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Van de bestuurder
De november editie van de Verbinding ligt voor
u. Met veel plezier heeft de redactie een nieuw
nummer voor u samengesteld.

In deze periode van het jaar bereiden we ons
voor op de winterperiode die komt. De
verwarming van zomer- naar winterstand, de
lampen aan, de gordijnen gaan vroeger en
vooral langer dicht. Ook bereiden we ons voor op
de  decembermaand. Een maand waarin we
traditiegetrouw, met elkaar, bewoners, familie,
vrijwilligers, medewerkers, nog meer momenten
dan in de rest van het jaar, prettig samen willen
zijn. We hopen dat we zowel in Davidshof als in
Wervershof ‘toegroeien’ naar deze
decembermaand waarbij Kerst en Oud & Nieuw
als mooie en inspirerende dagen, sfeervol,
ervaren mogen worden.

In Davidshof en Wervershof gebeurt veel. Soms
zijn er wel 15 activiteiten voor bewoners in één
week, en soms bijna 20. Activiteiten zijn er veel,
maar het zijn vooral de gebeurtenissen die indruk
maken en blij maken. Dans, muziek, dat doet
goed ! En deze week werd een winkeltje
geopend in Wervershof, samen met  bewoners
en medewerkers van de Accolade Zorggroep.
Vanaf nu kunnen we lekkere koekjes en taart
bestellen en deze worden dan geleverd vanuit
het Hart van Vathorst (zorglocatie van de
Accolade Zorggroep).

In het Gasthuis werken we in deze periode vooral
achter de schermen aan de plannen,
voornemens en begroting van 2019. Het
financiële huishoudboekje moet op orde zijn, net
als in de afgelopen 625 jaren! De vraagstukken
voor het komend jaar 2019 en de betaalbaarheid
daarvan, dat zijn we in deze periode aan ’t
uitzoeken en uitwerken.

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 een ieder goed aan u wordt
voorgesteld.
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De Vriendenstichting is actief voor ons bezig, dat
is de ANBI stichting met maatschappelijk
betrokken vrijwilligers in het bestuur die geld
verzamelt waarmee wij extra’s aan bewoners
kunnen bieden. Dat is voor de belevingsgerichte
aankleding van Kleinschalig wonen en de tuin bij
de locatie Wervershof. En dat is voor de verdere
inrichting en het gebruik van het atrium en de
tuin 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.

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
 

Privacy
Mijn naam is Robert Bitter. Ik ben de nieuwe
‘functionaris gegevensbescherming’ (FG). Door
de invoering van de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG) werden
zorgverleners zoals het Gasthuis verplicht een FG
aan te stellen.

De AVG, het grootste stuk wetgeving dat toe nu
toe uit Europa is gekomen, gaat over privacy –de
bescherming van uw en mijn gegevens. Ik vertel
graag iets over die wetgeving en vind het
plezierig om mij aan u voor te stellen.

Nieuwe regels waren nodig omdat op steeds
meer plekken persoonsgegevens worden
verzameld en opgeslagen. Technisch kunnen

gegevens praktisch onbeperkt worden bewaard.
Vaak is het handig dat we niet steeds dezelfde
gegevens hoeven door te geven. Maar
tegelijkertijd kunnen gegevens met zo’n precisie
worden geanalyseerd dat we er soms van
schrikken wat ‘ze’ allemaal van ons weten. Dat
vroeg om vernieuwing van de bestaande regels.
En omdat data binnen seconden van het ene
land naar het andere kunnen reizen, werd het tijd
om overal in Europa met dezelfde regels te gaan
werken.

Misschien ervaren we privacyregels soms als
enorm gedoe. Tegelijkertijd wil niemand dat
organisaties er een potje van maken en slordig
omgaan met onze gegevens. Dat willen we al
helemaal niet als het organisaties zijn waar we
ons afhankelijk van voelen. Zie daar de
uitdaging: netjes, professioneel en alert omgaan
met gegevens, maar het wel zo geregeld hebben
dat het de zorgverlening niet in de weg zit. En,
geloof me, goede zorgverlening en privacy bijten
elkaar niet.
 
Iets over mijzelf. Ik ben jurist en socioloog. Ik heb
altijd als adviseur gewerkt en heb mij
gespecialiseerd in privacy vraagstukken. Omdat
ik veel in de ICT wereld werkte, begrijp ik de taal
van ICT’ers. Dat komt goed van pas omdat
privacy vaak met ICT te maken heeft. Privé: ik ben
63, ben muziekliefhebber met een groot zwak
voor Schubert, ben Italië-gek en leer Italiaans,
lees graag geschiedenis en ben thuis de kok. Dus
als ik voor mijn vrouw en vrienden Italiaans kook
terwijl Schubert klinkt…  

Contact me daarom
met vragen of
opmerkingen dan
kunnen we samen kijken
waar het beter kan.
Belangrijk, want, de één
wat meer dan de
ander, privacy willen we
allemaal.

 
Robert Bitter,
Functionaris gegevensbescherming (FG)
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Bezoek aan Soestdijk
Beste Stichting Vrienden van...

Op een vrijdag in oktober hebben bewoners van
Zorg Thuis Davidshof enorm genoten van het uitje
dat dankzij de Vriendenstichting gedaan kon
worden. Een klein verslagje van één van de
vrijwilligers die mee is geweest:

 
Het was een hele leuke dag. Vooral vanwege het
uitje op zichzelf. Het eten was erg gezellig en
overvloedig. Koos had zijn dag! Het paleis is
voornamelijk oude 'meuk', nodig aan verfrissing
toe. Alle gangen hadden tapijt, dus lekker zwaar
voor de rolstoelen. Toen we teruggingen waren
alle deelnemers best moe en blij weer in
Amersfoort te zijn.

Maar al met al: geweldig! Iedereen wil de
Vriendenstichting dan ook enorm bedanken dat
dit mogelijk is gemaakt.

Namens allen, hartelijke groet van Piet.

Culinaire avond
Elke tweede woensdag van de maand is er
een culinaire avond op locatie Davidshof.
 
De laatste keer was weer gezellig met als slot: een
bierbavarois met honing en slagroom.
 
Opgeven voor de culinarie avond kan bij de
receptie van Davidshof. De kosten zijn voor
bewoners € 6,50 en voor gasten € 18,50. Je kunt
je tot een week van te voren opgeven. (Let op:
Niet in november).

Van bingo tot
braintrainer
We hebben van een leerlinge van het Vathorst
college een bingomolen gekregen die een paar
maatjes groter is dan de oude. Met een mooi
bord om de balletjes in te leggen. We zijn er erg
blij mee en we gaan die zo mogelijk op de derde
vrijdagmiddagen van alle maanden natuurlijk in
werking zien en horen. Dat maakt het
BINGOGEVOEL compleet.

Wie het eerst wint die het eerst maalt, dat past
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wel bij een bingomolen, zo gaat het bij ons.
Diegene mag als eerste kiezen uit alle prijzen.
Voor 2 euro kunt u als bewoner mee komen
spelen en gegarandeerd met een prijs(je) naar
huis gaan.

Pas geleden hadden we de herfstbingo. De
opkomst was niet zo groot als we gewend zijn,
maar niet minder pret met het spel en de
kadootjes. We hadden een vogelhuisje,
vogelvoer,  herfstchocolade, beeldjes en
bloemetjes naast andere bijzondere vondsten te
winnen. Het vogelhuisje voor aan het raam ging
er als eerste uit.

Dag van de Amateurkunst
Op Open Monumentendag was het ook de Dag
van de amateurkunst. Daarom mochten wij hier
op Davidshof  luisteren naar diverse amateur
‘kunstenoors’, kunstenaars voor het oor. Er was
goed bezoek van buitenaf voor beide dagen en
dat gaf veel leven in de brouwerij. Daarom was
het extra veilig dat we kleur hadden bekend. Veel
bewoners hebben daardoor mee kunnen
genieten.

625 Expositie
De expositie is van vorm veranderd en we blijven
hem aanpassen. We hebben bijvoorbeeld
zelfgemaakte herfstblaadjes van koffiefilters en
ecoline. Allemaal kleine kunstwerkjes op zich.

Het St. Pieters en Bloklands Gasthuis in
Amersfoortse Toon Tieland-stijl is vanwege het
onderwerp erg geliefd als inkleur object en dit
geeft verrassende resultaten waarvan er geen
zelfde bestaat. De schelpenkettingen zijn
ondertussen wat uit het seizoen, maar wel zonnig.
Iedereen schildert wat hij of zij leuk vindt.

We blijven de expositie toch wat verlevendigen
dat wil zeggen: wat regelmatiger kunstwerken
wisselen, zodat het meer in het jaargetijde
blijft. Bijvoorbeeld de uiltjes van
dennenappels, de herfstgestempelde papieren
lijstjes, de in herfstkleuren omhulde
dennenhangers en de herfstbloemstukjes die
bijna allemaal mee naar huis zijn gegaan omdat
men er zo blij mee was. Er ligt tegenwoordig een
schrift bij de expositie waarin u wat kunt schrijven.

625: Volkdansgroep Pieremachochel
Over gezelligheid gesproken, dat was nog eens
gezellig zeg! Er was aardig wat volk op de been
om naar 'het volk dat ging dansen' te kijken.

Er mocht zelfs meegedanst worden en dat was
niet aan dovemans oren. Er waren nog wel meer
mensen die mee hadden willen dansen maar
dat door de reden waarom ze hier wonen, niet
konden. Toch kon dat de pret niet drukken! Ook

4 De Verbinding

Vanuit locatie Davidshof



het personeel kon niet stil staan of zitten en vanuit
alle plekken in Davidshof kwamen ze toch even
kijken.
 
625: Jubileumconcert
Na maanden lang prachtig weer was het net die
dag petweer. Dit bemoeilijkte het bezoek aan de
Mannenzaal en daarom is besloten het concert
hier in huis te laten plaatsvinden. Dat klonk
natuurlijk prachtig met onze
allesomvattende Atrium akoestiek.

Bovendien had het als voordeel dat veel
bewoners van KSW (kleinschalig wonen), die
anders niet mee hadden gekund zonder
begeleiding van familie of bekende, nu toch mee
konden genieten. En dat hebben ze zeker
gedaan, het was een adembenemend concert.
Er werd intensief geluisterd naar onder andere
Donzinetti in de Belcanto stijl en de virtuoze noten
van Chopin.

625: 9 november Oud-Hollandse spelmiddag
Op vrijdagmiddag 9 november kon men een
bezoek brengen aan Davidshof. Er waren
namelijk Oud- Hollandse spellen gehuurd die
samen met familie en bekenden gespeeld
konden worden. Een gezellige middag met een
hapje en drankje. Iedereen die meedeed
maakte bovendien kans op de 625-prijs die
verloot werd.
 
Kleur bekennen
We hebben al een paar optredens gehad
waarbij het ideaal was dat er duidelijker was wie
waar naar toe moest. Nu nog de puntjes op de ‘i’
en kleurtjes op de rollators etcetera. Maar het
principe WERKT! Wij zijn er blij mee.
 
Alzheimerdag
We hebben dit jaar aandacht besteed
aan Alzheimerdag door bewoners contact te
laten maken met humor. Er zijn twee echte
cliniclowns naar drie huiskamers geweest die op
hun eigen wijze, met humor, contact maakten
met de bewoners. De clowns zijn hier speciaal
voor opgeleid en doen niet zo maar een truukje
maar ‘luisteren’ naar de bewoner en spelen daar
op in. Daardoor komt het voor beide partijen erg

dichtbij en wordt het ook als bijzonder ervaren. Of
kunnen we het beter Bijextra noemen.
 
Nationale Ouderendag
Tijdens onze spelmiddag hebben we
overheerlijke wafels gebakken compleet met
kersen en slagroom om onze ouderen even te
verwennen op deze dag. Het was een mooie
combinatie en zo druk bezocht dat er slechts tijd
was voor één foto.
 

Dierendag
Op Kleinschalig wonen is het met regelmaat
dierendag. Dan loopt er een piepklein hondje
rond of is het een grote muis? Het lieve dier is
ondertussen goed getraind door zijn begeleidster
en doet geen vlieg kwaad. Ze heet Lotje en laat
zich meestal rustig oppakken en knuffelen. Ze
gaat regelmatig op bezoek bij verschillende
afdelingen waar ze een graag geziene gast is. Ze
brengt overal wat liefde en blijheid onder de
dierenliefhebbers (foto op de volgende pagina).
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Agenda Mannenzaal
Agenda november en december 2018
 
Zondag 18 november 16.00 uur - concert
‘Mannenzaal Klassiek’ met pianist Maurice van
Schoonhoven
Zondag 25 november 16.00 uur - Argentijnse
klanken door Tangotrio Encanta
 
Zondag 9 december 16.00 uur -  concert ‘Kom
dan bij mij’ Kersteditie met vocalist Simon
Feenstra (foto) en gast

 

 
Zaterdag 15 december 19.30 en 21.30
uur - concert vocalgroup WAVES, Winter met
Waves

Zondag 16 december 16.00 uur - concert
‘Mannenzaal Klassiek’ met bariton Bob
Kauffmann, sopraan Ruzanna Nahapetjan en
pianist Daniël Kool

Kijk voor de meest actuele gegevens op de
website van de Mannenzaal, www.
mannenzaal.nl

 
OPTREDEN de BOA’S 
Het klank-kleur-rijke koor ‘de Boa’s’ bestaat dit
jaar 15 jaar. Dat komen ze op 17 november bij
ons vieren door een optreden gratis weg te
geven. Wij kijken er naar uit. U ook? Kom dan
gezellig met familie en of vrienden luisteren.

Plaats: Atrium, tijd: 15:00 uur tot 16:00 uur.
 
Braintrainer
In het afgelopen jaar en het jaar ervoor hebben
we in totaal een paar maanden gratis de
Braintrainer uit mogen proberen. Het is een grote,
stootvaste, stevige ‘tablet’ die erg
gebruiksvriendelijk is.

Ondertussen zitten er nieuwe mogelijkheden op
waaronder nieuwe spelletjes en het plaatsen van
foto’s. Zowel persoonlijke als algemene.
Antwoorden geven op vragen, meezingen,
puzzels, dieren, jukebox en noem het maar op.
Dat is voor ieder wat wils en voor de bewoners,
en daarmee voor ons, genieten.

Op Davidshof viel het apparaat erg in de smaak.
Bewoners zaten verbazingwekkend genoeg af en
toe helemaal zelf dit moderne apparaat te
bedienen en hadden daarbij reuze schik omdat
bleek dat men meer wist dan gedacht. Dat geeft
een goed gevoel.

Dit spel maakt het voor de zorg van Kleinschalig
wonen makkelijk om de bewoners iets leuks te
doen te geven, zonder het wiel te moeten
uitvinden. Een half uurtje tussendoor en het
plezier is al in de huiskamer.
 
Jamila Boudkabout en Tineke Stolker
Activiteitenbegeleiding Davidshof
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Mooie samenwerking
met Accolade Zorg
Sinds september zijn er in onze winkel en in de
Gasteling aan de Wervershoofstraat heel leuke
spullen te koop, gemaakt door Accolade Zorg.

Accolade Zorg zit in het Hart van Vathorst. Er zijn
werkplaatsen gemaakt waar mensen met een
beperking werken en waar deze mooie spullen
gemaakt worden. We kunnen bestellingen doen
en er komen regelmatig nieuwe artikelen.
 
Winkel officieel geopend

Wij zijn blij met de samenwerking en hebben de
winkel 30 oktober, in het bijzijn van bewoners en
gasten van Accolade Zorg, officieel
geopend. Vanaf die datum gaan wij ook door
Accolade zorg gemaakte taarten en koeken

Even voorstellen...
Allereerst zal ik mij even
voorstellen, mijn naam is
Felicity van de Bor, 25 jaar en
wonend in Nijkerk, samen
met mijn vriend en onze
hond, Boca. Sinds dit jaar
hebben wij onze eerste
koophuis gekocht. In mijn
vrije tijd ben ik graag in de
tuin bezig of wandelen met

de hond. maar ook gezellig uit eten met
vrienden/ familie vind ik erg leuk. Hier haal ik mijn
ontspanning uit. Ik ben sinds 2015 gediplomeerd
verzorgende IG en doe mijn werk ook met veel
plezier!! Ik ben erg enthousiast om weer bij St.
Pieters en Bloklands aan de slag te gaan en heb
er veel zin in!
 
Tot snel, in de wandelgangen, appartementen of
op het kantoor.

Groetjes, Felicity van de Bor

verkopen. De diverse taartjes mochten we tijdens
de opening proeven en ze waren heerlijk!
Hartelijk welkom in de winkel en in de Gasteling!
 
Gerlina Pols, 
Teamleider Horeca en Gastvrijheid

Aan de slag
Hallo allemaal, in oktober ga ik bij
jullie aan de slag. Ik zelf ben erg
enthousiast om bij jullie aan de
slag te kunnen gaan. Ik ben Esma
Var en ben 21 jaar oud. Ben
woonachtig in Harderwijk en
binnenkort wordt mijn huidige

woonplaats Ede. Dit komt omdat, ik binnenkort
ga trouwen.

In de zomer periode ben ik geslaagd voor mijn
diploma verzorgende IG.

Groetjes, Esma Var
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Handwerkgroep actief
voor de kerst
Toen de mussen nog dood van het dak vielen
van de warmte, hadden de vrijwilligers van de
handwerkgroep al bedacht dat zij figuren voor
een kerststal wilden gaan maken. In de weken
die daarop volgden, begonnen ze met
verzamelen en inkoop van de benodigde
materialen en vervolgens met het handwerk om
de figuren te maken. 

Vol trots lieten de dames elke week zien wat ze
gemaakt hadden, welk figuur er aan de
kerstgroep toegevoegd kon worden.
 
De dames hadden elkaar aangestoken met hun
enthousiasme en zo kwam het dat er
uiteindelijk drie groepen kerstfiguren waren
gemaakt. De kerstgroepen zullen in december
voor iedereen te bewonderen zijn, ze zullen een
mooi plekje krijgen in het huis.
 
Dames heel erg bedankt voor jullie
inspanningen, jullie hebben eer van je werk!
 
Acvtiviteitenbegeleiding Wervershof

Geslaagd!
Op de afdeling KSW Wervershof is Nelleke van
Offeren geslaagd voor haar diploma GVP. Dit
willen we graag met u delen.
 
Haar begeleidster Danielle Brinkhuizen
(psycholoog) schreef hier het volgende over:
Vrijdag 18 september is er weer een GVP-er bij
gekomen binnen het St. Pieters en Bloklands
Gasthuis. Nelleke koos als onderwerp een heel
waardevolle, namelijk een plan voor goede
nazorg bij incidenten.

Na haar presentatie werd meteen duidelijk dat
Nelleke zich nu officieel GVP-er mag noemen! Ze
gaat haar kennis en kunde vanaf nu meteen
inzetten op de Muurhuizen en natuurlijk ook
verder binnen de organisatie. Nelleke,
gefeliciteerd!
 
Sanne IJdo
Teamleider KSW Wervershof

Het geheim van mooie dingen zit hem niet in een
naald en draad, noch in de knoopjes, noch in de
maat.

Niet in hout papier of katoen, maar in de mensen
die het maken en er stiekem hart en ziel in
doen.     
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Geen onbekende...
Dag allemaal. Mij is gevraagd iets over mezelf te
vertellen en dat doe ik graag.

Mijn naam is Marion Klappe en ik werk bij het St.
Pieters en Bloklands Gasthuis vanaf 2012 (op
KSW). De 3e verdieping, zoals door velen van u
ook wel wordt gezegd.

Doordat ik graag wat meer afwisseling wil in mijn
werk heb ik gevraagd of ik ook bij Zorg Thuis aan
de slag kan gaan. Doordat ik al eerder in de
thuiszorg heb gewerkt is het niet helemaal nieuw
voor mij. Dus ik werk nu in een groter deel van het
Gasthuis en heb er veel zin in.

Mijn echte start zal in december zijn want ik ga
eerst nog een verre reis maken in mijn eentje. Ik
ben alleenstaande moeder van 4 kinderen en
oma van 3 kleinkinderen. Ik ben geboren en
getogen in de provincie Groningen en mijn
familie woont daar nog steeds.

Zelf ben ik op mijn 23ste naar het buitenland
gegaan en ben in 18 jaar huwelijk 4 kinderen
verder, 23 keer verhuisd waaronder naar België,
de USA en het voormalig Oost-Duitsland.
Geland ben ik uiteindelijk in Hoevelaken waar ik
sinds mijn scheiding al 15 jaar woon. Mijn
dochters van 19 en 22 wonen nog thuis bij mij,
samen met een hond en 2 katten. Mijn oudste
dochter woont in Spanje en mijn zoon in
Hilversum. Dit is het voor nu even in het kort en ik
zie er naar uit u te ontmoeten. Tot gauw!

 

Marion Klappe

VIG-diploma
Nassira heeft op 9 oktober haar diploma VIG
behaald! Van harte gefeliciteerd en heel veel
geluk en werkplezier gewenst!

Esther Bergmans, Teamleider Zorg Thuis
Wervershof

Klein presentje...
Een klein presentje onlangs voor de medewerkers
werd gewaardeerd. Eén van de reacties:
 
Super leuk!!
 
We gaan er van genieten!!!
 
Arja, Matthilde en Brendaé
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Cliëntenraad volop in
beweging
De Gezamenlijke Clienten Raad van het St.
Pieters en Bloklands Gasthuis (PBG), is volop in
beweging.

Een gezamenlijke Raad voor de stichting PBG als
geheel. In de nieuwe samenstelling hebben wij
de afgelopen 9 maanden intensief opgetrokken
met de bestuurder. Inmiddels dus wel voldragen
maar nog volop bezig om verder te ontwikkelen,
tot een voor iedereen herkenbare Cliënten Raad
binnen de PBG organisatie.
 
Samenstelling
De Raad heef tot nu toe 6 leden, waarvan 3 de
locatie Wervershof en 3 Davidshof
vertegenwoordigen (zie “de Verbinding” uitgave
september), dat is de locatieverdeling.
Daarnaast is er nog een verdeling over Zorg Thuis
en Kleinschalig wonen die min of meer
horizontaal door de organisatie heen loopt.
 
Informatie
Om de bewoners en hun vertegenwoordigers op
de hoogte te houden van de besproken
onderwerpen en uit te nodigen om zelf
onderwerpen in te brengen streven we er naar
om een gezamenlijke bewonersbrief “Nieuwsbrief
Cliënten Raad” uit te brengen, kort na iedere
vergadering.

Tot nu toe zijn er 5 Nieuwsbrieven verstuurd en
hopen wij, dat we op deze manier, iedereen
kunnen bereiken en warm maken voor een
actieve deelname in de medezeggenschap.
 
Wat willen wij?
Wij willen een constructieve Cliënten Raad zijn,
die op een effectieve. zorgvuldige maar
onafhankelijke wijze, zo nodig op een kritische
manier de beleidskeuze van het bestuur in het
kader van de zorg volgt. Wij willen de belangen
van de bewoners/cliënten van PBG zo goed
mogelijk behartigen.
 

Overleg met de bestuurder
Het overleg met de bestuurder zal altijd gericht
zijn op een goede verstandhouding, waarbij wij
ons realiseren dat het aan ons is om niet alleen
kritisch de zeggenschap te volgen, maar ook ons
zelf.
 
De locaties Wervershof en Davidshof
Beide locaties lijken op hofjes van vroeger waar
een aantal mensen in hun eigen woning of
kamer samen leven die elkaar ook nodig
hebben.
Vanuit dat idee is er een gezamenlijke
inspanning om de sfeer en kwaliteit van wonen,
leven en zorg goed te houden en waar mogelijk
te verbeteren.
 
Verzorging
De zorg wordt gegeven door mensen die kiezen
om ons en onze naasten te verzorgen. Naast een
kritische houding is een compliment en
waardering waar dat ook kan van belang. Om
zelf hiermee te beginnen: er is veel ruimte en een
grote bereidheid bij de bestuurder om de
cliëntenmede- zeggenschap goed te regelen.
Dat vraagt ook inzet van ons.
 
Onderwerpen die besproken en behandeld
worden
Een selectie van beleidszaken die de Raad volgt
en waar inspraak in gevraagd wordt door de
bestuurder of uit eigen beweging door de Raad
wordt gegeven; veiligheid en toezicht op de
afdelingen Kleinschalig wonen, het beleid en de
keuzes rond de verstrekking van voeding, de
dagbesteding, de borging van privacy regels, het
elektronisch patiëntendossier, de inhoud en prijs
van het dienstenpakket dat extra wordt
aangeboden naast de geïndiceerde zorg, de
verhuur van appartementen door PBG als één
van de middelen om zorg te verlenen, de
daarmee samenhangende servicekosten, het
medicijnbeleid en incidentenbeleid, de
klachtenregeling, rookbeleid etc.
 
Samenwerking met deskundigen
Uit bovenstaande opsomming blijkt hoe divers de
onderwerpen zijn. Deze zijn niet alle van
toepassing op alle bewoners/cliënten, maar wel

10 De Verbinding

Vanuit het Gasthuis



op groepen vergelijkbare bewoners/cliënten. Om
effectief te kunnen zijn in de medezeggenschap
worden kleine commissies binnen de
Gezamenlijke Cliënten Raad ingesteld met
deskundigheid op een bepaald gebied.
Deze commissies worden bij voorkeur uitgebreid
met bewoners/cliënten of mantelzorgers die
kennis van zaken hebben over specifieke
onderwerpen, zoals huurbeleid, ICT, voeding,
privacy, financiën etc.
 
Adviezen en slagvaardigheid
Besluiten over de formele en informele adviezen
worden steeds in de Gezamenlijke Cliënten Raad
genomen, na voorbereiding door en inbreng van
de specifieke commissie.
We willen daarmee binnen PBG levende
opvattingen structureren en denken dat dit de
slagvaardigheid als medezeggenschapsorgaan
vergroot. Als u mee wilt doen aan zo’n “flexibele
schil” dan horen wij dat graag. U kunt uw
voorkeur aangeven bij de ambtelijke secretaris
Carli Werkhoven via
clientenraad@pietersenbloklands.nl of in de WITTE
POSTBUS bij de receptie in beide locaties. Tot
zover en wellicht tot ziens.

Mieke Peels
Voorzitter Gezamenlijke Cliënten Raad PBG
 

Collectiescan
Het St. Pieters en Bloklands Gasthuis heeft een
geschiedenis die teruggaat tot in de veertiende
eeuw. Gedurende de jaren is een collectie
opgebouwd van onder andere gebruiks-
voorwerpen van bewoners en regenten.

De collectie wordt beheerd door de stichting die
ten doel heeft om dit cultureel erfgoed in stand te
houden en toegankelijk te maken voor het
publiek. Het bestuur van de stichting heeft enkele
vragen omtrent de collectie op het gebied van
beheer en behoud. Collectiewacht heeft een
Collectiescan uitgevoerd om deze vragen te
beantwoorden. Tijdens de scan is de collectie
zorgvuldig bekeken door Collectiewachters.

Collectiewachter Michiel van den Ent heeft onder

andere de meubelcollectie bekeken in de
monumentale Mannenzaal. Hier zijn 22
bewaarde bedstedes te zien, wat uniek is voor
Europa. Om deze zo lang mogelijk voor de
toekomst te behouden is de conditie van
objecten en omgeving gecontroleerd.
 

Activiteit: Beauty
Iedere vrijdagochtend kunt u op Wervershof uw
nagels laten lakken en uw handen laten
verzorgen. 
Vanaf 10.00 uur kunt u terecht in de bibliotheek
waar vrijwilligers Gea en Mieke u ontvangen met
een kopje koffie.

Deze activiteit is vaak zeer druk bezocht dus het
kan voorkomen dat u een tijdje moet wachten
voordat u aan de beurt bent. Veel bewoners
komen naar deze activiteit omdat ze het naar
eigen zeggen zo gezellig vinden. Even te moeten
wachten op je beurt vinden zij daarom geen
probleem. Maar dan wordt ook de tijd genomen
om uw handen en nagels te verzorgen en uw
nagels een mooi kleurtje te geven. Indien
gewenst elke nagel een andere kleur! U bent van
harte welkom vrijdagochtend in de bibliotheek.

Overigens: wij zijn nog op zoek naar vrijwilligers
die willen ondersteunen. Ervaring is niet nodig! U
kunt zich aanmelden bij de
activiteitenbegeleiders van Wervershof.

Activiteitenbegeleiding Wervershof
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Jubileumconcerten
goed bezocht
"Heel mooi!", zei een van de bewoners waarna
een zeer gemeend applaus klonk uit de zaal.

Het St. Pieters en Bloklands Gasthuis viert dit jaar
met allerlei activiteiten het 625-jarig bestaan. Zo
werd eind september op zowel locatie Davidshof
als locatie Wervershof een jubileumconcert
gegeven voor bewoners en familie.

Francien Post en Judith Jamin
Het concert werd gegeven door Francien Post op
fluit en Judith Jamin op harp. Francien en Judith
vormen al sinds hun studietijd aan het Utrechts
Conservatorium een duo. Beiden komen zij uit
Amersfoort.

Muzikale reis
Door hun muziek werden we meegenomen in
een reis over de wereld. Met prachtige stukken,
van het ene verhaal naar het andere.
Afwisselend, van Gabriel Fauré tot Astor Piazzolla.
Af en toe gaven zij een korte uitleg waarna je het
verhaal zelf in gedachten kon inkleuren. Dat de

harp pedalen heeft werd tussendoor ook
uitgelegd. Want in een van de stukken mag er
gespeeld worden met de pedalen.

Van langzame muziek tot vrolijke deunen. Eén
stuk werd zelfs omschreven als een lentedans.
Met de zon op de achtergrond op locatie
Wervershof was dit een prachtige afsluiting van
een mooie zomer. Ook al zitten we stiekem, op
het moment van de concerten, net een paar
dagen in de herfst. En op de dag van het
concert op locatie Davidshof leek het wel herfst.
De regen kwam juist die dag met bakken uit de
lucht. Dit wordt ook elders in de Verbinding nog
genoemd.

We bedanken de organisatie van de
Jubileumconcerten die, samen met Anja Bakker
van de Mannenzaal, voor deze mooie middagen
heeft gezorgd.

Decembermaand
 
In de decembermaand worden er diverse leuke
activiteiten georganiseerd.

Zoals Sinterklaas, het traditionele kerstdiner op 19
december (Davidshof) en 20 december
(Wervershof) en aan het eind van het jaar op 31
december een gezellig samenzijn op beide
locaties.

Houd hiervoor de activiteitenkalenders van de
locaties in de gaten! We gaan er een gezellige
tijd van maken.
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Onze gastvrouwen
Dit zijn de gastvrouwen van de receptie die u elke dag welkom heten. Vanachter de balie of via de
telefoon. U kunt bij hen terecht voor allerlei vragen en ook voor tips of opmerkingen. Het zijn
enthousiaste dames die elke dag weer het visitekaartje van het Gasthuis zijn.
 
En dit zijn ze, van links naar rechts: Truus Midden (DH), Suze Groenewegen (DH), Natasha Dijkhuizen
(WH), Alda Schuit (WH) en Bettina van der Glas. Oproepkrachten zijn (niet op de foto) Annete Beijn-
van der Waaij, Berty Baaten, Margriet van Keeken en in het weekend ziet u Annika Wielinga.
 

13Nummer 6, jaargang 3

Vanuit het Gasthuis



Nieuwe kerststallen
Ter voorbereiding op de kerstperiode wordt nu al
hard gewerkt. De heer Schuring en zijn dochter,
mevrouw Nancy Jongenotter, hebben twee
kerststallen gemaakt.

Daarin komen in december de kerstfiguren te
staan die door de handwerkgroep worden
gemaakt. 
 

Wij zijn de heer Schuring en zijn dochter
ontzettend dankbaar dat zij dit voor ons hebben
willen maken. Het resultaat is fantastisch en
samen met de kerstfiguren zal het een prachtig
geheel zijn.

Namens de bewoners
Activiteitenbegeleiding Wervershof

Een belevenis: opera
Vier bewoners van locatie Wervershof bezochten
op 1 september de Opera in Leusden, op
uitnodiging van de Vrienden van het
Gasthuis. De bewoners die meegingen zijn echte
opera liefhebbers dus zij verheugden zich er al de
hele week op. De opera werd opgevoerd in 4
delen, elk op een andere locatie van het
Landgoed Leusderend.

Het eerste deel werd buiten opgevoerd, het
tweede en derde deel in 2 verschillende atriums
en het laatste deel was weer buiten. Het weer
was perfect die dag voor een opera buiten.

De opera, Il Bosco dell’amore is een luchtige
bewerking van de Cavalli opera “Gli Amori 
d’Apollo et di Dafne”. Het is het klassieke verhaal
van de god Apollo die probeert de Nymph Dafne
te schaken, zij is daar echter niet van gediend.
Het moment dat hij haar bijna weet te
overmeesteren, verandert zij in een boom
waardoor zijn acties tevergeefs bleken te zijn. De
opera werd gezongen in het Italiaans, de
Nederlandse vertaling was te volgen in
tekstbalken boven het podium. Het was een
geslaagde middag waar bewoners nog lang van
na konden genieten.
 
Maaike Kruis en Dianne Maaskant
Activiteitenbegeleiding Wervershof

Even stoom afblazen...
Zondag 14 oktober was er een
stoommodellendag in locatie Wervershof. De
heren Frits Schuring en Cees van der Maarel
lieten die dag hun collectie zelfgebouwde
stoommodellen zien.

Vanaf het moment dat de deuren opengingen
voor het publiek, was er constant belangstelling
voor de tentoonstelling. Er kwamen bewoners
vanuit het huis maar ook veel belangstellenden
van buitenaf .Er kwamen veel vragen en leuke
reacties van het publiek. We kunnen spreken van
een geslaagde dag!
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Als ik oud word...
Een kinderspiegel                  
(Judith Herzberg)
 
‘Als ik oud word neem ik blonde krullen
ik neem geen spataders, geen onderkin,
en als ik rimpels krijg omdat ik vijftig ben
dan neem ik vrolijke, niet van die lange om
mijn mond
alleen wat kraaiepootjes om mijn ogen.
 
Ik ga nooit liegen of bedriegen, waarom zou ik
en niemand gaat ooit liegen tegen mij.
Ik neem niet van die vieze vette
grijze pieken en ik ga zeker ook niet
stinken uit mijn mond.
 
Ik neem een hond drie poezen en een geit
die binnen mag, dat is gezellig,
de keutels kunnen mij  niet schelen.
De poezen mogen in mijn bed
de hond gaat op het kleedje.
 
Ik neem ook hele leuke planten met veel
bloemen
niet van die saaie sprieten en geen luis, of
zoiets raars.
Ik neem een hele lieve man die tamelijk
beroemd is
de hele dag en ook de hele nacht
blijven wij alsmaar bij elkaar.' 

Dit gedicht bespraken wij met een groepje
bewoners van de Wervershof. Het was een
geanimeerde gedachtewisselingen over
thema’s als ouder worden, draagkracht,
grenzen en waardigheid en humor van de
ouderdom.

Ik was er blij mee dat de eerste bijeenkomst
van de gesprekskring zo plezierig verliep.
Volgende datum: 11 december. Van harte
welkom !
 
Ds. Rene Rosmolen
Geestelijk verzorger Wervershof

Lichtjesavonden
Lichtjesavond Davidshof
 
Op 26 november wordt er weer een
lichtjesavond in de Davidshof gehouden. We
gedenken de overleden bewoners van het
afgelopen jaar. Deze herdenkingsbijeenkomst
heeft een open karakter, zodat een ieder,
ongeacht zijn of haar levensovertuiging, zich
welkom kan voelen.
 
Wat kunt u verwachten van deze
herdenkingsbijeenkomst? Medewerkers vanuit de
zorg zullen een bijdrage leveren. De namen van
de overleden bewoners zullen worden genoemd.
Daarbij krijgt de aanwezige familie gelegenheid
om een lichtje te ontsteken. Het geheel wordt
omlijst door muziek.
 
Bewoners en huurders van de Davidshof zijn
welkom bij deze herdenkingsbijeenkomst op
maandag 26 november a.s. om 20.00 uur. Na
afloop is er gelegenheid om nog wat na te
praten met bekenden en medewerkers. De
bijeenkomst duurt tot circa 21:00 uur.

Lichtjesavond Wervershof
 
Op 27 november wordt de Lichtjesavond op
locatie Wervershof (Vathorst) gehouden. We
gedenken de overleden bewoners van het
afgelopen jaar.
 
Bewoners en huurders van locatie Wervershof zijn
welkom bij deze herdenkingsbijeenkomst op
dinsdag 27 november a.s. om 20.00 uur.
 
Na afloop is er gelegenheid om nog wat na te
praten met bekenden en medewerkers. De
bijeenkomst duurt tot circa 21:00
uur.

Met vriendelijke groet, namens de
voorbereidingsgroep, Rene
Rosmolen, Geestelijk verzorger
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Onze gegevens
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: clientenraad@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: Anneke van de Laar en
Barbara Smit met dank aan Mirjam Korndewal.
Telefoon: 033 4345600 of mail voor de redactie
naar:
b.smit@pietersenbloklands.nl

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


