
ons. Via deze Verbinding maar ook op andere
wijze zullen wij zorgdragen dat ieder goed aan u
wordt voorgesteld. De afdeling P&O
(personeelszaken) organiseert bovendien
periodiek voor alle nieuwe medewerkers, die
circa 6 maanden in dienst zijn, een terugblik
gesprek: wat valt je op bij ons, wat gaat goed en
wat kan beter. We stellen ons ontdekkend, open 
en lerend op.

Van de bestuurder 
De eerste editie van de Verbinding in 2019 ligt
voor u. Met veel plezier heeft de redactie een
nieuw nummer voor u samengesteld. Daarmee
wordt een vooruitblik gegeven over een nieuw
jaar. Wat zal het jaar in petto hebben?
 
Bij de nieuwjaarsbijeenkomsten in Wervershof en
Davidshof op 3 en 4 januari, is informatie
gegeven over het jaarplan 2019. Er is aan
cliënten, medewerkers en vrijwilligers verteld over
onze ambities en over onze voornemens als
stichting. En die kwamen niet zomaar uit de lucht
vallen. Bij de totstandkoming van het jaarplan is
geluisterd naar wensen en vragen van bewoners
en uiteraard is de cliënttevredenheidsmeting van
afgelopen najaar gebruikt om prioriteiten voor
2019 vast te stellen. Met de begrensde financiële
middelen die ons geboden worden en de
begrensde tijd, ligt er een uitdaging voor 2019.
Deze wordt alleen gerealiseerd door
samenwerking. Ons jaarplan 2019 heeft niet voor
niets de naam ‘samen doen’ mee gekregen.
 
Op 23 januari was de eerste bijeenkomst van
dit jaar waarin wij nieuwe medewerkers welkom
heetten, met een introductie en kennismaking.
Dat was een goede bijeenkomst. De
netwerkborrels worden goed bezocht en
medewerkers weten ons te vinden om bij ons te
werken. Het is leuk en positief om te merken, hoe
snel nieuwe medewerkers zich thuis voelen bij

 
We zijn blij dat er vrienden, relaties en
familieleden zijn die eenmalig of zelfs periodiek
een geldbijdrage doneren aan het Gasthuis, via
de Vriendenstichting, zodat de Vriendenstichting
met dat geld ook actief voor de bewoners bezig
kan zijn. Dank aan de gulle gevers die net dat
extra voor de bewoners mogelijk willen maken.
Denk bijvoorbeeld aan de beleeftuin in
Wervershof en de nieuwe mobiele tovertafel in
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Davidshof die in februari dit jaar beschikbaar
komt, dat is dankzij gegeven geld die de
vriendenstichting dan aan ons ter beschikking
kan stellen.   
 
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.

Ik wens u veel leesplezier met deze Verbinding.
Bob Pluijter, bestuurder

Teamleider Zorg Thuis
Wytse Niepoth zal als teamleider Zorg Thuis
locatie Davidshof op 1 maart aan de slag
gaan. Naast teamleider gaat Wytse zich ook
bezighouden met projecten organisatiebreed
(denk aan Electronische Cliënten Dossier en
zorgdomotica).

Wytse werkt nu als teamleider in een andere
ouderenzorg organisatie. We zijn blij met zijn
komst. We zullen hem vragen zich in een
volgend nummer van de Verbinding voor te
stellen.

Activiteiten locatie
Davidshof
Kleur bekennen
We zijn begonnen met het gebruiken van kleuren
om aan de hand van sleutelkettingen en kleuren
op rollators en rolstoelen de bewoners na een
optreden in de spits na afloop weer op de goede
afdeling terug te kunnen brengen. Er zijn nog wat
verbeterpuntjes, maar wij zijn er erg blij mee!

Buitengewoon fiets
Het fietsen met de 4 fiets van Buitengewoon fiets
draaide elke maand weer wat soepeler. De
vrijwilligers hebben gelukkig vaak kunnen fietsen.
Dat het af en toe uitvalt door Hollands weer en in
de afgelopen zomer door de hitte hoort er bij. U

kunt zich nog opgeven om op de lijst te komen
zodat u voor vijf euro per persoon mee kunt
fietsen. U wordt dan door vrijwilligers begeleid bij
het op- en afstappen en het fietsen. De fiets is
elektrisch ondersteund. Dus u kunt op eigen
niveau meetrappen.
 
Dank...
...aan De Vrienden van het St. Pieters en
Bloklands Gasthuis! We hebben een duo fiets
gekregen van de Vrienden, samen met een
bewoonster. Deze fiets mag door bewoners van
Davidshof gebruikt worden om samen met
iemand te fietsen. U kunt u opgeven bij de
receptie. De lang verwachte tovertafel is er al, die
hebben we ook van de Vrienden gekregen. Het
wachten is nu nog op het onderstel waarmee het
mobiel wordt en het soepeltjes van de ene naar
de andere afdeling gereden kan worden. We
kregen zeer welkome hulp van de
Vriendenstichting bij de spelmiddag. Dat is zeer
waardevol gebleken en niet alleen omdat we
ook nog eens 6 toekomstige optredens cadeau
kregen.
 
Timeslips
De cursus Timeslips hebben we afgerond. We
hebben al verschillende malen de bewoners een
verhaal laten maken aan de hand van een foto.
Daar zijn erg bijzondere verhalen uitgekomen.
Ook die komen in de expositie en er zullen er nog
veel meer volgen.
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Grand café
Het Grand café, voorlopig nog elke laatste
vrijdagmiddag van de maand, heeft een andere
vorm gekregen. We merkten dat het niet meer
liep in combinatie met het avondeten. Dus
hebben we anders geregeld.
Het Grand café nieuwe stijl is om te beginnen als
‘try out’ van 16:00 tot 17:00 uur in het restaurant.
In die tijd kan men -met of zonder bezoek- voor
een klein prijsje een drankje met bittergarnituur
en dergelijke nuttigen. Af en toe met live muziek.
Vanaf half zes kan men gewoon voor de
avondmaaltijd terecht.

NIEUW dinsdagmiddag inloop
Naast de succesvolle crea woensdagochtend en
de hersengym donderdagochtend is er een
inloop gestart op de dinsdagmiddag. Degenen
die eerst naar het Tuinatelier gingen, kunnen nu
hier hun ding doen en daarbij kunnen anderen
van Zorg Thuis aanschuiven. Er is voor ieder wat
wils, of u nou gewoon alleen gezelschap wilt of
iets wilt gaan ondernemen als schilderen of een
spel. Komt u eens binnenlopen!

Enthousiaste nieuwe collega
activiteitenbegeleiding
Wij zijn blij met Annemarie Kleverwal die begin
januari ons team is komen versterken. Zij zal zich
in een andere uitgave van dit blad voorstellen.
Wij gaan samen met haar het huidige
programma verder onder de loep nemen en
daar waar nodig aanpassen aan de wensen van
bewoners.

Weekenden
Vanaf begin mei gaan ook wij om de beurt in de

Start studiekring 50+
Op locatie Davidshof starten we met een
Studiekring 50+. Elke tweede en vierde
dinsdag van de maand komen 5 bewoners
en 5 deelnemers van buiten het Gasthuis
bijeen om te praten over de actualiteit. De
Studiekring vindt plaats op locatie
Davidshof.  Voor deze gesprekskring  is het
Gasthuis op zoek naar mensen die het leuk
vinden hieraan deel te nemen.
 
De bedoeling is dat de deelnemers een
onderwerp meenemen en dit presenteren aan
de groep. Dat kan een gebeurtenis zijn, een
bijzondere ervaring of een presentatie over een
hobby of vakantie. De studiekring start elke
keer met de actualiteit, wat gebeurt er in de
wereld, in de stad, wat houdt ons bezig. Met al
deze onderwerpen worden onderwerpen die
leven het Gasthuis binnengehaald en krijgen
deelnemers de gelegenheid hierover van
gedachten te wisselen.
 
De Studiekring 50+ wordt begeleid door Vera
van Brakel en Ada Mens. Zij hebben ervaring in
het begeleiden van dergelijke
gespreksgroepen. De bijeenkomsten  zijn van
10.30-12.00 uur. Bewoners Zorg Thuis (locatie
Davidshof) kunnen zich opgeven bij de
activiteitenbegeleiding of bij de receptie.
Belangstellenden van buiten het Gasthuis
kunnen zich aanmelden bij Ellen Wielinga,
coördinator vrijwilligerswerk van het St. Pieters
en Bloklands Gasthuis. Iedereen is welkom, de
enige voorwaarde is dat de deelnemers 50 jaar
zijn of ouder. Informatie of aanmelden kan via
033 – 434 56 00.
 
De eerste Studiekring start op 12 februari.

weekenden werken. Wij kijken uit naar dit
komende jaar!
 
Warme groet, Jamila, Annemarie en Tineke
Activiteitenbegeleiding.
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Salsa dansje
In januari heeft team Zorg Thuis een gezellig
avond mogen hebben met elkaar. Eerst hebben
we genoten van een heerlijk buffet met diverse
Italiaanse gerechtjes. Aansluitend was er als
verrassing een ‘leuke activiteit’ georganiseerd,
namelijk een workshop Salsa dansen!
 
Eerst was het wat onwennig maar al snel hadden
we de basisstappen onder de knie en trok de
muziek en gezelligheid aardig wat bekijks! Dank
aan Arja en Brenda voor het organiseren van
deze swingende avond!

Esther Bergmans
Teamleider Zorg Thuis, Wervershof

Samantha stelt zich voor
Hallo! Sinds 01-01-2019 ben ik in dienst bij het
St. Pieters en Bloklands Gasthuis, locatie
Wervershof. Hier werk ik als Verzorgende voor
24 uur per week op afdeling Muurhuizen en ik
wil me graag even voorstellen!

Ik ben Samantha van Gulik-Sievert, 29 jaar en ik
ben geboren in Deventer. Ik woon sinds 6 jaar
samen met mijn man Berrie in Amersfoort
Vathorst. Afgelopen zomer hebben wij een
dochter gekregen, Emma. We hebben een
Franse bulldog, genaamd Buddha. Mijn hobbies
zijn wandelen, knutselen, lezen en reizen.

Ik werk al vanaf mijn 15e met plezier in de zorg. Ik
begon als woon- en welzijn medewerkster, waar

ik mensen voornamelijk voorzag van ontbijt/
lunch, koffie en thee. Ik kreeg het gevoel dat ik
graag meer voor anderen wilde zorgen. Daarom
ben ik de opleiding gaan doen. Na mijn
opleiding kreeg ik een vaste baan op een
afdeling geronto psychiatrie (oudere zorgvragers
die voornamelijk psychische zorgvragen hebben
zoals schizofrenie, manische depressie of
gedragsstoornissen). Dit heb ik tot afgelopen
zomer met plezier gedaan. Daarna ben ik met
zwangerschapsverlof gegaan. Door de komst
van Emma wilde ik wat dichter bij huis gaan
werken. Daarnaast wilde ik graag een nieuwe
uitdaging aangaan.

Ik kijk er heel erg naar uit om het
team Muurhuizen te versterken en een bijdrage
te kunnen leveren.Tot ziens op de afdeling of in
de wandelgangen!

Met vriendelijke groet,
Samantha van Gulik-Sievert

 
 

Beter van Kunst!
In januari is de uitvoering van Age Friendly
Cultural Cities Amersfoort – Beter van Kunst!
officieel van start gegaan. Samen met
verschillende zorginstellingen in Amersfoort en
kunstvakdocenten wordt dit jaar een onderzoek
gestart naar duurzame kunstprogramma's voor
ouderen in de GGZ en ouderen met dementie en
Parkinson. Ook ons Gasthuis doet hieraan mee.
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Uitbreiding activiteiten 

De nieuwe activiteitenruimte op Wervershof
 
Het aantal activiteiten op locatie Wervershof in
het St. Pieters en Bloklands Gasthuis is per half
januari uitgebreid naar 7 dagen per week. Ook
op zaterdag en zondag worden er activiteiten
aan bewoners aangeboden.
 
In het weekend van 12 januari werd onder
andere de nieuwe activiteitenruimte op locatie
Wervershof feestelijk in gebruik genomen. Maaike
Kruis, activiteitenbegeleider: “Dit is natuurlijk heel
goed nieuws. Met deze uitbreiding bieden we 7
dagen per week activiteiten aan onze bewoners.
We hadden al een mooi en afwisselend
activiteitenrooster maar met deze uitbreiding
bieden we ook in het weekend activiteiten voor
zowel onze bewoners op Kleinschalig wonen
alsook bewoners van Zorg Thuis.”

Binnen de historie van het Gasthuis is dit uniek.
Maaike: “Er werd wel eerder af en toe een
activiteit in het weekend georganiseerd maar nu
is het structureel. Vooral weekenden kunnen voor
bewoners lang duren. Doordat nu iedere dag
iemand van de activiteitenbegeleiding aanwezig
is, geeft dat ook structuur en gezelligheid.”

Speciaal voor deze uitbreiding is een extra ruimte
voor de activiteiten ingericht. Maaike: “Ik ben
heel blij met de extra ruimte. We hebben deze
naar eigen inzicht mogen laten vormgeven met
als doel dat het mensen aantrekt om gezellig

binnen te komen of aan te sluiten. Het is ingericht
voor de kleinere activiteiten en hiermee blijft de
grote ruimte beschikbaar voor optredens of
grotere groepen. Daarmee kunnen we ook
meerdere activiteiten tegelijk laten plaatsvinden.
Op Kleinschalig wonen bieden we uiteraard ook
zaterdag en zondag activiteiten aan.”
 

Optreden van de Boa's 
Zaterdag traden De Boa's op ter gelegenheid
van het ingaan van het 7 daags
activiteitenprogramma.
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Even voorstellen
Hallo. Ik wil mij graag aan jullie voorstellen. Ik ben
Regina Habers-Pattianakotta en ben sinds 1
december 2018 werkzaam bij Kleinschalig wonen
Wervershof.

In de zorg ben ik sinds 2002 werkzaam en heb het
reuze naar mijn zin. Ik ben getrouwd en woon in
Zeist.

Klassieke muziek
Zondag 13 januari verzorgde Daniëlle Kok een
piano optreden voor de bewoners. Daniëlle
bracht verschillende klassieke stukken ten gehore
en zij vertelde vooraf iets over de componist en
de muziek.

's Middags is ook de naam bekend gemaakt van
de nieuwe aktiviteitenruimte. Er was een
prijsvraag uitgegaan, bewoners en medewerkers
mochten suggesties indienen voor een naam. Uit
de inzendingen is de naam 'Zonnehof' gekozen.
Deze inzending kwam van Marion Klappe.

De Boa's hebben de naam bekend gemaakt
tijdens hun optreden en een prijsje aan Marion
uitgereikt.

Bewoners genoten van de prachtige muziek en
Daniëlle nam de tijd om met bewoners in gesprek
te gaan en antwoord te geven op hun vragen.

Wij kunnen terugkijken op een zeer geslaagd
openingsweekend van het 7-daags
aktiviteitenprogramma!
 
Dianne Maaskant en Maaike Kruis
Activiteitenbegeleiding Wervershof

Makkelijker naar de tuin
Naast de deur in de gang naar de binnentuin
toe (locatie Wervershof) is een speciale drukknop
geplaatst. Dit op verzoek van bewoners en mede
op verzoek van de cliëntenraad. Met deze deur-
open-knop kunnen minder validen op eenvou-
dige wijze makkelijk en veilig de deur openen.

De voorziening werkt al maar vanwege de kou is
het nog gesloten. Zodra het mooier weer wordt
kunnen we hier gebruik van maken. De knop zit
zowel aan de binnen- als aan de buitenzijde.
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Het kalme hofje komt er!

Sinds 2008 reikt het K.F. Hein Fonds Studie en
Individuele Noden de jaarlijkse K.F. Hein
Stimuleringsprijs uit aan Utrechtse organisaties
voor maatschappelijk werk. Met de prijs zet
het fonds organisaties in het zonnetje, die zich
op bijzondere wijze onderscheiden in de zorg
voor hun cliënten. 
Doel van de prijs is een impuls te geven aan het
maatschappelijke domein waardoor er nieuwe
kansen en mogelijkheden voor kwetsbare
doelgroepen ontstaan. Daar is de
activiteitenbegeleiding van locatie Wervershof
direct mee aan de slag gegaan in de personen
van Maaike en Dianne met als resultaat de 2e
prijs van € 5000 euro!

 
Uit het juryrapport: ‘De jury vindt het project
‘Ontwikkeling en inrichting van het kalme hofje’
een mooi voorbeeld van een concreet plan dat
voorziet in de behoefte van ouderen. De
bewoners van Wervershof zijn niet altijd meer in
staat om een begraafplaats te bezoeken of zich
even terug te trekken in de natuur. Beweging,
zintuiglijke prikkels, groen en frisse buitenlucht
hebben een helende en activerende werking
voor iedereen, maar zeker ook voor de doelgroep
van de zorgorganisatie; ouderen, al dan niet met
dementie. De belevingstuin nodigt uit om een
kopje koffie te drinken, te wandelen, bloemen te
plukken, van kunst en dieren te genieten en

groenten te kweken. Het kalme hofje vormt een
rustpunt, voor als je even alleen wilt zijn, om na te
denken of om te denken aan een dierbare. De
jury ziet dit echt als een toevoeging, waarbij
goed is geluisterd naar de behoeften van de
bewoners. Ze heeft er dan ook alle vertrouwen in
dat het kalme hofje een bijzondere plek wordt die
jarenlang door bewoners en bezoekers van de
Wervershof gebruikt zal worden en ziet uit naar
het resultaat.’
 
 

Alle
prijs-
winnaars
op de
foto

Foto:
K.F.
Hein
Fonds

Belevingstuin
Met dit extra budget kan een deel van de tuin
op locatie Wervershof her-ingericht worden.
Met meer groen en gezelligheid wordt met het
Kalme hofje een fijne plek gemaakt waar men
even tot rust kan komen. We zijn blij dat we
hiermee onze eigen belevingstuin kunnen
gaan maken.

Wist u dat?
-Jan de bloemenman komt nu op
zaterdagmiddag om de week van 15.00 uur tot
16.00 uur op het bekende plekje in de hal
(locatie Wervershof).

-Het thema diner op locatie Wervershof is
komende maand op 13 februari. Het thema is:
Oostenrijkse avond. Meer info in de Gasteling.

-Activiteitenteam Davidshof is op zoek naar
sjoelbakken. En we hebben allerlei spellen
verzameld die u samen met andere bewoners,
familie of vrienden kunt doen. Zoals Rummikub,
Triomino, schaken. Dit staat tijdelijk in een
ladeblokje bij de bibliotheek.
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Mag ik je wat vragen?
Esther bijt de spits af omdat zij de grondlegger
is van deze nieuwe rubriek. Aan de hand van
vaste vragen leren wij een medewerker,
bewoner of vrijwilliger beter kennen. 
 
Naam: Esther Bergmans
Leeftijd: 42 jaar
Functie in het Gasthuis: sinds 1 juli 2018 ben ik
teamleider van team Zorg Thuis, locatie
Wervershof

Wat vind je prettig aan het werken in het
Gasthuis? De gemoedelijke en warme sfeer. De
bereidheid om met elkaar een mooie en fijne
woon- en werkplek te creëren. Daarnaast vind ik
het heerlijk om op de fiets naar mijn werk te
komen, omdat ik lekker in de buurt van het
Gasthuis woon.
 
Waar krijg je energie van? Met mijn team
bergen werk verzetten met een mooi resultaat en
een tevreden client. En natuurlijk hardlopen!
Heerlijk een rondje Vathorst na een drukke
werkdag. Of op zaterdagochtend in alle vroegte
door De Laak rennen en genieten van de rust en
mooie uitzichten.
 
Welk boek ben je momenteel aan het lezen? 
Het puberende brein. Interessant om mij hier
alvast in te verdiepen.
 
Wat is je favoriete film of muzieknummer? Ik
ben gek op spannende politieseries, momenteel
volg ik de Zweedse serie ‘Springvloed’. Maar ik

kan ook genieten van een heerlijke ‘feelgood’
film met vriendinnen. Qua muziek heb ik geen
uitgesproken smaak. Ik word blij van vrolijke
dansmuziek maar kan in de auto ook meezingen
met André Hazes of oude nummers van Queen of
Abba.
 
Wat zou je heel graag (nog) eens willen doen?
Met mijn man en kinderen fietsen in New York.
 
Bij welke gebeurtenis in de geschiedenis had
je bij willen zijn? Poeh, lastige vraag. Ik kijk liever
vooruit.
 
Wat is één van je favoriete quotes of
gezegdes? ‘Goedemorgen, fijne dag, straal,
geniet en lach’.
 
Aan wie wil jij wat vragen en waarom? Sanne
IJdo. Zij is mijn collega teamleider van
Kleinschalig Wonen Wervershof. We werken
allebei ongeveer een half jaar binnen St. Pieters
en Bloklands Gasthuis en ik denk dat nog niet
iedereen ons kent. Dus leuk om ons op deze
manier voor te stellen.
 
Vraag aan Sanne? Doe je ook mee met de
Citytrail in Amersfoort op 24 maart?  Leuk om met
team Pieters en Bloklands Gasthuis (PBG) een
sportieve prestatie te leveren!
 
 

"Goedemorgen, St.
Pieters en Bloklands..."
Mijn naam is Annette van der Waaij en sinds 1 juli
werk ik als invalster bij de receptie op locatie
Wervershof. Het contact met de bewoners, even
een praatje maken, vind ik heel prettig.

Ik heb een opleiding als botanisch analist
(laboratoriumwerk) maar na de geboorte van
mijn zoon ben ik tijdelijk gestopt met werken.
Daarna heb ik in de loop der jaren van alles en
nog wat gedaan. Voordat ik hier kwam, heb ik bij
ParkeerService gewerkt, waar ik onder andere
aanvragen voor gehandicaptenparkeerkaarten
en –plaatsen afhandelde.
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Ik ben getrouwd met Rick. Wij hebben een
dochter, een zoon en een schoondochter. En
laat ik ons dwergkonijn op leeftijd, Dolly, niet
vergeten.

Wij zijn circa. 20 jaar geleden in Amersfoort
komen wonen. Na de Randstad was het even
wennen hier, maar inmiddels voelen we ons hier
helemaal thuis. Het enige wat ik mis zijn het
strand en de duinen. In mijn vrije tijd ben ik heel
veel in onze tuin te vinden, ik ben dol op
tuinieren. Verder hou ik van lezen, handwerken
en ga ik graag naar musicals.

Geestelijke verzorger
locatie Wervershof
René Rosmolen stelt zich voor aan alle
bewoners en medewerkers van de locatie
Wervershof. René is als geestelijk
verzorger beschikbaar voor beide locaties.   

Het lijkt mij goed om aan het begin van het
nieuwe jaar u attent te maken op  mijn
werkzaamheden als geestelijk verzorger.
 
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
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 even 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
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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).

Gesprekskring
We gaan ook in dit nieuwe jaar door met de
gesprekskring. In deze kring (die geen
bijbelstudiegroep is) wisselen we van gedachten
over allerlei thema’s zoals: ouder worden, ouders
en kinderen, vriendschap, kerkelijke feesten, 
wonen, humor, vertrouwen. Ook onderwerpen
die u zelf bezig houden kunnen worden
ingebracht.  De volgende data heb ik gepland in
de Markplaats van 16.00-17.00 uur: 12 februari, 12
maart, 9 april, 21 mei.
 
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
kerkdiensten 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. Een
trouwe groep vrijwilligers draagt zorg voor de
logistieke ondersteuning.
 
U bent van harte uitgenodigd om deel te nemen
aan bovenstaande activiteiten. Misschien komen
we elkaar wel eens tegen of raken we met elkaar
in gesprek.
 
Ds. René Rosmolen
Geestelijk verzorger
 
 

Enquêtes eten en
drinken
Eten en drinken is een belangrijk onderdeel
van het wonen en welzijn van een ieder. We
hebben in het voor- en najaar een enquête
gehouden onder de bewoners van de
appartementen. Ook is er vanuit de cliënt
tevredenheid waardering gegeven over dit
onderwerp. Met deze informatie hebben we
een verbetertraject opgesteld voor beide
locaties.

 

We zijn heel blij te kunnen mededelen dat dit
heeft geleid tot een grotere tevredenheid. We
hebben zeer positieve reacties ontvangen over
de kerstdiners, ook daar zijn wij heel blij mee. We
blijven ons vernieuwen en verbeteren, we zijn blij
dat u ons feedback geeft en met ons mee denkt.

U kunt ons helpen door mee te denken in de
evaluaties die we 4 keer per jaar houden en door
de enquêtes eerlijk in te vullen. Belangrijk is dat
zoveel mogelijk mensen de enquêtes invullen,
zodat we een goed beeld krijgen.

We organiseren ook meerdere activiteiten
rondom eten en drinken, zoals een high tea,
stampottenbuffet, culinaire avonden en thema-
avonden. Let hiervoor op de flyers en het
programma van activiteiten. Ook externe gasten
en familie en mantelzorgers zijn hiervoor van
harte uitgenodigd. De lunchkaart op de
Wervershof is vernieuwd, we zijn benieuwd naar
uw reacties.

Graag tot ziens in ons restaurant! Ook namens de
restaurantteams,
Gerlina Pols, teamleider Horeca en gastvrijheid.
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Het grafmysterie in de
Kapel, deel 3
Weet u het nog? In de Kapel van de
Mannenzaal bevindt zich een grafzerk van
Aernt van Zevender, overleden op 20 oktober
1628. Tot nu toe weet niemand wie deze Aernt
is geweest en waarom de grafzerk er ligt. Uit
restauratieverslagen blijkt dat de grafzerk
verschillende malen is verplaatst en dat er op
die plekken geen skelet is gevonden. Wel is er
een skelet gevonden onder het
altaarfundament ,echter dit is van een vrouw,
waarschijnlijk uit 17e of 18e eeuw.

Tot nu toe heeft mijn zoektocht met behulp van
deskundigen, archief Eemland en vele andere
bronnen, het volgende opgeleverd. Aernt is
hoogstwaarschijnlijk geen regent geweest. Zijn
naam komt niet voor in de regentenlijsten die
over de eeuwen heen zijn bijgehouden. Zijn
skelet is niet gevonden in de Kapel, wel zijn er
diverse beenderen gevonden in de verschillende
lagen. Gezien het wapen op zijn grafzerk moet
het een adellijk persoon geweest zijn.

Op de grafzerk staat een wapen, dus ik vervolg
mijn zoektocht in de wereld van de heraldiek; de
kennis over familiewapens. Tijdens een digitaal
bezoek aan het archief van de RDO, Ridderlijke
Duitsche Orde Balije van Utrecht, gaat mijn hart
sneller kloppen. Ik vind een foto van een zegel
die aan een Aernt van Zevender toebehoord,
gedateerd 27 januari 1595. Gezien de datum zou
het ‘onze’ Aernt kunnen zijn. Is hij dan een ridder
geweest, verbonden aan de Duitsche orde? Deze

orde is van oorsprong een kloosterorde die sinds
1231 in Utrecht zetelt en ontwikkelde tot een
charitatief vermogensfonds wat het heden ten
dage nog steeds is.
Maar helaas …. Het zegel komt niet overeen met
het wapen op de grafzerk. Bij navraag blijkt Aernt
van Zevender ook niet voor te komen in de lijst
van ridders van de Balije van Utrecht vanaf 1581.
Ook blijken er verder geen verwijzingen naar hem
te zijn gevonden in het archief.
Het zou kunnen zijn dat dit ‘onze’ Aernt is, gezien
de naam en de datering van het zegel. Aernt zou
dan 33 jaar geweest zijn. Maar ik heb nog te
weinig gegevens om dit met zekerheid te kunnen
zeggen.
 
Het blijkt trouwens dat er al eerder is gezocht
naar het wapen. In de Nederlandsche Leeuw
(1928) doet ene meneer W. Croockewit uit
Amersfoort de volgende oproep. ‘Wapen
gevraagd. Weet iemand mij den naam op te
geven van het geslacht, dat het navolgende
wapen voerde: Gefaass van sabel en goud van
zes stukken, schildhoofd van zilver met een klaver
van sinopel, vergezeld van twee sterren in goud.
Het was geparenteerd met een Arent van
Zevender, die te Amersfoort 20 October 1628
overleed en met het geslacht van Beuverden.’
Een antwoord op zijn vraag kom ik niet tegen. En
zo zijn er weer wat meer losse eindjes bij
gekomen. Eens hoop ik die allemaal met elkaar
te kunnen verbinden. Wordt dus vervolgd….

Anneke van de Laar
Wilt u de vorige 2 artikelen lezen over mijn
zoektocht naar Aernt van Zevender, mail me met
uw verzoek a.vandelaar@pietersenbloklands.nl,
en ik zal ze u sturen.

Team Zorgbemiddeling
Alice Jager zal per 1 maart 2019 16 uur per week
als zorgbemiddelaar aan het werk gaan.
Hierdoor ontstaat er, met Anneke van
Immerzeel, een team Zorgbemiddeling. Alice blijft
ook 14 uur werken voor de cliëntenadministratie.
Fijn dat zij deze functies kan combineren.
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aan de missie van het Gasthuis: warmte en
goede zorg.
 
Mijn naam is Piet Gorzeman. Eind 2014 is mijn
vrouw Evelyne op Davidshof komen wonen. Na
reeds enkele jaren werkzaam te zijn geweest in
de locatieraad Davidshof ben ik toegetreden tot
de Gezamenlijke Cliëntenraad. Ik kijk er met
name naar uit om deel te nemen in de diverse
commissies en hierdoor bij te dragen aan een
betere zorg en gastvrijheid van het St. Pieters en
Bloklands Gasthuis.
 

De gezamenlijke
Cliëntenraad 
Van links naar rechts, staand: Mieke Peels, Chris
Steijger, Ineke Westerhout, Piet Gorzeman,
zittend: Sienette Jipping, Bauke Zeilstra.

Ik ben Ineke Westerhout; mijn man woont een
kleine twee jaar op Kleinschalig wonen
Davidshof. Ik heb zowel bestuurlijke als
organisatorische ervaring. Wat goed is:
ondersteunen en nieuwe ideeën inbrengen.
Waar dat kan de betrokkenheid van
mantelzorgers en cliënten activeren. Schroom
niet één van ons aan te spreken, of een briefje in
de groene brievenbus bij de receptie te doen,
met vragen, opmerkingen of ideeën. Zowel
 "samen  werken"  als   "samenwerken" - want: De
plek waar je woont is belangrijk. St.Pieters en
Bloklands Gasthhuis is zo'n plek!
 
Mijn naam is Bauke Zeilstra. De cliëntenraad is
voor mij een manier om bij te dragen aan goede
zorg voor alle bewoners van het Gasthuis. Mijn
aandacht gaat primair uit naar de bewoners van
Kleinschalig wonen. Dit omdat mijn moeder sinds
2017 op de afdeling Muurhuizen woont. Ik wil
spreekbuis  zijn voor alle mantelzorgers die vaak
met pijn in hun hart hun geliefden hier moeten
laten wonen. Bewoners die vaak zelf niet goed
meer aan kunnen geven wat hun verlangens zijn
en mantelzorgers die net als mijn partner en ik er
alles aan willen doen om de kwaliteit van leven
van hun familielid op een goed niveau te
brengen en te houden. Ik hoop daar een kleine
bijdrage aan te kunnen leveren in de
cliëntenraad en met Bestuurder en alle
medewerkers van de Stichting invulling te geven

Hoe werken wij? 
Alle advies-besluiten worden voor Davidshof en
Wervershof na gezamenlijk overleg genomen en
vaak na advies van de commissie die dieper in
het onderwerp is gedoken.
 
Als één raad adviseren we de bestuurder. We
komen acht keer per jaar bij elkaar. Er zijn drie
commissies: de facilitaire-, de huur- en de
financiële commissie. Ook buiten de leden van
raad en commissie vragen we mensen om mee
te denken over specifieke onderwerpen. In de
bewonersbrief houden we de bewoners en
familie op de hoogte door terugkoppeling van
besproken zaken en nodigen we steeds u uit om
uw punten in te brengen.
Individuele vragen proberen wij zo goed mogelijk
te beantwoorden en waar nodig zetten we deze
vragen in beleidsperspectief.
 
Adviezen in 2018:
We adviseerden over het onderwerp voeding: de
warme maaltijd naar de avond en de
consequenties voor bewoners. We zagen de
gezelligheid toenemen in de Brasserie en
Gasteling; we spraken over de verbeteringen die
nodig waren in Davidshof en volgen of de
ingeslagen weg tot verbetering leidt. Het in eigen
beheer nemen van de broodmaaltijd en de
voorwaarden waar zowel de bewoner als de
instelling aan moet voldoen om dit mogelijk te
maken.
We adviseerden over het rookbeleid: Wij hebben
met klem aangegeven dat roken alleen in privé-
vertrekken kan worden toegestaan en niet in
gemeenschappelijke (buiten)ruimten. Wij volgen
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de stappen die de bestuurder neemt op de voet.
We adviseerden door deelname aan
sollicitatiecommissies bij de keuze voor
teamleiders.
 
Het volgen van ingezet beleid:
We spraken over de inzet van de gelden voor
waardigheid en trots en het verbeteren van
toezicht bij KSW.
We dachten mee over het kwaliteitsplan en
keurden de begroting 2019 goed.
We kijken of de locaties ieder voor zich goed
toegankelijk zijn en als veilig worden ervaren.
We steunen de bestuurder zo nodig richting
gemeente om vertraging te voorkomen.
 
We brengen nieuwe ideeën in:
We denken over - een advies om - een stilteruimte
in te richten voor beide locaties; een rustige plek
om je terug te trekken in de moeilijke fasen die
mensen doormaken.
We proberen non-verbale activiteiten te
ontwikkelen voor bewoners die zich niet zo
makkelijk kunnen uitdrukken. Een kippenhok?
 
Een herkenbaar logo voor de bewonersbrief,
kosteloos ontworpen door familie van een
bewoner.

 
Voor 2019: 
Er zijn weer acht vergaderingen gepland. Datum
van de volgende vergaderdatum vindt u steeds
in de bewonersbrief.
Staat op het lijstje: verbeteren van communicatie
over aangeboden dienstenpakket binnen de
diverse zorgbeschikkingen.
Worden  de servicekosten voor de huurders van
Zorg Thuis onder de loep genomen.
Speerpunt voor 2019: Communicatie
 
Mieke Peels, voorzitter en Chris Steijger, secretaris

Op een rijtje
Het St. Pieters en Bloklands Gasthuis heeft
voor beide locaties in totaal zes teamleiders,
4 teamleiders voor de zorg en 2 teamleiders
voor facilitair.
 
Afgelopen periode waren er enkele
wijzigingen. Hier ziet u de namen van de zes
teamleiders, samen met de namen bij de
overige functies (zorgmanager, hoofd P&O,
controller en bestuurder).
 
Bestuurder: Bob Pluijter
Controller: Peter Brücker
Hoofd P&O: Mirjam Oelen
Zorgmanager: Geralde Schreuder
Teamleider KSW Davidshof: Margreet van
Wieren
Teamleider Zorg Thuis Davidshof:  Margreet van
Wieren tijdelijk /Wytse Niepoth (per 1-3-2019)
Teamleider KSW Wervershof: Sanne IJdo
Teamleider Zorg Thuis Wervershof: Esther
Bergmans
Teamleider Horeca & Gastvrijheid: Gerlina Pols
Teamleider Verhuur & Onderhoud: Wesley van
Wijk

 

Biertje?

Heeft u het Nenninckbiertje nog niet geproefd?
Uniek biertje, voor de liefhebber en ook leuk om
cadeau te doen. Vraag ernaar in het restaurant.
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625 Feestbuffet 
In november vierden medewerkers en vrijwilligers het 625 bestaan van het Gasthuis met een heerlijk
koud en warm buffet. Hier volgt een fotoimpressie van twee zeer gezellige avonden.
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Terugblik 625
Nog even een korte terugblik op de verschillende
activiteiten op locatie Davidshof in het feestelijke
jubileumjaar 2018. Wij kijken er met veel plezier
op terug. We hopen u ook.

Januari: Nieuwjaars bloemstukjes,
Nieuwjaarsbijeenkomst, Studenten organiseren
activiteiten op het Smallepad, Optreden “The Oll
foxes’.
Februari: Valentijns bloemstukjes, Rode kruis
Risico Bingo, bezoek kunstenaressen,
informatieve middag over familie documentatie.

Maart: Paasstukjes, Pannenkoeken, NL Doet,
gratis PAASbingo, optreden Singing en Joy, start
Timeslips, Sint Jorisschool kinderen deelden
paaseitjes uit.

April: Oranjestukjes, Optredens voor het
smartlappen festival, Opening jubileum van ons
625-jarig bestaan, Konings Grandcafé met spel
en oranjebitter etcetera.

Mei: Moederdag bloemstukjes, High tea van
Lepeltje Lepeltje.

Juni: Opening 625 expositie met een optreden
van Annemieke Pauptit.

Juli: High tea met studenten van het Vathorst
college op KSW, Haring happen, optreden
studenten Thijl 2018, demonstratie
mondschilderen.

Augustus: Kannen en kruiken borrel, Optreden
Jazzje.

September: Dag van de Amateurkunst, Open
Monumentendag, 625 Optreden volksdansgroep
Pieremachochel, Jubileumconcert,
Alzheimerdag: Cliniclowns op KSW.

Oktober: Braintrainer weer met succesvol,
Dierendag, Nationale Ouderendag: wafels met
kersen en slagroom.

November: Herfststukjes, Spelmiddag 625 met
optreden van John van Maanen, Optreden koor,
Amersfoortse Gidsen 625 KSW, Film.

December: Sinterklaasfeest, kerstbingo op
Kleinschalig wonen met personeel van de
Rabobank, Optreden van het Gelegenheids
Kerstkoor, kerststukjes, kerstdiner met heerlijke
pianomuziek van mevrouw Schreuder en
Mevrouw Soeters met Zorg Thuis, kerstbingo,
afsluiting van het jubileum met een optreden van
John van Maanen en op Kleinschalig wonen van
Andre Schreiber, lopend buffet voor Zorg Thuis en
tenslotte een spetterend vuurwerk voor allen.

Natuurlijk hadden we veel creatieve activiteiten
met thema’s met de bedoeling dat u alles terug
zou zien in de expositie. We hadden zo veel
dat dat niet gelukt is. Ons doel is om in 2019 de
expositie te laten voortduren en dan vaker te
wisselen. Mocht iemand hier mee willen helpen,
dan horen wij het graag.       
Activiteitenbegeleiding Davidshof
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Goed om te weten
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,
vanaf 1 maart ook Alice Jager, email:
zorgbemiddeling@pietersenbloklands.nl
telefoon: 033 4216500

 
Ondernemingsraad:
email: or@pietersenbloklands.nl
Voorzitter: waarnemend Ellen Wielinga
 
Medewerker Klachtenopvang:
Dhr. W. Ellenbroek, email:
klachtenopvang@pietersenbloklands.nl
of via het secretariaat 033 4345600
 
Geestelijk Verzorger:
Ds. René 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 NL81 ABNA0467215219

 

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:
a.vandelaar@pietersenbloklands.nl
b.smit@pietersenbloklands.nl
 
Mocht u geen prijs meer stellen op het
ontvangen van de Verbinding, wilt u dit dan aan
de redactie doorgeven.
 


