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Van de bestuurder
De zomerperiode is afgesloten op een warme
zwoele avond, met een gezellige en heerlijke
barbecue voor alle bewoners, familieleden,
medewerkers en vrijwilligers, op 27 augustus jl.
Voor het eerst in de geschiedenis van het
Gasthuis hadden we op 2 locaties tegelijkertijd
een gezellige middag en avond met muziek en
goed samenzijn, met bijna 100 mensen op elk
van de locaties. Misschien voor herhaling
vatbaar in 2020, deze stemmen gingen al op.

We hebben de zomerperiode geëvalueerd.  Veel
mensen gingen op vakantie, zowel medewerkers,
familieleden, vrijwilligers. Bewoners hoorden hun
vakantieverhalen. 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 soms veel te veel van het
goede was. 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. Ik
denk dat we kunnen terugblikken en constateren
dat we samen goed de zomer zijn doorgekomen
en ‘door-gedragen’ hebben. Dank aan ieder.
Vooral het ‘samen’  dat is toch het cement
waarop het Gasthuis stevig staat.

In deze Verbinding is er veel nieuws uit beide
locaties. Er gebeurt van alles in het openbaar en

duidelijk zichtbaar, en er gebeurt veel achter de
schermen. Het grootste project in het Gasthuis is
de voorbereiding op gebruik van het nieuwe
electronisch clientdossier (genaamd ONS). We
hebben allerlei werkgroepen, volgen
opleidingen, krijgen voorlichting en er zijn tal van
automatisering-technische voorbereidingen
bijvoorbeeld over het WI-FI. In de maand
november gaan we ‘om’  en we zullen met al die
voorbereiding de vlag uit hangen als we zover
zijn.

Komende periode zullen we de uitkomst van de
cliëntenraadpleging die onlangs gehouden is,
verwerken en dat de bewoners en familie en
medewerkers terugkoppelen. Ook zijn we
benieuwd hoe de verbetering van het
voorlichtingsmateriaal aan (nieuwe) bewoners bij
Zorg Thuis ervaren wordt!

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.

Ik wens u een goed najaar toe en wens u
leesplezier met deze Verbinding.
 
Bob Pluijter,
bestuurder
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De zorg zit in mijn genen
Mijn naam is Brenda
Sukel en ik ben 50
jaar.

Samen met mijn man
woon ik sinds een
jaar in Vathorst. Onze
beide zonen zijn het
huis uit en hiervoor
hebben we altijd in
Soest gewoond.
Ik kom per september
werken als helpende
op locatie Davidshof
en heb er veel zin in.

Hiervoor heb ik in de kraamzorg en in de
gehandicaptenzorg gewerkt dus de zorg zit in
mijn genen. Ik hou ervan om met onze hond te
wandelen, gezellige restaurantjes uit te proberen
en ik heb sinds kort gehoord dat ik oma ga
worden. Tot ziens in september!

Leestip
Het nieuwste
boek van
Nicci Gerrard
is een pareltje
dat ik van
harte
aanbeveel.

Er zijn veel
boeken
geschreven
over
dementie,
door
professionals
en ook door
familieleden
die verslag
doen van wat
zij zelf en hun
naaste ten

diepste ervaren en meegemaakt hebben.

Het boek ‘Woorden schieten tekort’ is een
opvallend boek, troostrijk, soms adembenemend,
het is met schoonheid geschreven. Een
aanrader.

Nicci Gerrard was lange tijd journaliste, onder
andere bij de gerenommeerde Britse krant The
Observer en ze is de vrouwelijke helft van het
bijzonder succesvolle schrijversduo Nicci French.

Hartelijke groet,
Bob Pluijter
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Wegdromen bij
'Vensters'

Hoe verandert je blik op de wereld als je te
maken krijgt met dementie? Hoe krijg je nog grip
op je eigen gedachten en herinneringen als alles
veranderlijk is?

Eind juni onthulde illustrator Femme ter Haar (foto
hierboven) het kunstwerk ‘Vensters’ dat zij
maakte voor het St. Pieters en Bloklands Gasthuis
in Amersfoort op locatie Davidshof. Zij maakte dit
werk in het kader van het kunstparticipatieproject
van het K.F. Hein Fonds.

"Ik werd vooral geïnspireerd
door de bewoners"

De kunstenares had meegelopen op de afdeling
Kleinschalig wonen en haar ervaringen
meegenomen in haar basisplan. Dit plan heeft ze
verder uitgewerkt en zo is dit kunstwerk onstaan.
 

Het werk bestaat uit plexiglas en heeft een
dubbele laag. Met een speciale UV-printer  zijn
de tekeningen op het glas gezet. De blaadjes in
het werk zijn geplakt waardoor een
dieptewerking ontstond. 

Een venster staat voor Ter Haar symbool voor een
overgang van de ene wereld naar de andere;
het werpen van een blik naar binnen of naar
buiten, afdwalen, wegdromen. Ze nodigt de
kijkers uit om te dwalen in het werk, er tussendoor
te lopen, er langer naar te kijken en zich op die
manier even te onttrekken aan het hier en nu.

 
In het Algemeen Dagblad (AD) kwam een
uitgebreid artikel van de opening. Aan journalist
Jacques Happe vertelde zij: "Ik werd vooral
geïnspireerd door de mensen zelf. Ik wilde graag
iets maken wat uitnodigde tot nadenken. Ik wilde
met 'Vensters' geen uitspraak doen over
dementie maar dat is wel waar dit werk over
gaat."

Het werd een feestelijke opening en het Gasthuis
is blij met dit prachtige werk.
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Superleuk werk
 

Mijn naam is Mirte Schneider, ik ben 22 jaar en
woon al mijn hele leven in Amersfoort.
Sinds 1 september werk ik bij het St. Pieters en
Bloklands Gasthuis als leerling verpleegkundige.

Ik heb al veel ervaring in de zorg opgedaan en
vind het superleuk werk om te doen. In mijn vrije
tijd zit ik graag op het terras, in de sportschool,
pas ik op mijn kleine neefje van 1 of ga ik graag
winkelen en gezelligheid opzoeken.

Ik heb ernaar uitgekeken om te beginnen bij het
St Pieters en Bloklands en ga me ook persoonlijk
aan jullie voorstellen.

Sportief genoten
Het is alweer even geleden maar we wilden dit
toch graag meenemen.
 

"Genoten van de damesfinale voetbal in
Davidshof. Veel dank voor Kitty die een leuke
tafelschikking had bedacht, tafels oranje had
versierd en ballonnen had opgehangen.

Het was heel gezellig en we hadden de
gelegenheid om met circa 14 mensen de
wedstrijd rustig te kijken ook omdat de warme
maaltijd was vervroegd. 

Alle lof voor de organisatie op deze middag."
 
Piet Gorzeman

Kleurrijke foto-collage

Bettina van der Glas (receptie) heeft deze mooie
fotocollage gemaakt van de foto's gemaakt op
Koningsdag. Deze hangt op locatie Davidshof.
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Lichtjesavond 
Op 5 november wordt de lichtjesavond op
locatie Davidshof gehouden. We gedenken de
overleden bewoners van het afgelopen jaar.
Deze herdenkingsbijeenkomst heeft een open
karakter, zodat een ieder, ongeacht zijn of haar
levensovertuiging, zich welkom kan voelen.

Wat kunt u verwachten van deze
herdenkingsbijeenkomst? Medewerkers vanuit de
zorg zullen een bijdrage leveren. De namen van
de overleden bewoners zullen worden genoemd.
Daarbij krijgt de aanwezige familie gelegenheid
om een lichtje te ontsteken. Het geheel wordt
omlijst door muziek.

Langs deze weg willen wij u als bewoners en
huurders van locatie Davidshof graag uitnodigen
om aanwezig te zijn bij deze
herdenkingsbijeenkomst op dinsdag 5 november
a.s. om 20.00 uur (inloop vanaf 19.30 met koffie). 
Na afloop is er gelegenheid om onder het genot
van een drankje nog wat na te praten met
bekenden en medewerkers. De bijeenkomst
duurt tot circa 21.00 uur.
 
Met vriendelijke groet, namens de
voorbereidingsgroep,
Willy Gerritsen, Mariska Klaus
Rene Rosmolen, Geestelijk verzorger

Voor een goed doel
Duo Brocante (foto)
heeft op 21 juli
opgetreden op locatie
Davidshof. Voor hen was
dit een support actie
voor het Diabetesfonds.
Hun gage ging daar
ook naar toe. Het was
een groot succes.
Iedereen was lovend,
leuke Franse chansons
afgewisseld met andere
mooie liedjes.

Activiteitenbegeleiding Davidshof

Veel voldoening 
Ik ben Julissa Rosa, 46
jaar, heb 3 kinderen en
ben woonachtig in
Capelle a/d IJssel. Mijn
vrije tijd breng ik graag
tijd door met mijn gezin.
Mijn hobby’s zijn
puzzelen en
wandelingen maken in
de natuur. Oeps,
vergeet bijna Netflix!

Sinds 1 augustus ben ik lid van een dynamisch
team bij St. Pieters en Bloklands als Helpende
Plus. Werken in de zorg is mijn passie en geeft mij
veel voldoening. Zeker om de bewoners met een
grote glimlach te zien.

Even voorstellen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mijn naam is Samarah Idrissi. Ik ben 23 jaar oud
en ik woon in Amersfoort samen met mijn man.
Sinds september 2018 volg ik de opleiding
verpleegkundige in deeltijd. Deze opleiding kom
ik verder vervolgen op Zorg Thuis waar ik per 1
september ben begonnen!
In mijn vrije tijd bezoek ik graag een festival met
mijn vrienden, maak ik stedentrips of ga ik op
stap met mijn museumkaart of naar de
sportschool.
Tot ziens op de werkvloer!
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Feestelijke zomer barbecue...
De feestelijke barbecue eind augustus op beide locaties voor bewoners, familie of naasten,
vrijwilligers en medewerkers was echt een groot succes. Met dank aan het team van Kok catering dat
lachend het vlees klaarmaakte ondanks dat het kwik die dag ook weer behoorlijk was gestegen.
 
In de beide binnentuinen waren gelukkig voldoende plekken in de schaduw te vinden. Alle
ingrediënten waren er: mooi weer, fijne mensen, lekker eten en muziek om er een mooie avond van
te maken. En dat werd het. Er werd zelfs een dansje gewaagd, de sfeer zat er goed in.
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...op beide locaties
Op locatie Davidshof was het ook alweer 5 jaar geleden dat het gebouw na de verbouwing opnieuw
in gebruik werd genomen. Reden voor petit fours voor alle bewoners, vrijwilligers en medewerkers om
dit te vieren.
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Mmmmm lekker.....
En de bewoners, die geen gebruik maakten van
de BBQ, kregen tussen de middag deze salade
geserveerd. Met dank aan de kok!!

Is het dan weer voorbij...
...die mooie zomer? Deze zomer is in ieder
geval niet ongemerkt aan ons voorbij gegaan.
Niet alleen koude dranken zijn dan lekker.

 
 
Soms werden collega’s ingezet van andere
afdelingen om bouillon of ijsjes uit te delen.
 
En vlak na het uitkomen van deze Verbinding is
het al bijna herfst. Voor de weerkundigen is die al
begonnen, voor hen begint de herfst op 1
september.

Officieel gaat de herfst in op 21 september (de
astronomische herfst op 23 september, volgt u
het nog?). Toch kunnen er zelfs in oktober nog
mooie zonnige dagen volgen.

Wat een hitte......
Genoeg blijven
drinken dus. We
proberen dit extra
aantrekkelijk aan te
bieden en dus
verzinnen we
allerlei variaties
voor in de water-
kannen. Het staat
mooi, is lekker en
voelt als een
traktatie! Citroen en
sinaasappel, munt
en citroen,
komkommer en
sinaasappel, munt
en aardbei, appel
en citroen.......Ook
leuk voor in de 'yes
we care fles'!
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Groen maakt blij
Al eerder hebben jullie bericht gehad over onze
ambitie om groener te worden. Nu mag ik jullie
mededelen dat we letterlijk groener zijn
geworden! 

Vanaf juli staan er in
een aantal ruimtes
op Wervershof mooie
grote planten op
hydrocultuur. We
hebben hiervoor
gekozen omdat we
daarmee het klimaat en
het werkplezier hopen te
verbeteren. Planten
zorgen voor een hogere
luchtvochtigheid,
dragen bij aan een
positievere
gemoedstoestand en
leiden tot meer
tevredenheid.

 
We zijn blij dat het mogelijk was om een aantal
planten aan te schaffen en ik heb al leuke
reacties gehoord. Ook in de Marktplaats staan
een aantal grote planten. De bedoeling is dat we
dit in het nieuwe jaar uitbreiden. De planten
worden deels verzorgd door het bedrijf
‘Binnengroen’ dat de planten geleverd heeft en
door Henk de Jong (facilitaire dienst).
 
Gerlina Pols,
Teamleider Horeca en Gastvrijheid.

Lichtjesavond 
Op 4 november wordt er een lichtjesavond op
locatie Wervershof gehouden. We gedenken de
overleden bewoners van het afgelopen jaar.
Deze herdenkingsbijeenkomst heeft een open
karakter, zodat een ieder, ongeacht zijn of haar
levensovertuiging, zich welkom kan voelen.

Wat kunt u verwachten van deze
herdenkingsbijeenkomst? Medewerkers vanuit de
zorg zullen een bijdrage leveren. De namen van

de overleden bewoners zullen worden genoemd.
Daarbij krijgt de aanwezige familie gelegenheid
om een lichtje te ontsteken. Het geheel wordt
omlijst door muziek.

Langs deze weg willen wij u als bewoners en
huurders van de Wervershof graag uitnodigen
om aanwezig te zijn bij deze
herdenkingsbijeenkomst op maandag 4
november a.s. om 20.00 uur, (inloop vanaf 19.30
met koffie).  Na afloop is er gelegenheid om
onder het genot van een drankje nog wat na te
praten met bekenden en medewerkers. De
bijeenkomst duurt tot circa 21.00 uur.
 
Zie elders in de Verbinding de informatie voor
locatie Davidshof.
 
Met vriendelijke groet, namens de
voorbereidingsgroep,
Esther Bergmans, teamleider Zorg Thuis
Rene Rosmolen, Geestelijk verzorger

Nationale ouderendag
Op 5 oktober is het
Nationale
ouderendag! Net
als vorig jaar willen
we onze bewoners
die dag in het
zonnetje zetten en

gaan we er weer een gezellige middag van
maken.
 
De activiteitenbegeleiders nemen plaats achter
het wafelbak-apparaat op de bakkar, er is
muziek, we zingen met elkaar en we hopen
natuurlijk dat de zusters van Zorg Thuis ons weer
komen verblijden met een prachtig lied!
Voor bewoners van Kleinschalig wonen bakken
we ook wafels. Deze delen we in de middag rond
op de woningen als traktatie.
 
Datum: 5 oktober
Tijd: van 15.00 tot 16.30 uur
Locatie: Wervershof, Brasserie
 
Activiteitenbegeleiding Wervershof,
Dianne Maaskant en Maaike Kruis
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Een prachtig plekje
 
En dan ineens vind je op
de Muurhuizen een heel
mooi plekje. Het is zo
gemaakt dat je alles wat
je ziet, ook kan en mag
aanraken.

Met dank aan familie
Schuring.

Hun tip aan de
bewoners van de
andere huisjes: kom er
ook eens naar kijken en
aan voelen!

De Zonnehof 
Dit logo, ook door hen gemaakt, maakt het
'nieuwe' onderkomen van de
activiteitenbegeleiding helemaal af!  

Activiteitenbegeleiding Wervershof,
Dianne Maaskant en Maaike Kruis

Gefeliciteerd

 
Op donderdag 12 juli hebben onze leerlingen
hun diploma MBO 1 gekregen. Hodan en Marc
hebben hard gewerkt om hun diploma te krijgen.
Saskia en ik waren er bij om ze te feliciteren!!
St. Pieters en Bloklands werd bedankt voor de
begeleiding.

Namens Marc en Hodan en natuurlijk Saskia en
mij, iedereen bedankt die een steentje heeft
bijgedragen aan de begeleiding van deze twee
toppertjes!!

Kevin Cranford,
Verzorgende-IG KSW

Friends are the flowers
Familie Schuring maakte ons ook heel erg vrolijk
met een naambordje voor het Kalme hofje! Op
de achterkant van het bord, dat boven de
ingang hangt, staat ook een mooie tekst:
“ friends are the flowers in the garden of life”.

En zo is het
maar net.

Bedankt
familie
Schuring!
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The Golden Oldies 
Op zaterdag 21 september is het Wereld
Alzheimer Dag. Deze dag is in het leven
geroepen om mensen/ de maatschappij
bewust te maken van het bestaan van de
ziekte van dementie en vooral ook om te
beogen dat de samenleving steeds
dementievriendelijker zal worden.

Het deel van het geheugen waar muziek
opgeslagen is, blijft als één van de langste delen
in tact binnen de hersenen. Samen genieten van
muziek is een 'activiteit' die leidt tot verbinding en
die hele waardevolle geluksmomenten kan
opleveren. Op Wereld Alzheimer Dag nodigen wij
u daarom van harte uit om samen met uw
naaste te komen luisteren en genieten van een
optreden van The Golden Oldies; muziek voor
ouderen door ouderen, met muziek uit de jaren
'50, '60, en '70. Zaterdag 21 september om 15.00
uur, inloop vanaf 14.30 uur in de Marktplaats.

Alle 1e contactpersonen van Kleinschalig wonen
locatie Wervershof hebben een uitnodiging
gehad en bewoners van Zorg Thuis
worden middels een flyer uitgenodigd.

Activiteitenbegeleiding Wervershof

Geschiedenis komt tot
leven

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

al vanaf 13 juli te vinden in De Mannenzaal,
Westsingel 47 te Amersfoort.
Meer informatie vindt u op de website van de
levende Historie: http://levendehistorie.nl.
 

Open Monumentendag
In het weekend van zaterdag 14 en zondag 15
september 2019 is het weer Open
Monumentendag en kan men genieten van vele
monumenten in Amersfoort.

Het landelijke thema ‘Plekken van Plezier’ staat
ook centraal in Amersfoort. Waar gingen de

Amersfoorters voor hun plezier en mét plezier
naartoe? Denk aan het theater, open lucht
zwembad, dierentuin, kerk of muziekzalen. In
Amersfoort zijn veel monumenten die met
ontspanning en plezier te maken hebben.

Een belangrijke verandering in het culturele en
verenigingsleven voltrok zich in de 19e eeuw.
Toen werden in het hele land vele gebouwen
speciaal ingericht voor de podiumkunsten,
musea, sportverenigingen, gezelligheids-
verenigingen etcetera. Tot die tijd vonden
uitvoeringen van muziek, dans en toneel
voornamelijk plaats op straten en pleinen, tijdens
jaarmarkten, in kerkgebouwen of bij particulieren
thuis.

Ook het St. Pieters en Bloklands Gasthuis, locatie
Davidshof, doet mee aan de Open
Monumentendagen.
 
Zaterdag 14 september van 14.00 - 17.00 uur en
zondag 15 september van 14.00 - 17.00 uur.
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Oude archiefstukken
gedigitaliseerd
Van Archief Eemland hebben we vernomen dat
een (klein) deel van het archief van het St. Pieters
en Bloklands Gasthuis verder is gedigitaliseerd.

Op de site van Archief Eemland staat:
Archief Eemland beheert vele historische kaarten
en ontwerptekeningen. Een selectie van 618
kaarten, plattegronden en ontwerptekeningen
van de periode 1553 - ca. 1985 is gedigitaliseerd
en online te bekijken op de website van Archief
Eemland.
 
Een grote bijdrage aan deze verzameling zijn de
plattegronden die St. Pieters- en Bloklands
Gasthuis liet maken van haar vele bezittingen in
de omgeving. Deze zijn gebundeld in een groot
kaartenboek om door de jaren heen het
overzicht van de bezittingen te kunnen houden.
 
Verder bieden de vele kaarten van de omgeving
een interessante kijk op de ontwikkeling van de
stad Amersfoort en de omliggende landen.
 
Op de website van het Gasthuis is een link
opgenomen naar het Archief Eemland. https://
www.pietersenbloklands.nl/geschiedenis/

"Always look on the bright side of life"

Mag ik je wat vragen?
Naam: Mirjam Korndewal

Leeftijd: 52

Functie in het Gasthuis:
Management-assistent

Wat vind je prettig aan het werken in het
Gasthuis?
Het contact met collega’s en bewoners.

Waar krijg je energie van?
Lekker wandelen of fietsen in de natuur maar

winkelen met mijn dochter en/of zoon vind ik ook
heel erg leuk!
 
Welk boek ben je momenteel aan het lezen?
De nachtroos van Lucinda Riley.
 
Wat is je favoriete film of muzieknummer?
Ik hou van veel verschillende films en
muzieksoorten, niet één nummer of film in het
bijzonder. Ik heb laatst nog de Lion King gezien
en die vond ik ook erg mooi/leuk.
 
Wat zou je heel graag (nog) eens willen doen?
Een mooie reis maken door Amerika.
 
Bij welke gebeurtenis in de geschiedenis had
je bij willen zijn?
Echt géén idee.
 
Wat is één van je favoriete quotes of
gezegdes?
“Je kan niet alles hebben in het leven.”
 
De vraag van Natasja Brouwer aan Mirjam: 
Wat is jouw levensmotto?
“Always look on the bright side of life.”

En tot slot: aan wie wil je de pen doorgeven?
Aan Ina Klaverstijn (administratief medewerker)
omdat ze PBG bijna gaat verlaten in verband
met haar pensioen. Ina, wat ga je het meest
missen van PBG?
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Ik Zorg.
Het St. Pieters en Bloklands Gasthuis doet mee
aan de landelijke campagne 'Ik Zorg'. Het doel
van de campagne is om de komende jaren
veel nieuwe medewerkers te werven voor de
sector Zorg en Welzijn.

Twee van onze medewerkers, Gijs en Kim,
vertellen wat hun functie inhoudt en waarom zij
gekozen hebben voor een baan in de zorg. Met
'Ik Zorg' laten professionals door heel het land
zien, voelen en ervaren hoe divers, breed en
betekenisvol ons werk is.

 

 
Dit is het verhaal van Gijs, Verzorgende IG.
 
"Via een omweg ben ik in de zorg terecht
gekomen. Als 16-jarige had ik nog geen idee wat
ik wilde gaan doen. Mijn vader zat in de sector
techniek, mijn moeder (en ook haar moeder) in
de zorg. Ik besloot te kiezen voor techniek.

Op school werd er, ter voorbereiding op je
vervolgopleiding, een scholenmarkt
georganiseerd. Daar trof ik bij een
informatiestand een deelnemer die zo bevlogen
vertelde over het werken in de zorg, dat ik er echt
door werd gegrepen. Wat mij vooral aan haar
verhaal aantrok was het sociale aspect. Ik heb
het roer omgegooid en kon in het vierde jaar van
mijn VMBO-t nog switchen naar zorg. Daarna heb
ik op het MBO Amersfoort een opleiding gedaan
als Verzorgende IG. Al tijdens mijn opleiding
merkte ik dat de sector steeds beter bij me ging
passen.

Nu ik een baan heb wordt dat alleen maar
bevestigd. Ik heb het er erg naar mijn zin door de
sfeer, het werken met collega’s, het werken in
een team. Ik heb gemerkt dat ik plezier haal uit
het motiveren van mensen. Indirect benut je dat
ook bij het helpen van mensen met een
specifieke zorgvraag. Het boeit mij te weten
waarom mensen iets denken en besef mij dat
mensen daardoor op een bepaalde manier
reageren. Een boeiende werkomgeving." 
 
In de volgende Verbinding het verhaal van Kim.

Uw mening doet ertoe!
In augustus hebben de bewoners van Zorg Thuis
op beide locaties een uitnodiging gehad om te
laten weten hoe zij de zorg en de dienstverlening
van het Gasthuis ervaren. Ongeveer de helft van
de bewoners heeft dit gedaan door een
vragenlijst in te vullen. De antwoorden worden in
september door een extern bureau verwerkt.
Wanneer we over de resultaten beschikken,
worden deze besproken met het management
en met de Gezamenlijke Cliëntenraad. Uiteraard
krijgt u hiervan ook bericht.

Hartelijk dank voor het invullen van de vragenlijst!

Anneke van de Laar,
Beleidsmedewerker zorg en kwaliteit

"Ik heb gemerkt dat ik plezier haal uit het
motiveren van mensen."

13Nummer 4, jaargang 4

Vanuit het Gasthuis



Gedicht
Dement

Ik heb het eerst niet willen zien,
Ik kon het niet geloven.
Maar langzaam zag ik het begrip,
diep in je ogen doven.
Ofschoon je nog steeds bij ons was,
had jij ons al verlaten.
De dag kwam langzaam dichterbij,
dat ik niet meer met je kon praten.
Het brak m'n hart je zo te zien,
zo langzaam afgegleden.
Je geest die eens zo helder was,
leefde slechts in 't verleden.
Daar, in je eigen wereldje,
kon ik je niet bereiken.
Ik kon je taal niet meer verstaan,
alleen maar naar je kijken.
Bedankt voor alles wat je deed,
in al die andere jaren.
Ik zal je zoals je vroeger was,
diep in mijn hart bewaren.
 
Gedicht van Hennie Gerrits-Brink

70 Jaar getrouwd
70 Jaar getrouwd zijn is toch wel heel bijzonder.
Oud medewerker Willem Jacob Kortes was op
21 juli 2019 precies 70 getrouwd met Anna
Hansman. De heer Kortes (94) heeft goede
herinneringen aan zijn werktijd in Amersfoort en
vooral aan de heer Van Veenendaal (oud
directeur). 

Namens het Gasthuis is aan hen een mooie bos
bloemen gestuurd.

Symposium 
Op 11 november  (van 10.45 - 16.00 uur, inloop
10.00 uur) is er een sysmposium met als
thema: Ouderen: van kwetsbaarheid naar
weerbaarheid. Dit symposium is bedoeld voor
ouderen en professionals en vrijwilligers in de
(ouderen) zorg, 

 
 
Rogier Raveel :
‘Wat begrijpen wij
eigenlijk?’
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
De Duitse schrijver Herman Hesse heeft ooit
geschreven: jongeren moeten zichzelf worden,
ouderen moeten ‘ont-worden’. Dat is nog steeds
relevant: in de eerste levenshelft moeten we een
stevig ego opbouwen en onze identiteit
ontwikkelen. In de tweede levenshelft wordt dat
ego minder belangrijk, het wordt meer en meer
gerelativeerd. In dit symposium willen wij dit ont-
wordingsproces van de tweede levenshelft nader
onderzoeken. Dit is urgent om dat wij helemaal
leven in een eerste levenshelft-cultuur waarin het
ego zich opblaast, zich versterkt en zich
verschanst. Ook ouderen conformeren zich
hieraan. Dit gaat ten koste van erkenning van
kwetsbaarheid en van het oefenen in
weerbaarheid.
 
Opgave en aanmelding  (incl. lunch en
afsluitend hapje / drankje): door overmaking van
€ 60,-  (studenten €45,-) op rekeningnummer NL
40 INGB 0008 2419 72 t.n.v. Stichting 

Amersfoortse Bergkapel, o.v.v. “Symposium onder
de Vijgenboom 11 november”.
Meer informatie:  www.bergkerk.nl, Bergkerk
(033 - 4617917), ds. Jan van Baardwijk (033 -
4613767, jvbaardwijk@ kpnmail.nl), ds. René
Rosmolen (033 - 4801553, r.rosmolen@casema.
nl).
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Bedankt lieve
vrijwilligers

We hebben toch wel weer een hele warme tijd
achter de rug. Jullie hebben veel voor de
bewoners gedaan. Bedankt voor jullie inzet de
afgelopen periode, voor alles wat jullie doen, wat
je zegt, voor wie jullie zijn, voor wat jullie voor de
bewoners en onze organisatie betekenen.
Jullie zijn onmisbaar.

Vrijwilliger
Vrijwilliger worden is een kunst
Vrijwilliger krijgen is een gunst
Vrijwilliger hebben is een geluk
Want vrijwilliger zijn
Is vrijblijvend
Is verbonden maar niet gebonden
Is onbetaalbaar maar niet te koop
Is positief denken en doen met als gevoel
Voor de ander en jezelf een goed gevoel
Want daar alleen kan liefde wonen
Daar alleen is het leven goed
Waar men blij en ongedwongen
Alles voor elkander doet
Een zachte blik een goede daad
Een vriendelijk woord, een blij gelaat
Al lijkt het soms weinig wat je doet
Het geeft veel meer dan jezelf vermoed
Bedenk dus, je bent beslist niet overbodig
Want iedere vrijwilliger is hard nodig
 
Ellen Wielinga,
coördinator vrijwilligerswerk

Contactloos betalen
Vanaf heden kan er bij alle kassa's
contactloos betaald worden. We
zijn hier blij mee, het voorkomt

wachtrijen en maakt het ook voor mensen die
moeite hebben om de pincode te onthouden,
gemakkelijk om te betalen.

Wij verzoeken een ieder om zoveel mogelijk met
de pin te betalen in onze restaurants.

Dit is veiliger en kost ons minder tijd! Alvast dank
en we zien u graag in onze restaurants en winkel.
 
Gerlina Pols,
Teamleider Horeca en Gastvrijheid.

Festival van de viool
Festvial van de Viool is een
nieuw festival in Amersfoort.
Het doel is om jong en oud
nader kennis te laten
maken met de
veelzijdigheid van de viool. 

De eerste editie vindt plaats
op zondag 3 november in de Mannenzaal.

Het Festival van de Viool begint ’s ochtends
met een concert in het St. Pieters en
Bloklands Gasthuis aan de Davidshof. Op het
programma staan Weense stukjes van onder
anderen Fritz Kreisler, muziek uit de jeugd van
de bewoners van het Gasthuis. Dat concert
wordt verzorgd door Rossi Ovtcharova en
Anoek Brokaar. Hierna verplaatst het festival
zich naar de kapel van de Mannenzaal. Tickets
voor het middaggedeelte kosten € 15,00. Het
ochtendgedeelte van het festival is gratis te
bezoeken.

Meer weten? Kijk op www.festivalvdviool.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: 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.
 


