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Van de bestuurder
In de maand mei en juni sluiten we
traditiegetrouw het vorige jaar af (2018). Dat
doen we met een bestuursverslag en met een
kwaliteitsverslag. Via onze website (www.
pietersenbloklands.nl) zijn deze documenten
beschikbaar. Als u belangstelling heeft kunt u
deze ook opvragen bij het secretariaat
(secretariaat@pietersenbloklands.nl) of via de
receptie.
 
Gelijktijdig evalueren en beoordelen we in deze
periode, hoe de eerste 5 maanden van 2019
gegaan zijn. Van alle afdelingen zijn de
actualiteiten, ontwikkelingen en de financiële
cijfers goed in beeld en deze worden
doorgenomen met betrokkenen. Tenslotte, het is
net een drieluik, we starten ook met de
voorbereiding voor 2020. De eerste gesprekken
over de ‘zorginkoop 2020’ en daarmee over de
begroting van 2020 zijn begonnen.
 
Achter de schermen gebeurt er veel deze
maanden. Veranderingen in de personele
samenstelling, met nieuwe functies en nieuwe
medewerkers. Wij realiseren ons dat het tijd kost
om te wennen aan veranderingen en om daar
voor jezelf bij aangesloten te blijven. Via deze
Verbinding maar ook op andere wijze stellen
nieuwe collega’s zich graag aan u voor en wij
heten de nieuwe medewerkers van harte
welkom. Het is leuk en positief om te merken, hoe

snel nieuwe medewerkers zich thuis voelen bij
ons, en dat zij goede bijdrage geven aan het
proces en het beleid van zorg, wonen en welzijn.
 
In de locatie Wervershof is het vervroegd
onderhoud voor de appartementen nog
gaande. Dat is een groot project wat meerdere
maanden tijdsbeslag neemt. Ondertussen is in
de locatie Davidshof de akoestiek verbeterd.
Diverse projecten zijn gaande in het Gasthuis,
waaronder de voorbereiding op het nieuwe
elektronisch cliëntdossier (genaamd ONS), maar
ook, als voorbeeld, de verbetering van
voorlichtingsmateriaal aan (nieuwe) bewoners bij
Zorg Thuis en Kleinschalig wonen.
 
De zomer komt er aan. In de zomer gaan veel
mensen op vakantie, zowel medewerkers,
familieleden, vrijwilligers. Bewoners zien mensen
gaan, en zij horen de vakantieverhalen die mee
terug komen. Dat is mooi. Tegelijkertijd is de
zomerperiode een belangrijke en niet altijd
eenvoudige periode om samen goed door te
komen. Met een personeelsbezetting die krap is,
met de warmte die misschien teveel van het
goede is. De continuïteit van goede en veilige
zorg, met de financiële middelen die ons
beschikbaar gesteld worden, dat is elke maand
een opgave maar zeker in de zomermaanden.
Nu de maand juli begint en de roosters voor de
komende maanden ingepland worden, zijn we
ons dat zeker bewust. Samen de zomer
doorkomen en ‘door-dragen’. 
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Ik wens u fijne zomermaanden. Familieleden,
medewerkers en vrijwilligers, u bent samen nodig
om de zomermaanden voor de bewoners ook zo
aangenaam mogelijk te maken en in te vullen.
Samen de zomer door, dat is een zonnig
vooruitzicht. Ik hoop dat we straks in september
kunnen terugblikken dat deze maanden goed
zijn geweest.

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

Akoestiek verbeterd
De akoestiek op locatie Davidshof is sterk
verbeterd door het aanbrengen van Snowsound
absorberende panelen.

Het advies en de installatie is verzorgd door het in
De Bilt gevestigde bedrijf Akoestiekexpert, de
importeur van de onderhoudsvrije Snowsound
panelen. 
 
De bewoners ondervonden last van de matige
ruimteakoestiek die in veel gebouwen voorkomt
waar harde materialen zijn gebruikt voor vloer-,
wand- en plafondafwerking. Het unieke Atrium
van het Gasthuis met haar grote hoogte draagt
daarnaast extra bij aan een hoge nagalm-tijd,
hetgeen als storend werd ervaren. Door het
aanbrengen van geluidsabsorberende panelen
in onder meer 't Atrium, de activiteitenruimte en
het restaurant is het woongenot verhoogd
doordat er meer rust is ontstaan. 

Ton van Es met pensioen

In april hebben de bewoners, collega's en
relaties  tijdens een gezellig samenzijn afscheid
genomen van Ton van Es. Ton is inmiddels met
pensioen. Wij wensen hem een heel fijne tijd! En
hoe leuk: hij komt helpen als vrijwilliger op de
woensdagavond op de culinaire avond (DH).

De panelen (van bovenaf gezien) zorgen voor
een betere akoestiek in het Atrium.
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Bloemschikmiddag
Eens per maand biedt de activiteitenbegeleiding
een bloemschikmiddag aan in Davidshof in het
Atelier, waar zowel bewoners van KSW als ZT aan
deelnemen. 

Regelmatig krijgen wij hiervoor zelfs diverse
bossen bloemen gratis van AH. Dit dankzij flexer
Kelsey, die een goed woordje voor onze
bewoners heeft gedaan.

Het was in juni weer een gezellige en
drukbezochte middag, waar prachtige
bloemstukjes gecreëerd werden, met hulp van
onze vaste vrijwilligers op de dinsdagmiddag . Zo
ook door Olaf, onze  AB- stagiair, die een speciale
begeleidingsopdracht had. 

Hierbij werd hij door een bewoonster van Het
Zand geholpen, die hem precies wist te vertellen
hoe ze het graag wilde. En welke bloemen erin
konden en dat de takken groen echt wel wat
korter moesten.  Zij hebben beiden genoten van
het werkstuk en vooral van elkaars aandacht.

Wij hopen komende maanden u weer bij het
bloemschikken te ontmoeten.
 
Hartelijke groeten van 
Annemarie en Olaf ,
activiteitenbegeleiding DH.

Themabijeenkomst 
Hoe communiceren we met elkaar? Wat gaat
goed en wat kan beter? Daarover ging de
themabijeenkomst op 14 mei 2019. De middag
was een gezamenlijk idee van de cliëntenraad
en van de leiding van het St. Pieters en
Bloklands Gasthuis. Communiceren doet
iedereen en meestal gaat dat vanzelf. Goede
communicatie is nodig om zo prettig mogelijk
je werk te kunnen doen en goede zorg te
bieden. Wat goede communicatie is, daar
hebben we als cliëntenraad en management
op 14 mei over gebrainstormd. We hebben
gesproken over vragen als: wie communiceert
met wie, wie is waarvoor verantwoordelijk, wat
is het doel van communicatie? Over welke
onderwerpen communiceren we en op welke
manieren?

Het was leerzaam en leuk om dit van elkaar te
horen. We hebben ook een klaag- en
jubelmuur volgeschreven. Op grote vellen
papier kon iedere deelnemer briefjes plakken
met wat ‘top’ gaat in de communicatie en met
dingen die (nog) niet lekker lopen. Het leverde
nuttige inzichten op in elkaars werkwijze en
wensen.

Verder hebben we nagedacht over de vraag
wat we dit jaar en volgend jaar het liefste willen
verbeteren in de communicatie. Je kunt
denken aan de ABC-lijst, het familie portal
gekoppeld aan het electronisch clientdossier
(Carentzorg), de brieven en de e-mails. Kortom
volop ideeën om mee aan de slag te gaan.
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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. 

Aan de hand van een foto en de vragen van
een begeleider wordt een verhaal gemaakt
vanuit de reacties van de deelnemers.
 
Huis op de rug

 
 

Een huis op zijn kop
Hij loopt ermee te sjouwen
Het huis op de rug
Ik heb het nog nooit gezien
Er zitten wel wieletjes
Huishoudelijke artikelen aan het huis!
Je ziet alleen de buitenkant van het huis
Je kunt niet naar binnen kijken
Het gaat je fantasie te boven!
Als je binnen zou kunnen kijken zou je
meubilair zien
Hij gaat nergens heen, hij zal blij zijn als ie er
vanaf is!
Er vanaf komen? Gewoon laten vallen!
Voor iemand die het huis te duur gekocht
heeft, is het een last.
Hij kan er niet in wonen, hij is te groot. Hij kan er
alleen in liggen, het is te klein
Dat ding achter zijn been is een wiel/wielen
Hij loopt niet op benzine!
Hij kan het verkopen maar houdt een tekort
Het lijkt nergens op
Letterlijk kun je niet met ’t huis op de rug lopen
maar figuurlijk wel, en dan kom je er nooit van
af
Hij heet Jan Doedel, het is een zielepiet
Er is misbruik van deze man gemaakt, van zijn
goeiigheid.
Als hij het niet kan verkopen dan gooit hij het in
elkaar
Reservebenzine
Een verzinsel/dat het alleen gedachten zijn
Zou hij het gedroomd hebben?
Als je zorgen hebt, lig je wel eens wakker
Hij woont niet in dit huis, maar bij moeder thuis.
Hij is niet bij zijn goede verstand
Het is en blijft een fantasie
Het is een triest verhaal
Een blijvende  last/misschien wint hij wel een
lot in de loterij
Misschien wint hij wel een ton in de loterij
Dat gebeurt niet iedere dag!
Dat treft alleen sommigen
Het kan alleen goed eindigen als hij de moed
niet op geeft,
want moed verloren is al verloren.

Het gaat je fantasie
te boven
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Mag ik je wat vragen?
Sanne IJdo, teamleider van Kleinchalig wonen
loactie Wervershof, heeft de 'pen' doorgegeven
aan: Natasja

 
Naam: Natasha
Brouwer
Leeftijd: 35
Functie: 
Receptioniste.
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Wat vind je prettig aan het werken in het 
Gasthuis? Het werken als receptioniste, gezellige
collega’s/bewoners.
 
Waar krijg je energie van? Positieve tijd. 
 
Welk boek ben je momenteel aan het lezen? 
Momenteel lees ik geen boek.

Wat is je favoriete film of muziek nummer? Dirty
dancing.
 
Wat zou je heel graag nog eens willen doen? Ik
zou heel graag ooit nog op vakantie naar mijn
moederland willen gaan de Molukken.

Bij welke gebeurtenis in de geschiedenis had
je bij willen zijn? Geen idee waar ik bij had
willen wezen.
 
Wat is 1 van je favoriete quotes of gezegdes? 
Geniet van elke dag alsof het je laatste is.
 
Vraag van Sanne IJdo aan Natasja: wat is jouw
levensmotto? Positieve minds, positieve life,
positivie vibes.

En tot slot: aan wie wil jij de pen doorgeven: Ik
wil de pen doorgeven aan Mirjam Kornedewal,
lieve collega, altijd gezellig om op maandag en
woensdag met mirjam aan het werk te zijn.
Mirjam: wat is jou levensmotto?

De bloemetjes buiten
Op een dinsdagochtend zagen wij in de tuin een
grote doos van het tuincentrum staan met daarin
allemaal prachtige bloemetjes. We hadden geen
idee hoe die doos daar kwam en begonnen net
met rondvragen toen de gulle geefster toevallig
om een schepje kwam vragen bij de receptie!

Mevrouw woont op de 1e verdieping en had zin
in wat kleur. Ze ging naar de praxis en kocht daar
verschillende bloeiende plantjes. We hebben ze
samen in een grote ronde bak gezet. Zoals
mevrouw zei; "Bedank me niet te veel…ik geniet
er ook van! De tuin is van iedereen en voor
iedereen!"

Aan de slag

Twee collega's buigen zich over de plannen voor
de binnentuin. Maaike Kruis legde het vast.
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De wensfee
Met elkaar doen we elke dag ons best om onze
bewoners een goede dag te bezorgen. Vaak
gaat dat om praktische zaken zoals hulp bij
verzorging, het diner, het dagelijks reilen en
zeilen. Toch is er meer dan dat.
 

Weten wij wat iemand zou wensen? Soms wel en
soms niet.
Een vervulling van
een oprechte wens
kan iemand zeer veel
goed doen. Op 20
april werd daarom
de Wensfee
neergezet. Na een

paar uur hingen er al meerdere wensen in, dus
dat belooft wat!

De komende tijd zullen we ons in gaan zetten om
de wensen te gaan vervullen.
Misschien wordt er een beroep op je gedaan als
personeelslid om mee te denken, mee te gaan,
mee te organiseren of te helpen organiseren. In
dat geval; vooral doen!
Het maakt gelukkig iemand gelukkig te maken.

Een greep uit de ingekomen wensen: dagje
thermen * de zee * naar de dierentuin *
Davidshof bezoeken * een visje bij de lunch * de
selectie van FC Utrecht op bezoek krijgen...
 
Van de 20 wensen staan er momenteel  al 2  op
het punt om vervuld te worden. Mevrouw B. kan
binnenkort een heerlijk dagje tegemoet zien met
haar kleindochter. Samen gaan ze een hele dag
naar de sauna! De zorg voor meneer B. is goed
geregeld en mevrouw kan dus onbekommerd
genieten van de thermen, inclusief lunch en
massage.
 
Voor mevrouw H. en kinderen rijdt binnenkort de
taxi voor om ze naar de Albert Cuypmarkt te
vervoeren. Dankzij de medewerking van het
Sarphatihuis in Amsterdam hoeft eventueel
noodzakelijk lichamelijke zorg geen probleem te
zijn; zij staan standby om mevrouw daarvoor te

ontvangen en te helpen. Zo kan het gezin met
elkaar genieten van een prachtig stukje
Amsterdamse gezelligheid en nostalgie.
 
Wij wensen beide bewoners en familie heel veel
plezier en kijken uit naar de foto's om achteraf
een beetje in de pret te kunnen delen!!!
 
Voor een ieder die ook een wens ingevuld heeft;
de Wensfee doet haar uiterste best alle wensen
te  vervullen. Soms kost het wat tijd, maar wat in
het vat zit......

Dianne Maaskant en Maaike Kruis,
Activiteitenbegeleiding WH

  Wist u dat...
wij ons best doen voor de bewoners van St.
Pieters en Bloklands Gasthuis om de stoep
schoon te houden. Zie het resultaat op de foto.
 
Groet van Ilona en Felix, vrijwilligers van de
Amerpoort
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Even voorstellen

Mijn naam is Anne Kok, ben 56 jaar. Mijn
opleiding tot verpleegkundige heb ik gedaan in
ziekenhuis de Lichtenberg, dus ik ben zo gezegd
nog 1 van de oude stempel. Grappig om mijzelf
te mogen voorstellen aan jullie aangezien ik al 13
jaar binnen deze organisatie werkzaam ben. In
2006 ben ik begonnen in het wijkteam van het
Gasthuis; op mijn fietsje dwars door Amersfoort
heen, naar de cliënten toe om zorg aan huis te
verlenen. Vervolgens heb ik met een aantal
collega's het Zorg Thuis team in Vathorst (blok B)
opgezet om na een aantal jaar weer richting de
binnenstad te verkassen, waar op dat moment
een verpleeghuisachtige setting werd gestart.
Sinds 1 juni 2019 ben ik op locatie Wervershof
neergestreken.

Ondanks dat ik veel bekende gezichten zie is het
grootste deel van de collega's en cliënten nieuw
voor mij dus voorstellen is geen overbodige luxe. 
Ik ben moeder van een zoon Jesse (18) en een
dochter Hannah(15) en zij zijn mijn grootste
liefdes. Ook wonen er 2 poezen in ons huis, Pip &
Momo. Naast dat ik het moederschap en mijn
vak prachtig vind, wandel ik graag, het liefst in
de natuur. Lezen, koken en breien/haken (kleine
projectjes) is ook aan mij besteed. Over deze
locatie, met name de binnentuin, kan ik zeggen
dat deze in de afgelopen jaren prachtig is
geworden. Ik hoop hier dan ook met veel plezier
te kunnen werken en velen van jullie in het echt
te mogen ontmoeten.

 
Mijn naam is Louise van Gestel en ik ben sinds
kort werkzaam voor de flexpool op locatie
Wervershof. Ik heb mijn diploma behaald als
Verzorgende IG en al veel ervaring in de zorg! Ik
werk met heel veel plezier en vind het een leuke
nieuwe uitdaging, wie weet komen we elkaar
gauw eens tegen.
 
Buiten mijn werk om geniet ik veel van mijn gezin,
familie & vrienden. Dit is heel belangrijk voor mij.
Ik tennis graag en vind het leuk om met de hond
en mijn gezin naar het bos / duinen te gaan. Ik
ga graag op stap en ben altijd in voor
gezelligheid.

Iedereen wist dat
het niet kon totdat

er iemand kwam die
dat niet wist
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Lapjesdeken
Op donderdagochtend
wordt er door bewoners
gehandwerkt in de
Marktplaats. Onder
leiding van deskundige
vrijwilligers worden er
prachtige dingen
gemaakt. Veel van de
werkstukken worden te
koop aangeboden in de
vitrine in de hal, soms
maakt een bewoner iets
voor zichzelf. Deze

deken is gemaakt door mevrouw van Esveld uit
blok B. Vele uren heeft zij gestopt in het breien
van lapjes die aan elkaar genaaid een deken
worden. Het resultaat mag er zijn en is een
eervolle vermelding in de Verbinding waard!

Dianne Maaskant,
Activiteitenbegeleiding Wervershof

Huismeesters in actie!
Eric Maas en August Massop

Lions Vathorst bedankt!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In april hebben de Lions Vathorst een bingo
avond verzorgd voor de bewoners van
Wervershof. Het was een gezellige, drukbezochte
avond. De Lions hadden veel prijsjes ter
beschikking gesteld waardoor velen met een prijs
naar huis gingen. Lions Vathorst: hartelijk
bedankt voor deze gezellige avond!

8 De Verbinding

Locatie Wervershof



Half juni, in een weekend, zijn er filmopnames
gemaakt door RTV Utrecht. Bewoners, een
vrijwilligster, de zorgmanager en AB zijn
geïnterviewd over het project. Het was een leuke
middag. Een tuin is een proces. De dingen die je
plant, gaan groeien. Dat kost tijd en dat is prima.
Ook dat is mooi om te volgen en om naar te
kijken. Speciale aandacht hebben we ook
besteed aan de ramen. Deze hebben we
voorzien van natuurfoto’s (stickers). Dit geeft het
Hofje meer privacy en je zit wat afgeschermder.
De foto’s zijn zorgvuldig gekozen. Wie aandachtig
kijkt, ziet de seizoenen aan zich voorbij trekken.
De foto’s kunnen ook mooie herinneringen
oproepen.

Wij zijn trots en blij met het Hofje en zullen het de
komende tijd nog verfraaien met onder
andere een rozenboog, een naambordje en wat
kleiner groen. Een bewoonster kwam met een

Het Kalme Hofje
Het Kalme Hofje is zo goed als klaar! Het kwam tot
stand met prijzengeld van de tweede prijs die we
wonnen door de Stimuleringsprijs van het K.F.
Heinfonds. Het is een plek geworden in de
binnentuin waar men tot rust kan komen en meer
privé kan zitten. Om te herdenken, gedenken,
bedenken of overdenken. Om te genieten van
geluiden van vogeltjes, het water in het
fonteintje, het ruisen van de bamboe. Om te
kijken naar de bloeiende clematis, de hortensia,
de sneeuwbal, de fuchsia. Een plek waar een
ieder wat (mentale) energie of kalmte op kan
doen op de manier die bij hem of haar past.

zeer mooi idee over het vormgeven van het
thema gedenken. Hiervoor zullen we plexiglazen
druppels in diverse kleuren aanschaffen. Deze
kun je aan vliegerdraad hangen. Zo kun je met
iemand in gedachten een druppel ophangen.
Uiteindelijk vormen deze druppels tezamen een
kleurig, kalm, prachtig “gordijn” dat zorgt voor
afscheiding maar dat ook altijd transparant blijft.
En zo is het in het leven natuurlijk ook. Je kunt iets
of iemand verliezen maar zolang de herinnering
blijft, is het niet echt weg. Het is, en is geweest.
Namens de activiteitenbegeleiding Wervershof,
Dianne Maaskant en Maaike Kruis

Mooie initiatieven 
Met het aantal vaste activiteiten hebben we een
mooi wekelijks aanbod gezelligheid in huis. En
soms komen er er zulke mooie dingen voorbij
vanuit bewoners zelf, dat we niet anders kunnen
en dan inspringen. Zo is onlangs de bridgeclub
gestart.
 
Een opmerking van een bewoonster, bijval van
andere bewoners, een voorzichtig bericht naar
een bridgeclub om informatie en het geluk om
een heel enthousiast iemand te treffen (met tijd
en zin) hebben geleid tot de aftrap van de
bridgeclub op de maandagmiddag.
 
Voor veel bewoners is het lang geleden maar
tijdens de eerste "les" en het spelen kwam alles
weer terug en is er toch echt al een behoorlijke
kaart gelegd. Voortaan iedere maandagmiddag
van 15.00 tot 16.15 uur in de Brasserie. Veel
kaartplezier! 
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Kunstwerk geopend

Het K.F. Heinfonds onthulde op 27 juni op
locatie Davidshof werk van illustrator Femme ter
Haar. Zij maakte het kunstwerk in
samenwerking met het Gasthuis voor het
kunstparticipatieproject van het K.F. Hein
Fonds. Het werk is ontstaan vanuit wat Femme
gezien en getekend heeft tijdens een reeks
bezoeken aan het Gasthuis. Deze indrukken en
observaties heeft ze samengebracht in een
serie beelden die gaan over dwalen,
verdwalen en wegdromen. Femme ter
Haar studeerde in juni 2018 af als illustrator aan
de HKU. Doel  van het kunstproject is een
beginnend kunstenaar de mogelijkheid bieden
zich te ontwikkelen en ervaring op te doen met
toegepaste kunstprojecten en het actief
betrekken van de bewoners.

Tijdens het mandala tekenen, waar het op dat
moment nog rustig was, vroeg een bewoonster of
het mogelijk zou zijn een prikkelarme kalme
activiteit te organiseren. Te veel prikkels en drukte
is voor een aantal niet goed te reguleren of men
houdt gewoon van kalmte. Een beetje in de
gedachte van een stiltecoupé in de trein; je bent
samen, je onderneemt iets met elkaar maar van
te voren is duidelijk dat de ontmoeting in rust en
kalmte plaatsvindt. Wij vinden dit een heel goed
idee en zijn blij dat mevrouw dit ons aanbracht.
We zijn nu bezig om hier iets voor te bedenken en
vertellen daty de volgende keer.

Activiteitenbegeleiding Wervershof

Vanuit de cliëntenraad
 
 
 
 

De gezamenlijke cliëntenraad (GCR) heeft zich
de afgelopen tijd bezig gehouden met:
-Uitleg en voorlichting over de berekening en
achtergrond van de servicekosten door de
bestuurder. De opbouw van de huur is een punt
dat ook nog aan de orde komt. In de locatie
Wervershof (WH) is de berekening anders dan in
de locatie Davidshof (DH). Beide belangen zijn in
de raad door een huurcommissie
vertegenwoordigd en alle leden denken en
beslissen mee. We hopen de bewoners in de
bewonersbrief, die na elke vergadering en voor
de volgende wordt verspreid, uitgebreider over te
informeren. Bewonersinbreng is altijd welkom.
Ook van hen wordt gevraagd medewerking te
geven opdat de kosten zo laag mogelijk kunnen
worden gehouden.

-De opvang en ontvangst van nieuwe bewoners
en hun familie en mantelzorgers. In een kleine
groep wordt samen met de medewerkers een zo
duidelijk mogelijk “draaiboek” gemaakt. Er is veel
dat op mensen afkomt als zij in het St. Pieters en
Bloklands Gasthuis (PBG) gaan wonen.

-We hebben met twee mensen, Sienette Jipping
van Zorg Thuis van Wervershof en Chris Steijger
van Davidshof namens de GCR een bijeenkomst
van het zorgkantoor bezocht. Deze bijeenkomst
met cliëntenraden diende om aan te geven hoe
belangrijk de inbreng van cliënten is bij de
besteding van de extra gelden kwaliteitszorg die
de komende vier jaar beschikbaar worden
gesteld. Dat gaat niet zonder controle van de
overheid en strakke eisen. De cliëntenraad wordt
intensief betrokken bij de keuzes die het PBG
maakt. Ook hier geldt: bewonersinbreng is altijd
welkom.

-De cliëntenraad heeft het jaarlijks gesprek
gehad met de Raad van Toezicht.
Medezeggenschap en de wijze van toezicht op
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Marlies Leenen
Mijn naam is Marlies Leenen. Met ingang van 1
mei ben ik werkzaam binnen het St. Pieters en
Bloklands Gasthuis in de functie van
kwaliteitsverpleegkundige. Voor de organisatie
een nieuwe functie en aan mij de eer om hier
invulling aan te mogen geven.

In 2000 heb ik mijn opleiding HBO-
Verpleegkunde in Groningen afgerond, waarna
ik binnen de Beatrix Kinderkliniek van het UMC
Groningen ben gaan werken. Binnen het UMC
heb ik mij gespecialiseerd in de kinder-
verpleegkunde en in de oncologie voor
volwassenen en kinderen. In het werk stond voor
mij kwaliteit en veiligheid van zorg altijd centraal.
Vanuit dit oogpunt kijk ik ook naar deze
organisatie. Met, voor en samen werken wij aan
kwaliteit en veiligheid van zorg.

In 2009 zijn wij verhuisd naar Amersfoort waarna
ik ben gaan werken in het UMC Utrecht. Hier heb
ik de afgelopen 10 jaar gewerkt als leiding-
gevende in het Wilhelmina Kinderziekenhuis en
de apotheek van het UMC Utrecht.

Samen met mijn gezin wonen wij met veel plezier
in het Vermeerkwartier in Amersfoort. Een plek om
te wonen nabij het centrum waar onze twee
zonen (Thyme 11 jaar en Tim 4 jaar) heerlijk
buiten kunnen spelen. Ons vijfde gezinslid is kat
Donder van 17 jaar. Zowel als gezin, maar ook
individueel, zijn wij ondernemend en avontuurlijk
ingesteld. Hiervan is reizen één van mijn favoriete

hobby’s.

Wanneer wij nog
geen kennis met
elkaar hebben
gemaakt, treffen wij
elkaar hopelijk
binnenkort.

Warme groet,
Marlies Leenen

de organisatie kwamen onder andere aan de
orde.

-Alle lopende zaken die voeding betreffen
worden nauwlettend gevolgd door Piet
Gorzeman van Zorg Thuis DH. Op dit moment is
de organisatie van de broodmaaltijden van DH
aan de orde. Hij is via de cliëntenraad bereikbaar
voor inbreng.

-De klimaatbeheersing is onder de aandacht,
zeker met de warmte is van belang dat het
hitteprotocol goed werkt.

-We hebben gesproken over de beantwoording
van lijsten met vragen over de kwaliteit van zorg.
De instelling is verplicht om deze af te nemen en
wij hopen dat de bewoners allemaal meedoen.
Hoe meer antwoorden hoe meer informatie. Er
kan hulp bij worden gegeven en er moet
aandacht worden gegeven aan een vorm van
terugkoppeling zodat het geen kwestie is van “je
hoort er toch niks meer van”.

-De GCR ervaart zorg via de bewoners over de
personeelswisselingen in de zorgverlening en
besprak dat met de bestuurder. Er is grote inzet
maar ijzer met handen breken is heel lastig.

-De cliëntenraad werkt met de bestuurder aan
goede communicatie met elkaar en met de
bewoners en alle betrokkenen binnen de PBG
gemeenschap. Zie ook het verslag over de
themabijeenkomst in dit blad.

Mieke Peels, voorzitter (WH) en Chris Steijger
vicevoorzitter (DH)
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Vanuit de Geestelijke
Verzorging
Nu de zomer in aantocht is en vakanties lonken,
lijkt het mij een passend moment om even terug
te blikken op het afgelopen jaar. Als Geestelijk
verzorger voel ik mij inmiddels geheel
ingeburgerd zowel op Davidshof als op
Wervershof. Op woensdagmorgen ben ik in
Wervershof werkzaam, op woensdagmiddag in
de stad. Op beide locaties heb ik m’n draai
gevonden en werk ik met veel plezier.
 
In de gesprekken die ik heb gevoerd kan het over
alledaagse dingen gaan, hoe je het maakt, wat
je bezighoudt, maar het kan ook een laagje
dieper gaan als mensen hun levensverhaal ter
sprake brengen of als er sprake is van verlies en
gemis. Prettig vind ik het als ook het
zorgpersoneel mij namen doorgeeft van
bewoners die extra aandacht kunnen gebruiken.
 
Op beide locaties ben ik gestart met
gesprekskringen. Met een klein groepje bewoners
bespraken we heel verschillende onderwerpen.
Een greep: ouder worden, levensverhaal,
dankbaarheid, herinneringen aan je vader/
moeder, geloof en levensbeschouwing. Mooi
vind ik het te merken dat de vertrouwdheid
groeit, dat men zich veilig voelt en dat men wil
investeren in elkaar. Je leert elkaar anders en

beter kennen in zo’n gesprekskring.

Zowel op Wervershof als op Davidshof worden er
maandelijks kerkdiensten gehouden. Mij raken
deze vieringen omdat er niet gekeken wordt naar
je afkomst (bijvoorbeeld Protestant of Rooms
Katholiek). Het samen vieren, zingen en beleven
staat voorop. Even kan er een ander licht op je
bestaan vallen door een woord, lied of een
gebed. Ik ben blij met de pianisten die aan deze
diensten verbonden zijn: Joke Schreuder in
Davidshof en Theo Broggeve in Wervershof. Veel
steun geven ook de trouwe vrijwilligers op beide
locaties.
De laatste kerkdienst op de Davids was
verrassend: we konden allemaal maar net in de
Keientrekker. Els Lautenschutz maakte
bijgevoegde foto die een goede indruk geeft van
de sfeer en de bezetting. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Al met al geeft mij het contact met u veel
voldoening en verbondenheid.
Na mijn vakantie begin ik op 17 juli aan een
nieuw seizoen. Ik kijk er naar uit, zowel naar de
vakantie als naar een volgend seizoen.

Met hartelijke groet,
Rene Rosmolen, Geestelijk verzorger.
 

Onze geschiedenis
herleeft 

De Levende Historie vertelt
op maandagen, tussen
12.00 en 16.30 uur, van mei
tot en met 21 oktober,
verhalen van en uit de
Mannenzaal en de kapel
van het middeleeuwse St.
Pieters en Bloklands
Gasthuis, Westsingel 47.
De bewoners van 1907, de

oude mannen, zijn er weer vanaf 13 juli.
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Commissie VOGG en vanaf 2000 bestuurslid en
tweede voorzitter van Koor 'Magna Dei' van de
gereformeerde gemeente Amersfoort. Sinds 2012
maakt hij deel uit van de culturele commissie
Sint Joriskerk te Amersfoort, waarvan sinds 2015
als voorzitter. Namens het Gasthuis werd hij in de
Gasteling door enkele collega's in het zonnetje
gezet (zie foto onder).
Verleende onderscheiding: Lid in de Orde van
Oranje-Nassau.

Lintjesregen
Tijdens de jaarlijkse lintjesregen hebben
negentien Amersfoorters een Koninklijke
onderscheiding in ontvangst mogen nemen. Zo
ook de heren Van Hoogevest en Van Bezooijen.
 
Martin van Hoogevest

De heer Martin van Hoogevest (70 jaar) was van
1978 tot en met 2009 actief als algemeen
directeur van de Van Hoogevest Groep. In 1999
ontving Amersfoort de prestigieuze Europa Nostra
Award voor de door de Van Hoogevest Groep
gerealiseerde renovatie van De Koppelpoort. Van
1985 tot 2001 was hij bestuurslid van het Dagelijks
Bestuur van de Maker van Koophandel Gooi- en
Eemland. Vanaf 2001 tot 2007 vervulde hij het
voorzitterschap van het departement
Amersfoort binnen de maatschappij voor
Nijverheid en Handel. Hij was van 1985 tot en met
1997 actief in het bestuur van de Vereniging
Amersfoortse Bedrijven. Van 2001 tot en met
2009 was hij voorzitter van de
Ontwikkelingsmaatschappij Centrumplan
Amersfoort. In 2005 volgde hij de eerste voorzitter
van Kamp Amersfoort op. Eind 2012 werd onder
zijn leiding de stichting Kring van Beschermers
opgericht. Sinds 2003 tot op heden is hij voorzitter
van de stichting Regio Amersfoort Prominent.
Vanaf 2015 is hij bestuurder van het
Toon Hermans Huis. Ook is Martin van Hoogevest
vanaf 2015 directeur bij het St. Pieters en
Bloklands Gasthuis - Cultureel Erfgoed en
Beleggingen.
Verleende onderscheiding: Ridder in de Orde
van Oranje-Nassau.

Gijs van Bezooijen

De heer Gijs van Bezooijen (73 jaar) is vanaf 2015
vrijwilliger bij bijbelcentrum Simon de Looijer te
Amsterdam en vanaf 2010 bij het Sint Pieters en
Bloklands Gasthuis te Amersfoort. Hij was lid van
de steunfractie SGP/RPF en later SGP/CU in de
periode van 1994 tot 2002. Aansluitend was hij
raadslid in de fractie SGP/CU bij de gemeente
Amersfoort en voorzitter van de kiesvereniging.
Sinds 1975 is hij lid van de Orgelbouw Advies
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Eeuwenoude traditie
Koning Willem I stelde op 30 april 1815 de Militaire
Willems-Orde in en op 29 september in datzelfde
jaar de Orde van de Nederlandse Leeuw. De
traditie van de lintjes is dus al 200 jaar
oud! Koning Willem I bedacht de
onderscheidingen omdat hij militairen of burgers
die iets bijzonders hadden gedaan, wilde
belonen. Het St. Pieters en Bloklands Gasthuis
feliciteert beide gedecoreerden.
 
 

Vrijwilligers bedankt!!
Op 13 juni hebben we de vrijwilligers in het
zonnetje gezet met een gezellige BBQ. De regen
kon ons niet deren, we hebben de tafels gedekt
in de Marktplaats en onze opper BBQ-er Gijs
stond onder het afdakje op het Pietersplein.
 
Bij deze wil ik ook de vrijwilligers die er die avond
niet bij konden zijn bedanken voor de inzet. Jullie,
de vrijwilligers, zijn de kersen op de taart, jullie
geven de bewoners net even dat stukje extra dat
ze zo hard nodig hebben. Fijn dat jullie er zijn.
 
Ellen Wielinga, coördinator vrijwilligerswerk

Uw mening doet ertoe!
Kleinschalig wonen
Binnenkort krijgen alle 1e contactpersonen van
bewoners van Kleinschalig wonen een
uitnodiging om deel te nemen aan een
onderzoek, de Monitor Woonvormen Dementie.
Dit is een landelijk onderzoek binnen de
verpleeghuiszorg voor mensen met dementie dat
uitgevoerd wordt door het Trimbos-instituut. Door
mee te doen aan de Monitor krijgen wij zicht op
sterke kanten van de woongroepen en worden
verbeterpunten inzichtelijk gemaakt. Met deze
resultaten kunnen wij vervolgens aan de slag om
de zorg voor uw naaste en onze bewoners verder
te verbeteren.
 
Zorg Thuis 
Cliënten van Zorg Thuis kunnen binnenkort een
tevredenheidsonderzoek verwachten. Sinds dit
jaar zijn organisaties verplicht om de
PREMvragenlijst te gebruiken (PREM komt uit het
Engels, en staat voor Patiënt Reported Experience
Measure). De Gezamenlijke cliëntenraad roept u
op om deze vragenlijst in te vullen en daar sluiten
wij ons van harte bij aan. De resultaten leert ons
wat goed gaat en wat we kunnen verbeteren.

Struinen in de tuinen
Op zondag 7 juli kan men weer 'struinen in de
tuinen'. Om 12.45, 14.15 en 15.45 uur is 'Lucy in
the sky' te horen en te zien in de Mannenzaal.
Vele Amersfoorste tuinen veranderen deze dag
in intieme podia waar lokale kunstenaars hun
talent tonen. Elke tuin is gratis te bezoeken. Elke
act speelt drie shows van 30 minuten.
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Nieuwe brochure Zorg Thuis
De informatiebrochure is bedoeld voor een ieder die in ons Gasthuis komt wonen. In de beginperiode
komen er veel indrukken en veel informatie af op de nieuwe bewoner en zijn naasten. Ter
ondersteuning van het wegwijs raken in ons Gasthuis, hebben we deze informatiebrochure
ontwikkeld.
 
Samen met een aantal leden van de Gezamenlijke Cliëntenraad en een aantal medewerkers is
nagedacht over welke informatie van belang is wanneer men hier komt wonen. Met als resultaat
twee nieuwe brochures: 1 voor locatie Wervershof en 1 voor locatie Davidshof.  
Mocht u hier al (een tijdje) wonen en u wilt ook graag deze informatiebrochure ontvangen, dan kunt
u dat doorgeven aan de receptie van locatie Wervershof of Davidshof.  
 
      En we kunnen het niet laten.....nog even terugblikken op een mooie Koningsdag.
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Ondernemingsraad:
email: or@pietersenbloklands.nl
Voorzitter: Michaela de Boer
 
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.
 

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

 


