden als lid van de gezamenlijke
cliëntenraad en lokale cliëntenraad.

Het St. Pieters en Bloklands Gasthuis bedankt hem
voor zijn jarenlange inzet als vrijwilliger en voor
zijn bijdrage in de ontwikkeling van de
medezeggenschap.

Karwei sponsort parasol 
 
Wij hebben voor het balkon van de Toren en de
Koppel een sponsoring gekregen van de Karwei.
Lampjes en een parasol!!
 
Superleuk want zo konden onze bewoners tot in
de late uurtjes buiten zitten. Karwei: bedankt!

't Gilde te gast
De vrijwilligers van ’t Gilde Amersfoort brengen op
19 oktober een bezoek aan het Gasthuis, locatie
Davidshof. Bob Pluijter zal hen welkom heten en
een lezing verzorgen: 625 jaar St. Pieters en
Bloklands Gasthuis, zorg geven en ontvangen
van 1393-2018. Na de lezing krijgen zij een

rondleiding. Het hele jaar door zijn er dagelijks
stadswandelingen door de middeleeuwse
binnenstad.

Deze wandelingen worden door de gidsen
georganiseerd en voeren de belangstellenden
langs de mooiste plekken in de stad. De gidsen
doen dat met veel enthousiasme en op vrijwillige
basis. Zij hebben heel veel kennis van de
geschiedenis van de stad.

Het Gasthuis vindt het een eer dat zij ons
bezoeken in het jubileumjaar.

Open Monumentendag
Het St. Pieters en Bloklands Gasthuis doet mee
aan de Open Monumentendag 2018. Op
zaterdag 8 september en zondag 9 september is
het Gasthuis, locatie Davidshof, open van
14.00-17.00.
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woning, want er zit geen logica in de
woningnummers zoals u zelf waarschijnlijk al
achter bent gekomen. Maar wat een stress
leverde dit soms op. Ik weet nog de allereerste
avond dat ik moest werken in Vathorst. Ik moest
bij een echtpaar zijn waarvan de heer afhankelijk
was van insuline. Samen met een collega heb ik
45 minuten gezocht naar hun woning, uiteindelijk
bleek dat ze in het andere blok woonden naast
de lift! Wisten wij veel... dat daar ook woningen
waren! Wat een doolhof was het in het begin. Dat
was best wennen als je gewend was om de
kamernummers van cliënten te onthouden. Die
kamernummers zaten zo goed in mijn hoofd dat
ik nu nog kan zeggen wie er op bepaalde
kamernummers zaten bijvoorbeeld kamer 1-5-
6-9-120-127-129 enz. (herkent u uzelf nog in deze
woningnummers?) En nu…nu hoeven jullie mij
niet te vragen op welk huisnummer u woont,
want ik weet het nog steeds niet! Zeg me een
naam en ik kan zo uitleggen waar u woont (oké,
van de
meeste dan).                                                            
                                        
Ook heb ik veel geleerd in Blokland. Ik was een
verlegen meisje van 21 toen ik hier begon. Ik heb
hier mijn ervaringen in de zorg op gedaan. Ik ben
ondertussen getrouwd en ben drie geweldige
kinderen rijker! Ik ben mezelf tegen gekomen
maar ben hier sterker uitgekomen zodat ik weet
wat ik wel wil en wat ik niet wil en ik heb geleerd
dat aan te geven en zo doe ik dat nu dus ook.
Het heen- en weer rijden is me te veel en daarom
geef ik hierbij mijn grens aan… Het is tijd voor een
nieuwe uitdaging maar dan dichter bij huis!

Lieve bewoners en (ex) collega’s ik wens jullie al
het goede,
 
Ik ga jullie missen!

Laura
van Westerlaak
 

Ingezonden brief:  
Ik ga jullie missen
Lieve Bewoners en (ex)collega’s,
 
Doordat ik niet van iedereen persoonlijk afscheid
kan nemen wil ik dat via deze weg doen. Door
onze verhuizing naar Swifterbant is de reistijd
naar Blokland mij te veel geworden. Hierom heb
ik het besluit genomen om na 16,5 jaar voor het
Sint Pieters en Bloklands gasthuis te hebben
gewerkt er te gaan stoppen (per augustus 2018).

Ik heb veel mee gemaakt in het Gasthuis zoals de
verhuizing naar Vathorst! Wat was het jammer
dat we het oude pand moesten verlaten, het was
er zo gemoedelijk en de sfeer was er knus en
gezellig vooral wanneer het buiten regende en je
elkaar niet meer kon verstaan op de galerij
omdat de regen op het glazen dak viel. Dat heb
ik lang gemist. Zo zie ik ons nog lopen met onze
karretjes vol met borden met gesmeerde
boterhammen en de schaaltjes vla of warme
papjes, kannen met koffie, thee, warme melk of
zelfs in de winter maanden warme
chocolademelk! De tijden dat we nog gratis
koffie mochten pakken en dat we op de
dinsdagen door de keuken verwend werden met
wat lekkers!  Ik ben blij dat ik deze tijden heb mee
mogen maken ik denk daar dan ook nog graag
aan terug!

De verhuizing kwam ter sprake: we zouden vanuit
de stad naar Vathorst verhuizen. Wat was dat
wennen maar ook echt wel nodig want de
“kamers” waarin u woonde konden echt niet
meer. Uw bed in de woonkamer, hoe ouderwets
was/is dat! En wat dacht u van de badkamers?
We konden er letterlijk onze kont niet keren en
dan heb ik het nog niet eens over de “keuken”.
Volgens mij kan ik beter zeggen 'het keukenblok'
want meer was het niet, toch? Wat een belevenis
was de verhuizing! Iets wat je nooit meer mee zal
maken denk ik. De eerste dagen dat u hier
woonde na de verhuizing vanuit de stad, hebben
wij zusters ons rot gezocht naar de goede
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Van Haring happen tot
een echte high tea
625
Het is u nu vast wel duidelijk dat we 625 jaar
bestaan. Naast de speciale activiteiten die we al
hebben mogen beleven, zit er nog meer in het
verschiet. Dus houd de agenda in de gaten.

Expositie
De bewoners zijn druk geweest voor de expositie
en we zijn met zijn allen druk met het vervolg. Ook
deze keer is het moeilijk om een keuze te maken.
Gelukkig nemen veel bewoners hun werkstukken
mee naar hun kamer, dus hebben die al een
plekje. Annemieke Pauptit heeft de sfeer op de
openingsmiddag op peil gehouden. Nogmaals
onze dank!

Vathorst college
Het Vathorst college is met een afvaardiging hier
geweest om een High tea aan de bewoners van
KSW aan te bieden. Ze hadden allerlei
heerlijkheden gemaakt en ook nog eens zoveel dat het niet op kon! Zowel de leerlingen als de

bewoners hebben een heugenswaardige
middag gehad.

Mee genieten van de High Tea
Over High Tea gesproken, dat wordt ondertussen
smaakvol gedragen door het restaurant op de
eerste donderdag (tussen de middag
12:30-13:30) van de maand. De bewoners van
Zorg Thuis zijn al in groten getale gekomen om
zich te verbazen. U kunt zich bij de keuken
opgeven om (met uw familielid/kennis) mee te
doen zodat ook u kunt genieten van de
heerlijkheden, die ook nog eens smakelijk voor
het oog zijn.

Haring
We hebben een middag Hollandse haring
gehapt, hoewel blijkt dat die er in stukjes ook vlot
in gaat.

Time slips
Wij (van de activiteitenbegeleiding) zijn intensief
bezig geweest met het leren hoe we aan de
hand van een plaatje samen met de bewoners
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een verhaal kunnen maken. Ondertussen is de
cursus afgerond en zijn er uit de gezamenlijke
fantasie al aardig wat uitzonderlijke verhalen
tevoorschijn gekomen. We zullen er een paar van
tentoonstellen zodat iedereen mee kan genieten.

Bloemschikbakjes
Het bloemschikken wint aan populariteit. We
moesten de tafels uitbreiden en extra materiaal
halen. Tot nu toe doen we het gratis, maar willen
wel graag de bakjes, vaasjes e.d. weer terug in
het Tuinatelier voor een volgende keer. Dus
mocht u nog iets hebben staan, dan is het van
harte welkom.

Thijl 2018
De bewoners hebben kunnen genieten van het
optreden THIJL 2018. Studenten hebben hier
vrijwillig aan deelgenomen en hebben hun
klassieke stukken in kleine groepjes met
verschillende instrumenten op diverse plekken
ten gehore gebracht. Dit tot groot genoegen van
de luisteraars, ons, de aanwezige vrijwilligers en
de studenten zelf.

Mondschilderen
De afgelopen maand heeft Desiree de Haas weer
het mondschilderen gedemonstreerd. Het is
speciaal om te zien hoe ze het voor elkaar krijgt
om prachtige schilderijen tevoorschijn te toveren.
Bezoekers, personeel en bewoners konden deze 
kunst bewonderen of een kaartje kopen voor het
goede doel: een dagopvang in Moldavië voor
kinderen met een handicap. U kunt haar kunst
ook af en toe terugvinden op de activiteiten
kalenders die Desiree als vrijwilligster kunstig voor
ons in elkaar zet.

Schelpen
Om de vakantie-sfeer te ervaren zijn we met
schelpen aan de slag gegaan. In het begin was
men wat kritisch, maar toen het resultaat
zichtbaar was, alleen nog maar trots.

Nagels
Elke vrijdagochtend zitten er in het Tuinatelier
vrijwilligers klaar om nagels te lakken. Er heerst
een ontspannende sfeer tijdens de koffie en thee
en het lakken. De bewoners die al geholpen zijn,
blijven dan meestal ook nog even voor de
gezelligheid. We kunnen altijd meer vrijwilligers
gebruiken.

Bingo
Tijdens de bingo kaatst de gastheer Gerard
gevat de bal terug. Sommige bewoners komen
dan ook alleen al voor hem. Natuurlijk ook een
‘beetje’ voor de prijzen, het lekkers en de
bijdrage van de andere vrijwilligers.

Grand café
Het is belangrijk dat u weet dat u als familielid of
kennis met uw bekende ook voor een klein prijsje
gezellig kunt deelnemen aan het Grand Café dat
elke laatste vrijdagmiddag van de maand
(16:30-18:00 uur) die maand weer afsluit.

Kleuren-kralen
We zijn druk met het vormgeven van een idee uit
familiekring om de afdelingen kleur te geven. We
hebben onder andere grote gemarmerde kralen
gemaakt om aan een ketting of (sleutel)hanger
te kunnen hangen (zie het verhaal over kleuren).
Dit wordt dus vervolgd.
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Zingen
Er wordt met veel plezier gezongen en er wordt
nog steeds een moment gezocht om dit samen
met Zorg Thuis te kunnen doen.

Kannen en kruiken
Ondanks dat dit keer het weer ook niet mee wilde
werken na al die maanden zon, werd het erg
gezellig. Iedereen had er enorm veel zin in. Dit
keer waren we voorbereid met vesten en sjaals
en lieten we ons niet zomaar wegjagen door de
weergoden. We zijn ‘Kannen en kruiken’ dan ook
erg dankbaar voor hun inzet. We werden
geholpen met heen en weren en op onze
wenken bediend.

We kregen de drankjes van Kannen en kruiken,
de krokante, kroketterige hapjes van ‘Kroketten
van Floris’ en tot onze verrassing ook nog
poffertjes van ‘Bio Poffertjes’, zodat we voldaan
naar PBG konden rollen toen de regen ons
uiteindelijk toch zover kreeg om wat spoediger
het terrein te verlaten dan we eigenlijk wilden.  

JAZZJE
Vrijdag 24 augustus konden we genieten van
Jazzje, muziek met een Jazz jasje, Met Frans
Bouwmeester – bas, Hansje Armbrust -  gitaar en
zang, Frits Armbrust -  klarinet/sax en zang. Een
welkome middag met een bekendheid uit een
andere bron.
Er klonken hits uit de jaren 20 tot en met nu zoals
Bye Bye Blackbird, Loveletters  in the Sand, Bel
Ami/So do I, Hallelujah I just Love him So,  C’est si
Bon,  Honey Pie, A Night like This, Dance me to
the End of Love’,  Blue skies en nog veel meer. We
hebben er van genoten.

Wij zitten stuiterend vol met meer plannen, de
volgende keer leest u meer.

Houd voorlopig de komende data alvast vrij:
zaterdagmiddag 15-9-18 en vrijdagmiddag
09-11-18

Warme groet van
Jamila Boudkabout en Tineke Stolker,
activiteitenbegeleiders locatie Davidshof

Kleur bekennen
Om het voor vrijwilligers wat makkelijker te maken
om bewoners van KSW naar de juiste verdieping
terug te brengen, zijn we halssieraden/
halskettingen aan het maken. Per verdieping in
een bepaalde basiskleur en verschillend in
materiaal en vormgeving.

Begane grond   rood
1e etage            geel
2e etage            groen
3e etage            blauw
 
Op de liftaanduiding komt achter de straatnaam
de betreffende kleur terug.

En op de afdelingen waar men uit de lift stapt. Bij
een optreden in de hal bijvoorbeeld kan een
vrijwilliger direct aan de kleur van de halsketting
zien welke mensen er voor een bepaalde
verdieping zijn. Ook wordt duidelijk wie bewoner
en wie bezoeker is.

Speciaal voor de bewoners hopen we dat door
het zien van dezelfde kleur (lift, vaandel,
halsketting) de oriëntatie beter wordt, omdat
dezelfde kleur herkennen wellicht makkelijker is
dan letters of cijfers.

Of het werkt, dat moeten we afwachten. De proef
zal het uitwijzen. Wij hopen op uw medewerking.

Activiteitenbegeleiding
Davidshof
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Speciaal gebrouwen 
Tijdens de viering van het 600-jarig bestaan in
1993 werd er een speciaal biertje gebrouwen. En
ook nu in 2018, met dank aan de
Vriendenstichting, kregen we het Nennick
bier. Jubileumbier hoort bij het Gasthuis.

Het speciale bier is gebrouwen
door Stadsbierbrouwerij De Drie Ringen: een
lekker donkerblond bier. Het is, voor de
liefhebber, nog tot eind van dit jaar verkrijgbaar.
Misschien wat vroeg in het jaar, maar wellicht
een leuke tip om iemand kado te geven in de
decembermaand.

Verkooppunten:
Stadsbrouwerij De
Drie Ringen – Kleine
Spui 18, 3811 BE
Amersfoort
De
Mannenzaal – Westsingel
47, 3811 BB
Amersfoort
Bierwinkel
Hop – Achter Het
Oude Stadhuis
2, 3811 CH
Amersfoort
St. Pieters
en Bloklands

Gasthuis, locatie Vathorst
St. Pieters en Bloklands Gasthuis, locatie
Davidshof

13 Oktober: Bachdag
Op 13 oktober is het bachdag in Amersfoort. Zo
ook in de Mannenzaal.
Een festival met tientallen concerten op diverse
locaties in de binnenstad. 
 
Zaterdag 13 oktober: Mannenzaal
Van 11.00-17.45 uur. Deze concerten zijn gratis
toegankelijk. Bij de uitgang kunt u uw waardering
laten blijken in de collecte. Meer weten, kijk voor
de locaties en exacte tijden op www.
bachdagamersfoort.nl

Activiteiten jubileumjaar
met mooie concerten
15 september: Volksdansen voor bewoners
Davidshof
 
21 september: Jubileumconcert (Mannenzaal)
bewoners en familie Davidshof, 15.00-16.00 uur
 
28 september: Jubileumconcert bewoners en
familie Wervershof, 15.00 - 16.00 uur

In dit feestelijke programma spelen harpiste

Judith Jamin en fluitiste Francien Post werken uit
de negentiende en de twintigste eeuw. Te
beginnen met Donizetti, een Italiaanse componist
waarbij je heerlijk in de belcanto stijl belandt. Bij
de Rossini-variaties van Chopin vliegen de
virtuoze noten je om de oren, Spohr  laat de
emoties hoog opspelen, waarna Ravel je
meeneemt in zwoele Parijse sferen.

En zo is er nog veel meer moois te horen, zoals
een vrolijke tango van Piazzolla. Het
beloven veelzijdige en meeslepende middagen
te worden.
 
19 oktober: Bezoek van de Amersfoortse Gilde
vrijwilligers aan locatie Davidshof
20 oktober: Volksdansen voor bewoners
Wervershof
November: Oud Hollandse spelletjes voor
bewoners
December: Kerstborrel, eindejaarsfeest, tevens
afsluitende activiteit van het jubileumjaar.
Houd de planborden in de gaten.
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Geestelijke Verzorging
Davidshof
Eerder heeft u kunnen lezen over locatie
Wervershof. Iedere woensdagmiddag ben ik van
14.30 uur tot 15.30 uur in Davidshof. Ik werk er
inmiddels met veel plezier zowel op Zorg Thuis als
op Kleinschalig wonen.

Ik volg elke maand
een vast patroon.
Eerste woensdag:
gesprekskring Zorg
Thuis, de tweede
woensdag:
individuele
gesprekken Zorg
Thuis, de derde
woensdag:

individuele gesprekken Kleinschalig wonen en de
laatste woensdag: kerkdienst in de Keientrekker.
In dit stukje zet ik mijn werkzaamheden nog eens
op een rijtje.

Gesprekken

Als geestelijk verzorger ben ik beschikbaar voor
iedereen. U hoeft dus niet persé  ‘gelovig’  te zijn
of een kerkelijke achtergrond te hebben. 

Soms liggen er onder de oppervlakte ook zaken
die aandacht vragen als je ouder en
afhankelijker wordt. Bijvoorbeeld: heb ik goed
geleefd? Wat hou ik over nu ik afhankelijker
word? Hoe vind ik draagkracht als ik ziek ben?
Met wie kan ik praten nadat mijn geliefde is
overleden? Wat geeft mij houvast als ik moet los
laten? Als geestelijk verzorger probeer ik een
klankbord te bieden voor deze vragen door
aandacht te geven aan verdriet en gemis, aan
verlies van zelfstandigheid en aan het omgaan
met lichamelijke en/of geestelijke beperkingen.

Heeft u belangstelling of wilt u gewoon eens
kennismaken? Iedere woensdagmiddag ben ik in
de Davidshof aanwezig en ben ik beschikbaar. 
Als u wilt kunt u mij aanschieten of telefonisch
een afspraak maken (4801553).

Gesprekskring
Iedere eerste woensdag is een gesprekskring
voor Zorg Thuis in de Keientrekker. We zijn met
elkaar in gesprek over thema’s die u zelf kunt
inbrengen of die u bezig houden.  U hebt veel
levenservaring en levenswijsheid opgedaan in uw
leven; het is de moeite waard om die met elkaar
te delen. Thema’s die aan de orde kunnen
komen zijn onder andere ouders en kinderen,
ouder worden, vriendschap, kerkelijke feesten, 
wonen,  humor, vertrouwen.

Op de activiteitenkalender kunt u de data
vinden. Ik geef ze u alvast door: 3 oktober, 7
november en 5 december.

Kerkdiensten
Iedere laatste woensdag  van de maand wordt
er een kerkdienst gehouden in de Keientrekker
om 15.30 uur. Er is inmiddels een vaste pianiste:
mw. Joke Schreuder. Twee vrijwilligers dragen
zorg  voor de logistieke ondersteuning. U bent
van harte welkom in deze kerkdienst!

Lichtjes avond 
Aan het eind van het jaar wordt ook op locatie
Davidshof een Lichtjesavond gehouden.

Geestelijk Verzorger, Ds. René Rosmolen
 

Lunch in Phoenix
Woensdag 22 augustus was er veel animo voor
een heerlijke lunch in restaurant Phoenix.

Versgeperst sap, heerlijke broodjes en vooral een
gezellig samenzijn met bewoners en personeel.

Voor herhaling vatbaar! Met dank aan Alice
Schreuder die dit samen met collega’s van de

huishouding en de
zorg heeft
georganiseerd.

Gerlina Pols,
Teamleider Horeca
en Gastvrijheid
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Even voorstellen
Ik ben Aalt Jansen, 68 jaar en sinds 1 juli
vrijwilliger bij Bloklands Gasthuis op locatie
Davidshof. Als vrijwilliger kan ik overal aan de
slag, maar ik heb bewust gekozen voor Bloklands.
Waarom??

In het verleden, en dat is zeker 50 jaar geleden,
heb ik samen met mijn vader de mooie luiken
van dit huis mogen schilderen en was toen al
gecharmeerd van de sfeer. Nu zien jullie mij al
regelmatig even binnen wippen voor een praatje
met een kopje koffie, een spelletje doen,
eventueel een boodschapje doen en een
biljartje maken en zal ik ook de komende tijd wat
energie gaan steken in jullie mooie tuin.

Als ik binnen ben mogen jullie altijd een beroep
op mij doen en zal ik, voor zover het mogelijk is,
jullie proberen te helpen.
 
Aalt Jansen
vrijwilliger

Vertrek Frans
Bunschoten
Beste collega’s en bewoners van het Gasthuis,

Na 2 jaar ga ik jullie helaas verlaten. Per 1
oktober begin ik aan een nieuwe uitdaging in
Apeldoorn, voor mij dichter bij huis. Dit gasthuis
was voor mij de eerste kennismaking met de
ouderengeneeskunde. Het vak heeft me dermate
enthousiast gemaakt, dat ik ook de opleiding tot
Specialist Ouderengeneeskunde zal gaan
volgen. Daartoe zal ik van werkplek moeten
veranderen.

De tijd die ik hier heb doorgebracht, de leerzame
ervaringen, leuke gesprekken en bovenal de
mensen die het hier met elkaar tot een echt huis
maken voor de bewoners, zal ik niet vergeten.
Dank voor jullie inspanningen en prettige
samenwerking.
Wellicht tot ziens in de toekomst!
Met hartelijke groet,
Frans Bunschoten

Kleintjes worden groot
En zo snel gaat het...de zwanen in het water voor
en rond ons Gasthuis.
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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:
b.smit@pietersenbloklands.nl en
a.vandelaar@pietersenbloklands.nl

Mocht u geen prijs stellen op het ontvangen van
de nieuwsbrief, wilt u dit dan doorgeven aan de
redactie.  


