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Van de bestuurder 
Bij het schrijven van deze woorden voor De
Verbinding is de zomer volop gaande. Afgelopen
week was het boven de 30 graden. Voor
sommigen was dat nog steeds aangenaam
maar voor sommigen was het ‘te’. In deze
vakantieperiode nemen veel medewerkers bij
toerbeurt verlof, soms met een andere invulling
dan in andere jaren. Nederland is een mooi land,
met veel onbekende en onontdekte plekjes, dat
hoor je nu vaak! De zomerperiode is in de zorg
vaak een tijd waarin er extra diensten gedraaid
worden door medewerkers en dat is ook nu het
geval. Met elkaar zetten we de schouders
eronder. We hopen dat bewoners en familie ook
kunnen genieten van een periode van meer rust
en ontmoeting en dat we in september kunnen
terugblikken op een al met al goede
zomerperiode.
 
We laten voorzichtig de oude periode achter ons
waarin we eerst ‘ op slot’ moesten van de
overheid, en daarna, vanaf 13 mei, weer
gefaseerd open gingen. Locatie Davidshof startte
als eerste in de Provincie Utrecht 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 is de afgelopen periode moeilijk geweest
voor velen van ons. In de vorige Verbinding
schreef ik: “Deze maanden zijn voor iedereen
heel intensief geweest. Samen gingen wij half

maart na de ‘lockdown 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
onzekerheid. Met onbekendheden,
onduidelijkheden en tegenstrijdigheden. Een
tocht waarbij we onze stemming meestal goed
hielden. Ondanks de stress die het opriep, bleven
we niet overal en niet met iedereen, maar met de
meesten van ons optimistisch, saamhorig, soms
zelfs intiem in de manier hoe we naar elkaar
luisterden en elkaar opbeurden en opfleurden!
Deze veerkracht en weerbaarheid zal ons zeker
ondersteunen in het proces van het najaar, we
weten nog niet hoe het ons zal vergaan. Wat we
wel weten: het jaar 2020 zullen we niet snel
vergeten.
 
In Davidshof en Wervershof gebeurt veel. Met veel
activiteiten voor bewoners elke week, meestal 7
dagen per week. 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 ervoor zorgdragen dat
ieder goed aan u wordt voorgesteld.
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Wat betreft ‘de zakelijke kant van het PBG’ 
hebben we veel aandacht voor de financiën. Het
coronavirus geeft ons veel extra kosten waarvan
een eventuele gedeeltelijke dekking nog niet
duidelijk is. Ook zijn we begonnen met de
voorbereiding van de begroting voor het jaar
2021. Dat proces zal de periode september –
november in beslag nemen.
 
De samenwerking, wisselwerking, aandacht, de
positieve interactie tussen medewerkers, cliënten,
familie en vrijwilligers, dat is een groot goed. Dat
maakt ons samen eigenaar van Gasthuis, ieder
met een bijdrage in 2020.

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

(ge)Rommel op zolder 
Wat hoor ik toch allemaal boven?', vraagt een
bezoeker. Het gerommel kwam van zolder waar
een spectaculaire opruimactie plaatsvond door
huismeester August, die hierbij geholpen werd
door drie toppers van vrijwilligers! Spullen die weg
konden gingen in de container en spullen die
bewaard moeten worden, werden apart gezet.

Een merel 
Er is iets in de zang van een merel
het is voorjaar, je wordt wakker
 
je ligt te denken in de nacht
het raam staat open – er is iets

waarvan die vogel zingt
en je denkt aan wat je moet opgeven

er is iets in je dat leeg is en het stroomt vol
met het zingen van die merel.

Rutger Kopland,
ingezonden door ds. Rene Rosmolen,
Geestelijk Verzorger

Goed activiteitennieuws
Meer activiteiten
Goed nieuws rondom de activiteitenbegeleiding!
We mogen weer met alle activiteitenbegeleiders
op Zorg Thuis en Kleinschalig wonen komen.
Hierdoor kunnen we op Kleinschalig Wonen meer
activiteiten aanbieden en elkaar makkelijker,
waar nodig, vervangen.
 
Activiteiten weer in eigen ruimte
Wij zijn ook erg blij dat we, na een tijd bivakkeren
in de Keientrekker, weer in onze eigen ruimte
zitten. We hebben daar prachtige splinternieuwe
dichte kasten en dat geeft veel rust. Helaas
kunnen we de ruimte nog niet zo gebruiken als
bedoeld vanwege het coronavirus.
 
Activiteiten op maat
Op dit moment kunnen we allemaal tijd
doorbrengen op de woongroepen en
organiseren we veel activiteiten in kleine groepjes
of individueel. Dat is een groot voordeel van deze
tijd. We doen bijvoorbeeld woordspelen, sjoelen
met ballen, koffer vraagspellen, puzzels, tekenen/
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schilderen, bloemschikken en zingen als
groepsspel. Onze uitleenkast in het Tuinatelier is
weer in ere hersteld en daar kan heel erg veel
materiaal geleend worden.
 
Activiteiten per huiskamer
Drie middagen in de week is er een vrijwilligster
aanwezig om per huiskamer activiteiten met de
tovertafel en braintrainer aan te bieden. De
tovertafel bevindt zich nu tijdelijk in ons
Tuinatelier.
Bij het handwerken op Zorg Thuis is onze
vrijwilligster ook weer actief aan de slag. Eens in
de 14 dagen wordt er volop gezongen op de
gezellige zangmiddag in het restaurant met
behulp van een vrijwillige zangeres en een
vrijwillige onmisbare ondersteuner. Deze
laatstgenoemde helpt ook weer mee bij de
lunch. De Bingo en Breinbrekersthee worden
begeleid door de vaste talentvolle vrijwilliger. Het
Grand café begint weer vorm te krijgen, ook
dankzij onze trouwe vrijwilliger. De afgelopen keer
werd het hapje en drankje opgevrolijkt door een
optreden van Andre Schreiber met zijn gitaar en
volle stem.

 
Een dankjewel
In de afgelopen tijd hebben we veel optredens in
de tuin gehad. Met dank aan de organisatie Co
Musik die voor ons een geschikte en ook gratis
artiest regelde op de momenten dat het voor ons
uitkwam. Natuurlijk zijn onze vaste en al
geplande artiesten ook in de tuin geweest. Dat
heeft u wellicht op Facebook voorbij zien komen.
 

Zomerfeest
Nu is het volop zomer. Op Kleinschalig wonen
organiseerden we daarom in augustus een hele
dag een zomerfeest met lekkere hapjes en
drankjes in zomerse sferen. De woongroepen
namen per verdieping deel aan deze activiteit.
Op de foto’s kunt u zelf een indruk krijgen van
deze zeer geslaagde dag.
 
Benieuwd naar de activiteiten die we allemaal
organiseren?
Iedere week wordt er een activiteitenschema
gemaakt, voor zowel Zorg Thuis als Kleinschalig
wonen. Van verschillende activiteiten zijn er in
huis prachtige affiches terug te vinden die door
de receptioniste zijn gemaakt.
 
Vrijwilligers gezocht
We kunnen nog genoeg vrijwilligers gebruiken. Er
is meer dan genoeg te doen voor ieders talent,
ook al draaien nog niet alle activiteiten als
vanouds.
 
Wij hebben nog steeds het leukste beroep vinden
wij zelf. Met in achtneming van alle nieuwe
richtlijnen, maken we er wat van!
 
Activiteitenbegeleiding locatie Davidshof

Het vragen om hulp is een teken van
onafhankelijkheid

Mooie vorm van 'omdenken' door Anneke,
bewoonster van Zorg Thuis, locatie Davidshof

Wist u dat....
de redactie van de Verbinding versterkt is in
de persoon van Hannah de Rover? Hannah is
opleidingscoördinator in het Gasthuis en heeft
haar vuurdoop gehad met het maken deze
Verbinding. We zijn blij met haar. En wist u dat wij
ook een eigen email adres hebben? Mocht u
een bijdrage willen leveren aan de Verbinding:
verbinding@pietersenbloklands.nl
De redactie bestaat dus nu uit: Barbara Smit,
Hannah de Rover en Anneke van de Laar.
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Mag ik je wat vragen? 
 
 
Naam: Alice Zieltjes
Leeftijd: 46 jaar
Functie in het
Gasthuis: 
Verzorgende IG
(leerling)
 

Wat vind je prettig aan het werken in het
Gasthuis? De gezellige warmte en sfeer van de
bewoners en personeel.
 
Waar krijg je energie van? Van het samenzijn
van familie en vrienden en natuurlijk het werk wat
ik bij het Gasthuis doe.
 
Welk boek ben je momenteel aan het lezen? 
Ben momenteel geen boek aan het lezen, richt
mij vooral op de studie die ik nu doe.
 
Wat is je favoriete film of muzieknummer? 
Luister heel graag naar radio 538 dat is alle
soorten muziek. Mijn favoriete film is Anne en the
king.
 
Wat zou je heel graag (nog) eens willen doen? 
Zou heel graag met mijn gezin naar
Phantasialand willen.
 
Bij welke gebeurtenis in de geschiedenis had
je bij willen zijn? Dat zou even niet zo snel
weten.
 
Wat is één van je favoriete quotes of
gezegdes? Altijd blijven lachen want lachen is
gezond.
 
Vraag van Wilma aan Alice: Wat had je niet
willen missen? Alice: De gezellige tijd die ik samen
met jou heb gewerkt in de huishouding. We

hadden dan altijd veel lol wat de bewoners altijd
gezellig vonden.
 
Aan wie wil je de pen doorgeven? Annie Visser
(red: vrijwilligster op locatie Davidshof) 

We blijven alert! 
In het land neemt de drukte toe. Na de
afgelopen maanden van isolement en afstand,
gaan mensen meer met elkaar in contact. Op
straat is ‘t drukker, en ook aan het strand, in de
supermarkten, overal. De vakantietijd brengt
extra ‘beweging’, mensen komen en gaan.
Sommigen komen van een buitenlandse
vakantie terug. Als iemand corona
gerelateerde klachten heeft, dan komt hij of zij
niet naar onze locaties. Dat is de afspraak en
wij willen iedereen vragen om dit te blijven
doen.Op beide locaties hebben we met elkaar
een aantal afspraken gemaakt. Die delen we
hieronder graag nog een keer met u:
 
Hygiëne blijft belangrijk; was uw handen bij
binnenkomst.
 
Wij houden, waar dat kan, onderling 1,5
meter afstand.
 
Familie en bezoek schrijft zich in bij de
receptie.

Voor vragen kunt u terecht bij beide recepties
of via de mail bij info@pietersenbloklands.nl
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Groei en bloei
Bewoners hebben al langere tijd de wens om wat
meer levendigheid en groen te kunnen zien en
ervaren op het plateau op de 1e etage. Wij
kochten moestuinbakken, waardoor je snel een
soort perkje hebt om in te tuinieren, waar geen
onkruid in komt omdat er worteldoek in de
bakken geplaatst is en waar je goed omheen
kunt lopen. En kijk eens hoe snel alles groeit en
bloeit! Onze stekjes, zaden en planten vinden dit
kennelijk ook een fijne plek, want het schiet de
grond uit. Er groeit zelfs al een courgette!

Eindelijk wat koeler! 
Toen het eindelijk wat minder warm was buiten
besloot de keuken spontaan dat het leuk zou zijn
om buiten koffie te drinken. Zomaar op
zaterdagmorgen.

Kalme start
Er zijn voorzichtig weer wat activiteiten opgestart.
Niet zoals voorheen, dat kan niet meer maar met
passende maatregelen. We komen in kleinere
groepen bij elkaar en zitten op 1.5 meter afstand
van elkaar. Ook ventileren we en starten we met
handen reinigen.  Dat is wennen maar het went
snel. Belangrijkste is dat we elkaar kunnen blijven
ontmoeten.
Op dit moment zijn gestart voor Zorg Thuis: de
schilderclub, de biljartclub, mandala tekenen en
de gesprekskring. Ook worden bewoners weer
door hun individuele vrijwilligers bezocht en
bieden de activiteitenbegeleiders individuele
activiteiten aan een aantal bewoners, in overleg
met de zorg.
Op Kleinschalig wonen wordt een aantal
bewoners individueel aanbod van activiteit
geboden. Daarnaast kunnen we met hulp van 2
vaste vrijwilligers iedere woongroep 1 x per week
een groepsactiviteit per woning bieden. En de
fysio verzorgt eenmaal per week bewegen op
elke woning.
Na de zomerperiode en bij volledige bezetting
hopen we, binnen de passende maatregelen,
het aanbod weer wat aan te kunnen scherpen.
 

 
 
 
 
 
 
 

De zonnebloemen, opgekweekt door de
bewoners in het eigen huis tijdens die vervelende
lockdown, werden als flinke stek naar ons kantoor
gebracht of aan de zusters gegeven en in de
grond gezet. We krijgen al een aardig mooie
bloemenzee! Neem eens een kijkje in de tuin en
laat je verwonderen!
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Genoeg te genieten
Annette van der Waaij ziet u regelmatig achter
de receptiebalie. Sinds kort werkt ze ook als
vrijwilliger in de tuin van Werverhof en heeft
daar een foto van gemaakt. 

Annette: "Bewoners hebben o.a. zaden van
zonnebloemen opgekweekt. Wij hebben ze
vervolgens in de tuin gezet. Er zijn verder radijsjes,
cherry-tomaatjes, komkommers, courgettes,
goudsbloemen, winterjasmijn, vingerhoedskruid
(maar die zal waarschijnlijk pas volgende zomer
bloeien), dahlia’s, twee vlinderstruiken en nog
meer. De hortensia’s staan in volle bloei. Al dit
moois staat niet alleen in de tuin op de begane
grond, maar ook op het plateau op de 1e
verdieping. Daar zijn kweekbakken neergezet en
zoals je ziet op de foto’s: daar groeit en bloeit van
alles. De losse potten achterin zijn van een
bewoonster van Zorg Thuis. Er is op het plateau
ook een ronde bank neergezet. Er is daar niet
veel zon, maar juist als het een warme dag is, is
het daar goed toeven. Kortom: er is genoeg om
van te genieten. En iedereen die wil kan een
bijdrage leveren."

Tijdens het omdenken (we gaan voor kleine
activiteiten omdat we letterlijk ruimte moeten
hebben en wat past er dan?)  dachten we aan
Hendrik. Hendrik, 83 en driekwart jaar jong,
schreef dagboeken over zijn leven in een
bejaardenhuis. Zijn opgetekende verhalen
gingen de wereld al over en werden verfilmd voor
tv.
Op uitnodiging (in overleg met de zusters) is
gestart voor zes bewoners; onze voorleesclub. Tot
nu toe is het heel gezellig en vermakelijk en zijn
we blij dat er twee boeken zijn. We kunnen nog
even vooruit!
Zo zie je maar weer dat een veranderende
situatie niet alleen beperkingen maar ook nieuwe
mogelijkheden biedt.

Waar een deur sluit gaat een raam open
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Boer (be)zoekt ....
Toen op woensdag 1 juli de coronamaatregelen
wat versoepeld werden, kregen de bewoners van
locatie Wervershof een prachtige bos
bouvardia’s aangeboden namens de
Zonnebloem Vathorst. Deze bloemen zijn
spontaan ter beschikking gesteld door boer Jaap
die de meesten van ons wel kennen uit het
televisieprogramma 'Boer zoekt Vrouw 2018'. Hij is
daar speciaal voor naar Amersfoort gereden. De
bewoners waren aangenaam verrast door deze
geste.

Nationale ouderendag
Deze dag, vrijdag 2 oktober, gaan we met elkaar
beleven in de binnentuin. Met een beetje geluk
hebben we een mooie herfstdag met zon te
pakken en schuiven we allen op gepaste afstand
aan voor een vrolijke middag met Simone,
officiële ras-entertainer en altijd in voor een lied
en een spel. Simone was hier ooit eerder en we

Wereld Alzheimerdag
Grotere bijzondere dagen zullen vanwege
corona ook anders ingevuld moeten worden dan
we gewend zijn. Omdenken dus, met elkaar.
Meebewegen en zoeken naar een leuke
oplossing. Wereld Alzheimerdag, Maandag 21
september is zo'n dag die we hier niet voorbij
laten gaan. Dit jaar kiezen we voor
huiskameroptredens op de woningen van
Kleinschalig wonen. Die gaan verzorgd worden
door senior-entertainer Riel.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Riel heeft veel ervaring in het verzorgen van
huiskamer optredens voor bewoners met
dementie en maakt er een herkenbaar feestje
van.

Tuinfeestje op afstand
Twee jarigen op locatie Wervershof, dhr Boons
(90) en Tineke Smulders (65). Samen vierden ze
dit met wat lekkers bij de koffie en een hapje en
een drankje. Samen de voorbereiding en de
activiteitenbegeleiding had de tuin versierd. Alles
opgeluisterd met gezellige muziek. Niet alleen de
jarigen hebben genoten, maar ook de rest van
de bewoners. 

vinden het erg leuk dat ze opnieuw bij ons langs
wil komen. Wees welkom, mits u zich aan de
geldende maatregelen houdt!

Je wordt niet ouder,
je neemt toe in waarde
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De Gezamenlijke Cliëntenraad houdt voor u een
oogje in het zeil. St. Pieters en Bloklands Gasthuis
(PBG) wil de zorg steeds beter maken. De
Gezamenlijke Cliëntenraad (GCR) kijkt mee met
de plannen en geeft hierover onafhankelijk
advies aan de organisatie. Daarbij behartigt de
GCR uw belangen zo goed mogelijk. De GCR
adviseert uitsluitend over collectieve zaken, het
gaat dus niet om de belangen van individuele
cliënten. In het algemeen komt deze
belangenbehartiging ook de individuele cliënten
en bewoners ten goede.
 
Wij communiceren door middel van het
huisorgaan: de Verbinding, de Informatiebrief
(na elke GCR vergadering) bestemd voor de
bewoners en/of 1e contactpersoon en tijdens de
bijeenkomsten van Zorgthuis en KSW.
 

Van links naar rechts Mieke Peels, Chris Steijger,
Ineke Westerhout, Piet Gorzeman.
Zittend : Sienette Jipping en Bauke Zeilstra.
 
Wervershof
Sienette Jipping, bewoner en vertegenwoordiger
Zorg Thuis.
Mieke Peels, vertegenwoordiger Zorg Thuis.
Bauke Zeilstra, vertegenwoordiger Kleinschalig
wonen.
 
Davidshof
Chris Steijger, vertegenwoordiger Kleinschalig
wonen.
Ineke Westerhout, vertegenwoordiger

Kleinschalig wonen.
Piet Gorzeman, vertegenwoordiger Zorg Thuis.
 
De corona-periode
Geleidelijk aan keert het “gewone” normaal weer
terug. Natuurlijk dienen wij, meer dan ooit, ons
aan de gestelde regels te houden, maar oh wat
zijn wij blij dat die rottijd voorbij is en laten wij
hopen dat wij dit niet meer mee hoeven te
maken.
Ieder nadeel heeft zijn voordeel: “zei eens een
prominente voetballer”. Dat is ook zo, wij hebben
tijdens de corona-periode héél véél geleerd. Een
korte terugblik leert ons dat de samenwerking
met de bestuurder en managementteam tijdens
de corona-periode zo goed als mogelijk heeft
gefunctioneerd, soms met wat wrijving,  omdat
we als cliëntenraad af en toe andere ideeën
hadden dan de bestuurder, maar dat geeft
glans. Wij zijn er altijd weer samen goed
uitgekomen. Over en weer luisteren en elkaars
belangen inzien helpt daarbij.
 
In de afgelopen periode waren het vaak de
kleine dingen die er toe deden en die ons op de
een of andere manier door de lastige periode
heen hebben geholpen: “muziek, bloemen,
brieven, een kaartje, het telefoontje, video bellen,
het raambezoek of gewoon ’n hartelijke groet”.
Natuurlijk hebben de corona maatregelen ons
doen en laten sterk bepaald en ziet de tijd er
voor ons allen anders uit en kijken wij meer
reikhalzend uit naar die goede “oude” tijd.
 
Wat heeft de corona-uitbraak ons geleerd?
Brancheorganisatie Actiz heeft diverse
bestuurders/managers van verpleeghuizen over
de corona-uitbraak geïnterviewd. Ook onze
Directeur Zorg Geralde Schreuder is geïnterviewd.
In het interview stonden 4 vragen centraal.
1. Hebben Zorgorganisaties een beeld van wat er
fundamenteel anders was op locaties met en
zonder besmetting? Hebben zij daar een visie op
of een vermoeden van?
2. Wat zijn Zorgorganisaties anders gaan doen,
zijn er nieuwe werkwijzen of inzichten ontstaan en
wat willen zij vast houden in de toekomst?
3. Hoe zou een aanpak of bezoekregeling op
maat er voor Zorgorganisaties uitzien als iets
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dergelijks weer aan de orde zou zijn in verband
met een nieuwe uitbraak?
4.  Zijn er andere punten die Zorgorganisaties
aan de branche organisatie en/of de overheid 
mee willen geven in de toekomst? 
                                                                                   
                                                                                       
Uit de interviews zijn belangrijke veranderingen
en adviezen aangedragen. Het gaat te ver om
deze interviewresultaten allemaal hier te
beschrijven, doch enkele belangrijke punten
willen wij u niet onthouden, te weten:
- Gebruik bij een pandemie als deze Persoonlijk
BeschermingsMateriaal “PBM”, zoals
mondkapjes.
- Scherp hygiënemaatregelen aan.
- Stel testteams samen en, test, test en nogmaals
test, zodat je weet of er wat aan de hand is.
- Beperken mobiliteit bewoners en personeel.
- Instrueer medewerkers en bewoners.
- Bepaal in samenspraak je eigen koers, lever
“maatwerk”, waarbij de RIVM richtlijnen, lokale
mogelijkheden en het gezonde verstand 
bepalend zijn.
- Organiseer goede en brede communicatie.
- Werk samen in de regio.
- Betrek bewoners en naasten bij het bepalen van
de koers.
- Meer “maatwerk”.
Essentieel: er dient evenwicht te worden gezocht
tussen gezondheid en kwaliteit van leven, aldus
vele bestuurders “veiligheid en
menswaardigheid”.
 
Uw inbreng is voor ons onmisbaar
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, wij zijn bereikbaar
via de groene brievenbus in de hal. Of via de
email: cliëntenraad@pietersenbloklands.nl. Of
telefonisch: Ineke Westerhout, locatie Davidshof
op 06 40586097 en Bauke Zeilstra, locatie
Wervershof op 06 18607380.
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 de heer Wil Ellenbroek, medewerker
klachtenopvang, email
klachtenopvang@pietersenbloklands.nl of via het
secretariaat 033-4345600.
 
Namens de gezamenlijke Cliëntenraad
Vice voorzitter en secretaris Chris Steijger.

Gekleurde Piet 
Het St. Pieters en Bloklands Gasthuis stopt met
'Zwarte Piet' en gaat andere 'piet-figuren'
gebruiken, zoals gekleurde pieten of geen
pieten.
De huidige actualiteit met betrekking tot het
voorkomen van racisme laat ons nadrukkelijk
stilstaan bij de inzet van 'Zwarte Piet' bij het
Sinterklaasfeest. De protesten tegen racisme
hebben ons laten zien dat we nog veel stappen
te zetten hebben in Nederland en ook het
Gasthuis wil positief bijdragen in de samenleving
in het verminderen van racisme. ln de visie van
het St. Pieters en Bloklands Gasthuis staat een
respectvolle bejegening van de medemens
centraal. Daar daar past het gebruik van de
figuur 'Zwarte Piet' niet langer in. Dit in navolging
van veel steden en organisaties in ons land die
reeds zijn gestopt met 'Zwarte Piet'.
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Van Amersfoort naar Harderwijk
In de archieven van Harderwijk ontdekken we dat
neef Aernt de zoon is van Henrick Janse van de
Wall en diens vrouw Beeltje Henricks van Sevener.
Beeltje blijkt een zuster van de in 1628 overleden
Aernt van Zevender te zijn (zie schema). Hun
ouders waren bekende Harderwijkers. Henrick
Aertsz van Zevener was  onder andere
burgemeester en herbergier in de ‘Hollandsche
Tuyn’ en zijn vrouw Beeltje waardin aldaar. In
1598 verklaart moeder Beeltje als weduwe voor
schepenen van Harderwijk dat ze ‘door hoge
olderdom haar goederen niet meer kan
administreren’ en die daarom aan haar
erfgenamen overdraagt. Deze zijn haar zoon
Aernt, de kinderen van haar overleden dochter
Beeltje (in leven eveneens waardin in de
‘Hollandsche Tuyn’), zoon Joachim en dochter
Aeltje.

Aernt van Zevender († 1628)  en directe
verwanten
 
Aernt van Zevender
In Harderwijk speelden leden van het geslacht
Van Zevender gedurende meerdere eeuwen een
vooraanstaande rol. Uit hun midden kwamen
vele stadsbestuurders voort, onder wie Aernt van
Zevender. Hij werd in 1569 toegelaten  als
broeder van het St. Jorisgilde en was tussen 1600
en 1613 viermaal gildemeester. Aernt trouwt met
Aeltgen Coops, dochter van Koep Gerrytsen Smyt
te Putten. Aernt en Aaltje bewoonden in 1612 een
huis bij de Olde Rosmolen te Harderwijk en waren
beiden actief maatschappelijk betrokken. Aernt
was onder meer raad van Harderwijk en
weesmeester van het Burgerweeshuis. Uit

Grafmysterie opgelost
In de 15e-eeuwse
kapel van het St.
Pieters en Bloklands
Gasthuis te
Amersfoort bevindt
zich een zerk
gemetseld in de
vloer. In de grijs-
zwarte steen is een
wapen uitgehakt,
waaronder staat:
Aernt van
Zevender, obiit die
28 octobr[is] 1628.
Eind 2017 begint
onze zoektocht
naar deze Aernt.
Wie is hij en
waarom bevindt
zijn zerk zich in deze
kapel?

Tijdens een restauratie in 1926 komt de zerk
tevoorschijn in het zand onder de vloer van de
kapel. Er wordt geen melding gemaakt van de
vondst van een skelet of een kist. Na de
restauratie wordt de zerk tegen een wand
geplaatst. Tijdens een volgende restauratie van
de kapel in 1986, wordt de steen geplaatst op de
huidige plek: vóór in de kapel, gemetseld in de
vloer. Nog steeds is dan niet bekend wie Aernt
van Zevender is.
 
Verschillende geslachten Van Zevender
Ons onderzoek in de genealogische literatuur
naar een mogelijke verwantschap van Aernt van
Zevender met een adellijk geslacht Van Zevender
en een geslacht Hey van Zevender, leverde niets
op. Maar in andere bronnen vinden we vier
opeenvolgende generaties Van Zevender in 17e-
eeuws Amersfoort. De reeks begint met Henrick
van Sevender die in 1613 regent is van het St.
Pieters Gasthuis (dat in 1804 gefuseerd is met het
Bloklands Gasthuis). Bij zijn huwelijk voor de
Amersfoortse schepenen neemt hij als getuige
Aernt van de Wall mee, die hem ‘zijn neef’ noemt
en Harderwijker blijkt te zijn.
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schepenakten van Harderwijk blijkt dat hij voor
zieken en stervenden testamenten opschreef en
hun erfgenamen bijstond als magescheidsman
en borg. De tekst op de Amersfoortse grafzerk
‘Inter innocentes sit portio mea domine’ (letterlijk
vertaald ‘Tussen de onnozelen zij mijn aandeel,
Heer’) duidt op een dienstvaardig karakter.
Echtgenote Aeltgen zal als ‘weesevrouw’ ook
taken in het Burgerweeshuis hebben vervuld. In
1592 heeft zij borg gestaan bij de benoeming
van een stadsvroedvrouw, die ‘ook vrouwen die
aan de pest of andere besmettelijke ziekten
leden diende te verlossen’. Aeltje wordt op 77-
jarige leeftijd op 1 juni 1622 in Harderwijk
begraven. Aernt is dan minstens zeventig jaar
oud. Daarna komen we hem niet meer tegen in
Harderwijkse of Amersfoortse bronnen. Uit de
beschikbare akten wordt nergens duidelijk wat
het beroep van Aernt was, maar zeker is wel dat
hij geregeld werkte in de herberg, visrokerij en
wijnkoperij van zijn ouders.
 
Zoon Henrick
Voor zover we weten hebben Aernt en Aeltgen
één kind gekregen. Zoon Henrick trouwt in 1610
met Dirckje, dochter van de Amersfoortse
burgemeester Mr. Johan Jansz van
Schoonhoven. In datzelfde jaar trad hij toe tot het
St. Jorisgilde te Harderwijk. Een jaar later werd hij
burger van de stad Amersfoort. Daar is hij onder
meer dijkgraaf en heemraad, regent (1613) en
gasthuismeester (1651) van het St. Pieters
Gasthuis is geweest.
 

Henrick van Sevender (regentenbord Davidshof) 

Terug naar Amersfoort
Het onderzoek heeft veel informatie opgeleverd
over Aernt en zijn familie, maar er blijft een aantal
vragen onbeantwoord. Waarom bevindt de
grafzerk van Aernt zich in de kapel? Heeft Aernt
gewoond of gewerkt in het Gasthuis? In ieder
geval zal zoon Henrick opdracht hebben
gegeven voor de steen met de wapens van zijn
ouders. De omgewende gekroonde klimmende
leeuw ter rechterzijde, die ook de grafzerk van
Aernts zuster Beeltje in de Grote Kerk van
Harderwijk siert, is het wapen Van Zevender. De
herkomst van de wapenfiguren ter linkerzijde
vraagt meer onderzoek.

Aernt van Zevender is in woord en beeld
deel geworden van de eeuwenoude

geschiedenis van het St. Pieters en
Bloklands Gasthuis

 
De identiteit van Aernt van Zevender is hiermee
ondubbelzinnig vast komen te staan, bijna
vierhonderd jaar nadat zijn zerk in de kapel is
geplaatst. Daarmee is hij in woord en beeld deel
geworden van de eeuwenoude geschiedenis
van het St. Pieters en Bloklands Gasthuis.

Handtekening Arent van Zevenderonder een
pachtcontract (1615)
 

Dit artikel is een aangepaste versie van
'Grafmysterie opgelost' verschenen in:
Kroniek, tijdschrift historisch Amersfoort juni 2020.
Louk Lapikas (ruim vijftig jaar fysicus en
genealoog) en Anneke van de Laar
(medewerker van het Gasthuis betrokken bij het
erfgoed)
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Duurzaam Gasthuis 
Zoals in de vorige Verbinding al
kort aangekondigd ben ik bij het
Gasthuis begonnen om het
verduurzamen van het St. Pieters
en Bloklands Gasthuis een
versnelling te geven. Ik zal me
even kort voorstellen: Ik ben Imke

Houben en ben al een aantal jaren bezig met
duurzaamheid, zowel privé als in mijn werk.
Samen met mijn man en zoon van 14 woon ik in
Zwolle, hartje centrum. Ik hou van dansen, piano
spelen, lezen, wandelen, lekker koken en in de
zomer geniet ik graag van een lekker drankje op
het terras. Ik werk 1,5- 2 dagen in de week voor
het Gasthuis.
 
Het Gasthuis heeft duurzaamheid hoog in het
vaandel staan en voelt zich verantwoordelijk voor
het treffen van de noodzakelijke maatregelen; de
zorgsector is medeveroorzaker van
milieuvervuiling en klimaatverandering. “De
aarde is het beste wat we hebben. We gaan er
zorgzaam mee om,” aldus Bob Pluijter,
bestuurder van het Gasthuis. “We zijn individueel
en samen verantwoordelijk voor de ecologische
voetprint die we veroorzaken.” Om te volgen wat
er zoal gebeurt op gebied van duurzaamheid
kunt u de website en de social media volgen.
Daarnaast zal ik via de Verbinding laten weten
welke stappen er genomen zijn.

 

 
 
De eerste grote stap was op 8 juni, toen het St.
Pieters en Bloklands Gasthuis, samen met de
gemeente Amersfoort en de provincie Utrecht,
getekend heeft voor deelname aan de Green
Deal.
 
Ondertussen zijn er, ook al voor mijn komst, een
aantal verbeteringen op duurzaamheid
doorgevoerd. Enkele voorbeelden: Het Gasthuis
gebruikt stroom uit Europese windenergie. De
omzetting naar duurzame energie betekent
jaarlijks een besparing van ruim 500 ton CO2!
In juli van dit jaar is nu ook het scheiden van
plastic, blik en drinkpakken (het zogenaamde
PDM) mogelijk gemaakt, zodat dat niet meer bij
het restafval hoeft en gerecycled kan worden.
Er zijn maatregelen genomen op het printen.
Printerinstellingen zijn bijvoorbeeld zo aangepast
dat er standaard dubbelzijdig wordt geprint en
dat een printje pas gedrukt wordt na een code.
Dat voorkomt ‘per ongeluk’ printen en vergeten
printjes die opnieuw geprint worden. Het
papierverbruik is daardoor al 17% gedaald. Super
resultaat! Samen met het managmentteam en
de andere medewerkers werken we aan verdere
plannen voor verduurzaming. Ook de bewoners
worden hier natuurlijk in meegenomen. Hiervoor
is in eerste instantie een gesprek ingepland met
de Cliëntenraad.
 
Vindt u het als bewoner leuk om mee te praten
over duurzaamheid? Ik wil graag af en toe met
een groepje bewoners praten over hoe jullie
hierover denken. Als u hieraan mee wilt doen,
kunt u dat even doorgeven aan de receptie.
Heeft u tips of vragen over duurzaamheid? Stuur
dan een mailtje: i.houben@pietersenbloklands.nl.
 
Groeten Imke

We zijn individueel en samen
verantwoordelijk voor de ecologische

voetprint die we veroorzaken. 

12 De Verbinding

vanuit het Gasthuis 



Kamille is een kruid wat helpt tegen veel
gezondheidskwaaltjes, ook bij

ontstekingen in de mond.

Voor de mond...
Een leuke verrassing van de aandachtsvelders
Mondzorg om een ieder in het Gasthuis attent te
maken op het belang van een goede mondzorg;
kamille theezakjes met een begeleidend
schrijven. Bedankt Jacqueline, Corien, Arja,
Mieke, Maaike en nog een Mieke en Sanne! 

Mannenzaal weer open
De Mannenzaal en Kapel worden deze zomer
opengesteld voor het publiek! Ga gerust een
kijkje nemen en leer alles over het leven van de
gastelingen (zoals de bewoners van het gasthuis
genoemd werden) in dit bijzondere historische
monument.
De Mannenzaal is geopend vanaf 8 juli t/m 30
augustus, van woensdag t/m zondag van
12.00 – 16.00 uur.
Entree: € 5,00 per persoon, incl. een kop koffie of
thee. Kinderen t/m 12 jaar € 3,00 incl. een glas
ranja. Reserveren is niet nodig, maar er kunnen
door de RIVM-richtlijnen in verband met de
Corona-virus maar een beperkt aantal mensen
toelaten. De ingang van het monument is tijdelijk
verplaatst naar de achterzijde, in de achtertuin
van het St. Pieters en Bloklands Gasthuis (volg de
pijlen vanaf de Westsingel).
 

 
 
 
 
 
 

 
Meer informatie:www.mannenzaal.nl

Overpeinzing
Hoe meer afstand we houden
Hoe dichter we tot elkaar komen

Hoe langer we volhouden
Hoe korter deze tijd duurt

Hoe harder we zijn voor ons zelf
Hoe zachter wij zijn voor iedereen

Het is een tijd van tegenstrijdigheden
En een tijd van strijden tegen het heden

Doe dit
Met elkaar
Voor elkaar
(bron: internet)

Gefeliciteerd!!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Een mooie foto van vier geslaagden. Helaas door
corona nog geen officiële diplomauitreiking,
maar wij hebben hen vandaag verrast met een
heerlijke lunch!
Esther Bergmans, teamleider Zorg Thuis
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Het mysterie van de klok
Het grafmysterie van Aernt van Zevender is
nog niet opgelost of het volgende duikt op.
Waar is de klok van de Mannenzaal
gebleven? 

De luidklok die in het torentje van de kapel dienst
deed en de mannen opriep tot hun dagelijkse
activiteiten of als alarm fungeerde. De klok die in
1494 werd gegoten door Geert van Wou, de
belangrijkste klokkengieter van zijn tijd en
beroemd geworden om zijn klokken in binnen- en
buitenland. De kapel van de Mannenzaal werd
eind van de 15e eeuw gebouwd en de klok erin
gehangen.

In zijn onderzoek
naar ons culturele
erfgoed stuitte oud
directeur Ruud van
Veenendaal weer
op het bestaan van
de klok én het feit
dat deze er niet
meer was. Omdat
Ruud als toenmalig
directeur zélf de
bruikleenovereenkomst
had getekend wist
hij dat de klok niet

verloren was gegaan. Ruud ging op onderzoek
uit. De meest logische eerste stap was een
telefoontje naar het klokkenmuseum, Museum
Klok & Peel in Asten (Noord-Brabant). Helaas was
dit een doodlopende weg, de klok was hen
onbekend. Gelukkig was er nog een optie, het
Klokkengieterijmuseum in Heiligerlee
(Groningen). Ruud kreeg contact met een
enthousiaste vrijwilliger van het museum die hem
vol trots wist te vertellen dat onze klok een
prachtige plek heeft in het museum, al sinds eind
jaren tachtig van de vorige eeuw. De
bruikleenovereenkomst was snel gevonden en de
reden dat de klok verhuisde van Amersfoort naar
Heiligerlee werd duidelijk: er zit een barst in de
klok zodat deze niet meer geluid kan worden en
de klokkengieterij werd in die jaren een museum
zodat er behoefte was aan klokken.

 
Het Cultuurhistorisch Team van Stichting Pieters
en Bloklands Gasthuis Cultureel Erfgoed wilde de
klok wel eens met eigen ogen zien en besloot af
te reizen naar Noordoost Groningen. Ruud van
Veenendaal, Martin van Hoogevest (directeur
kleine stichtingen), Petra Links (bestuurslid kleine
stichtingen) en Tineke van de Bovenkamp
(management assistent) werden na een rit van 2
uren allerhartelijkst ontvangen door de vrijwilliger
die ons een uitgebreide rondleiding gaf door het
museum en ons trakteerde op prachtige
verhalen uit het verleden van de klokken en de
carillons. We zagen de gietkuil en een filmpje uit
de jaren 50 waarin we werden geïnformeerd hoe
het gieten van een klok in z’n werk gaat. We
genoten van de wereld van het klokkengieten en
zijn een stuk wijzer geworden over de historie
daarvan en dit mooie ambachtelijke vak. Petra
mocht zelf een carillon bespelen en we namen
een kijkje in de tuin waar een enorm carillon met
maar liefst 49 klokken staat. Een smakelijk verhaal
over Pieter de Boer (architect uit Drachten)
volgde en zijn missie en levenswerk werd ons
verteld: een monument voor de dienstplichtige
soldaten die tijdens de mobilisatie in de Eerste
Wereldoorlog slachtoffer werden van een
ongeval of ziekte.
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Een mooi bedankje 
De redactie van de Verbinding heeft een
bedankbriefje van een anonieme  schrijver/
schrijfster ontvangen met de volgende tekst.
' Lieve vrijwilligers.
Hierbij wilde ik jullie bedanken voor alle lieve
kaartjes en telefoontjes. Vooral de kwis- de
nagels en het dansen. Het heeft mij goed
gedaan. Dank jullie wel.'
 

Terug naar ‘onze klok’. De vrijwilliger keek wat
angstig toen we spraken over de terugkeer van
de klok naar de plek waar deze eeuwen lang
heeft geluid en waarvoor hij gemaakt is. Het
museum is trots op deze klok van Geert van Wou
en is blij dat deze daar mag hangen en
bewonderd kan worden door bezoekers. De klok
kan niet meer geluid worden, wij vinden het een
prachtige bestemming voor de klok, daar in
Heiligerlee. Ze mogen onze klok nog een tijdje
lenen! Wat ook nog in ons bezit is, is de
klokkenstoel, een prachtexemplaar. Ons bezoek
aan het museum heeft ons geïnspireerd en wie
weet komt er een vervolg aan dit verhaal. Dan
komen we bij u terug!
 
Tineke van de Bovenkamp
Management Assistent PBG Beleggingen en
Cultureel Erfgoed

Vrijwiligers in Corona-
tijd 
Wat leefden we, bewoners en medewerkers, en
leven we nog steeds in een bizarre tijd. En ook
voor onze vrijwilligers was en is het niet altijd even
makkelijk. Ook zij hebben ons en elkaar gemist.
Van wekelijks er 'zijn'  voor de bewoners naar
niets meer voor ons kunnen betekenen. Natuurlijk
hebben we onze vrijwilligers op de hoogte
gehouden over de situatie in het Gasthuis via de
mail/brief en WhatsApp. Sommige vrijwilligers
hebben via Facebook kunnen lezen welke leuke
activiteiten er voor de bewoners zijn
georganiseerd. Zo bleven ze een beetje
betrokken. Alle vrijwilligers hebben een kaartje
gehad, namens ons allemaal. Inmiddels kunnen
een aantal vrijwilligers weer aanwezig zijn bij een
paar activiteiten en zijn de bezoekvrijwilligers
weer gestart. Wat fijn is dat voor ons allen. Het
blijft natuurlijk erg belangrijk dat we met elkaar
de 1,5 meter afstand en de hygiëneregels in acht
nemen. Zo kunnen we blijven zorgen dat Corona
buiten onze locaties blijft. We zijn trots op onze
betrokken vrijwilligers.
 
Ellen Wielinga, coördinator vrijwilligerswerk

Wist u dat.....
het St. Pieters en Bloklands Gasthuis te gast
was in de talkshow Eemland1 van omroep
EVA? Bestuurder Bob Pluijter was samen met
mevrouw Govaert-Kerkhoff (bewoonster, op de
foto achter in de zaal) te gast in de talkshow
waarin de praktische gevolgen van corona in
Amersfoort en Leusden centraal stond.

 
Een lege Flint was het decor waarin presentator
Arjan te Lintelo uiteenlopende gasten ontving
uit de sport, politiek, cultuur, zorg,
evenementen en het bedrijfsleven.
Burgemeester Lucas Bolsius van Amersfoort,
burgemeester van Leusden Gerolf
Bouwmeester en schoonspringster Celine van
Duijn waren de andere gasten.
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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. Vanaf 1 oktober
2020 elke eerste donderdag van de maand.

Locatie Davidshof: elke derde vrijdag van de
maand van 10.30 tot 11.30 uur. Vanaf 1 oktober
2020 elke derde donderdag van de maand.
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, Hannah de Rover 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


