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Van de bestuurder
Bij het schrijven van deze woorden voor De
Verbinding is de verruiming van de
bezoekregeling net op gang gekomen. De deur
ging weer open op een kier in locatie Davidshof
op 13 mei, met 1 bezoeker per bewoner per
week. Locatie Wervershof volgde snel, op 27 mei.
Wat maakten we veel mee: vreugde, blijdschap,
traantje pinken. En wat was de afgelopen
periode moeilijk voor velen van ons: met
onzekerheid, met alleen zijn, met het omgaan
met een onduidelijk perspectief. Deze maanden
zijn voor iedereen heel intensief geweest. Samen
gingen wij half maart na de ‘lock down van de
verpleeghuizen’ op een soort van reis voor een
onbekende tijd, door een onbekend ruig
landschap. We begonnen samen met bewoners,
familie, medewerkers en vrijwilligers aan een
tocht die niemand gewenst had maar die ons
overkwam door het coronavirus. Wij leerden ons
er mee te verhouden. We kregen een tocht met
best veel onzekerheden. En met onbekendheden
en onduidelijkheden. Een tocht waarbij we onze
stemming meestal goed hielden ondanks de
stress die het opriep, we bleven optimistisch,
saamhorig, soms zelfs intiem in de manier hoe we
naar elkaar luisterden en elkaar opbeurden en
opfleurden! Daarmee kregen we heel bijzondere
maanden die we niet snel zullen vergeten. 
 
Zo het jaar 2020 begonnen is, positief, zo is het
ook afgelopen maanden goed gegaan binnen

de bijzondere omstandigheden die er waren. In
Davidshof en Wervershof gebeurt veel. Met veel
activiteiten voor bewoners elke week, 7 dagen
per week. In april vierden we traditiegetrouw onze
verjaardag, dit jaar bestonden we 627 jaar! Ook
heetten wij nieuwe medewerkers welkom. Het is
leuk en positief om te merken, hoe snel nieuwe
medewerkers zich thuis voelen bij ons. Via deze
Verbinding of op andere wijze zullen wij
zorgdragen dat ieder goed aan u wordt
voorgesteld.
 
De samenwerking, wisselwerking, aandacht, 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 nieuwe
Verbinding.
Bob Pluijter, bestuurder

Warmte van het Gasthuis     Goede zorg     Verbinding     Leren



Eindelijk weer bezoek
Op 14 mei verscheen in het AD een artikel over
het bezoek van Piet Gorzeman aan zijn vrouw
Evelyne. "Piet Gorzeman (77) uit Hoevelaken
mocht vandaag als een van de eerste
Nederlanders weer op bezoek bij zijn vrouw in het
verzorgingstehuis, bij wijze van proef. Dat zorgde
voor een emotioneel, maar vooral heel blij
weerzien in het St. Pieters en Bloklands Gasthuis in
Amersfoort."

Foto: Saskia van Berdenis van Berlekom (AD)

Het St. Pieters en Bloklands Gasthuis, locatie
Davidshof, is namelijk door het kabinet gevraagd
om als een van de 25 verzorgingshuizen in
Nederland mee te doen aan een proef om
bezoekers weer toe te laten. Dat doen ze maar al
te graag, want dat is hartstikke belangrijk voor
hun bewoners, ziet ook verpleegkundige Marlies
Leenen. ,,Maandag 11 mei mochten we het
nieuws met hen delen en ik zag alleen nog
glunderende mensen, stralende gezichten. En
vooral die ogen, die sprankeling extra energie.
Dat is echt wat het dan doet.”

Privé foto Piet Gorzeman en zijn vrouw Evelyne

Green Deal
Het Gasthuis gaat aan de slag om duurzamer te
worden. Op 8 juni tekenen we met de gemeente
Amersfoort en de provincie Utrecht de ‘Green
Deal’. Dat wordt een belangrijk startpunt voor
een duurzamer St. Pieters en Bloklands Gasthuis!
Via de Green Deal krijgen we ook veel
ondersteuning van de provincie, Milieuplatform
Zorg en andere instellingen die ermee bezig zijn.

Imke Houben is op 1 april begonnen als
adviseur/ projectleider Duurzaamheid en gaat
voor ons aan de slag om het Gasthuis duurzamer
te maken.

Onderscheiden
Het heeft Zijne
Majesteit de Koning
behaagd om aan
Betty de Liever-
Cohen een
Koninklijke
onderscheiding toe
te kennen.

Betty doet onder andere vrijwilligerswerk bij het St.
Pieters en Bloklands Gasthuis.

In april is zij in een persoonlijk telefoongesprek
door de burgemeester van Amersfoort, L. Bolsius
van deze eervolle onderscheiding op de hoogte
gebracht. Betty is tot Lid in de Orde van Oranje-
Nassau benoemd.

Betty doet heel veel vrijwilligerswerk, soms al meer
dan 40 jaar en al die instanties hebben
gezamenlijk een aanvraag voor deze
onderscheiding gedaan. De eisen voor een
dergelijke aanvraag zijn hoog.

Binnen ons Gasthuis op locatie Wervershof helpt
zij bewoners met de Tovertafel en is betrokken bij
Bewegen bij de thee. Van harte gefeliciteerd en
welverdiend!
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Stil op straat

 
De redactie hoorde van activiteitenbegeleider
Maaike dat bewoners soms vragen: Hoe is het
buiten? Tja, hoe is het buiten. We kunnen u
melden: er is in een korte tijd heel erg veel
veranderd. Vele bedrijven en winkels moesten
(noodgedwongen) sluiten. De supermarkten zijn
gewoon open.

In het begin van deze hele corona periode,
bedachten de winkeliers snelle oplossingen om
het winkelen en afrekenen veilig te houden. Bij de
kassa's hadden ze rollen met doorzichtig folie
opgehangen waarachter de dames en heren
achter de kassa zich enigszins veilig waanden. Al
snel werd dat professioneler aangepakt en
kwamen er schermen van plexiglas. Deze
aanbieders van plexiglas doen inmiddels goede
zaken. Nu staan of hangen er in winkels dus
plexiglas of glazen wanden. Betalen doen we
met de pin om het aantal contactmomenten zo
laag mogelijk te houden.
Bepaalde schappen met handzeep of -gels
waren eerst helemaal leeg. Inmiddels is alles
weer een beetje normaler en worden ook dat
soort dingen weer aangevuld. Ga je
boodschappen doen bij de supermarkt dan
hoeft er nu even geen muntje in de kar. Er staat
namelijk iemand elke kar netjes schoon te vegen
met een doek met schoonmaakmiddel. Iedereen
doet ontzettend zijn best doet om verspreiding
zoveel mogelijk tegen te gaan. Want gevraagd
wordt: blijf zoveel als mogelijk thuis of doe met
één persoon tegelijk boodschappen.

Binnen families wordt geregeld dat voor de opa's
en oma's de boodschappen worden gehaald
zodat zij zelf de winkel niet in hoeven. Heel
verstandig, al zijn de producten op de opa en

oma-lijstjes soms zo anders dan je gewend bent
dat het bijna een speurtocht wordt door de
winkel. 'Vergeten groentes' die door oma nog
echt niet vergeten zijn: hoe zien ze eruit?

Op de vloeren van de winkels staan pijlen, er is
namelijk eenrichtingsverkeer. Je mag het
winkelpad maar op 1 manier inrijden, de
boodschappenkar moet je verplicht vast blijven
houden. Dat is echt wennen maar zo blijf je in
ieder geval op 1,5 meter afstand van elkaar.
Mocht je wat vergeten zijn, dan mag je nog
feestelijk een tweede ronde rijden want
omdraaien en teruglopen mag uiteraard niet.

Aangekomen bij de kassa geven stickers op de
grond aan waar je moet blijven wachten zodat je
niet te dicht op elkaar staat. De 1,5 meter
maatschappij is overal te zien. Je rekent af met
de pin, de caissière achter het glas kun je ineens
moeilijker verstaan (er zit een wandje tussen), de
bon mag je zelf uit het apparaat halen.

Op straat is het stil, vooral op de tijden dat het
normaal zo druk was. Geen ochtendspits, geen
file. Bijna iedereen werkt thuis en dus staan de
straten vol met geparkeerde auto's. De
medewerkers werken of thuis aan alles door (zie
elders in de Verbinding) of op de locaties, samen
en met elkaar voor de bewoners. Om dat te
onderstrepen werd op locatie Wervershof dit
prachtige spandoek onthuld, gemaakt door onze
gastvrouwen.
 
"Lieve bewoners, u bent niet alleen, wij zijn er voor
u. Alle medewerkers."
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Ook bij bewoners hangen mooie teksten op
deuren of ramen. In het Atrium op Davidshof
staat: Samen sterk. En zo is het. De
activiteitenbegeleiders bieden op beide locaties
passende activiteiten aan, we krijgen post,
tekeningen en attenties, bloemen en chocola
van (buurt)bewoners en ondernemers. Heel erg
hartverwarmend! 'Buiten' denkt aan u, aan ons.
In deze Verbinding nemen we u daarin mee,
zonder volledig te kunnen zijn. Heel langzaam
worden de eerste stappen weer gezet, mogen de
scholen weer open. Maar voor velen geldt nog
steeds: blijf zoveel mogelijk thuis.

We wensen iedereen -ondanks alles- het
allerbeste!

De redactie

Hart voor de zorg
Op een mooie dag in mei ontvingen wij dit
Spakenburgs hart. "Voor alle medewerkers van
PBG hartelijk dank voor al jullie inzet". Dit kregen
wij aangeboden door de Gezamenlijke
cliëntenraad. Heerlijk en zeer gewaardeerd!
 

Zingen geeft ruimte!
En we vrolijken er van op. Vanaf 6 april zijn de
zangvogels op locatie Wervershof elke woensdag
en vrijdag paraat. Alle bewoners, de woningen
en de zusters hebben het zangvogelboek
ontvangen. Vanuit de binnentuin en vanaf de
galerij zingen we tweemaal per week uit volle
borst ons mooiste lied; hier ontmoeten we elkaar.

Miniatuur Gasthuis 

Deze maquette laat zien in welke perioden de
verschillende delen van de gebouwen bij
Davidshof zijn gerealiseerd. Dit startte in ca. 1490
met de bouw van de kapel (onderdeel van de
huidige Mannenzaal). Het meest recent is het
Atrium dat in 2012 tot stand kwam. De maquette
staat nu nog opgeslagen. We hopen deze in het
najaar tentoon te kunnen stellen in de Linnenkast
in het Atrium.

Tineke van de Bovenkamp
Management assistent PBG Beleggingen en
Cultureel Erfgoed
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Koningsdag 2020 met muziek in de binnentuinen

Koningsdag op beide locaties. Karin Brons en La Donna Mobile zongen en speelden gezellige liedjes.
Op Davidshof werd een leuke bingo aangeboden door de bedrijven van de Nieuwe Stad.

Podcast van stadsdominee
Ds. Diederiek van Loo, stadsdominee Amersfoort, verzorgt een dagelijkse podcast: Luistertroost. Geen
kerkdiensten, maar toch een goed woord? Daarvoor is *Luistertroost* bedoeld, een podcast in deze
tijden van onzekerheid en verwarring. De stadsdominee is te beluisteren via https://stadsdominee.
nl/luistertroost of kerkliedwiki.nl en dan luistertroost aanklikken.Een podcast is een audiouitzending
en lijkt veel op een radio-uitzending. Er wordt namelijk ook alleen met geluid gecommuniceerd, soms
wordt er gepraat en soms is er muziek.
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Van een thuiswerker..
De tafel bedekt met een enorme berg papier,
een koffiecontainer met mok, een glas en een
fles spa met bubbels. Netjes in de kleren,
opgemaakt en met goede zin. Ik ben er klaar
voor: mijn eerste thuiswerkdag. Vast van overtuigt
om ‘goed’ thuis te werken: kleden alsof ik naar
het werk ga, mezelf zoals gewoonlijk verzorgen,
met regelmaat een pauze nemen en op een vast
tijdstip lunchen.  
De tafel staat in de woonkamer dus heb ik met
man en honden afspraken gemaakt wanneer ik
te storen ben, en vooral wanneer niet. Man houdt
zich voorbeeldig aan de afspraken en over het
huishouden hoef ik me geen zorgen te maken.
De honden hebben het minder goed begrepen
en komen regelmatig met een bal of een stuk
touw aanzetten. Omdat ik ze negeer wordt er
andere munitie ingezet; een verdwaalde
zakdoek, een schoen en zelfs een deurmat
worden me aangeboden. Toch lukt het ons om
een manier te vinden waarin iedereen kan
gedijen en ik mijn aandacht kan besteden aan
het werk. Rust, reinheid en regelmaat.

Een maand later ziet de tafel er nog steeds
hetzelfde uit en de afspraken met man en
honden gelden ook nog steeds. Ik zelf zie er wel
wat anders uit. Mijn ‘werk’kleding is inmiddels
vervangen door vrijetijdskleding, mijn gezicht
zonder make-up en mijn haren in een (het-is-nog-
net-geen knot) knot. Af en toe ontsnapt me een
boer van al die spa met bubbels. U kent het
misschien wel; zo eentje die oplucht en
geluidstechnisch ver draagt. Als ik dan ook nog
eens tegen de computer begin te praten
verzucht manlief: ‘Het wordt dat tijd je naar het
werk gaat en weer onder de mensen komt’. Ik
pruttel tegen, want thuiswerken is zo gek nog
niet. Hoewel, diep in mijn hart begin ik de
bewoners en mijn collega’s wel te missen. Ik word
goed op de hoogte gehouden wat er speelt in
het Gasthuis, maar het knaagt toch wel beetje
aan me dat ik er niet kan zijn.  

Dan wordt mijn partner opgeroepen voor zijn
operatie en daarna ziet mijn wereld er totaal
anders uit. Ik ben mantelzorger geworden; bed

en wond verschonen, helpen met aan- en
uikleden, paar maal per dag de honden uitlaten,
koken en ga zo maar door. Weg met de rust en
de regelmaat. Met de reinheid zit het wel goed; ik
zuig stof, doe de afwas, was het beddengoed en
ook de toiletten moeten eraan geloven. Alles om
een infectie te vermijden. Ergens tussen al die
bezigheden door, vind ik mezelf terug achter de
computer om wat werk te verzetten.

's Avonds als ik de man heb uitgelaten en de
honden heb ingestopt (oh nee, andersom dus)
rol ik in bed en denk ik bij mezelf ‘thuiswerken is
op dit moment zo gek nog niet.’‘

Anneke van de Laar
beleidsmedewerker zorg en kwaliteit

Bloemetje verdiend

 
Helden in de zorg, helden op je werk, helden in
de familiekring. 'Zij verdient een bloemetje'. Bij
Ladyline uit Ede mocht men aangeven wie
daarvoor in aanmerking zou komen. En hoe leuk:
onze collega en zorgmanager Geralde
Schreuder was de gelukkige en ontving thuis en
voor het St. Pieters en Bloklands Gasthuis een
enorme bos bloemen.

Met ingang van 1 juni wijzigt de functie van
Geralde Schreuder in het St. Pieters en Bloklands
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Wat gaan we doen? 
Wat zijn er al leuke dingen voorbij gekomen. Met
bijzondere vogelshows op beide locaties, vele
optredens van (bekende) zangers en
muzikanten.

Wij hopen eind mei en begin juni in ieder geval
voor u te kunnen organiseren:
Hollands glorie, waarbij we een beetje leuk en
extra denken op veilige afstand met reuzen vier
op een rij. Een beetje leuk en veilig prijsjes
winnen met blik gooien. Of op veilige afstand
bewegen met boerenmidgetgolf. 
Hollands glorie vergt de juiste voorbereiding door
de geldende maatregelen. Wij organiseren dit
heel zorgvuldig. Dit zal bijvoorbeeld betekenen
dat we niet allemaal tegelijk samen kunnen
komen in de binnentuin en dat we niet allemaal
tegelijkertijd van Hollands glorie kunnen
genieten. Wij zorgen dat het passend verloopt.

We hopen Guido de jongleur te mogen
ontvangen met een bijzondere jongleurs show in
de binnentuin, die ook vanaf de galerij heel goed
te volgen is (hij gooit immers dingen in de lucht).
Bruidsmodeshow: medewerksters showen live op
de tuincatwalk hun trouwjurk /trouwpak..inclusief
feestelijke verhalen, aankleding, hapjes,
drankjes, muziekjes en zo voorts! Via de
activiteitenroosters houden we u op de hoogte.
Activiteitenbegeleiding Wervershof

Dansen met Kevin
Met het mooie weer neemt Kevin (verzorgende IG
en dansbroeder) de bewoners mee naar buiten.
Dansen met Kevin, het ziet er altijd leuk uit. En:
goed om te blijven bewegen! 

Gasthuis 627 jaar

 
In april vierde het St. Pieters en Bloklands Gasthuis
het 627-jarig bestaan. Met muziek van de
Seaforth highlanders of Holland op locatie
Wervershof en voor het Gasthuis op locatie
Davidshof klonk er muziek vanuit de draaiorgel.
Uiteraard met voor iedereen een feestelijke petit
four.

Gasthuis van zorgmanager naar directeur zorg.
Binnen het Gasthuis blijft een eenhoofdige Raad
van Bestuur de bestuursvorm. We wensen haar
veel succes,
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Wie zijn wij...... en wat doen wij? 
De gezamenlijke Cliëntenraad “GCR” is een
onafhankelijk adviesorgaan dat de belangen
van u als cliënt/bewoner van het St. Pieters en
Bloklands Gasthuis “PBG” vertegenwoordigt. Om
de zorg en de service in PBG op hoog niveau te
houden adviseert de GCR de bestuurder en het
management gevraagd of ongevraagd op basis
van de Wet medezeggenschap cliënten
zorginstellingen “Wmcz”.
De GCR is samengesteld uit de meest
betrokkenen, de cliënt/de bewoner, een
familielid of vrijwilliger uit het PBG van beide
locaties. De GCR streeft naar een evenwichtige
vertegenwoordiging vanuit de afdeling
Kleinschalig wonen “KSW” en Zorgthuis “ZT”.

 

Van links naar rechts: Mieke Peels, Chris Steijger,
Ineke Westerhout, Piet Gorzeman.
zittend; Sienette Jipping en Bauke Zeilstra.
 
Wervershof
Sienette Jipping, bewoner 2e etage ZT.
Mieke Peels, vertegenwoordiger van bewoner ZT.
Bauke Zeilstra, vertegenwoordiger KSW.

Davidshof
Chris Steijger, vertegenwoordiger KSW.
Ineke Westerhout, vertegenwoordiger KSW.
Piet Gorzeman, vertegenwoordiger ZT.
 
De belangrijkste taken
Voordat de belangrijkste taken uitgevoerd

kunnen worden, hebben de GCR-leden zich
verdiept in de organisatie, veel lezen, veel
vragen, kortom zich wegwijs gemaakt in het werk
d.m.v. gebruik maken van deskundigheid o.a.
van de Landelijke Organisatie Cliëntenraden
“LOC” - voor ons een belangrijke vraagbaak.
Openstaan voor kritiek en betrokken zijn bij de
cliënt/bewoner om zo de belangen optimaal
bij de bestuurder en het management te
vertegenwoordigen.
Vergaderen, bijeenkomsten bijwonen en
overleggen: u kunt van ons aannemen dat deze
momenten voor ons zeer belangrijk zijn en
waardevol.
 
Het corona tijdperk
Op 19 maart 2020 werden wij onaangenaam
verrast en ging het St. Pieters en Bloklands
Gasthuis door de wettelijke maatregel op slot.
Voor ons allen was er een onvoorspelbare tijd
aangebroken. Het “coronavirus” heeft de wereld
op zijn kop gezet. De richtlijnen van het RIVM,
ActiZ en GGD worden strikt opgevolgd door de
bestuurder en het management. Om de
belangen van u zo goed mogelijk te
vertegenwoordigen, werden noodzakelijkerwijs
alle vergaderingen en bijeenkomsten gecanceld
en een leidraad in crisistijd opgesteld.
 
Corona leidraad
In plaats van vergaderen en bijeenkomsten
bijwonen, heeft de GCR aan de hand van de
“Corona leidraad” voor haarzelf een houvast
gecreëerd. In deze crisistijd is het van belang
goede afspraken te maken over de
communicatie, zowel onderling alsmede met de
bestuurder en het management. Duidelijk
onderscheid te maken of je als
vertegenwoordiger van de GCR spreekt of als
privé persoon. Deze rolvastheid helpt ons in deze
crisistijd, wij dienen zeer alert te zijn om elkaar
niet voor de voeten te lopen en/of het beleid te
doorkruisen. Dat kan de organisatie nu niet aan.
 
Overleg
Tijdens deze crisistijd is er wekelijks overleg met
de bestuurder, het management en twee 
afgevaardigden van de GCR. Door middel van
Whatsapp, Skype of Zoom worden wij
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geïnformeerd en worden er ideeën uitgewisseld
en oplossingen aangedragen. Onze ambtelijk
secretaris, Petra Janssen, heeft op donderdag 16
april j.l. een webinar bijgewoond. Deze online
bijeenkomst was gepland door het LOC i.p.v. een
fysieke bijeenkomst die vanwege de coronacrisis
niet door kon gaan. Op een heldere manier werd
in een uur durend webinar het model over de
nieuwe medezeggenschapsregeling toegelicht
Wmcz 2018 (zie ook de Verbinding februari,
2020). Het model medezeggenschapsregeling is
opgesteld in samenwerking tussen LOC, de
branches ActiZ, GGZ Nederland en Zorgthuis.nl
en zal binnenkort worden gepubliceerd. Zodra wij
informatie hebben ontvangen, zullen wij u nader
informeren.
 
Bezoekregeling en toekomstige versoepeling
Aan de hand van het ‘Concept beleid inzake
bezoekreling en toekomstige versoepeling’ wordt
de GCR  intensief betrokken. Door de GCR zijn
creatieve ideeën en oplossingen op maat
aangeleverd. Wij hopen hiermede een bijdrage
te leveren aan een versoepeling van de
bezoekregeling en een waardig leven. Het vereist
van ons veel flexibiliteit, inventiviteit en
zorgvuldigheid, vooral het maatwerk in de praktijk
vraagt gezond verstand en inlevingsvermogen.
Het PBG-team doet haar uiterste best om het
coronavirus buiten de deur te houden en zo een
veilige plek te bieden voor bewoners en
medewerkers. Laten wij hopen dat wij zo snel
mogelijk weer onze dierbare mogen zien, voelen
en spreken.

Uw inbreng is onmisbaar voor ons!
Zijn er onderwerpen die u voor wilt leggen, zoals
tips om het welzijn op uw locatie aangenamer te
maken of te verbeteren ? Of lijkt het u leuk om
deel te nemen aan de GCR en uw ervaring in te
brengen ? Laat het ons weten (email:
clientenraad@pietersenbloklands.nl, zonder
puntjes op de e). Wij gaan zorgvuldig om met uw
inbreng en hebben aandacht voor uw privacy.
Wij zullen u altijd laten weten wat er met uw
inbreng is gedaan.
 
De GCR handelt geen individuele klachten af.
Heeft u een klacht, dan kunt u deze doorgeven
aan
Klachtenopvang, de heer Wil Ellenbroek, email:
klachtenopvang@pietersenbloklands.nl  of via het
secretariaat 033-4345600.
 
Namens de gezamenlijke Cliëntenraad
Vice voorzitter en secretaris Chris Steijger

Bewoners en medewerkers kregen een
paasattentie van de Gezamenlijke Cliëntenraad. 
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Mag ik je wat vragen?

 
Naam: Wilma Jansen
Leeftijd: 58 jaar
Functie in het Gasthuis: Facilitair (huishouding)
 
Wat vind je prettig aan het werken in het
Gasthuis? De gezellige sfeer en warmte van de
bewoners en het personeel.
 
Welk boek ben je momenteel aan het lezen?
Ik lees eigenlijk weinig boeken. Ik heb veel
(knutsel) hobby’s dus als ik dan met een boek
bezig ben dan zijn het vaak mijn haakboeken.
 
Wat is je favoriete film of muzieknummer? 
Ik hou van Nederlandstalige muziek. Films kijk ik
niet veel, wel elke avond The Bold and the
Beautiful.
 
Wat zou je graag (nog) eens willen doen?
Naar Disneyland Parijs met mijn (klein)kinderen.
 
Bij welke gebeurtenis in de geschiedenis had
je bij willen zijn? Dat zou ik zo snel niet weten.
 
Wat is één van je favoriete quotes of
gezegdes? Altijd blijven lachen!

 
Grappige anekdote: Dat we van de wc’s een

kikker hadden
gemaakt, maar het
was bijna niemand
opgevallen dat het
een kikker was,
haha.
 
Aan wie wil je de
pen doorgeven? Ik
geef de pen graag
door aan Alice

Zieltjes en mijn vraag aan Alice is: wat had je niet
willen missen?

People stayed home
Gedicht uit 1869 !
 
And people stayed home
and read books and listened
and rested and exercised
and made art and played
and learned new ways of being
and stopped
and listened deeper
someone meditated
someone prayed
someone danced
someone met their shadow
and people began to think differently
and people healed
and in the absence of people who lived in
ignorant ways,
dangerous, meaningless and heartless,
even the earth began to heal
and when the danger ended
and people found each other
grieved for the dead people
and they made new choices
and dreamed of new visions
and created new ways of life
and healed the earth completely
just as they were healed themselves.
 
Kathleen O'Meara's poem, 'And People Stayed
Home,'
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Gastvrouwen maken spandoek voor bewoners.
 

Coffee Corazon brengt heerlijk verse appeltaart
...en op initiatief van buurtbewoners krijgen beide
locaties prachtige tulpen aangeboden.

Veel lieve initiatieven
We kunnen niet iedereen bedanken maar wat is
er de afgelopen tijd met ons meegeleefd en aan
ons gedacht. Met tekeningen van kinderen, post
en lieve kaarten van (buurt)bewoners en knutsels
is ons een hart onder de riem gestoken. Zowel de
bewoners als de medewerkers.
 

Met post en traktaties van families en vrijwilligers,
paaseitjes en chocola van de Hema, een leuke
actie van de Etos Vathorst met tasjes voor de
medewerkers, tulpen van ondernemers, bloemen
voor bewoners, narcissen van Albert Heijn, cake
van de Jumbo, Bossche bollen via de
voedselbank, chocolade en een Spakenburgs
hart van de gezamenlijke cliëntenraad, gebak
van Omoda, Clairfort, AAG. En de activiteiten-
teams en recepties de taak om dit allemaal in
goede banen te leiden. Verpleegkundigen die
rolstoeldansen met bewoners op de galerij en de
keukenbrigade geeft tijdens het eten vaak
spontane mini optredens die heel geestig zijn.
Hartverwarmend en zeer gewaardeerd.
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Dankjulliewel!

Nogmaals dank aan iedereen. Een bewoner
deelde doosjes bonbons uit, collega Ria
(verzorgende Kleinschalig wonen Wervershof)
bakte deze (zie foto rechts) prachtige cupcakes.

"Het is mijn hobby". Dit deed zij voor alle
medewerkers en bewoners, met één oven. Mede
mogelijk gemaakt door Rob's Kaas en Lekkernij
uit Vathorst en bijdragen van vrienden. Wat lief
allemaal.

Raambellen
Bellen bij het raam, het zogeheten 'raambellen'
biedt de mogelijkheid om elkaar te kunnen zien
tijdens het bellen. Informeer bij de receptie of en
wanneer het raambellen mogelijk is. 

Knap gebakken

Dankjewel Ria !
 

Patatje met...
Daar kun je soms zo'n trek in hebben. Een lekker
frietje met mayonaise. Vers gebakken door
Kok Cateringservice.
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Grafmysterie opgelost!
Vanaf 2017 ben ik op zoek naar Aernt van
Zevender, wiens zerk zich in de kapel van de
Mannenzaal van het St. Pieters en Bloklands
Gasthuis bevindt. Niemand kan mij vertellen wie
deze Aernt is geweest. In 2018 en 2019 zijn een
aantal stukjes in de Verbinding verschenen over
mijn zoektocht. Inmiddels kan ik u met zekerheid
zeggen dat we hem gevonden hebben! Helaas
kan ik u nog niet precies vertellen hoe het zit,
want die primeur heeft het historisch tijdschrift de
Amersfoortste Kroniek. Naar verwachting wordt
het artikel in juni geplaatst. Daarna zullen we het
verhaal van Aernt in de Verbinding plaatsen.
Nog even geduld, dus.
 
Anneke van de Laar 

Met aandacht 
Alle bewoners van
locatie Wervershof
hebben een vrolijk
geschenkje
gekregen: een
bloempje om zelf op
te kweken in de
komende weken. Ze
heet Suzanne (met
de mooie ogen) en

kan echt uitgroeien tot een volwaardige,
blijvende plant. We maken er een wedstrijdje
van! Zorg goed voor uw Suzanne de komende
maand en laat haar groeien. Suzanne is dol op
wat water, wat zonlicht, wat warmte en wat rust.

Maaike, Erica en Dianne
Activiteitenteam Wervershof 

Tegeltjeswijsheid
Bewoners van Wervershof krijgen 2 keer per week
iets aangeboden wat ze in hun appartement
kunnen doen. Een puzzelboekje en een tasje met
daarin benodigdheden om een vogelhuisje te
beschilderen of een tegeltje met een wijsheid te
maken. Maar ook een fotoboekje met foto's van
medewerkers van vroeger. Bewoners mogen
raden wie, wie is.

BN'er in de tuin 
Op beide Davidshof heeft Mick Harren, zanger en
Bekende Nederlander, in de tuin voor een
prachtig optreden gezorgd.Voor de bewoners
had hij bloemen en CD's mee. Mooi dat hij dat
doet.   
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Innerlijke grond 
Ik heb weer een moestuin. Vroeger toen ik in
pastorieën woonde, heb ik altijd een moestuin
gehad. Maar nu leek het mij weer mooi om lid te
worden van een volkstuinvereniging. Zo’n
moestuin brengt veel werk met zich mee. Pittig
werk. Ik zit met m’n handen in de aarde, voel de
grond, voel ook mijn lijf (na het spitten). Een van
de mooiste dingen vind ik het zaaien. Je strooit
onooglijk zaad in de grond en je snapt niet hoe
daaruit iets kan groeien. Uit minuscule zaadjes
komen groene groenten.
Zaaien is ook een spirituele bezigheid. Je geeft
zaad uit handen. Je hebt er dus geen vat op hoe
dat zaad zich ontwikkelt. In het uit handen geven
zit ook vertrouwen. Je vertrouwt erop dat het
zaad uit eigen kracht tot kiemen komt en dat het
door goede aarde groeit en bloeit. Die kiem- en
groeikracht is een soort geheim. Het voltrekt zich
buiten je eigen controle om. En daarbij komt ook:
je moet wachten, je moet geduld leren hebben.
Het zaad gaat een eigen weg en geeft jou op
eigen tijd de oogst. Ook de oogst heb je dus niet
in eigen hand. Het is een geschenk. Als ik
hierover nadenk vind ik het bijzonder dat Jezus
de kracht van God ook vergelijkt met zaad. “Het
is als een mens die zaait, de grond brengt zelf,
automatisch vrucht voort”.

 
U maakt(e) ook een tijd van wachten door in
deze coronatijd. Wachten op bezoek. Wachten
om weer naar de kapper te kunnen gaan.
Wachten op je (klein) kinderen om die een
knuffel te geven. Ook u moest in de afgelopen
weken veel geduld hebben. En dat werd
behoorlijk op de proef gesteld.
 
Misschien stelde deze coronatijd wel een vraag
aan ons: hoe ziet onze innerlijke tuin er uit? Hoe
onderhouden wij onze innerlijke grond? Wat is er
gezaaid en wat laten wij groeien? De laatste
weken had ik veel telefonisch contacten. Ik
hoorde velen van u zeggen: “Ik kan mezelf goed
vermaken, ik probeer mijzelf een structuur te
geven”. “Ik kom de dag wel door, anders, soms
ook saaier, maar het moet, dus probeer ik dat te
doen”. Anderen zeiden: “Ik heb geleerd te
incasseren”. Ik besefte aan de telefoon dat ik
contact had met mensen die al langer of vaker
beproefd zijn in hun leven. Geoefende en
beproefde zielen zijn het die stevig geworteld
staan in hun innerlijke grond. Dat raakte mij.
 
Als de buitenwereld kleiner wordt, komt het
steeds meer aan op de binnenwereld. Als je
minder controle hebt, wordt de tuin van je
gemoed belangrijker. De binnenwereld, de tuin
van het gemoed, bestaat bij veel ouderen uit
rijke grond. Ouderdomsgrond. Innerlijke grond.
Daarin is zaad gezaaid: vaak liefde en
vertrouwen. Draagkracht is ontkiemd tijdens
tegenslagen en ontberingen. Weerbaarheid is
gekweekt door ervaringen tijdens de tweede
wereldoorlog. Wijsheid is door de jaren heen
gegroeid. Kwetsbaarheid wordt toegelaten.
Dankbaarheid wordt gevoeld als er extra
aandacht gegeven wordt door de zorg.
Ik hoorde velen van u zeggen: Tijdens de oorlog
hebben we wel meer en vaker geïncasseerd”. En
“Ik was blij met de zorg, blij met extra aandacht”.
 
Een rijke binnenwereld kan een zegen zijn als je
oud bent.  Als je kunt terugvallen op zo’n
innerlijke tuin met rijke grond. Dat geldt misschien
ook wel voor andere levensfasen maar vooral
voor het ouder worden. Vooral ook in die lastige
coronatijd.
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Het is wat het is
Het is onzin, zegt het verstand
Het is wat het is, zegt de liefde
 
Het is ongeluk, zegt de berekening
Het is alleen maar verdriet, zegt de angst

Het is uitzichtloos, zegt het inzicht
Het is wat het is, zegt de liefde
 
Het is belachelijk, zegt de trots
Het is lichtzinnigheid, zegt de voorzichtigheid

Het is onmogelijk, zegt de ervaring
Het is wat het is, zegt de liefde.
(Erich Fried, vertaald door Remco Campert)
 
De volgende zinnen komen uit een overweging
van frater Jan Coppens. 
Het is maar hoe je naar zaken, naar mensen of
gebeurtenissen kijkt. Voel je een uitdaging in
een situatie of ga je bij de pakken neerzitten;
loop je hard weg van het ongeluk, van het
ogenschijnlijk belachelijke, het onmogelijke,
het lichtzinnige; doe je oogkleppen op om het
allemaal niet te zien?
 
Mieke Peels-Nooter
Voorzitter Gezamenlijke Clientenraad

 
Ooit kijken wij terug op deze tijd. Dan genieten
we weer van een mooie lente en van een
stralende zomer met bloeiende tuinen. Ik gun het
u. En misschien zijn we dan ook (nog) verder
gerijpt, omdat ook onze innerlijke tuin in bloei
staat…. .

Ds. René Rosmolen, Geestelijk verzorger
(foto’s René Rosmolen: De tuinen van Claude
Monet in Giverny Frankrijk)

Dat loopt gesmeerd

Het vele handen wassen maakt de handen ruw.
Daarom kregen de medewerkers een flacon
nivea aangeboden met de tekst: 'Dank voor je
inzet. Mede dankzij jou loopt het hier gesmeerd.'

Potje doen?
We hebben prachtige spellen cadeau gekregen
van Krannich Solar. Speciale edities voor ouderen
met grote letters en cijfers. Bedankt, daar hebben
bewoners veel plezier van. 
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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
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


