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Van de bestuurder
De zomerjas is voor de winterjas omgeruild.
Bladeren kleuren prachtig aan de bomen,
’s ochtends is het tegen 't vriespunt en overdag is
het nog best genoeglijk met 't zonnetje.
Langzaam bewegen we richting de
decembermaand, met allerlei associaties met
vroeger: december begint banket met spijs,
chocolademelk, Sint en ‘zwarte Piet die nu
roetveeg Piet heet’ en met gezelligheid. De
verwarming gaat van zomer- naar winterstand,
de lampen zijn aan en de gordijnen gaan
vroeger en vooral langer dicht.

Deze periode gebruiken we in PBG voor een korte
terugblik op 2019, hoe is 2019 geweest, hoe is het
gegaan, wat heeft 2019 ons gebracht? Ook
gebruiken we deze periode met voorbereiding
voor het nieuwe jaar 2020, met het maken van
afspraken met zorgverzekeraars en zorgkantoor,
met het maken van jaarplan, kwaliteitsplan en
begroting. Het financiële huishoudboekje moet
op orde zijn, net als in de afgelopen 626 jaar! De
vraagstukken voor het komend jaar 2020 en de
betaalbaarheid daarvan, dat zijn we in deze
periode aan het uitzoeken en uitwerken. We zijn
er maar druk mee, met elkaar. Afronden van het
ene jaar en tegelijkertijd beginnen met het
volgende jaar. En daar tussenin ligt de maand
december. Daarin proberen we een paar weken
te ervaren met iets van verstilling, net als in de
natuur. Een paar weken met stil worden, met

muziek, luisteren naar het Weihnachts misschien?
Weken met gezelligheid, hartelijkheid en
aandacht voor elkaar.

We hopen dat we zowel in Davidshof als in
Wervershof ‘toegroeien’ naar deze
decembermaand waarbij Kerst en Oud & Nieuw
als mooie en inspirerende dagen, sfeervol, 
ervaren mogen worden.

In Davidshof en Wervershof gebeurt veel. Met veel
activiteiten voor bewoners in één week. Wij heten
nieuwe medewerkers welkom. Het is leuk en
positief om te merken, hoe snel nieuwe
medewerkers zich thuis voelen bij ons.

De Vriendenstichting is actief voor ons bezig, dat
is de ANBI stichting met maatschappelijk
betrokken vrijwilligers in het bestuur, die geld
verzamelt waarmee wij extra’s aan bewoners
kunnen bieden. Dank aan de vrienden, relaties,
familieleden die geld aan de Vriendenstichting
geven, op grond waarvan wij deze activiteiten
verder kunnen ontplooien.

De samenwerking, wisselwerking, de positieve
interactie tussen medewerkers, cliënten, familie
en vrijwilligers, dat is een groot goed.

'Weken met gezelligheid, hartelijkheid  
en aandacht voor elkaar'.

Warmte van het Gasthuis     Goede zorg     Verbinding     Leren



 
 

 
Stroomlijning gezamenlijke Cliëntenraad
Na twee jaar in de huidige samenstelling te
hebben samengewerkt heeft de gezamenlijke
Cliëntenraad in goed overleg met de bestuurder
besloten haar werkzaamheden te stroomlijnen.
De GCR wil goede dingen doen en de dingen
juist doen en wil dit bereiken door een betere
agendering. Hiermee kan de vergaderfrequentie
worden teruggebracht van 8 naar 5
vergaderingen per jaar. Tijdens de
vergaderingen worden onze adviezen over
beleidszaken en onderwerpen vanuit de
signalerende functie met de bestuurder
besproken.
 
Informatie en communicatie
Deze stroomlijning betekent niet, dat de GCR
minder tijd gaat besteden aan de  organisatie.
Integendeel; wij willen ons intensiever op beide
locaties presenteren, onder andere door het
bijwonen van familiebijeenkomsten Kleinschalig
wonen en de periodieke bijeenkomsten van Zorg
Thuis cliënten. Doordat de GCR uitstekend is
vertegenwoordigd op beide locaties kunnen wij
samen met u onze informerende en signalerende
functie actief uitvoeren.
Wervershof: Sienette Jipping, Mieke Peels en
Bauke Zeilstra. Davidshof:Ineke Westerhout, Piet
Gorzeman, Chris Steijger.
.
 

Van links naar rechts: Mieke Peels, Chris Steijger,
Ineke Westerhout, Piet Gorzeman, Zittend:
Sienette Jipping, Bauke Zeilstra.

Lichtjesavonden
Begin november hebben we op beide avonden
een herdenking gehouden van de bewoners die
het afgelopen jaar zijn overleden. 

Beide avonden mooie en ontroerende bijdragen
van familieleden, (klein)kinderen, naasten en
medewerkers/vrijwilligers. De Lichtjesavonden
werden mede mogelijk gemaakt door een
bijdrage van de Vrienden van het St. Pieters en
Bloklands Gasthuis.                                        

Dat maakt ons samen eigenaar van het
Gasthuis, ieder met een bijdrage.

Ik wens u leesplezier met deze Verbinding en
alvast, prettige Kerstdagen en een voorspoedig
nieuw jaar.

Bob Pluijter,bestuurder
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Commissies
De huidige commissies blijven ongewijzigd en in
de huidige samenstelling functioneren.
Financiële commissie; Bauke Zeilstra en Gijs
Dorrenboom.
Huur- en facilitaire commissie; Mieke Peels, Piet
Gorzeman en Chris Steijger.
 
Klachten
Klachten dienen in eerste instantie met de
medewerkers van de instelling besproken te
worden en zo nodig daarna met het
management. Indien u er met de instelling niet
uitkomt, leg uw klacht dan voor aan één van de
leden van de GCR.
 
Afscheid Carli
Na een paar jaar intensief samen gewerkt te
hebben met onze ambtelijk secretaris Carli
Werkhoven hebben wij woensdag 6 november jl.
afscheid van haar moeten nemen. Carli heeft
een baan aangeboden gekregen bij de
gemeente Amsterdam. Voor ons heel erg spijtig,
voor haar zeker niet. Zij heeft samen met ons de
afgelopen jaren mede vorm gegeven aan de
gezamenlijke Cliëntenraad. Haar en haar snelle,
accurate en prettige werkwijze zullen we missen.

Mieke Peels, voorzitter van de cliëntenraad,
bedankt Carli, samen met Bob Pluijter, voor het
werk dat Carli gedaan heeft. Carli begon de
functie van ambtelijk secretaris van de
cliëntenraad, waarbij de functie ook nieuw was
voor het Gasthuis zelf. Met veel lof en
dankzegging is afscheid genomen van Carli.

Kwaliteitsplan 2020
Door beleidsmedewerkster Anneke van de Laar 
is onder auspiciën van bestuurder Bob Pluijter,
twee vertegenwoordigers van de
ondernemingsraad en de GCR het kwaliteitsplan
2020 vastgesteld. Het schrijven van een
kwaliteitsjaarplan is één van de vereisten uit het
Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg, dat vanaf 2017
van kracht is.
De hoofddoelstellingen van dit kader zijn:
meer tijd en aandacht voor bewoner/cliënt;
samen leren, verbeteren en innoveren.

Voor het St. Pieters en Bloklands Gasthuis en haar
bewoners biedt het Kwaliteitsplan een belangrijk
handvat om goede zorg te “blijven“ leveren.
Het Kwaliteitsplan 2020 is tot stand gekomen door
onder andere de inbreng van medewerkers, de
GCR, het behandelteam SilverRade, het
management en de staf. En niet in de laatste
plaats de bewoners en hun naasten.
Het is dan ook bijzonder prettig om te melden,
dat door de GCR tijdens een brainstormsessie de
visie op de driehoek; mantelzorg-bewoner-
vrijwilliger visueel is weergegeven en dit driehoek
model in het kwaliteitsplan 2020 is opgenomen.
Dit driehoek model moet ondersteunen om “een
brug te slaan tussen verwachtingen en
mogelijkheden”.

De slogan voor 2020 is: “voor elkaar en met
elkaar”.U kunt rekenen op de GCR, mogen wij
op u rekenen?
De gezamenlijke Cliëntenraad,
Vice voorzitter en secretaris Chris Steijger

Jong adopteert Oud
Het St. Pieters en Bloklands Gasthuis doet mee
aan een landelijk sociaal project: 'Jong
adopteert Oud', een samenwerkingsproject van
Alzheimer Centrum Limburg en Alzheimer
Nederland.

De doelstelling van dit project is onder andere
om kinderen in contact te brengen met
dementerenden. Kinderen leren middels dit
project om de wereld van de oudere met
dementie beter te begrijpen en te respecteren.
Zo verbinden we oud en jong.
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Iedere woensdagochtend komen kinderen van
groep zeven of acht van basisschool Sint Joris in
Amersfoort activiteiten doen met de bewoners
van locatie Davidshof. Het gaat om verschillende
activiteiten zoals bewegen op muziek, puzzelen,
spelletjes spelen (memory, kwartet, etc.), kleien,
tekenen, schilderen, nagels lakken en voorlezen.
Of gewoon gezellig kletsen!

Deze activiteit loopt nu één keer per week en als
het bevalt van beide kanten gaan we dit
uitbreiden naar twee keer per week. We krijgen
hele leuke reacties van de kinderen, de
bewoners en ook van collega’s van de
afdelingen.

Namens Activiteitenbegeleiding Davidshof,
Jamila Boudkabout

 Voetreflex massage 
Mijn naam is Inge
Waardenburg,
masseuse en
zelfstandig
ondernemer. Elke
woensdag en
donderdag schuif
ik mijn
massagetafel in de
ruimte van de
kapsalon. Ik maak

er een gezellige warme ruimte van zodat de
mensen zich op hun gemak voelen. Na 35 jaar in
het bedrijfsleven werkzaam te zijn geweest heb ik
de stap genomen om met mijn passie aan de

gang te gaan. Ik heb diverse opleidingen in
Utrecht gevolgd waardoor ik mijn werk met kennis
uit kan voeren.

In “het huis” geef ik, nu al weer 5 jaar,
voetreflexzone massage. Ik heb al heel wat
mensen van “het huis” mogen masseren. Voor
een behandeling haal ik de mensen zelf op van
de afdeling. Ik kan dan meteen de
gemoedstoestand zien. Ik pas mij daar bij aan en
masseer soms ook gewoon op de kamer als ze
dat op dat moment fijner vinden.

Veel mensen lopen bijna niet meer of zitten
dagelijks in een rolstoel. De voeten worden niet
meer gestimuleerd waardoor de
bloeddoorstroming traag is. Afvalstoffen blijven
hierdoor in het lichaam en worden slecht
afgevoerd. Met een ontspannen voetmassage
stimuleer je de bloedsomloop waardoor
afvalstoffen door de bloedbaan kunnen worden
afgevoerd. Je zet het lichaam weer in
werking. Door de voetmassage verminderen
klachten zoals dikke voeten door vochtophoping,
verkramping verminderd, koude voeten en
benen worden weer warm. Ik merk ook dat
mensen meer energie krijgen na een paar
behandelingen.

Tijdens de voetmassage is de aandacht één op
één. Het geeft een stukje rust en ontspanning.
Sommige mensen liggen heerlijk op de
massagetafel en sommige behandel ik in de
rolstoel met de benen op een zacht kussen.
Onder het genot van rustige muziek en geurige
olie masseer ik op een zachte en rustige wijze de
voeten, benen en de knieen. Door de
ontspanning vallen ze soms in slaap en met
anderen heb ik tijdens de massage een heel fijn
gesprek.

Ik doe dit werk met heel veel plezier en passie en
als ik telkens weer zie hoe blij ik de mensen na
een massage weer terug breng naar de afdeling
geeft mij dat een heel fijn gevoel. Info: 
reflexplus@outlook.com of telefoon 06-23044199.
Bij de receptie ligt een brochure.

Inge Waardenburg, ReflexPlus
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Video over Davidshof
Het St. Pieters en Bloklands Gasthuis vierde, gelijk
met een barbecue in september, het 5-jarig
bestaan van locatie Davidshof na de heropening
in 2014. Ter gelegenheid daarvan is door Pretty
Media een mooie video gemaakt over hoe het
wonen en werken wordt ervaren in onze 
eeuwenoude en unieke zorgorganisatie.

Op onze website maar ook via LinkedIn,
Instagram en Facebook is de video te zien. Dank
aan alle betrokkenen en geïnterviewden voor
deelname hieraan.

Als muziek in de oren 
Op Davidshof biedt de Activiteitenbegeleiding
diverse muziekactiviteiten aan. Zo worden er
wekelijks op de huiskamers van Kleinschalig
wonen bekende liedjes gezongen door Tineke,
waarbij zij zichzelf begeleidt op haar gitaar en
ondersteund wordt door vrijwilligers. Ook wordt er
wekelijks een zangochtend aangeboden in het
Atelier voor de bewoners van Kleinschalig wonen
én Zorg Thuis samen door Annemarie, waarbij
ook zij ondersteund wordt door een vaste groep
zang-vrijwilligers.

Een greep uit de vele muzikale optredens
Het klassieke duo Bart en Marcel hebben de
afgelopen maanden opgetreden met een
prachtig piano en viool concert. Ook onze
bekende zanger/gitarist André Schreiber heeft op
dinsdagochtend opgetreden voor beide
bewonersgroepen. Mooie meezingers, maar ook
prachtige ontroerende luisterliedjes waarbij een
traantje weggepinkt werd.

  Luchtfoto locatie Davidshof

John van Maanen, een bekend en geliefd artiest
binnen Davidshof, heeft op vrijdag 4 oktober
opgetreden in het kader van Nationale
Ouderendag. De vrijdagmiddag in het
Restaurant  was een sfeervolle, geslaagde
middag, met zeer veel bewoners, bezoek en
familie. Het advocaatje met slagroom maakte de
middag compleet!

Op zondag 13 oktober konden we kijken en
luisteren naar  het koor de Malle Wieven, waar
een bewoonster van één van onze woongroepen
nog bij heeft gezongen. Dus dat werd genieten,
er werd uit volle borst meegezongen.
 
Zondag 17 november trad het koor Chantatouille
op, ook bekend bij één van onze bewoners van
de woongroepen.

Muzikale groeten namens de
Activiteitenbegeleiding,

Tineke, Jamila en Annemarie.
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Vieringen in Davidshof 
We verwachten Sinterklaas en zijn Pieten met
muziek in ons midden op 5 december. Voor Zorg
Thuis rond lunchtijd en voor Kleinschalig wonen in
de middag.

Vrijdagmiddag 14 december komen ‘de Lady’s’
hun twinkelende kerstrepertoire ten gehore
brengen. We verwachten natuurlijk een volle
zaal.

Maandag 23 december Kerstdiner voor
bewoners Zorg Thuis.

24 December is er voor de bewoners van
Kleinschalig wonen een gezellige kerstkoffie-
inloop-ochtend en die middag maken we nog
tijd voor verse kerststukjes.

Tijdens Oudjaarsdag gaan we vroeg, als het net
donker is, vuurwerk afsteken. De kinderen steken
dan het vuurwerk af. Daarna sluiten de
groepen, ieder op hun eigen manier, het jaar
feestelijk af.

De Nieuwjaarsborrel op Davidshof voor
bewoners, medewerkers en vrijwilligers is op
vrijdag 3 januari 2020 van 15.30-16.30 uur.
Houd de activiteitenkalender in de gaten voor de
tijden en meer informatie.
 

Vooruitblik op 2020 
Jaarprogramma 
Wij zijn volop bezig om ons jaarprogramma van
2020 te vullen. Wij hebben er komend jaar een
nieuwe collega bij dus we verwachten, naast de
weekenden die we sinds mei dit jaar draaien,
uitbreiding van onze individuele activiteiten. Ook
hebben we er een zanger/gitarist, accordeoniste
en pianist bij. Met hen willen we graag, als het
lukt, het komende jaar een wisselend
programma bieden waarbij er natuurlijk de
gebruikelijke optredens zullen zijn, zoals the
Oll’Foxes en andere nu al ‘vaste’ zeer welkome
gasten.

In 2020 doen we uiteraard weer mee aan Lepeltje
Lepeltje, Kannen en Kruiken, het
Smartlappenfestival, Open Monumentendag,
Wereld Alzheimerdag, Pannenkoekendag,
Nationale Ouderendag, NLDOET etc. en niet te
vergeten de Bachdag. En nog veel meer;
wij kijken er naar uit!

Weet u welkom!
We willen nogmaals benadrukken dat bewoners
met hun familie of bezoek in de weekenden van
harte welkom zijn bij de middagactiviteiten in het
restaurant. Er kan op zaterdagmiddag gekozen
worden uit verschillende spellen. En op zondag is
het gezellig met of een drankje met hapjes of 
platen draaien op verzoek. We nodigen u uit om
eigen muziek mee te nemen en te vertellen wat u
er zo leuk aan vindt. Het streven is dat de
middagen met regelmaat flink opgevrolijkt gaan
worden door live muziek.

Dank aan onze Vrienden
We hebben in de weekenden extra tijd voor
bewoners van Kleinschalig wonen. Hierbij wordt
er dankbaar gebruik gemaakt van de tovertafel
en de braintrainer die dankzij de Vrienden van
het Gasthuis aangeschaft konden worden. 

Het afgelopen jaar konden dankzij de Vrienden
veel optredens plaatsvinden. De bewoners
hebben enorm genoten en dan genieten wij, van
de Activiteitenbegeleiding, mee.

Appeltjes uit eigen tuin
Deze appeltaarten zijn gemaakt van appels uit
de tuin van locatie Davidshof. Hoe leuk en lekker.
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Vieringen in Wervershof 
In de maand december gaan de
gebruikelijke wekelijkse activiteiten door.  In
overleg met bewoners wordt afgesproken of
de activiteiten tussen Kerst en Oud en Nieuw
doorgaan. Blijft u de activiteitenkalender
volgen! Hieronder alvast een voorproefje van
de speciale december en januari activiteiten.

3 December gaan een aantal bewoners op
uitnodiging naar de voorstelling van ' Het schaep
met de 5 pooten' in de Flint, aangeboden door
de vrienden van het Gasthuis. Wij bedanken de
Vrienden heel hartelijk hiervoor en wij verheugen
ons op een hele leuke avond.

5 December vieren we het Sinterklaasfeest in de
Marktplaats. Bewoners zijn vanaf 14.30 uur
welkom voor warme chocolademelk en wat
lekkers. Er wordt een quizprogramma
aangeboden door een echte quizmaster.
Sinterklaas zal in de middag de locatie
Wervershof bezoeken in gezelschap van een Piet.
Hij zal de bewoners van Zorg Thuis in de
Marktplaats begroeten. Bewoners van
Kleinschalig wonen kunnen Sint en Piet op de
woningen verwachten vanaf 15.00 uur.
 
In de week na Sinterklaas zullen de
verschillende ruimtes versierd gaan worden in
kerstsfeer. Net als andere jaren zal een groep
vrijwilligers hiervoor zorg dragen. Dat is ieder jaar
weer een enorme klus. Wij zijn de vrijwilligers dan
ook erg dankbaar dat zij die klus op zich willen
nemen.
 
12 December zal Kevin met zijn dansgroep
optreden in theater de Icoon.
 
13 December is er een bingo met prijsjes in
kerstsfeer. Om 15.00 uur bent u welkom in de
Brasserie.
 
14 December kunt u amandelkransjes komen
bakken bij de aktiviteitenbegeleiding om 15.00
uur.

20 December: Kerstdiner voor bewoners van Zorg
Thuis.

Zaterdag 21 december kunt u een kerststukje
maken onder leiding van Elise van Vught in de
Marktplaats om 15.00 uur. We vragen een
bijdrage voor de materiaalkosten van 3 euro.
 
Zondag 22 december komt er een zanggroepje
optreden in de Marktplaats. Zij zullen
kerstliederen ten gehore brengen. Na het
optreden gaan zij naar de woningen van de
bewoners van Kleinschalig wonen om
kerstliederen zingen.
 
Maandag 23 december is er een kerkdienst in
de Marktplaats om 16.00 uur.
 
31 December bieden we een
Oudjaarsprogramma aan in de Marktplaats. U
bent welkom vanaf 14.30 uur met koffie/thee en
natuurlijk een oliebol of appelflap. De keuken
verzorgt een feestelijke maaltijd op de tijd die u
gewend bent: 17.30 uur. In de avond wordt er in
de binnentuin vuurwerk afgestoken waarna we
de avond gezamenlijk afsluiten.
 
2 januari 2020 Nieuwjaarsborrel voor bewo-
ners, medewerkers, vrijwilligers 15.30 - 16.30 uur.

Met pensioen

Een gezellig afscheid in verband met de
pensionering van onze collega Martine van
Holstein. Martine bedankt voor alles en geniet!
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Wensfee op bezoek 
Op 4 november is de Wensfee op bezoek
geweest op de Toren. Gastvrouw Lena had een
wens ingediend bij de Wensfee. Op de Toren
willen de medewerkers belevingsgerichte
aktiviteiten aan gaan bieden aan de bewoners.
Om die reden vroegen zij allerlei bakbenodigd-
heden aan de Wensfee. De Wensfee heeft deze
wens kunnen realiseren en de medewerkers en
bewoners blij kunnen maken met allerlei
bakspullen. Zo kunnen zij ermee aan de slag om
er heerlijke baksels mee te maken. Vrijdag wordt
voortaan bakdag op de Toren.

De Wensfee wenst jullie veel plezier en succes!

Aktiviteitenbegeleiding locatie Wervershof

Een tafel vol speelgoed!
Er zijn bewoners op Kleinschalig Wonen die erg
veel plezier beleven aan 'ontdekkings- en
ontwikkelings' speelgoed. Zij kunnen dan tijdens
een activiteit gezellig bij en met de andere
deelnemers in de ruimte van de
activiteitenbegeleiding aanwezig zijn en
tegelijkertijd op een eigen manier met materiaal
bezig zijn.

Wat een geluk hadden wij dat de kinderen van
Broeder Casper hiermee uitgespeeld waren! Op

Aan de kibbeling
Tijdens de barbecue werd voor alle hulp de heer
Frits Schuring en zijn dochter Nancy Jongenotter
bedankt voor alles wat zij doen voor Wervershof.
Symbolisch werd hen 'een vrijdagmiddag 
kibbeling' voor alle bewoners van Kleinschalig
wonen als cadeau aangeboden.
Sanne IJdo, teamleider Kleinschalig Wonen
reageerde als volgt: "Het was een DAVEREND
succes!!! De cliënten hebben enorm genoten! En
het personeel ook! Ook de familie Schuring was
erbij en vond het geweldig! Dus bij deze dank
voor deze traktatie namens geheel Kleinschalig
wonen. Fijn dat we dit zo samen met bewoners,
mantelzorgers en medewerkers/
vrijwilligers hebben gedaan."

een mooie dinsdagmorgen vonden we een
enorme tas met speelgoed. Wij vinden het leuk
om Casper en Tessa op deze manier nog eens
extra te bedanken. Het speelgoed krijgt hier een
mooi tweede leven!

En ook leuk: Jos Pothof, voorzitter van de
Vriendenstichting, biedt tulpenbollen aan voor
de tuinen van locatie Wervershof en Davidshof.
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Time slips
De afgelopen 7 weken hebben we een stageplek
geboden aan drie stagiaires van de hogeschool
Vaktherapie. Zij specialiseren zich in de
doelgroep ouderen/ouderen met dementie.
Omdat time slips een tot nu toe onbekende
methodiek is voor de hogeschool, hebben we de
stagaires daarin opgeleid. Time slips is immers
een bijzonder waardevolle en vreugdevolle
methodiek waar zoveel mogelijk mensen mee
zouden moeten werken.

Iedere maandagmiddag hebben we met een
vaste groep bewoners en de stagiaires verhalen
gemaakt aan de hand van foto’s. De verstrooide
professor is hier een voorbeeld van. Het lijkt
misschien makkelijk maar dat is het zeker niet!
Alle verhalen zijn gebundeld in een map en
tijdens de laatste bijeenkomst hebben bewoners
en stagiaires samen het voorblad gemaakt met
als titel: ‘Onze verhalen’.

Ook hebben we liedjes gezongen, live begeleid
op gitaar. Liedjes waarmee we elke week de
activiteit mee zijn geëindigd.

We hebben hele leuke weken gehad met z'n
allen en hopen dat Esther, Sem en Katy nog heel
vaak time slips zullen doen met de bewoners.

Een verstrooide
professor

 
Water met allemaal eilandjes er in.
Deze man
Met een hoedje, koffertje en parapluutje
De hoed heeft hij zelf niet op het eilandje gelegd.
Ik denk dat het weggewaaid is
Hij is aan het kijken of hij het terug kan krijgen
Ik denk niet dat hij het redt
Ik vind het knap gevaarlijk wat hij doet
Hij moet beter op zichzelf passen
Al die troep op die eilandjes!
Je weet niet eens hoe diep het water is
Hij kijkt naar zijn tasje, het is niet van hem
Het is heel vervelend en ingewikkeld
Het tasje op het ene, het hoedje op het andere
eiland. Hij is ook ergens anders
Een geklede man, kostuum, een mooi kostuum
Op reis is hij
Misschien heeft hij de koffer van zich af gesmeten
Voddenbaaltje dat kostuum
Er zitten lekkere hapjes in de tas
Er zit werk van kantoor in
Hij is advocaat, er zitten bewijsstukken in, daar
moet hij zuinig mee zijn
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De situatie is gecreëerd door een fotograaf in de
donkere kamer
De man heet notaris van Dam
Hij is per ongeluk uit de boot gevallen en hier
terecht gekomen
Hij heeft geen telefoon bij zich
Hij kan niet goed zwemmen, dat wordt nog wat
Hij denkt: wat moet ik nou?
Misschien heeft hij iets bij zich wat geluid kan
maken, wat te horen is
Heel in de verte zie ik een bootje
Een boot waagt zich niet tussen die kleine
schotsen
Hij zat zo geconcentreerd de stukken te lezen dat
hij is afgedreven.
Het zal wel goed aflopen
Of misschien wel niet
Meestal lopen verhalen goed af
Hij was op reis, er zitten etenswaren in de tas
Gewoon laten redden door een helikopter, die
gaat hem redden
Ter land, ter zee of in de lucht
Hij gaat heen waar hij wezen moet
De spullen laat hij liggen, of toch niet
Hij gaat naar de markt, verkoopt het daar.
Dan houdt hij er nog iets goeds aan over

Hoor en Zie bus
 
Misschien
heeft u
het al
gezien?
Eens in
de twee

weken, op de woensdagochtend, staat bij de
buitenuitgang naast de Marktplaats (op het
binnenplein tussen Blok A en Blok B) de Hoor en
Zie bus. U kunt er terecht voor een bril of een
deskundige oogmeting. De mobiele opticien
heeft de meest geavanceerde apparatuur voor
oogmeting bij de hand. Tijd: 09.00-12.00 uur. 

Dit is een proef om te bekijken of er voldoende
belangstelling voor is. Daarna wordt besloten of
de bus ook interessant is voor locatie Davidshof.

Wordt verwacht.....
We zijn al druk bezig met het programma voor
2020. Het is altijd erg leuk om nu al wat
prachtige voorstellingen te kunnen boeken!
 
Een greep uit dat wat komen gaat:
Theatergroep Mooi Weer speelt op 18 januari
2020 'Op het terras" een muzikaal spektakel
waarin café-eigenaar Gerrit en zijn kersverse
serveerster Vivi voor het nodige vermaak
zorgen.
 

Op 27 maart 2020 is er een liedjesprogramma
' Allemaal anders', een nieuwe voorstelling
over diversiteit van Harald Veenstra. De
voorstelling gaat om de eigenheid van mensen
op allerlei gebieden. Geen twee personen op
de wereld zijn gelijk en dat is juist leuk. Dat
geeft kleur aan het leven maar soms moeten
we aan elkaar wennen omdat we bijvoorbeeld
een andere geaardheid, geloof of huidskleur
hebben. In dit programma leren we elkaar op
een postieve en vrolijke manier wat beter
kennen. Herkenbaar en begripvol omdat we
nu eenmaal .... allemaal anders zijn!

Dianne Maaskant en Maaike Kruis,
Activiteitenbegeleiding Wervershof
 

 
 
 
We wensen iedereen
hele fijne en gezellige
dagen toe.
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Verbeterde akoestiek

Speciale panelen zorgen in Brasserie Sofie, het
restaurant op locatie Wervershof, voor een
verbetering van de akoestiek. Voor de zomer
heeft firma Akoestiekexpert uit De Bilt ook het
Atrium, diverse kantoren en het restaurant op
locatie Davidshof voorzien van
geluidsabsorberende panelen.

Gerlina Pols, teamleider Horeca en Gastvrijheid:
“We kregen daar al veel positieve reacties op. Je
merkt echt het verschil. Niet alleen bewoners en
medewerkers zijn blij met de verbeterde
akoestiek, ook qua vormgeving krijgen we
complimenten. De speciale panelen zijn zo
opgehangen dat het een mooi lijnenspel
oplevert, passend bij de ruimte.”

Door de goede ervaring is besloten om ook de
Brasserie aan te pakken. Gerlina: “Bij gastvrijheid
hoort ook dat je je op je gemak voelt in een
ruimte. Als er veel na-galm-tijd is, moet je meer
moeite doen om je verstaanbaar te maken. Dit
geldt voor vergaderruimtes maar ook voor
ruimtes waar meerdere mensen elkaar
ontmoeten. Niks vervelender dan dat je je
tafelgenoot niet goed kan verstaan.”

In ruimtes waar veel harde materialen zijn
toegepast heeft men vaak last van hinderlijke
echo’s die het moeilijk maken om elkaar te
verstaan. De akoestiek in de Brasserie werd
inderdaad als storend ervaren. Ook daar
zijn prachtige hoge plafonds, harde vloeren en
wanden. Gerlina: “Samen met Akoestiekexpert
hebben we goed gekeken naar de ruimte. De
panelen zijn er in diverse uitvoeringen. We

hebben qua kleur en vorm gekozen voor panelen
die geen afbreuk doen aan de sfeer van de
ruimte. Er zijn zowel panelen op de wanden als
aan het plafond bevestigd. We hopen en
verwachten hiermee dat men zich fijn zal voelen
in de Brasserie."

De Stichting Vrienden van het Gasthuis is bereid
gevonden om de helft van de investering voor
haar rekening te nemen. Het Gasthuis is blij dat
cliënten en familieleden/naasten van cliënten
donaties doen aan de Vriendenstichting
waardoor dit mogelijk werd.

In klederdracht
Tijdens de
Visserijdagen in
Spakenburg liepen
vrijwilligers Wil en
Riet oud-collega
Tilinde tegen het lijf.
Geheel in stijl, zo
ook haar zoontje
Lex. Tilinde werkte
bij ons als activi-
teitenbegeleidster.

Wat is de herfst mooi

Wat is de herfst toch mooi. Hanneke Turnhout 
maakte deze prachtig kleurrijke foto's.
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Voorproeven voor kerst

Restaurant De Brasserie van het St. Pieters en
Bloklands Gasthuis was in oktober al even in
kerstsfeer. Voor de wintereditie van Served, een
uitgave van Bidfood, was ons mooie restaurant
op locatie Wervershof het decor voor de kerstfoto
bij het artikel: ‘The most wonderful time’.

De culinair adviseur van Bidfood bereidde drie
gerechten voor die door een aantal van onze
bewoners werden voorgeproefd. Een goed
moment voor onze kok en zijn collega’s van het
restaurant om alvast inspiratie op te doen voor
het kerstdiner. Het voor- en nagerecht vielen in de
smaak en komen terug op het kerstmenu.

Mag ik je wat vragen? 
 
Naam: Ina
Klaverstijn
 
Leeftijd: 65 jaar
 
Functie in het
Gasthuis: 
Administratief
medewerker

Wat vind je prettig
aan het werken in
het Gasthuis? 
Dat het een kleine
organisatie is
waardoor je heel
veel collega’s en

helaas wat minder bewoners kent.

Waar krijg je energie van? Wandelen en fietsen
in de buitenlucht

Welk boek ben je momenteel aan het lezen? Ik
begin net aan de reeks De Zussen van de Maan.

Wat is je favoriete film of muzieknummer?
De meeste Fantasie films zoals Harry Potter en De
Ring Triologie.

Wat zou je heel graag (nog) eens willen doen?
Een keer teruggaan naar Canada samen met
man en kinderen en de plaatsen bezoeken waar
ik als klein meisje gewoond hebt.

Bij welke gebeurtenis in de geschiedenis had
je bij willen zijn? Ik kijk liever naar de toekomst.

Wat is één van je favoriete quotes of
gezegdes? Gewoon doorgaan

De vraag van Mirjam Korndewal aan Ina: wat
ga je het meest missen van PBG? De sociale
contacten. De praatjes in de gang of bij de koffie
dat is wat ik waarschijnlijk het meeste zal gaan
missen.
 

Dank aan bewoners
Dank aan de bewoners die hebben gefungeerd
als vraagbaak/sparringpartner voor het project
vervroegd onderhoud vanuit Portaal. Namens
Portaal ontvingen zij hiervoor een attentie. Goed
en fijn om dit zo met elkaar te hebben gedaan.

 

Wesley van Wijk,
Teamleider verhuur en onderhoud 
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En tot slot: aan wie wil jij de pen doorgeven?
Aan Hilda van Overeem omdat wij elkaar al
vanaf het begin dat ik hier kwam werken
(2001) kennen. Vraag aan Hilda: wat vind je het
leukste aan werken in de keuken en restaurant?
 
Noot van de redactie: Inmiddels geniet Ina van
haar persioen; het is haar van harte gegund!

Nieuw ECD-systeem

Het Gasthuis is in november overgegaan op een
nieuw electronisch clientensysteem (ECD): ONS.
Dus iedereen moet even wennen aan een
nieuwe manier van werken. Voortaan wordt er
gewerkt op tablets voor het invoeren van de
gegevens. Medewerkers kunnen daardoor in de
huiskamer van de bewoner alle gegevens inzien
en direct aanpassen. Een efficiënte manier van
werken waar we blij mee zijn.

50 Tinten herfst  
Het Vathorst koor heeft samen met het
Middelpunt koor een concert gegeven in
november: 50 tinten herfst. Het was een concert
voor de bewoners van Wervershof en andere
belangstellenden.

Uw mening telt!
In augustus is er een cliënttevredenheids-
onderzoek geweest onder de cliënten van Zorg
Thuis van locatie Wervershof en locatie
Davidshof. In totaal hebben 48 cliënten de
vragenlijst ingevuld, dit is 45%. Onze hartelijke
dank daarvoor.

Een korte samenvatting van de resultaten. Het
Gasthuis wordt gewaardeerd met een gemiddeld
cijfer van 7,4 op een schaal van 1 tot en met 10.
Cliënten zijn vooral tevreden over de inzet, de
aandacht en betrokkenheid van de
zorgverleners. Zij zijn ook tevreden over hun
woonsituatie en voelen zich veilig in het Gasthuis.
Als verbeterpunten worden genoemd: de
beschikbaarheid van vaste medewerkers en de
voedingskwaliteit van de warme maaltijden. Deze
punten worden meegenomen in het jaarplan 
2020 van het Gasthuis. De teamleiders bespreken
de resultaten met hun teams en met de cliënten.
Ook de gezamenlijke Cliëntenraad heeft de
resultaten ontvangen.

Veilige deuren
Achter deze deuren is het veilig
mag je zijn wie ie bent
kan je gewoon jezelf zijn
ook als je niemand meer kent.

Wees maar niet bang
hier mag je dwalen
ben je de weg even kwijt
dan komen wij je halen en
zorgen voor jou
zodat je niet zult verdwalen.

Hier is het veilig
zorgen we voor jou
geven we knuffels
en zeggen
Ik hou van jou
Hier achter deze veilige deuren.
 
Tekst: Jannie Simon-van den Pol
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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, Kim en Gijs,
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 Kim, verpleegkundige.

Ik heb altijd iets willen doen om anderen te
helpen. Ook enkele familieleden zijn actief in de
medische wereld of in de hulpverlening. Dat
maakte dat ik heb gekozen voor de opleiding tot
verpleegkundige.

Als de bewoners tevreden zijn met de zorg die we
bieden en zij daardoor hun dagelijkse leven
kunnen oppakken, ondanks de hulp die zij nodig
hebben, geeft dat mij voldoening. Ik ben
erachter gekomen dat je mensen al met hele
kleine dingen blij kan maken. Dat maakt mijn
dag dan ook weer goed. Daarnaast ben ik
sociaal en vind ik het fijn om met mensen om te
gaan.

Als verpleegkundige moet je flexibel zijn. Geen
dag is hetzelfde, je weet nooit vooraf wat er op je
af komt. Je voert medische handelingen uit,
maakt ondertussen een praatje, doet een deel
aan administratie. Dat maakt het werken in de
zorg heel divers. Theorie is leuk om te leren, maar
dan zit je in de schoolbanken. Een realistisch
beeld van wat de zorg echt inhoudt, merk je pas
in de praktijk. Het is echt mooi om iets voor een
ander te kunnen betekenen.

 
"Het is echt mooi om iets voor een ander

te kunnen betekenen."

Cultureel Erfgoed
“Ja, laat maar langzaam zakken, het gaat goed
zo.” In de hal van locatie Davidshof is een team
van specialisten druk doende om de grote
schilderijen van de wanden te halen.

Schilderijrestaurator Han Boersma vertelt: “De
schilderijlijsten worden gerestaureerd. Het
bijzondere is dat dit de originele lijsten zijn die ook
echt bij de doeken horen. Enkele tientallen jaren
geleden zijn de doeken zelf gerestaureerd. De
doeken zijn stabiel, er hoeft aan het werk zelf nu
niets te gebeuren. Hier en daar is het werk iets
verkleurd maar daar wordt de conditie niet
slechter van.”

De schilderijen zijn met een lift van de wand
gehaald. Restauratoren Michiel en Angela van
den Ent nemen de lijsten mee naar hun
werkplaats. Zij zijn meubelrestauratoren en
restaureren meubels en houten objecten voor
andere antiquairs en bedrijven.
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“Een hele klus nog”, licht Angela van den Ent toe.
“Zo’n schilderij weegt rond de 80 kilo. Nadat de
schilderijen van de wand zijn, halen we eerst heel
voorzichtig het doek uit de sponning. De lijsten
zelf worden in één stuk vervoerd. We zullen in
onze werkplaats alle losse stukjes in de lijst weer
netjes vastmaken en de hele lijst retoucheren.”
Het restaureren van de houten lijsten neemt
ongeveer een maand in beslag. Mogelijk dat ze
bij het uitkomen van deze Verbinding al weer
keurig op hun plek hangen.

Van onze Vrienden
Het jaar 2019 is al weer bijna voorbij en dan
starten we  met de twintiger jaren uit de 21e
eeuw. Dan zie je maar hoe snel de tijd gaat. Het
is al ruim 18 maanden geleden dat we het
625- jarig bestaan vierden van ons Gasthuis. De
geschiedenis van het huis gaat dus terug tot
1393; toen was zelfs Michelangelo, de grote
Italiaanse architect en kunstenaar nog niet eens
geboren!
 
We moeten ons gelukkig prijzen dat het Gasthuis
er nog is en dat het zich door de eeuwen heen
heeft aangepast aan wat er nodig was om de
zorgtaken te kunnen blijven uitoefenen en ook nu
nog steeds voldoet aan de eisen van deze tijd.
Dat maakt het heel bijzonder om in dit Gasthuis
te wonen, te werken en bij te dragen via
bijvoorbeeld de stichting Vrienden van het Sint
Pieters en Bloklands Gasthuis.
 
De stichting Vrienden wil graag bijdragen aan
het welzijn en welbevinden van de bewoners voor
zover dat niet kan uit reguliere geldstromen. Bij
een zich alsmaar verder terugtrekkende overheid
wordt in toenemende mate een beroep gedaan
op onze stichting. Wij zijn op onze beurt weer
afhankelijk van donaties van particulieren en
instanties om ons werk goed te kunnen doen. We

zijn dan ook blij met elke financiële steun van
buitenaf. Begin dit jaar zijn we heel ruim bedacht
door een oud-bewoner maar we zijn ook echt
geholpen met ieder bedrag.

We hebben regelmatig overleg met het bestuur,
zorgmanagement en de activiteitenbegeleidsters
van het Gasthuis over verbeteringen in de twee
huizen, alles steeds voor de verbetering van het
comfort en het levensgeluk van onze bewoners.
Zo hebben we dit jaar een flink aantal zaken
kunnen realiseren, grote en kleine dingen.
Grote dingen gaan om het verbeteren van de
akoestiek in Wervershof en Davidshof, het
aanleggen van de belevingstuin op Wervershof,
de jeu de boulebaan; dan gaat het echt om
forse bedragen.
 
Maar we hebben gelukkig ook duo-fietsen
kunnen aanschaffen, waarbij we geweldige hulp
hebben gekregen van familie van een bewoner,
tovertafels, braintrainers, het beplakken van
deuren met mooie motieven; allemaal zaken om
de bewoners een fijnere tijd te bezorgen binnen
ons Gasthuis. Wij worden ook heel blij om te
kunnen bijdragen aan zaken als amusement,
zang- en dansmiddagen, het bezoek aan een
museum, het vieren van koningsdag,
theaterbezoek, lichtjesavond, enz.
 
Als stichting Vrienden van willen we nog heel
lang doorgaan met het steunen van allerlei
activiteiten en projecten, die direct ten goede
komen van onze bewoners. Als u of uw familie
suggesties heeft, laat het ons dan weten. Wij
doen verslag van ons werk via dit blad, maar u
kunt ons ook volgen op www.vriendenpbg.nl
Jos Pothof, voorzitter 
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Ondernemingsraad
Voorzitter: Michaela de Boer
or@pietersenbloklands.nl
 
Medewerker Klachtenopvang
Wil Ellenbroek
email: klachtenopvang@pietersenbloklands.nl
of via het secretariaat 033 4345600
 
Geestelijk Verzorger
Ds. René Rosmolen
email: r.rosmolen@pietersenbloklands.nl
Aanwezig op woensdag: locatie Wervershof van
9.00-12.00 uur en locatie Davidshof van
14.30-16.30 uur.
 
Stichting Vrienden van St. Pieters en Bloklands
Gasthuis
Voorzitter: Jos Pothof
Wervershoofstraat 157, 3826 EM Amersfoort.
email: info@vriendenpbgasthuis.nl
telefoon: 033 4345600
website: www.vriendenpbg.nl
IBAN NL81 ABNA0467215219
 

 

 
 
 

Redactie Verbinding
Anneke van de Laar en Barbara Smit
email: verbinding@pietersenbloklands.nl
telefoon: 033 4345600
 
Mocht u geen prijs meer stellen op het
ontvangen van de Verbinding, wilt u dit dan
aan de redactie doorgeven. 

Goed om te weten
 
Locatie gegevens Wervershof (hoofdlocatie)
Wervershoofstraat 157
3826 EM Amersfoort
telefoon: 033 4345600
email: info@pietersenbloklands.nl
 
Locatie gegevens 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
 
Bestuurder Bob Pluijter, spreekuur
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.
 
Gezamenlijke Cliëntenraad
Voorzitter: Mieke Peels
email: clientenraad@pietersenbloklands.nl
Postadres: Wervershoofstraat 157
3826 EM Amersfoort
 
Zorgbemiddeling
Anneke van Immerzeel
Alice Jager
telefoon: 033 4216500email:
zorgbemiddeling@pietersenbloklands.nl

 


