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leuk en positief om te merken, hoe snel 
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. Dat maakt
ons samen eigenaar van het Gasthuis, ieder met
een bijdrage in 2020. Ik wens u leesplezier met
deze eerste Verbinding in 2020.

Bob Pluijter, bestuurder

Van de bestuurder
Bij het schrijven van deze woorden voor de
Verbinding is een storm net achter de rug. Krijgen
we nog winter of stappen we in een vroeg
voorjaar? De voorspelbaarheid van de
temperatuur in de seizoenen was vroeger al
lastig, maar met de verandering van het klimaat
is voorspellen een nog meer ongewisse bezigheid
geworden.
 
Het St. Pieters en Bloklands Gasthuis is 2020 goed
begonnen. De nieuwjaarsrecepties op beide
locaties werden goed bezocht en snel daarna is
het ritme in de zorg van elke dag en van elke
week weer terug gekomen.
Het jaar 2020 is begonnen, de zorg vraagt
aandacht, we heten nieuwe medewerkers
welkom, facilitair zijn er allerlei vraagstukken die
oplossing vragen, allerlei overleg en afstemming
is weer gestart, de cliëntenraad en de
ondernemingsraad zijn in beweging, de
begroting is verspreid en door de hele
organisatie heen gebeuren er mooie dingen.
Het is als een tweeluik; we zijn druk doende om
de resultaten van vorig jaar te verantwoorden
met rapportages en natuurlijk de jaarrekening.
Tegelijkertijd is de energie en de focus ook op het
nieuwe jaar gericht.  
 
In Davidshof en Wervershof gebeurt veel. Met veel
activiteiten voor bewoners elke week.
Wij heten nieuwe medewerkers welkom. Het is
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Recentelijk hebben
wij via onze
Informatiebrief en
huisorgaan de
Verbinding u een

toelichting gegeven over de werkzaamheden
van de gezamenlijke Cliëntenraad “GCR” en u
geïnformeerd over de Wet medezeggenschap
cliënten zorginstellingen “WmcZ”.  Om alle
neuzen dezelfde kant op te laten kijken is een
landelijk congres omtrent dit thema
georganiseerd.

Gefeliciteerd! 
Het St. Pieters en Bloklands Gasthuis bestaat op 
2 april 627 jaar.
 

 
 
 
 
 
       

Op 2 april 1393 heeft de de gemeenteraad van
Amersfoort het ‘Nye Gasthuys bij die Spoeye’,
vlakbij de Koppelpoort, de formele
rechtserkenning gegeven. Sindsdien heeft ons
Gasthuis haar maatschappelijke functie, het
bieden van zorg en huisvesting in het centrum
van Amersfoort waargemaakt tot op de dag van
vandaag. Waarvan de laatste jaren zelfs met een
2e locatie in de wijk Vathorst van Amersfoort.

Van de redactie
Iedere keer maken we de Verbinding met veel
plezier. Met elkaar, met dank aan een ieder die
ook deze keer weer een bijdrage heeft
aangeleverd. Omdat de Verbinding niet iedere
maand uitkomt blikken we soms terug en kijken
we ook graag vooruit. Komen inmiddels de
krokussen al (vervroegd) uit de grond, we
willen toch nog even stilstaan bij de afgelopen
vieringen in december. We plaatsen
regelmatig berichten op Facebook, Instagram,
onze website en soms op LinkedIn. We beseffen
ons ook dat niet iedereen deze 'sociale' media
volgen. Vandaar, in dit nummer, een
compilatie met een greep uit de vele
december-foto's en soms een terugblik op deze
mooie momenten.

Meer ruimte om de belangen te
behartigen van de bewoners

                    
Het landelijke congres cliëntenraden
´veerkrachtig samenwerken´. 
Op 4 december jl. werd  het congres bijgewoond
door vier leden van de GCR. Eén van de
mededelingen op het congres was dat de wet
WmcZ 2018 een feit is en vanaf medio juli 2020
effectief zal worden toegepast. Een nieuw
onderdeel van deze wet is “inspraak”.
De GCR krijgt meer bevoegdheden, rechten en
plichten. Hierdoor zal de relatie van de GCR met
bestuurders en managers veranderen. De wet
stimuleert meer betrokkenheid voor
cliënten, naasten en de GCR.
Cliëntenparticipatie, door mee te praten en mee
te denken. Meer ruimte om de belangen te
behartigen van de bewoners.
                                                                                   
Doel van ´inspraak´.
Met de inspraak komt St. Pieters en Bloklands
Gasthuis (PBG) te weten wat voor de cliënt en
naasten belangrijk is. Dit kan PBG regelen door
onderzoeken te doen, of door gesprekken te
organiseren tussen cliënten, naasten en
zorgmedewerkers. PBG dient te luisteren naar de
uitkomsten van de onderzoeken en gesprekken
en dit te delen met de GCR. Het doel van de
inspraak is dat je steeds met elkaar in gesprek
bent, dat je wordt gehoord als cliënt en naasten.
Dat er iets gebeurt met de uitkomsten van
inspraak en dat iedereen te horen krijgt wat er
met de uitkomsten is gedaan.  Zo kun je zorgen
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Optredens in Davidshof
23 februari: Carnaval met optreden 15:00-16:30
uur.

1 maart: Muziek, restaurant 15:00-16:30 uur.

15 maart: Optreden restaurant 15:00-16:30 uur.

29 maart: Optreden Zomertijd 15:00-16:30 uur.

10 april: Duo Dolce Melodia, piano en cello in
goede vrijdag sfeer van 15:00-16:30 uur.

18 april: Smartlappenfestival, de hele dag.

21 april (optie) Koninklijk bevrijdingsspel met
optreden, in de middag.

10 mei: Optreden Moederdag 15:00-16:30 uur.

5 juni: koor Levenslang zang 15:00-16:30 uur.

21 juni: Vaderdag optreden 15:00-16:30 uur.

Illi-tv op proef in
Davidshof 
Illi-tv bevat levensverhalen van de bewoners,
muziektherapie, beweegoefeningen,
geheugentrainer, herkenbare beelden en nog
veel meer. Dit alles wordt getoond op de televisie
in de gemeenschappelijke huiskamer.

Vanaf tablet of telefoon is illi-tv eenvoudig te
bedienen. Daarnaast heeft illi-tv ook een heel
mooi dagprogramma! Dit programma gaat mee
in de structuur van de dag en houdt rekening
met de tijd, datum, seizoen en omgeving van de
zorglocatie. 

 

 
Gebruikerservaring: “Mijn tante geniet van de
foto’s op illi-tv, en wij met haar. Bij elke foto
komen de verhalen naar boven. Van de
familieleden en de plekken op die foto, inclusief
details die zelfs wij niet kenden,¨ vertelt een
mantelzorger die gebruik maakt van illi-tv.
 
“Er is rust in de huiskamer. Niet de hele dag de TV
op 1 zender die in de ochtend wordt aangezet
maar toepasselijk beeld en geluid. Het is
makkelijk om een bewoner door de persoonlijke
benadering tot rust te brengen,¨ aldus een
activiteitenbegeleidster.
 
De presentatie maakte ons jaren geleden al
enthousiast, we zijn blij dat we nu kunnen starten
met de proefperiode.
 
Activiteitenbegeleiding,
Davidshof

Alle bloemen van morgen
zitten in de zaden van vandaag

voor een goed leven van cliënten “met de
bewoners moet het goed gaan”.
Als GCR hebben wij in de afgelopen periode al
een dergelijke relatie met de bestuurder en
managers opgebouwd en is er al reeds sprake
van effectieve inspraak.

In het december nummer van de Verbinding is
aan u abusievelijk doorgegeven, dat klachten
ook bij de GCR gemeld kunnen worden. Dit moet
zijn: klachten kunt u indienen via
klachtenopvang, de heer Wil Ellenbroek, email:
klachtenopvang@pietersenbloklands.nl of via het
secretariaat 033-4345600.

De gezamenlijke Cliëntenraad,
Vice voorzitter en secretaris Chris Steijger
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Studenten stropen
mouwen op in Gasthuis
In het St. Pieters en Bloklands Gasthuis zijn HBO-
en WO-studenten gestart om huishoudelijke
vaardigheden op te doen in de praktijk. Het
Gasthuis, locatie Davidshof, is daarmee een
leerlocatie voor nieuwe medewerkers van Emile
Thuiszorg. Iedere student doorloopt de interne
academie van Emile Thuiszorg om opgeleid te
worden tot veelzijdige wijkverpleeghulp. Voor de
studenten een mooie bijverdienste en een
leerzame werkplek om kennis te maken met het
werken in een zorginstelling.

“Niet omdat zij allemaal de zorg in willen, maar
omdat zij naast hun studie een zinnige bijbaan
willen hebben¨, vertelt Wytse Niepoth, teamleider
Zorg Thuis. “Ik vind het een geweldig initiatief. Dit
zijn studenten die bijvoorbeeld rechten,
communicatie of bedrijfskunde studeren en zich
naast hun studie maatschappelijk willen
inzetten.”

Na een succesvolle proefperiode wordt de
samenwerking tussen Emile Thuiszorg en het
St. Pieters en Bloklands Gasthuis
voortgezet. Niepoth: “We zijn in het najaar van
2019 gestart met de try-out periode. De aandacht
van de studenten is extra, het komt bovenop de
zorg die we al verlenen. Het is zo goed bevallen
dat we de samenwerking voortzetten. Emile
Thuiszorg leidt de studenten op, wij bieden de
leeromgeving en de studenten hebben zo een
mooie bijbaan in het voordeel van de bewoners.

High tea
December, een feestmaand óók op de afdeling
Kleinschalig wonen, locatie Davidshof. In de
compilatie elders in deze Verbinding ziet u de
sfeerbeelden van de vieringen.

Door de medewerkers, direct betrokkenen en de
bewoners werd op 9 december een 'high tea'
georganiseerd. Op de feestelijk gedekte tafels
werden alle lekkernijen uitgestald, tjonge wat ’n
keus en veel variaties, aangeleverd door direct
betrokkenen. Onder het genot van héérlijke
drankjes en sapjes was het smullen geblazen.

 
 
 

Op de achtergrond klonken fraaie kerstliederen,
terwijl ook diverse songs van de favoriete zanger
Elvis Presley regelmatig waren te horen. De
bewoners kunnen terugblikken op een gezellige,
spontane en sfeervolle 'high tea'. Namens de
bewoners, allen bedankt voor deze geweldige
middagen. Het was TOP! 
C. Steijger
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Een win-win situatie voor alle betrokkenen.”

Lieke Zigenhorn, verantwoordelijk voor de
opleiding binnen Emile: “Het is elke keer weer zo
bijzonder hoeveel energie de nieuwe Emilers
halen uit het contact met de bewoners van
Davidshof. Voor ze aanbellen, vinden ze het vaak
nog wel spannend, maar aan het eind van de
dienst zitten ze boordevol verhalen over hun
‘proefdiensten’ bij de bewoners.”

Emile Thuiszorg werd in 2011 verkozen tot de
zorgheld van Nederland door het ministerie van
VWS en werd in 2014 tot slimste bedrijf van
Nederland uitgeroepen.

 

Op de foto´s: studenten met bewoners
(gemaakt door Emile)

Exposities Davidshof
Het Atrium op locatie Davidshof is een prachtige
ruimte voor het exposeren van schilderijen en
kunst. Om de paar maanden zijn er weer andere
werken te zien.

 

 
 
Thuiskomen
Het jaar werd geopend met een expostie van de
heer Charles Westerhout, bewoner van
Kleinschalig wonen, die op 1 januari zijn 90-ste
verjaardag vierde. Zijn vrouw, mevrouw Ineke
Westerhout zei hierover: "Een bezoek aan de
expositie is ook voor mijn man meteen een
moment van ontmoeting. Je drinkt samen een
kop koffie en haalt aan de hand van de
schilderijen herinneringen op. Het is een beetje
thuiskomen in je eigen omgeving. Een prachtige
manier om stil te staan bij zijn 90-ste verjaardag."
 
Passie
Momenteel, nog tot 2 maart, kunt u de
schilderijen zien van Marijke Wouterse. Zij heeft
de afgelopen jaren op diverse locaties in
Amersfoort geëxposeerd. Wouterse: "Begin van
de eeuwwisseling ben ik eerst begonnen met
tekenen en daarna mat aquarelleren. Het is mijn
passie geworden. Het geeft me ontspanning en
het is een leuke hobby." Om haar techniek te
verbeteren heeft zij een cursus aquarelleren
gevolgd bij een professionele schilder. "Met een
kleine groep mede-hobbyisten blijf ik op les, we
komen regelmatig bij elkaar en beoordelen
elkaars werk."

Bij de expositie ligt een schrift waar bezoekers
een reactie in kunnen schrijven.

Een bewoner van Kleinschalig wonen helpt onze
huismeester August met het plakken van een
fietsband. 

Helpende handen

5Nummer 1, jaargang 5

Vanuit locatie Davidshof



Deurstickers True Doors
De deurstickers van True Doors hebben de
gangen van locatie Davidshof veranderd in een
sfeervolle straat. Een straat waar de bewoners
wonen en meer een thuisgevoel ervaren. Dat is
belangrijk, want dit is hun thuis geworden. 

True Doors is een simpel idee met een groot
effect. Op de slaapkamerdeuren van de
bewoners zijn op maat gemaakte deurstickers
geplakt. Deze persoonlijke touch van de deuren
stimuleert het welzijn van de bewoners. Voor de
bewoners met dementie helpen de afbeeldingen
ook om hun slaapkamer te vinden en te
herkennen.

Herinneringsbericht 
In augustus 2019 hebben alle 1e
contactpersonen van bewoners van Kleinschalig
wonen, locatie Davidshof een brief gehad van
Bob Pluijter, bestuurder van het St. Pieters en
Bloklands Gasthuis, over de vaststelling van
nieuwe adressen door de gemeente. Deze
nieuwe adressen zijn per 1 december 2019
ingegaan. Met ingang van 01-03-2020 worden de
oude adressen geblokkeerd door Burgerzaken.
Als het goed is, hebben alle 1e contactpersonen
van de gemeente hierover inmiddels bericht
gekregen. Formele instanties zoals

Amersfoort City Trail
Op 22 maart vindt de Amersfoort City Trail plaats.
Het gaat de deelnemer er niet om hoe hard hij of
zij rent, er is namelijk geen tijdregistratie. De City
Trail is een run en draait om de ervaring en de
beleving. De (hard)loper geniet vooral van het
unieke parcours en de bijzondere locaties die hij
of zij passeert of doorkruist. Dit jaar komen de
runners bijvoorbeeld ook door het Gasthuis
(Davidshof), bibliotheek Eemland en de
Brandweerkazerne.

Een groep enthousiaste medewerkers van het
Gasthuis gaat meedoen aan de run. Ze mogen
kiezen voor de 6 of 12 kilometer. Vooraf gaat de
groep 6 x trainen. PBG-runners, veel succes!
 

overheidsinstellingen en zorgverzekeraars
ontvangen automatisch bericht.
 
Vergeet u niet om voor 1 maart 2020 het
nieuwe adres door te geven aan andere
bedrijven en instanties (zoals banken,
verenigingen, goede doelen, e.d.) en aan
mensen van wie u het belangrijk vindt dat zij
het juiste adres hebben (vrienden, familie). 

Voor vragen kunt u contact opnemen met
info@pietersenbloklands.nl.

Wist u dat...
...u een duofiets kunt reserveren om samen
met één van uw naasten of met een vrijwilliger
te gaan fietsen? U kunt de fiets reserveren bij
de receptie. Op de dag dat u gaat fietsen kunt
u daar ook de sleutel en de gebruiksaanwijzing
halen.

Wist u dat...
het Gasthuis een dierentuinpas heeft waar u
gebruik van kunt maken? U betaalt een eigen
bijdrage en uw begeleider mag gratis mee. De
pas kan bij de receptie worden gereserveerd.
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De wonderfoon
In september 2019 kwam de wonderfoon
'dementie telefoon' op het nieuws. Ik dacht gelijk:
dat wil ik ook gaan maken voor Kleinschalig
wonen. Het heeft even geduurd om alle
onderdelen in huis te krijgen en de telefoon om
te bouwen naar een wonderfoon. November was
het dan eindelijk zover en was de wonderfoon
klaar voor gebruik. De ouderwetse PTT telefoon
werd gelijk met open armen ontvangen met zijn
30 liedjes die erop kunnen.

Het is bijzonder hoe
enthousiast de
mensen erop
reageren. Mocht je
de wonderfoon willen
zien of gebruiken,
deze is beschikbaar
op de Toren. 

Met vriendelijke
groet,
Melissa Wiekenkamp,
Helpende
 

Gasthuis in aquarel
Inge Vos van de Amersfoortse gidsen maakte
twaalf nieuwe aquarellen van haar favoriete
plekken in de stad. Al deze werken zijn te zien in
de Amersfoort Kalender 2020. Ze tekende onder
andere de Onze Lieve Vrouwetoren, Kuiperij
Meester en het Sluisje. Zo maakte ze ook een
prachtige aquarel van het St. Pieters en Bloklands
Gasthuis aan de Davidshof. Over al die plekken
schreef ze er wat bij. Meer informatie, kijk dan op
de site www.amersfoortsegidsen.nl/kalender.
 

Spiegeltje, spiegeltje.... 
Zoals elk jaar is het Gasthuis weer een kwaliteit
spiegel voorgehouden door een extern bureau.
Gedurende 2 dagen hebben 2 medewerkers van
dat bureau meegelopen en gesproken met
diverse medewerkers, cliënten en de
gezamenlijke cliëntenraad en vrijwilligers.
Centrale vraag: 'doen we de juiste dingen en
doen we de juiste dingen goed?' 
 
De auditoren hebben in die 2 dagen veel mooie
dingen gezien. Cliënten en medewerkers zijn
tevreden over het Gasthuis. Er wordt gewerkt
vanuit persoonsgerichte zorg met aandacht voor
naasten van de bewoners. Er is een cultuur van
samen doen, leren, groeien en ontwikkelen.  

Met de punten ter verbetering zijn we al aan de
slag gegaan. Zo komt er een actuele, centrale
registratie van medewerkers met betrekking tot
bepaalde verpleegtechnische handelingen.

Uit de kast...
Dianne (actviteitenbegeleiding) heeft een leuke
ontdekking gedaan. In de hal van Wervershof
staat een grote antieke kast, waarin spullen
staan voor de diverse activiteiten.

In de kast bevindt zich een briefje met data vanaf
1874. Het blijkt een rooster van apothekers te zijn
voor het afleveren van medicijnen aan het
St. Pieters en Bloklands Gasthuis.  
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Sfeervolle vieringen
Zoals beloofd blikken we nog even terug.
Zonder volledig te zijn, dat is haast onmogelijk.
Wat een fijne en sfeervolle dagen hebben we
mee mogen maken. Met geplande en
georganiseerde diners maar ook door niet
geplande en enthousiaste initiatieven. Zoals
die van Alice (Zorg Thuis) die tijdens kerst eigen
gebakken taarten kwam brengen voor de
bewoners.

Bij het Havik zette een medewerker bij de
kerstmaaltijd een grote schaal gevulde flapjes
neer. Een recept uit Soedan. Haar moeder had
ze gemaakt en haar broer kwam ze met de
trein, uit Groningen (!), brengen naar
Amersfoort. Wat een betrokkenheid, dit is zeer
gewaardeerd. Het was heerlijk.

Dank ook aan de vrijwilligers die er elk jaar
weer voor zorgen dat de bomen en de ruimtes
zo mooi versierd zijn. Wat een werk is het ieder
jaar weer maar wat fijn dat jullie er zijn!
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Hoog bezoek
Hilarische momenten op 5 december. De
Goedheiligman liep ook ons huis niet stilletjes
voorbij. Op beide locaties bezocht hij zowel de
bewoners van Zorg Thuis als Kleinschalig
wonen. De pieten op locatie Davidshof kozen
de duofiets als verantwoord vervoermiddel. De
goed geïnformeerde Sint wist opvallend veel
details te vertellen.

Vreemde vogel
Er is een ‘vreemde vogel’ waargenomen in de
tuin op locatie Wervershof. Als u de vogel van
dichterbij bekijkt, ziet u dat deze is gemaakt van
allerlei stukken gereedschap. Met dank aan de
heer Schuring die deze vogel gemaakt heeft en
aan ons geschonken heeft en, u ziet, hij voelt zich
al helemaal thuis in onze binnentuin!

Uit de spruitjestijd

 
Cliënten van Stichting Amerpoort zijn in de
Brasserie druk in de weer met het schoonmaken
van de spruitjes. De cliënten van locatie Foortse
Brug uit Vathorst helpen ons elke donderdag op
locatie Wervershof, van klusjes in de binnentuin
tot het rondbrengen van koffie en het doen van
licht huishoudelijk werk. Super dat jullie dit doen!
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Tijd en aandacht 
Vorige maand gingen we de drempel over van
een nieuw jaar. Zelfs van een nieuw decennium.
Ik hoor veel mensen zeggen dat zij aan het begin
van een nieuw jaar even moeten wennen, even
moeten opstarten. Je kijkt aan het begin van zo’n
nieuw jaar terug op de tijd die geweest is, en ook
een beetje vooruit: wat zal de toekomst brengen?
 
Ik zelf moest daarbij denken aan het woord ‘tijd’.
We kennen de uitdrukkingen daar over: tijd heelt
alle wonden….tijd kan je opslokken…. tijd kan je
doen verslijten. Toch als je er over nadenkt, kun
je je afvragen: ‘Wat is tijd?’.
 
De kerkvader Augustinus heeft daar mooi over
geschreven. Hij ging op zoek naar de betekenis
van ‘tijd’. Hij schrijft in zijn Belijdenissen: “Als
niemand het me vraagt, dan weet ik het; maar
als ik het wil uitleggen aan iemand die me ernaar
vraagt, dan weet ik het niet”. Augustinus zegt:
Natuurlijk kennen wij het verleden en de
toekomst, maar als wij over verleden en toekomst
denken en praten, zijn dat indelingen die wij zelf
maken. Het verleden en de toekomst bestaan
niet ergens buiten ons, wij leven in het heden.
Altijd in het heden.
En als de mensen zeggen: ‘het zijn slechte tijden’
dan hebben de mensen de tijd slecht gemaakt.
En als mensen zeggen: ‘het zijn goede tijden’,
dan hebben mensen de tijden goed gemaakt.
Laten we dus liever zelf goed leven, dan worden
de tijden vanzelf goed. Wij zijn de tijden. Zoals wij
zijn, zijn de tijden.
Ik vind zijn inzichten nog steeds
behartigenswaardig voor onze moderne tijd.
 
Kun je ook even uit de tijd zijn? Ergens helemaal
in opgaan en de tijd even vergeten? Volgens mij
heeft dat met aandacht te maken. Echte
aandacht laat je de tijd even vergeten. Als je
echt aandachtig met iemand in gesprek bent,
kijk je niet op je horloge. Het lijkt dan of de tijd
even stil staat.
 
Ik kwam ergens een mooi gedicht tegen over
aandacht. Ik geef het u graag door.

Aandacht is eerbiedig
Ze dringt zich niet op
Ze kan wachten
Ze laat vertrouwen groeien

Aandacht is ontvankelijk
Ze stelt zich open
Ze leeft zich in
Ze kan ontvangen

Aandacht is tijd
Ze neemt de tijd
Ze jaagt niet op
Ze overhaast zich niet

Aandacht is attent
Ze ziet het kleine
Ze vergeet het niet
Ze doet wat ze zegt

Aandacht is trouw
Ze blijft komen
Ze houdt de lange duur vol
Ze komt in moeilijke tijden

Aandacht is aanwezigheid
Ze kent de waarde van “er zijn”
Ze weet stil te zijn
Ze is eenvoudig

Aandacht heelt onze wonden
Aandacht versterkt onze innerlijke kracht
Aandacht schept gemeenschap

Gelukkig de mens die aandacht schenkt
En die aandacht ontvangt.
(Marinus van den Berg).
 
Ik wens ons een jaar van aandacht toe. Een tijd
van aandacht voor en met elkaar.

 
 

 
 

René Rosmolen,
Geestelijk verzorger
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Trots op EVV'ers

Vijf medewerkers hebben hun diploma EVV, Eerst
Verantwoordelijk Verzorgende, behaald. We zijn
trots op hen en blij met dit resultaat. Mariska, Lisa
en Anita werken op Kleinschalig wonen
Davidshof. Roeli en Heidi werken op locatie
Wervershof, Zorg Thuis: gefeliciteerd!
 

Bezoek aan musical
Bewoners van het Gasthuis bezochten eind 2019
de musical 't Schaep met de 5 pooten in Flint
Amersfoort. De Vrienden van het St. Pieters en
Bloklands Gasthuis hadden de entreekaarten
voor de bewoners beschikbaar gesteld. Het werd
een geslaagde avond met ‘We benne op de
wereld om mekaar te helpen niewaar’ en ‘Het zal
je kind maar wezen’. Vriendenstichting, namens
de bewoners bedankt voor deze gezellige avond.

De nieuwe donorwet 
Vanaf 1 juli 2020 gaat de nieuwe donorwet in,
elke Nederlander boven de 18 jaar staat dan in
het Donorregister. In dit register vult u in, of u na
uw overlijden wel of geen organen en weefsels
aan een patiënt wilt geven. Voorbeelden van
organen zijn een nier of longen. Voorbeelden
van weefsels zijn huid of bloedvaten. Als u uw
keuze invult, weten uw naasten of u wel of niet
orgaandonor wilt worden. U vult uw keuze in op
www.donorregister.nl

Vult u geen keuze in voor 1 juli 2020, dan komt
er bij uw naam ‘Geen bezwaar tegen orgaan’.
Dat betekent dat uw organen na uw overlijden
naar een patiënt kunnen gaan.

U wordt de komende tijd via de televisie en
brieven geïnformeerd door de overheid over
het nieuwe donorregister.
 
Voor meer informatie: https://www.
transplantatiestichting.nl/page/belangrijke-
vragen-en-antwoorden.

bron: folder Het nieuwe donorregister van
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en
Sport
 

 

Als vroeg krokussen bloeien,
dan zullen ze met de koude stoeien
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In de prijzen
Marion Klappe (verzorgende Kleinschalig wonen
Wervershof, zie foto) heeft 'de Hof' opgegeven
toen electro World Weterings uit Hoevelaken op
Facebook de vraag stelde wie er een gratis Smart
TV verdiende.

Ze heeft de tv gewonnen!  Arjan Molenaar heeft
hem overhandigd op de Hof aan Marion. Electro
World heeft erna ook een leuke prijs gemaakt
voor de aanschaf van een Smart TV voor elke
woning. De bewoners maken er al dankbaar
gebruik van want nu kunnen ze tv-programma 's
terugkijken of via Youtube muziek of filmpjes
opzetten. Dit helpt het woongenot te verhogen
voor de bewoners.

Met vriendelijke groet,
Sanne IJdo, teamleider KSW Wervershof

Wie de schoen past....
 
 
En dan kom je op
locatie Wervershof
ineens zomaar een
paar schoenen met
een briefje tegen.
 
' Wie ze aan kan
mag ze hebben,
maat 38.
Wil'

Indische macaroni
Regelmatig komen bewoners bij  het kantoor van
de activiteitenbegeleiders een praatje maken.
De heer Molensky kwam vertellen dat hij oud en
nieuw ging vieren met familie en dat hij daarvoor
Indische macaroni ging maken.

De volgende dag kwam hij ons, op lunchtijd,
verrassen met zelfgemaakte Indische macaroni.
Een hele leuke verrassing. Wij hebben er met
elkaar een gezellig lunchmoment van gemaakt
en genoten van de zelfgemaakte macaroni.
 
Maaike Kruis, Dianne Maaskant
Activiteitenbegeleiding locatie Wervershof

Repaircafé in Vathorst
In Wervershof kan men op 7 maart weer terecht
voor het Repair Café Vathorst. Is er een blouse
stuk, naadje los, een apparaat kapot, computer
stuk? Vrijwilligers van het Repair Café helpen u
graag. Zij zijn er tussen 10.30 en 13.00 uur. Er zijn
geen kosten aan verbonden, eventuele
onderdelen zijn wel voor eigen rekening. Een
vrijwillige bijdrage is altijd welkom. Aanmelden is
niet nodig.
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Bowser trouwe bezoeker
Elke derde maandag van de maand komt Iris,
vrijwilligster, met hond Bowser op bezoek bij de
bewoners van Kleinschalig wonen. Zij gaat dan
met Bowser bij de woningen op bezoek bij
bewoners die het fijn vinden om de hond te
aaien en te knuffelen. Dit tot groot plezier van
veel bewoners en Bowser laat het allemaal
gelaten over zich heen komen.

Voor de gelegenheid was Bowser op de foto
verkleed. Een mooi moment om Bowser en Iris en
de baasjes van Bowser (want het is niet de hond
van Iris) te bedanken voor hun bezoekjes. Zij
doen er veel bewoners iedere keer weer een
groot plezier mee.

Dianne Maaskant, Maaike Kruis,
Activiteitenbegeleiding locatie Wervershof
             

Elke dag een draadje

 
Elke dag een stukje en dan heb je aan het eind
van het jaar een mooie lappendeken! Deze
deken is gemaakt door een trouwe bezoekster
van de handwerkgroep op donderdagochtend.

De kaarten-maak-groep
Lijkt kaarten maken u ook leuk, maar denkt u dat
het te moeilijk voor u is? Kom dan gerust eens
een kijkje nemen. Vrijwilligers kunnen u verder op
weg helpen.

We zijn de kaarten-maak-groep en zijn er elke
donderdagmiddag van 14.00 – 16.00 uur.

Ook alleen voor een kopje koffie bent u van harte
welkom.
 

Wist u dat...
...elke eerste en derde woensdag van de maand
Joanna van het naaiatelier er is? Zij kan kleine
verstel werkzaamheden voor u doen. Er wordt
een kleine bijdrage gevraagd voor de gebruikte
materialen. ’s Morgens is zij op locatie Davidshof
en ’s middags is zij op locatie Wervershof. 
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30 Jaar bij het Gasthuis
Marian Hameka: 30 jaar in dienst van het St.
Pieters en Bloklands Gasthuis. Voor velen zal zij
een bekend gezicht zijn. Marian, hoewel een
beetje ongemakkelijk ermee (ze staat niet graag
in de belangstelling) wilde de redactie toch het
een en ander vertellen. We gaan zitten aan een
tafel in de Gasteling.

Davidshof
Marian: “Ik ben in 1990 begonnen op locatie
Davidshof als voedingsassistente en als winkel-
beheerster. Dat was echt een flinke winkel hoor,
net zo groot als de Marktplaats op Wervershof.”
Marian pakt er de foto bij, zij achter de balie met
de winkelwagens op de achtergrond. “Hartstikke
leuke tijd gehad, je kent iedereen, je spreekt veel
mensen. Het was sowieso een leuke tijd. We
hadden veel lol met elkaar en hielden wel van
een geintje. Zo herinner ik mij nog dat we de
snoeren van de stofzuiger rond de trapleuning
hadden gedrapeerd. Of alle spullen uit de kar
van de huishouding verspreid hadden neer-
gelegd over de hele gang. Tja dat kon toen
nog.”

 

Collega´s uit de keuken schuiven aan,
waaronder Hilda. ¨Wat een leuke foto, dat
herinner ik me nog goed.¨ Op de foto Pebbels,

het hondje van Marian dat zij elke dag meenam
naar het Gasthuis. Hier was Marian 12,5 jaar in
dienst. Pebbels was kind aan huis en bracht een
hoop gezelligheid mee. “Ik heb wel eens
meegemaakt dat een bewoner speciaal voor
Pebbels een gehaktbal in haar tas had
meegenomen, vertelt Marian.” Hilda vult aan:
¨Waar Marian was, daar was Pebbels. En als ze
haar even kwijt was, deden we de deur van de lift
voor Pebbels open, drukten op de volgende
verdieping en daar zocht ze Marian dan zelf weer
op.¨ 

Naar Wervershof
Toen locatie Wervershof openging, startte Marian
er weer als voedingsassistente en inmiddels
bestiert ze er samen met de collega´s de
Gasteling. Hoe ziet een dag van Marian eruit? ¨Ik
zorg voor de broodrondes ´s morgens, doe de
bestellingen, help bijvoorbeeld mee bij het
maken van een nieuwe menukaart, zet alles klaar
zodat de Gasteling om 10 uur open kan waar ik
dan als gastvrouw werk. Kortom: er zit voldoende
uitdaging in, geen dag is hetzelfde. Dat heb ik
ook nodig om het leuk te houden. Daarnaast
ervaar ik het werken binnen ons team als heel
prettig. We staan open voor elkaars feedback, de
sfeer is goed waardoor we eerlijk kunnen zijn
tegen elkaar.¨

De Gasteling is een plek voor ontmoeting tussen
bewoners, voor familie en bewoners uit de wijk.
Marian: ¨We proberen zoveel mogelijk aan de
vraag te voldoen. Het doet me dan ook goed als
je bewoners regelmatig terugziet. Er is genoeg te
doen en ik vind het leuk om te kijken hoe het nog
beter kan. Nee, die afgelopen 30 jaar zijn er zo-
veel veranderingen geweest, dat er afwisseling
genoeg was. Die jaren zijn voorbij gevlogen!"
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Geheugenkoor zoekt
pianist(e)
Voor ons nieuw op te richten geheugenkoor zijn
wij op zoek naar een pianist/begeleider (man/
vrouw).

Het geheugenkoor is een koor voor mensen met
dementie en hun partner/mantelzorger/
vriend(in). We komen 1 keer in de week bij elkaar
om een uurtje of anderhalf de liedjes te zingen
die bij de deelnemers nog goed in het geheugen
zitten. Dit onder de muzikale (bege)leiding van
de pianst.

Ervaring en/of affiniteit met de doelgroep vinden
wij wenselijk. Dag en tijd in overleg en afhankelijk
van de mogelijkheden van de pianist/
begeleider. Er staat een financiële (onkosten)-
vergoeding tegenover. Voor meer
informatie: activiteitenbegeleiding Wervershof,
033 4345600.
Of per mail d.maaskant@pietersenbloklands.nl

Mag ik je wat vragen? 
Naam: Hilda van Overeem
Leeftijd: 58 jaar
Functie in het Gasthuis: Kok

Wat vind je prettig aan het werken in het
Gasthuis? Lekker koken voor onze cliënten, en
mijn collega’s van ons team.
 
Welk boek ben je momenteel aan het lezen? 
De titel van het boek die ik aan het lezen ben, is
Honingtranen, schrijfster Nafisa Haji. Erg mooi en
ontroerend.

Wat is je favoriete film of muzieknummer? 
Groot fan van motown muziek.
 
Wat zou je heel graag (nog) eens willen doen? 
Een bed en breakfast op Gran Canaria
beginnen. Ha, ha, blijft een droom, denk ik.
 
Bij welke gebeurtenis in de geschiedenis had
je bij willen zijn? Geen, ik kijk liever naar de
toekomst.

Wat is één van je favoriete quotes of
gezegdes? Samen staan we sterk.

Wat vind je het leukste aan werken in de
keuken en restaurant? Het leukste is het bezig
zijn met bereiden van eten, vooral op
feestdagen. En leuk om, als er tijd voor is, een
praatje te maken met onze cliënten.
 
Aan wie wil je de pen doorgeven? Ik geef de
pen door aan Wilma Jansen en mijn vraag is: wat
is een leuke anekdote wat je hebt meegemaakt
tijdens het werk.
 
Op de foto staat Hilda links.

Samen staan we sterk
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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

Instagram
pietersenbloklandsgasthuis
 
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
Marga van den Berg
telefoon: 033 4216500
email:zorgbemiddeling@pietersenbloklands.nl

 

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@vriendenpbg.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. 

Waardeert u onze zorg?
Geef uw mening op www.zorgkaartnederland.nl

 
 


