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Van de Bestuurder 
De maand april is gestart. Het is de maand
waarin de winter omgeruild wordt voor het
voorjaar. Narcissen bloeien, er is ontluikend
nieuw groen, er zijn steeds meer vogels die
hun deun fluiten, lawaai maken in de vroege
ochtend. De redactie van de Verbinding heeft
met plezier deze ‘voorjaarseditie’ van de
Verbinding voor u samengesteld. In deze
Verbinding leest u over de afgelopen periode
en over wat er komen gaat. Wat zal het jaar
verder in petto hebben?
 
Op de locatie Wervershof is Portaal begonnen
met vervroegd onderhoud voor de
appartementen. Dat is een groot project wat
meerdere maanden tijdsbeslag zal nemen.
Tegelijkertijd bereiden we ons in de locatie
Davidshof voor om de akoestiek te verbeteren.
Geluidsexperts hebben metingen gedaan en
bevestigd dat de ‘nagalmtijd’ in het Atrium van
Davidshof, het bewonersrestaurant, de
Keientrekker en in de kantoorruimtes erg hoog is.
Ook het expertisecentrum voor dementiezorg
(het CCE) had ons er eerder al attent op
gemaakt, dat de akoestiek niet goed is en
ongewenst zintuig-prikkelversterkend voor de
bewoners bij Kleinschalig wonen. Het verlagen
van de ‘nagalmtijd’ door middel van het
aanbrengen van akoestische panelen is echter
een kostbare aangelegenheid. Eén van de
bewoners van het St. Pieters en Bloklands

Gasthuis heeft testamentair besloten om na het
overlijden een bedrag ter beschikking te stellen
aan het Gasthuis en de bewoners. Wij zijn
dankbaar, heel blij en een beetje stil dat het
Gasthuis, in overleg met de Vriendenstichting
waar het legaat ontvangen wordt, de
mogelijkheid heeft om in 2019 de akoestiek in
Davidshof te verbeteren.
 
Dit jaar komt de Koninklijke familie op
Koningsdag, 27 april, in Amersfoort. De route
waar de Koninklijke familie langs wandelt, is
direct langs Davidshof en het Smallepad. Naar
verwachting komen 80.000 mensen extra op de
been in Amersfoort! Dit is een uitdaging voor de
gemeente. Wij doen mee en trachten te
anticiperen, ook op de uitdagingen die met
Koningsdag samenhangen.

(Foto onder: RVD, door Albert Nieboer)
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Het St. Pieters en Bloklands Gasthuis is actief als
werkgever. We doen mee met Amersfoortse
manifestaties – daarmee zijn wij een opvallende,
leuke werkgever in de regio. Ook participeren we
in activiteiten die van belang zijn voor werving
van nieuwe medewerkers. Elke maand
organiseren wij een netwerkborrel. Dit zijn
informele bijeenkomsten; zij 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 ons. Via deze Verbinding maar ook op
andere wijze zullen wij zorgdragen dat ieder
goed aan u wordt voorgesteld. De afdeling
Personeel & Organisatie 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.
 
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 
Graag wil ik mij via deze
weg aan jullie
voorstellen. Mijn naam is
Wytse Niepoth. Ik ben 33
jaar en ik ben getrouwd
met Hilde. Samen met
onze drie dochters van
7, 3 en 1 jaar oud
wonen we midden op
de Veluwe in Ede. Vanaf
maart mag ik bij jullie
mooie stichting

werkzaam zijn als teamleider Zorg Thuis, locatie
Davidshof.

De titel van het blad 'de Verbinding' spreekt mij
erg aan. Ik vind het belangrijk in verbinding te
staan met de mensen uit mijn omgeving en in de
organisatie waarin ik werk.
Daarnaast vind ik het een uitdaging en ook erg
leuk om bedrijfsvoering te verbinden met het
zorgproces en samen met de mensen die hierbij
betrokken zijn invulling  te geven, ten gunste van
bewoners, cliënten en medewerkers.

Ik hoop snel een ieder persoonlijk te kunnen
ontmoeten. Vanwege mijn rol als projectleider
van de implementatie van het nieuwe
 elektronisch clienten dossier en domotica zal ik
op beide locaties van het Gasthuis aanwezig zijn.
Heeft u nog vragen: spreek mij gerust aan.

Hartelijke groet, Wytse Niepoth

Afscheid dagopvang
Helaas moesten we afscheid nemen van de twee
overgebleven dames van de Dagopvang. We
waren ondertussen aan elkaar gehecht geraakt.
De Dagopvang viel niet meer te combineren met
de activiteiten voor de bewoners van locatie
Davidshof. De dames hebben gelukkig beiden
een leuke nieuwe plek gevonden, ook al is het
zeker wennen!
Activiteitenbegeleiding Davidshof, Tineke Stolker,
Jamila Boudkabout, Annemarie Kleverwal

De schoonste dagen van de lente zijn
die welke wij er zelf aan toevoegen.

(Jan Vercammen, Vlaamse schrijver)
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Speciale activiteiten...
APRIL
17 april Kerkdienst Pasen: van 15.30 - 16.00 uur.
Inloop vanaf 15.15 uur.
23 - 28 april Oranjeweek. Alle activiteiten in het
thema van ORANJE.

27 april Koningsdag: Route volgen op groot
scherm in het restaurant vanaf 10.00 uur.  
In de middag van 15:00 - 17:00 uur kunt u zelf
de Koningsroute in huis bewandelen. U zult
onderweg wat spellen tegenkomen waaronder
een aantal splinter nieuw, speciaal voor deze
gelegenheid aangeschaft, waaraan u als
'Koninklijke hoogheid' mag deelnemen. Bij
deelname ontvangt u een stempel en maakt u
kans op de Koningsprijs: een koninklijke
fotoshoot! Als koninklijk lid loopt u natuurlijk wel
kans dat een paparazzi u op de foto zet. En
waar die terechtkomen....? Ondertussen
zorgt de muzikante met haar accordeon voor
de muziek en zal bijdragen aan het
oerhollandse ORANJE GEVOEL.
 
MEI
5 mei Bevrijdingsdag: een feestelijke start van
het 7-daagsprogramma met een spetterend
optreden van the ‘Oll Foxes’.  Van 15.00 - 17.00
in 't Atrium.
11 en 12 mei Nationale Molendag: thema
actviteiten. 
12 mei Moederdag: traktatie van 15.00 - 16.30
uur in het Restaurant.
15 mei Bezoek Pluktuin: een aantal bewoners
van Zorg Thuis met vrijwilligers.
20 mei Annie MG Schmidt dag: thema
activiteiten.
29 mei Kerkdienst: van 15.30 - 16.00 uur in de
Keientrekker. Inloop vanaf 15.15 uur.

JUNI
1 juni Schaapscheerderfeest: thema
activiteiten.
4 juni Opa en Oma dag: bezoek van de
kinderen van de kinderopvang (4 tot 10 jaar).
6 juni Suikerfeest: 'Lekker'dagje.

Culinaire avonden
Koos Karstens
(zie foto) had
zich
opgegeven
voor de
culinaire
avond in
februari. Koos
woont hier in
één van de
zorgapparte-
menten. Ik ken
Koos al jaren,

gezien het feit dat zijn zoon Arthur hier ook
gewerkt heeft. Die kwam als broekie van 17 jaar
in de keuken werken. Koos, een beer van een
vent, trad vroeger diverse keren op binnen het
Gasthuis met een mannenkoor. Ik weet nog goed
dat hij mij toentertijd beetpakte en zei: 'Zorg
goed voor mijn zoon'. Ik was namelijk hoofd
voedingsdienst en verantwoordelijk voor onder
meer de medewerkers van de keuken. Ikzelf was
ook niet klein, maar naast Koos was ik nergens.
Helaas kreeg Koos een herseninfarct en kwam
uiteindelijk als bewoner te wonen in één van de
zorgappartementen op locatie Davidshof.

Inmiddels ben ik gepensioneerd en kook ik eens
per maand als vrijwilliger voor de culinaire avond.
Ontzettend leuk om te doen, het geeft mij een
hoop voldoening. Koos zit altijd grapjes met mij te
maken op deze avonden en heeft zichtbaar
plezier. Ik dacht: 'Nu zal ik je krijgen', en had ik
met de bediening afgesproken dat Koos zijn
eerste voorgerecht, de eendenborstfilet, niet zou
krijgen toen er geserveerd werd. Iedereen aan
zijn tafeltje had gehad en Koos werd al een
beetje narrig (zo van: 'Waar blijft mijn
voorgerecht'?) In de tuin stond een beeld van
een eend aan elkaar gelijmd. Ik wilde hem
eigenlijk in zijn totaliteit serveren maar bij het
schoonmaken in de afwaskeuken viel het uit
elkaar. Toen heb ik een groot bord gepakt, de
kop erop gezet, met daarom rucola en rode
bessen. Grote hilariteit toen Koos dit geserveerd
kreeg. André Zegers, vrijwilliger locatie Davidshof
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Iets voor u?
De Studiekring
is er voor alle
ouderen vanaf
50 jaar. Zowel
voor de
actieve,
gezonde en
mobiele
ouderen als
ook de
ouderen die in
toenemende
mate beperkt
zijn in

mobiliteit, of gezondheidsproblemen ervaren en/
of eenzaam zijn. Mensen die nieuwsgierig van
aard zijn, willen leren en hun geest actief willen
houden, voelen zich aangetrokken tot de senior
studiekringen.Ongeacht hun achtergrond,
opleidingsniveau of leeftijd. In het St. Pieters en
Bloklands Gasthuis komen we iedere tweede en
veirde dinsdag bij elkaar op locatie Davidshof
van 10.30 - 12.00 uur (foto: mw. Linda Uding).

Nieuwsgierig? U bent van harte welkom! Graag
even contact van tevoren. Informatie:
pallasathenesskamersfoort@gmail.com
www.veravanbrakel.nl
 
Vera van Brakel, Oprichter
PallasAtheneSeniorStudiekringen Amersfoort e.o.

Vrienden van...bedankt! 
De braintrainer die we van de Vriendenstichting
hebben gekregen is gearriveerd. Komt het zien!
Het is een grote tablet met allerlei soorten spellen.
We zijn er heel erg blij mee! U kunt hem op een
daarvoor speciale dag komen bewonderen.
En de Tovertafel komt eraan! De Tovertafel tovert
door middel van projectie beelden op de tafel
die interactief zijn. Als ze aangeraakt worden,
gebeurt er wat. Sprookjesachtig! Ook al een
cadeau van de Vriendenstichting waar we erg
blij mee zijn.

Uitbreiding AB-team
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ik ben Annemarie Kleverwal en vanaf 1 januari
werkzaam als activiteitenbegeleidster op de
locatie Davidshof. Ik ben getrouwd en dit jaar
vieren wij ons 25 jarig huwelijksfeest met onze 2
dochters, van 21 en 18 jaar, waarmee wij een
zonnige vakantie op Kreta gaan beleven. 31 Jaar
geleden heb ik mijn diploma gehaald voor
activiteitenbegeleiding en daarna heb ik mijn
ervaring op kunnen doen in diverse verpleeg- en
zorginstellingen. Ook heb ik in de kinderopvang
en met kinderen met een meervoudige
beperking gewerkt. Toch ligt mijn hart het meest
bij de ouder wordende mens en geniet ik van
mijn werk en het contact met iedereen. Ik ben blij
dat ik het AB-team mag komen versterken. 
 

In goede handen
Ruud van
Veenendaal is op
vrijwillige basis is
aangesteld als
Collectiebeheerder
van het cultureel
erfgoed van het
Gasthuis. In die
hoedanigheid zal
hij werkzaamheden
verrichten voor de
Stichting PBG
Cultureel Erfgoed.
Daar zijn we blij
mee! Dhr. Van
Veenendaal was
van juni 1978 tot juli
2000 directeur van
het Gasthuis.
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NL Doet
NL Doet was weer een groot succes. Er werden
pannenkoeken gebakken, behangen, met de
braintrainer gewerkt, geschilderd en in de tuin
gewerkt. Van de meeste projecten kan iedereen
nu nog steeds nagenieten. Het was al een genot
om deze groep zo gemotiveerd aan het werk te
zien. Deelnemers, op onze beide
locaties: BEDANKT!!

 

 
En onze dank gaat ook uit naar de MUZIDIMA’s
die hier voor NL Doet gratis opgetreden hebben.
De kleding was muziek voor het oog en de liedjes
met bekende melodieën voor het oor! Er waren
heel veel bewoners aanwezig om hier van te
genieten.

Verbetering akoestiek 
Eerder is aangegeven de wens om op locatie
Davidshof de akoestiek te verbeteren. Naar
aanleiding van een akoestiek-expert worden er in
verschillende ruimten aanpassingen gedaan.

Er zijn verschillende ruimten die akoestische
aanpassingen krijgen zoals 't Atrium (grote hal).
Daar worden panelen geplaatst en gehangen
aan de bovenliggers. Ook in de kantoor- en
dagbestedingsruimte worden deze panelen
bevestigd aan de wand en aan het plafond.

De akoestisch panelen zorgen voor demping van
het geluid en zoveel mogelijk galm (echo geluid,
geluid dat weerkaats) te verminderen. Hierdoor
ontstaat er zo min mogelijk omgevings-
geluid waardoor men rustiger kan werken/
vergaderen of rustig kan praten of beter een
les kan volgen. Voor Kleinschalig wonen betekent
dit dat de bewoners minder prikkels ontvangen
van de bezoekers of gebeurtenissen van
beneden.

De uitvoering van de werkzaamheden gaan een
paar dagen in beslag nemen, vermoedelijk
begin mei. Met dank aan de Vriendenstichting
van het Gasthuis die gaat bijdragen aan de
bekosting ervan. Contactpersoon voor het
Gasthuis is huismeester August Massop.
 

Even voorstellen
Ik ben Patricia Bijl-Holder
(50 jaar) en per januari
in dienst bij het St.
Pieters en Bloklands
Gasthuis op Kleinschalig
wonen. Ik ben
Verzorgende IG van mijn
beroep. Ik hoop met
veel plezier bij het
Gasthuis te werken en
bewoners van dienst te
zijn en een fijne

collegiale band te hebben met collega's. 
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Indische roots
In ons Gasthuis wonen behoorlijk wat mensen
die vanuit uit hun levensgeschiedenis
verbonden zijn met het verre Indonesië. Binnen
Kleinschalig wonen zien we dat dit deel van de
geschiedenis van onze bewoners vaak weer
naar boven komt en dat ze dat als prettig
ervaren. Tijd dus voor een Indische ochtend.

Rozenlimonade en spekkoek
Dankzij Nanda, familielid van de heer B. en

dankzij de sponsoring van Toko Tjin
Emiclaer, konden we ons op 16
februari onderdompelen in
Indische sferen! Nanda kwam
prachtig verkleed met haar gitaar
Indische liedjes spelen en zingen.
De bewoners zongen alles als
vanzelfsprekend zo weer mee.
Ondertussen dronken we koffie en

rozenlimonade en aten we spekkoek en lapis. Het
was een hele fijne ochtend waarin we snoepten,
zongen en af en toe zelfs dansten op de muziek.
Dankzij mevrouw H. weten we nu nog beter waar
de liedjes over gaan omdat zij regelmatig letterlijk
vertaalde van Bahasa naar het Nederlands.
Dank je wel allemaal voor de geweldig leuke
ochtend. Dat doen we nog een keer!

Breetbeeld
Breetbeeld is een initiatief van een echtpaar dat
verre reizen maakt en een land vastlegt op film
en foto en daarbij over het land vertelt.
Omdat ook binnen Zorg Thuis veel mensen
wonen met een link naar dit prachtige land,
kozen we voor een presentatie over Indonesië. En
aangezien Toko Tjin maar liefst 4 grote
spekkoeken sponsorde konden we daar weer
heerlijk van genieten tijdens die voorstelling!

Dianne Maaskant en Maaike Kruis.

Time slips...
Time slips maakt verhalen met mensen met
dementie. Dit gebeurt vanuit de visie dat je
niet op zoek gaat naar wat mensen nog weten
maar de mogelijkheden van hun fantasie
gebruikt om verhalen te vertellen. Hiermee
voorkom je de teleurstelling van het niet
herinneren en activeer je het plezier om met
elkaar een verhaal te maken.
Time slips wordt kan gedaan met groepen van
8-10 personen, waarbij aan de hand van een
foto en de vragen van een begeleider, een
verhaal wordt gemaakt vanuit de reacties van de
deelnemers. Dit verhaal wordt op schrift
vastgelegd en vindt zijn weg terug naar de
deelnemers, hun mantelzorgers en verzorgenden.

 
In 2017
hebben we
onder leiding
van Kees
Deenik
verhalen
gemaakt met
bewoners van
Kleinschalig
wonen. Die
verhalen zijn
op grote

posters gedrukt en hangen in de gang naar
Muurhuizen op de 3e etage (Wervershof). In
Davidshof hangen de verhalen in de hal. In 2018
zijn medewerkers en vrijwilligers op cursus
geweest bij Scholen in de Kunst om te leren hoe
zij zelf met een groep of individueel met een
bewoner verhalen kunnen maken.

Dit jaar is er een project met Scholen in de Kunst
in het kader van 'age friendly cities'. 
Werkgroepen zijn aan het werk om verschillende
projecten uit te werken, één daarvan is de
verhalen van time slips te verwerken tot een
voorstelling of korte sketches. Dit wordt gedaan
door medewerkers van Wervershof en
medewerkers van Scholen in de Kunst. Hoe het er
precies uit gaat zien moet nog bedacht en
uitgewerkt worden, zeker is dat de verhalen in het

najaar terug zullen komen bij bewoners, familie
en medewerkers.

In de volgende Verbinding wordt één van de
mooie verhalen geplaatst die we met de
bewoners van Kleinschalig wonen
hebben gemaakt. Iets om naar uit te kijken!
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Koningsdagmenu
Onze kok Marco (Wervershof) heeft meerdere
malen het nieuws gehaald. Hij bereidt
namelijk een heus Koningsdagmenu voor. Zo
stond hij genoemd op de facebookpagina van
'Wij Amersfoort' van de gemeente en stond er
een artikel in het Algemeen Dagblad. 

Al 18 jaar staat Marco van Burgsteden in de
keuken van Het Gasthuis.Toen de enthousiaste
kok hoorde dat de koning dit jaar zijn verjaardag
in Amersfoort viert, kwam hij met het idee om de
zestig bewoners op Koningsdag een oranje
Koningsdagbuffet voor te schotelen. Naast de
vaste gasten zijn er tien plekken vrij voor mensen
van buitenaf om aan te schuiven (meer info via
het restaurant).

Op het menu: 
Pompoensoep met peterselie en kip (Oranje
Boven-soep), een Máximasnack (goulashkroket
of bamischijf), een frisse Amaliasalade,
cantaloupemeloen met rauwe ham, Willemfriet
(friet van zoete aardappel) met mangochutney
en oranjemayonaise en een
Alexiahuzarensalade met Arianegarnering. Als
afsluiter wordt er een Prinsessendessert
opgediend met koningsmousse en rood-wit-
blauwe spiesjes met vers fruit (aardbei, peer en
braam).

Samen in beweging

De runners van het Gasthuis hebben op 24 maart
deelgenomen aan de Amersfoort City Trail. Al
hardlopend passeerden zij gebouwen of liepen
er dwars doorheen. De route liep door
buitengewone gebouwen en smalle steegjes. De
renners liepen ook langs ons Gasthuis waar zij
werden aangemoedigd door bewoners,
medewerkers en vrijwilligers. Ook de Mannenzaal
was onderdeel van de route. Met dank aan
André en Hennie voor de begeleiding. We
hebben bewondering voor de deelnemers!

Wist u dat...
wij elk jaar door een externe organisatie
beoordeeld worden of we nog voldoen aan
ons kwaliteitscertificaat? Met andere
woorden: 'doen we de goede dingen en
doen we die goed?'
In februari hebben er gesprekken
plaatsgevonden met onder andere een aantal
cliënten, medewerkers, teamleiders en de
bestuurder. Ook werd er tijdens een
rondleiding door het huis gekeken naar de
mate van veiligheid en hygiene. Inmiddels zijn
de resultaten binnen en daar mogen
we tevreden mee zijn. Er is veel om trots op te
zijn, zaken die wij als vanzelfsprekend
beschouwen maar die door de 'vreemde
ogen' postitef opvallen. En met de verbeter-
aspecten zijn we al aan de slag gegaan!
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Voorbereidingen
Koningsdag 27 april

Zoals bekend viert
Koning Willem
Alexander met zijn
familie zijn verjaardag
in Amersfoort. Er wordt
een route gewandeld
door de binnenstad.
Onze locatie Davidshof
ligt aan die route. Het
gezelschap zal vanaf

de Marienhof naar het Eemplein lopen. Langs
het Stadhuis buigen zij aan de voorzijde van
Davidshof af, het Burgemeester
Brouwerplantsoen in. Via 't Smallepad, de
achterzijde van Davidshof, lopen zij richting het
Eemplein. We hebben dus mooi zicht op dit
Koninklijk bezoek.

Op beide locaties wordt er al hard gewerkt om
er een feestelijke dag van te maken voor de
bewoners. De hele week zal in het teken staan
van deze bijzondere dag. We zien er erg naar
uit!

Bereikbaarheid
Binnen ons Gasthuis is de Koninsgdag-
commissie actief om alles rondom deze dag in
goede banen te leiden. Het feit dat locatie
Davidshof op de route ligt heeft gevolgen voor
de bereikbaarheid. In maart hebben wij daar
een nieuwsbrief over gestuurd.

Vanaf 24 april wordt de omgeving rondom
Davidshof door de gemeente opgebouwd.
Vanaf zaterdag 27 april 06.00 uur kan men niet
meer met de auto, scooter of fiets bij de
hoofdingang van het Gasthuis komen. De
hoofdingang is dan afgesloten voor
gemotoriseerde voertuigen en fietsen. Te voet is
het Gasthuis gewoon bereikbaar, houd dan
rekening met grote drukte op de dag zelf.

De gemeente geeft met bewegwijzering aan
waar men de auto kan parkeren. Fietsen

kunnen ook gestald worden in één van de
vaste bewaakte fietsenstallingen. De actuele
info over parkeermogelijkheden vindt u op
www.koningsdagamersfoort.nl/regio-
amersfoort/parkeren/
Bewoners en medewerkers worden door
middel van een nieuwsbrief op de hoogte
gehouden.

Fietsenstalling
Voor onze bewoners, medewerkers en
vrijwilligers wordt op 27 april een aparte plek
geregeld voor het parkeren van de fiets of
scooter. Daar komt u via de smalle ingang
naast Bierrouwerij De Drie Ringen, aan de kant
van het Kleine Spui.

Eigen bewonersvak

Voor bewoners van
locatie Davidshof
wordt een speciaal
bewonersvak
gereserveerd. Daar
kan men
plaatsnemen op
stoelen en vanaf
de eerste rij
meekijken. Voor
bewoners van
Kleinschalig wonen
wordt ook het
balkon ingericht,

vandaaruit hebben zij natuurlijk ook een
prachtig zicht op de familie. Meer informatie
wordt intern tijdig verspreid.

Eigen kleedjesmarkt
De ruimte voor het Gasthuis is geheel auto vrij.
Daar vindt die dag -bij voldoende
aanmeldingen- onze PBG-kleedjesmarkt plaats.
Daar kan men zich nog voor opgeven! (Klein)
kinderen van bewoners, medewerkers
en vrijwilligers kunnen proberen een plekje
te bemachtigen. Opgeven kan bij Ellen
Wielinga. Intern is daar reeds een nieuwsbrief
over verspreid. Mail: e.
wielinga@pietersenbloklands.nl
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Tip voor locatie Wervershof
In het winkelcentrum Vathorst wordt ook een
kleedjesmarkt georganiseerd. Het wordt elk
jaar een groter festijn, het hele winkelcentrum
kleurt oranje met kleedjes vol speelgoed,
boeken, tijdschriften, potten en pannen.

De vrijmarkt in het winkelcentrum begint al om
6.00 uur en duurt tot 15.00 uur.

Activiteiten 
Beide AB-teams hebben een mooi (week)-
programma samengesteld. Via de
activiteitenbegeleiding wordt u daarover
geïnformeerd. Ook in deze Verbinding leest u
daar meer over. Op zowel Wervershof als
Davidshof wordt een groot scherm geregeld
waarop de NOS-uitzending live en met elkaar
te zien is. Op locatie Wervershof is dat in de
Marktplaats, op locatie Davidshof in 't Atrium.

Festival terrein
Zowel aan de voorzijde (Burgemeester
Brouwerplantsoen, Davidshof) als aan de kant
van 't Smalle pad worden festiviteiten
georganiseerd.

Meer informatie over het programma vindt u
op www.koninsgdagamersfoort.nl/route-
koningsdag-amersfoort-2019/.  Tot slot: Neem
uw legitimatie mee!

Foto's: Erwin Olaf / RVD
 
 

Koningsdag Wervershof

 
Hoera! Het is weer Koningsdag en dit jaar is
extra bijzonder omdat de koning in Amersfoort
zal zijn! Dit vieren we op de locatie Wervershof
met z'n allen, als volgt:
 
10.30:       inloop Marktplaats
11.00:       live uitzending Koningsdag op groot
scherm koffie/thee/traktatie
13.00:       pauze (u kunt lunchen en rusten in
de eigen woning)
14.15:       inloop Marktplaats. Vergeet de
ingevulde koningspuzzel niet mee te nemen!!
14.30:       samenzijn in de Marktplaats met
optreden van troubadour Edward Val en vers
gebakken poffertjes.
16.30:       einde AB-programma (denkt u wel
aan het Koningsdiner in het restaurant?!)  
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Even voorstellen...Femke
Ik stel mij graag aan u voor. Ik ben Femke den
Otter en sinds 1 maart werkzaam bij de Zorg
Thuis. Sommigen van u hebben al met mij kennis
gemaakt en ik met u. Na 3 weken begin ik mij al
thuis te voelen en heb ik het naar mijn zin.
Ik werk nu zo'n 20 jaar in de zorg en heb al van
alles gedaan. Wie is Femke nog meer?

Ik ben 40 jaar en heb
altijd in Amersfoort
gewoond. Ben getrouwd
met mijn man Emile,
samen hebben we een

dochter van 7 jaar, Dafne. Met haar doen we
graag leuke dingen zoals een wandeling door
het bos maken en een plons maken in het
zwembad. 's Zomers BBQ-en we graag en op
vakantie gaan is ook altijd een feestje voor ons.
Ook spreek ik graag met vrienden en familie af. 
Verder lees ik graag boeken. Dit is een klein kijkje
in mijn leven.

...en Annemart
Ik ben Annemart Blijenberg, ik ben 52 jaar en
woon in de wijk Vathorst. Ik woon samen met mijn
vriend in een gezellige straat. Ik vind lezen,
wandelen, fietsen en uit eten gaan met vrienden
en familie erg leuk. In het verleden heb ik eerst
11,5 jaar gewerkt bij De zusters van Onze Lieve

Vrouw Ter Eem op de Daam
Fockemalaan. Daar werkte ik als
gastvrouw van een
conferentiecentrum. Daarna ben ik
gaan werken als Eerste
medewerker van de facilitaire
dienst bij Amaris De Amerhorst, een
woonzorgcentrum waar ik 19 jaar

heb gewerkt. Na 16 jaar ben ik de opleiding van
verzorgende gaan volgen en heb ik 13 maart
mijn diploma mogen behalen. Vanaf 1 mei ga ik
als verzorgende werken op locatie Wevershof. Ik
heb een ochtend met een paar collega’s mee
mogen lopen en heb er een leuke en positieve
indruk aan overgehouden. Tot ziens!
 

 ...en Manisha
Ik ben Manisha Radfar en ik
werk vanaf april bij Zorg Thuis
als verpleegkundige. Ik heb
tot nu 6 jaar bij
verzorgingshuis Amerhorst
met veel plezier gewerkt. Ik wil
jullie graag binnenkort
ontmoeten en leren kennen.
Wat ik altijd als compliment
op mijn werk krijg van zowel

collega’s en bewoners dat ik een lieve, zorgzame
en geduldige medewerker ben. Ik ben ooit
begonnen als verpleegkundige in verpleeghuizen
en heb een paar jaar gewerkt in het Meander
ziekenhuis. Ik heb inmiddels veel ervaring
opgebouwd met ouderenzorg, wat ik tot nu een
prachtige baan vind. Naast werken geniet ik ook
nog van andere dingen in het leven. Ik ben
getrouwd en heb 2 prachtige dochters van 5 en
3 jaar.

Ik ben Angela Schutte (geen foto), sinds februari
verpleegkundige in het flexteam van Zorg Thuis. Ik
flex omdat ik hiernaast nog een andere baan
heb, werken bij Buurtzorg. Ik woon in Nieuwland,
maar kom oet Twente. Ik ben 41, getrouwd met
Erik, samen hebben we 2 kinderen van 12 en 10
jaar. Nu heb ik inmiddels al veel mensen mogen
ontmoeten maar vast nog niet allemaal. Ik heb
het erg naar mijn zin bij Zorg Thuis en vind het
een mooie combi zo.

...Nicolien
Ik ben Nicolien van Vliet, 30 jaar
en woon in Amersfoort/ Katten-
broek. Per 1 april kom ik werken als
verzorgende IG in het flexteam op
locatie Wervershof. Ik ga werken in
het flexteam omdat ik hiernaast
nog een baan in een verpleeghuis
in Nijkerk heb. Sinds mijn 17de

werk ik in de zorg en dit vind ik nog steeds erg
leuk werk. In mijn vrije tijd hou ik er van om te
gaan sporten, fietsen en afspreken met familie en
vrienden. Ik heb erg veel zin om te beginnen.
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Tuinieren aan tafel
Wat verlangen we naar het voorjaar en naar
het buiten kunnen zijn, onder andere in de
binnentuin! In februari hebben we alvast wat
voorjaar binnen gehaald door met elkaar te
tuinieren aan tafel.

Blauwe druifjes overzetten in een potje voor in de
eigen woning. Daarnaast in grote potten en
schalen bollen planten zodat we die binnen
warm en vorstvrij op kunnen laten komen en dus
nu naar de tuin kunnen verhuizen. Het was
gezellig en fijn om te doen en zeker voor
herhaling vatbaar.
Met dank aan Esther voor de mooie ouderwetse
schalen, potten en kannen van wit emaille en
met dank aan de woongroep de Koppel die een
kast leegruimde met daarin veel leuke bruikbare
potjes en bakjes!
 
Activiteitenbegeleiding Wervershof

Mag ik je wat vragen?
Esther Bergmans heeft, als grondlegger van deze
nieuwe rubriek, in de vorige Verbinding de spits
afgebeten en heeft de 'pen' doorgegeven aan:

Naam: Sanne IJdo
Leeftijd: 41 jaar
Functie: Teamleider Kleinschalig wonen
Wervershof

Wat vind je prettig aan het werken in het
Gasthuis? Ik houd van korte lijnen, hoe kleiner
een organisatie, hoe beter je af kunt stemmen
met elkaar en elkaar ook echt kent.

Waar krijg je energie van? Waardering geeft mij
energie, ik probeer dat ook te geven aan de
medewerkers.

Welk boek ben je momenteel aan het lezen? 
365 dagen onderweg, van Floortje Dessing.

Wat is je favoriete film of muziek nummer?
Zoutelande van de band Bløf.

Wat zou je heel graag nog eens willen doen?
In Afrika rondreizen op eigen gelegenheid, mijn
man en ik zijn plannen aan het maken om dit
met ons gezin ook werkelijkheid te laten worden
in 2020.

Bij welke gebeurtenis in de geschiedenis had
je bij willen zijn? Bij het ontstaan van de aarde
en mens en dier.

Wat is 1 van je favoriete quotes of gezegdes?
Fouten maken mag, gebruik ze om van te leren!

Vraag van Esther: Heb je meegedaan aan de
City Trail? Sanne: Ik heb één training mee
gedaan voor de Citytrail. Deze was voor mij een
eyeopener dat ik niet klaar ben voor deze run,
omdat ik te weinig ervaring heb en niet veel tijd
heb om zelf ernaast ook nog te trainen. Maar
ben trots op alle medewerkers die eraan hebben
meegedaan!

Aan wie wil ik wat vragen en waarom? Natasja
van de receptie Wervershof omdat ik haar altijd
zo vrolijk gemutst vind, zonnetje in huis.
Vraag aan Natasja: wat is jouw levensmotto?
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Heeft u een wens?
Zoveel mensen,
zoveel wensen. Waar
zouden we u blij mee
kunnen maken?
Soms zit het in hele
kleine dingen, maar
als ze niet gezegd
worden kan niemand

ze vervullen. Daarom ook dit jaar weer: Het
wensenbureau.
 
De Wensfee zal op zaterdag 20 April neergezet
worden in de centrale hal. Er hangen nu nog
lege kaarten in. U kunt er 1 afpakken en daar uw
wens opschrijven. U kunt iets voor u zelf wensen,
maar ook voor een ander. Schroom niet! De
wensfee zal altijd discreet en oprecht trachten
een ieders wens in vervulling te laten gaan. Soms
duurt het even, maar we streven er naar
uiteindelijk elke wens te vervullen. Eerdere
wensen waren bijvoorbeeld: Rotterdam weer
zien*een tuinhok*naar de zee*een biljarttafel*de
pasar Malam*de dierentuin* grootletterboek.

De Lekkerbekjes
Op de zaterdagmiddag hebben we als
activiteit voor Zorg Thuis al een aantal keren
met elkaar gekookt. Dit bevalt zo goed dat de
deelnemers nu een heuse kookclub zijn!

Hakken, roeren en proeven
De Lekkerbekjes maakten al een waldorfsalade,
gevulde eieren en een huzarensalade. Om een
beetje kostendekkend met elkaar te kunnen
snijden, hakken, roeren en proeven vragen we
een eigen bijdrage van 1 euro. De recepten
komen in grootlettertype en mogen mee naar
huis, net zoals het klaargemaakte lekkers
natuurlijk! Recepten, ideeën en wensen alsmede
kookboeken, zijn welkom!

Ook op Kleinschalig wonen organiseren we met
enige regelmaat - en op uitnodiging - een
kookactiviteit, aangepast aan de mogelijkheden
van de bewoners.
Activiteitenbegeleiding Wervershof,
Dianne Maaskant en Maaike Kruis

Kookworkshop 
Culinairist Jan-Willem
Jagt leerde ons (het
team Muurhuizen van
Kleinschalig wonen) hoe
we de maaltijd
aantrekkelijk kunnen
presenteren aan onze
bewoners . En hoe we
simpel een voor- en
nagerecht kunnen
bereiden. Was erg
inspirerend!

Stop verkoop rookwaar
Per 1 mei 2019 stoppen wij met de verkoop
van rookwaren in de winkel van locatie
Wervershof Alle bewoners hebben hier ruim
voor die datum bericht van gehad.

De reden waarom wij stoppen is tweeledig; het
past in ons terughoudende rookbeleid én onze 
leverancier stopt met het leveren van rookwaren.
Dit laatste is in verband met de strengere regels
vanuit de overheid voor het leveren van rookwaar
die per 20 mei dit jaar ingaan. We hopen op uw
begrip. Voor vragen kunt u contact met me
opnemen via de receptie. 
 
Gerlina Pols, Teamleider Gastvrijheid en Horeca

Wist u dat....
Aannemer Weijman in opdracht van Portaal
op 18 maart 2019 is gestart met
onderhoudswerkzaamheden op locatie
Wervershof? In de eerste week van maart
hebben alle bewoners een persoonlijke
planning ontvangen. In maart zijn er
nieuwsbrieven van Portaal verspreid met
afspraken, huisregels en contactpersonen.
Vanaf 19 maart houdt Horia Boucharka van
Portaal elke dinsdag spreekuur tussen 15.00 en
16.00 uur in de Gasteling. U hoeft geen
afspraak te maken maar u kunt gewoon
langskomen. 
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Wie houdt er niet van
Pasen?
Voorjaarsfeest, bloemen in de knop,
lammetjes in de wei. Je snuift de geur van de
lente op. Je zit lekker buiten in de prachtige
tuin van Davidshof en Wervershof.

Ook in de kerken wordt Pasen gevierd. Het is
misschien wel het belangrijkste kerkelijke feest.

Veertig dagen gaan er aan vooraf. Veertig
dagen van vasten en versobering. We noemen
het de lijden- of vastentijd of de veertigdagen tijd.
Daarna volgt vanaf Palmzondag de Goede Week
met de drie dagen van Pasen:  Witte donderdag,
Goede Vrijdag, Stille Zaterdag en Paaszondag.

Op Pasen zegt de kerk: “En toch…”. Hoewel het
misschien gepaster is om te schrijven: Op Pasen
fluistert de kerk: “En toch…”. Want Pasen is ook
een geheim. We kunnen eigenlijk niet goed
voorstellen wat het betekent dat de dood niet het
laatste woord heeft. Het gaat ons begrip te
boven als we er op vertrouwen dat we tot in de
dood geborgen en gekend zijn bij God. Daarom
gebruik ik liever het woord ‘fluisteren’, omdat we
cirkelen om een geheim…

Misschien helpt een
beeld ons verder
om dit geheim te
benaderen. In de
vroege kerk werd
Christus afgebeeld
als goede herder.
Dat beeld stond
gegrift in de
onderaardse
catacomben van
Rome waar men
begraven werd en
waar de vroege
Christenen hun

geheime kerkdiensten hielden.
Christus werd als Opgestane afgebeeld als een
jonge sterke man die één lam op zijn schouders

draagt. De goede verstaander hoort hierin gelijk
Psalm 23: “De Heer is mijn herder, mij ontbreekt
niets. Hij leidt mij naar grazige weiden…”.  Eén
lam draagt de Opgestane. Alsof dat beeld wil
zeggen: U die mij kent en draagt in leven en in
sterven”.
 
In het Vaticaans museum zag ik ooit een oude
sarcofaag (marmeren doodskist) met een
prachtige voorstelling van deze goede herder. Je
ziet een stevige herder met een schaap op zijn
brede schouders. Die herder met zijn grote
handen straalt betrouwbaarheid uit. Ik heb er
een schilderij van gemaakt.

Goede Paasdagen,
Ds. René Rosmolen, Geestelijk verzorger

Vlaggen voor de jarige 
Op 2 april 2019 werd de
Gasthuishuisvlag gehesen; het Gasthuis bestond
die dag 626 jaar. Op de vlag het wapen van de
familie Van Blokland, de stichters van het
Bloklands Gasthuis, Wouter van Blokland en zijn
vrouw Johanna Pyck. De gekruiste sleutels zijn het
embleem van het St. Pietersgasthuis (de apostel
Petrus met de sleutels), het rode kruis is het
wapen van Amersfoort en de balken en kantelen
vormen het wapen van het geslacht Blokland.
Wij hebben 'onze' verjaardag met elkaar
gevierd onder het genot van een feestelijk
jubileumgebakje.
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Het binnenklimaat en de woningaanpassingen
De werkzaamheden van Portaal, die de
woningen gaan verbeteren, zijn in volle gang en
de GCR merkt op dat de informatie en
begeleiding heel zorgvuldig gebeurt, al zal het
niet voor iedereen even makkelijk zijn. Bij het
verbeteren van het binnenklimaat in beide
gebouwen is advies van het RIVM gevraagd. De
uitkomsten worden in volgende bewonersbrieven
toegelicht.
 
De servicekosten en kosten van bijkomende
woondiensten in het kader van de huur
Op 14 mei a.s. komt de facilitaire commissie
samen met de huurcommissie bij elkaar om met
de bestuurder in zijn hoedanigheid als
verhuurder te overleggen.
 
Voeding - lunch
Recentelijk is met de bewoners van Zorg Thuis
Davidshof, teamleider Horeca en Gastvrijheid,
gesproken over de lunch. Over de te nemen
maatregelen wordt nog nagedacht.
 
Mieke Peels, voorzitter, Chris steijger vice-
voorzitter/secretaris.
 

Hieronder vindt u een selectie van
onderwerpen waar de cliëntenraad zich de
afgelopen tijd mee bezig heeft gehouden.
Samenwerking
We raken als team voor Davidshof en Wervershof
meer en meer ingespeeld op elkaar. We spreken
elkaar formeel in commissies, door middel van
mailcontact onderling en met de bestuurder, de
heer Pluijter. Ook zien we u en elkaar vaker in de
wandelgangen. We krijgen de indruk dat de
cliëntenraad steeds meer leeft en de bewoners
ons kunnen vinden.
Om de communicatie tussen verschillende
mensen en afdelingen goed te laten verlopen  is
een thema-avond gepland waar dit onderwerp
van verschillende kanten belicht gaat worden. U
kunt dan denken aan onderling contact tussen
GCR en bewoners, GCR en bestuurder,
bestuurder en bewoners, bewoners onderling
etc. Verschillende kanten kunnen worden belicht
en we hopen dat dit bijdraagt tot het woonplezier
en welbevinden van de bewoners van het St.
Pieters en Bloklands Gasthuis.

Het elektronisch cliëntendossier: ECD
In de loop van 2019 zal een nieuw cliëntendossier
worden ingevoerd. Vanuit de cliëntenraad
denken Bauke Zeilstra als lid (KSW WH) en Jan
Paul van Muijen (ICT expert DH) mee over de
opbouw en invulling van het cliënt- familie-inlog
systeem dat de naam CAREN heeft.

De informatie voor nieuwe clienten en
voorlichting voor PBG bewoners
Er wordt mee gebrainstormd door de GCR over
de onderwerpen waar bewoners en aspirant-
bewoners vragen over - kunnen - hebben. Het is
de bedoeling dat er samenhangend
voorlichtingsmateriaal gemaakt wordt. In folders
en op de website. Ook wil de raad graag een
buddy-systeem opzetten voor nieuwe bewoners
en hun familie. Er komt zoveel op mensen af die
in de wereld komen wonen die Pieters en
Bloklands heet.

De cliëntenraad van het St. Pieters en
Bloklands Gasthuis heeft op dd 11 maart 2019
met het bestuur van het Gasthuis een nieuwe
samenwerkingsovereenkomst ondertekend.

 

De stichting St. Pieters en Bloklands Gasthuis
(PBG) beheert zoals bekend twee
woonzorglocaties in Amersfoort. In beide
woonzorglocaties wordt zorg geboden op basis
van ‘Kleinschalig wonen’ en ‘Zorg Thuis’. De
medezeggenschapsstructuur van cliënten is
vereenvoudigd door via één gezamenlijk orgaan
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De heer Chris Steijger en mevrouw Mieke Peels

met de bestuurder te communiceren, er is dus
één gezamenlijke raad die de standpunten van
beide locaties gezamenlijk inbrengt. Verder is de
medezeggenschapsstructuur
geprofessionaliseerd door het instellen van drie
commissies te weten een financiële commissie,
een facilitaire commissie en een
huurderscommissie. In de financiële commissie
van de cliëntenraad worden begroting en
jaarrekening besproken en andere inhoudelijke
financiële zaken. In de facilitaire commissie gaat
het vooral om zaken met betrekking tot
gastvrijheid, horeca en (facilitaire) diensten aan
bewoners. Via de huurderscommissie worden de
bewoners in de formele rol van huurders van PBG
vertegenwoordigd.
 
Het ondertekenen van de nieuwe
samenwerkingsovereenkomst markeert een
nieuwe fase waarin de professionalisering van de
medezeggenschap verder gestalte krijgt.
Meer informatie is te krijgen via:
clientenraad@pietersenbloklands.nl

Chris Steijger, echtgenoot van mevrouw
Steijger woonachtig bij Kleinschalig wonen
Davidshof, kwam op Marktplaats een
Reglement van Orde tegen van het St. Pieters
en Bloklands Gasthuis. Deze was vastgesteld
door de Regenten van het Gasthuis in hun
vergadering op 20 januari 1914. Ook vond hij op
Marktplaats een pen-tekening van het Gasthuis,
van 1935. Zowel het Reglement als de pen-
tekening werden vanuit de cliëntenraad, door
Chris Steijger (secretaris, vice-voorzitter) en Mieke
Peels (voorzitter) aan de bestuurder, Bob Pluijter,
overhandigd. Hartelijk dank, Chris, voor het ter
beschikking stellen van deze oude zaken, aan
het Gasthuis!

Verzekering bewoners
Afgelopen tijd kregen we enkele vragen over
verzekeringen. Ter informatie aan de bewoners:
het St. Pieters en Bloklands Gasthuis heeft een
collectieve aansprakelijkheidsverzekering voor
bewoners afgesloten evenals een collectieve
inboedelverzekering voor de huishoudelijke
inboedel van alle zelfstandig wonende en
inwonende bewoners van het Gasthuis. Dit is een
inboedel-verzekering via de verzekeringsagent /
tussenpersoon SOVIB. De premie voor deze
verzekering wordt door het Gasthuis als
verzekeringsnemer betaald. De premiekosten
worden collectief gedragen en doorbelast naar
de bewoners.

Voor de inboedelverzekering geldt dat schade
als gevolg van vermissing en verdwijning van de
dekking is uitgesloten. Ofwel: er moeten
tenminste sporen van braak aanwezig en
zichtbaar zijn. Omdat u in geval van schade of
diefstal de waarde moet kunnen opgeven/
aantonen, willen wij u adviseren om waardevolle
zaken goed te bewaren en te documenteren
door middel van foto’s.

Indien u bijzondere kostbare inventaris heeft,
raden wij aan een aansluitende kostbaarheden-
verzekering af te sluiten. Het is van groot belang
dat bewoners nooit méér geld of andere
kostbaarheden in de woning hebben dan strikt
noodzakelijk is. Geld hoort op de bank en
kostbaarheden horen in de kluis. Dure
schilderijen dienen verankerd te worden.

Het Gasthuis is geen verzekerings-tussenpersoon
(dat is ook niet toegestaan als zorginstelling). Het
Gasthuis is er voor u als verzekeringsnemer, met
een beperkte rol in het afsluiten van de
collectieve verzekering en in het doorbelasten
van de premie, en eventueel, in het doorsturen
van correspondentie (tussen u en de
verzekeraar), PBG dient dan alleen als
brievenbus. Meer informatie over de
aansprakelijkheids- en de inboedelverzekering
kunt u opvragen via de receptie en via de
administratie (mail:
financieel@pietersenbloklands.nl).
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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.
 
Zorgbemiddelaars:
Anneke van Immerzeel,
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
14.30-16.30 uur.
 
Culinaire avond locatie Davidshof:
Eens per maand (woensdagavond). Informatie
via de receptie van locatie Davidshof. Jong en
oud is van harte welkom.
 
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.
Telefoon: 033 4345600 of mail voor de redactie
naar:
verbinding@pietersenbloklands.nl
 
Mocht u geen prijs meer stellen op het
ontvangen van de Verbinding, wilt u dit dan
aan de redactie doorgeven. Zie het mailadres
hierboven.
 


