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Van de bestuurder 
Februari was een heel bijzondere maand. Zo
konden we sneeuwballen gooien en schaatsen
op het ijs van de bevroren sloten en vaarten en
een week later is het opeens volop lente. Een
strak blauwe lucht en een heerlijke lentezon met
temperaturen die de 20 graden aantikte. Niets is
zo veranderlijk als het weer.  

Ook binnen ons Gasthuis zijn er veel
ontwikkelingen gaande. Als eerste kregen
medewerkers de uitnodiging om zich tegen het
corona virus te laten vaccineren. Wat zo hier en
daar wordt beluisterd, heeft een zeer groot
aantal personeelsleden hieraan gehoor
gegeven. In verband met de privacyregels is voor
ons niet bekend wie precies wel of niet is
gevaccineerd. Ook bewoners van Kleinschalig
wonen zijn inmiddels gevaccineerd en bewoners
van Zorg Thuis zijn voor de eerste keer
gevaccineerd. We hopen dat we door deze
vaccinaties minder kwetsbaar zullen zijn voor dit
kwaadaardige virus. Als iedereen de volledige
injecties heeft gehad hopen we ook dat de
maatregelen tegen corona voor de bewoners en
hun naasten weer wat verder versoepeld kunnen
worden. Binnen het Gasthuis volgen we het
overheidsbeleid en moeten we dan ook
afwachten of de overheid enige versoepeling in
de maatregelen toestaat. Gelukkig zijn we - op dit
moment - nog steeds corona vrij!

Binnen het Gasthuis zijn we als bestuur en
management bezig met de ontwikkeling van een
meerjarenbeleid. Dat wil zeggen: “hoe willen we
dat het Gasthuis er over 5 jaar uitziet”. In de
komende jaren zal de vraag naar zorg alleen
maar toenemen vanwege de toenemende
vergrijzing van de bevolking. Daarom is het goed
dat het management nu al nadenkt over hoe zij
het toenemend aantal mensen dat zorg nodig
heeft tegemoet wil komen. Naar verwachting
zullen we in het voorjaar hier meer informatie over
kunnen geven.

Van de Raad van Toezicht, de werkgever van de
bestuurder, heb ik vernomen dat het met Bob
Pluijter iets beter gaat. Maar dat het nog
onvoldoende is om weer terug te kunnen keren
om de werkzaamheden al te kunnen oppakken.
Het herstel zal nog de nodige tijd vergen. Om die
reden heeft de Raad van Toezicht mij gevraagd
om nog wat langer bij het Gasthuis, tot 1
november a.s., als interim bestuurder te blijven.
Iets wat ik graag voor deze mooie organisatie
doe.

Op 2 april vieren we het 628-jarig bestaan van
het Gasthuis en staan we even stil bij dit heugelijk
moment. Op beide locaties hangt onze eigen
vlag in top en kunt u een traktatie bij de koffie
verwachten.
 
Albert Vermaase
Ad interim bestuurder
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Gefeliciteerd! 
Het St. Pieters en Bloklands Gasthuis is 2 april
jarig; zij viert dan haar 628-jarig bestaan. Het St.
Pieters en Bloklands Gasthuis is ontstaan uit de
samenvoeging van twee gasthuizen in
Amersfoort: het Sint Pietersgasthuis en het
kleinere Bloklandsgasthuis. Beide gasthuizen
dienden als liefdadigheidsinstellingen hetzelfde
doel: ‘de zorg voor zieke, armlastige lieden’. In
een oorkonde van 1391 is er al sprake van het
‘Nye Gasthuys bij die Spoeye’ (Spui). Enkele jaren
later, op 2 april 1393, werd het Gasthuis juridisch
erkend door het stadsbestuur. En daarom vieren
we op die dag elk jaar de verjaardag van het
Gasthuis.

Mijlpaal

De afgelopen weken zijn al onze bewoners in
ieder geval al één keer gevaccineerd. Een
mijlpaal voor ons allemaal. Hartelijk dank aan
iedereen die meegewerkt heeft. 

Gedicht van Pieter Pypers (1803) uit:
"Eemlandsch Tempe, landgedicht"
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Activiteiten terugblik 
Optreden Karin Brons 
We sloten op 30 en 31 december 2020 op
Kleinschalig wonen het jaar af met een optreden
van de accordeoniste Karin Brons. Zij zorgde, in
de gang bij elke huiskamer, een half uur voor
groot vermaak.
 
Lucht dirigent
Op nieuwjaarsdag hebben we gezamenlijk het
jaar ingezwaaid. We hadden een ‘echte’ lucht
dirigente die op alle huiskamers samen met de
bewoners in het luchtledige heeft gedirigeerd.
Eerlijk gezegd waren tot vermaak van de
dirigente sommige bewoners NOG veel beter.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Logeerweek van de BeleefTV
Eind januari hadden we i.v.m. corona GRATIS de
BeleefTV een week te logeren, om uit te
proberen. Hij is op alle huiskamers geweest en we
hebben er heel veel plezier mee gehad. Hij kan
rechtop als een soort gigantische tablet gebruikt
worden en horizontaal als tafel. Doordat hij op
wielen staat is hij overal mee naar toe te nemen.
Er zitten zoveel verschillende programma’s in, dat
we niet eens aan allemaal toe gekomen zijn. We
zagen hem met spijt weer vertrekken.
Kijkt u zelfs eens op: https://debeleeftv.com/nl/
de-beleeftv-senior/
 
 

 

 

Valentijn 14 februari
Op Valentijnsdag hebben we verschillende
activiteiten met het thema Liefde gedaan.
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Versierde vaasjes
Tijdens de wekelijkse activiteitenochtend op Zorg
Thuis, hebben verschillende bewoners kleine

vaasjes versierd. Men ging druk aan de slag met
lintjes en gekleurd kant en ieder versierde het
vaasje op eigen manier. Hierbij zag je duidelijk
de kleurvoorkeur van de dames. De een houdt
van rood, de ander heeft alles lila. Na het
versieren van de vaasjes werden de kleine
bloementakken verdeeld en kon ieder haar
vaasje vullen. We hebben genoten van de
bloemengeuren en men ging vol trots met de
vaasjes naar huis.
 
 
 

Haringhapdag
Op 17 februari hadden
we een dag ‘mobiel’
haringhappen. Elke
bewoner die haring lust
heeft heerlijk gesmuld
van een haring (of
twee) met of zonder
uitjes. Met toepasselijke
zeemansliedjes
waaronder: het
haringslied.

Gift Thomas
Scheltusstichting
Vorig jaar kregen we van de Thomas
Scheltusstichting een verbazingwekkend grote
kerstgift. Daar zijn we onbeschrijfelijk blij mee. Via
deze weg onze hartelijke dank!
Alle daarvan bestelde materialen zijn
ondertussen binnen dus kunnen we dit jaar veel
nieuwe dingen aanbieden. We hebben nu een
verkorte sjoelbak, een korte sjoelbak met ballen,
Rubens Barn poppen, snoezelmateriaal, een
dementie radio, een muziekinstrumentje etc. nu
in huis.

 
De meest
spectaculaire
aanschaf is wel de
poffertjesplaat
waarmee we 50
poffertjes tegelijk
kunnen bakken. Dat
wordt FEEST met
grote dank aan de
Thomas
Scheltusstichting.
 
 

Een vooruitblik 
Poffertjesdag 19 maart
Dan is het pannenkoekendag maar dit hebben
wij vanwege de gift van de Thomas
Scheltusstichting, namelijk de poffertjesplaat,
omgedoopt naar een poffertjesdag. We gaan
dan alle bewoners trakteren op een kersverse
portie poffertjes.
 
 
Koningsspeldag 21 april Kleinschalig wonen
We hebben een Koninklijke speldag in de
planning, dan komen al onze oude en nieuwe
spellen aan bod. Met natuurlijk passend lekkers
en muziek.
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Koningsdag 27 april Zorg Thuis
In de ochtend kan men in het Tuinatelier en de
Keientrekker naar de Koningsroute kijken. De
middag wordt koninklijk feestelijk gevuld met een
spelmiddag met onze oude en nieuwe spelen.

 
Bewegingsoptreden Kleinschalig Wonen
We werken voor 2 dagdelen aan een combinatie
van een optreden van de accordeoniste Karin
Brons met de bewegingsagoog die hierop met
de bewoners bijpassende oefeningen doet.
 
 
Bevrijdingsdag 5 mei
Deze dag vieren we met optredens.
 
Kraam
We hebben een heuse marktkraam besteld. Die
gaan we gebruiken om de thema dagen mee te
vervrolijken. Hij kan in de tuin en binnen, we
kijken uit naar zijn komst.
 
Illi-tv
De Illi-tv bevalt erg goed op de Appelmarkt. We
hebben voor alle huiskamers de intense wens om
zo’n ondersteuning in de dagbeleving te krijgen
(zie https://illi-tv.nl/).

 
Lenen
Komt u bij een bewoner op bezoek of krijgt u als
bewoner bezoek? Denk er dan aan dat er bij ons
ook leuk vermaak te leen is. Dat betekent
natuurlijk ook weer terugbrengen.

 
 
Bijzondere dagen
We gaan er op onze eigen manier bij stil staan:
de internationale vrouwendag, de
boomfeestdag, de boekenweek, Palm Pasen en
de eerste Paasdag.

Warme groet, de activiteitenbegeleiding van
Davidshof.
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 Pensioen in zicht

 
Anneke van de Laar (beleidsmedewerker zorg en
kwaliteit)
 
Jarenlang heb jij de Verbinding vorm
gegeven. Als redacteur heb je menig interview
afgenomen en geplaatst. Omdat dit jouw
laatste editie is, vonden we het leuk en
passend om jou eens te interviewen.
 
Anneke, 25 maart neem je afscheid van het
Gasthuis en ga je met vervroegd pensioen.
Hoelang heb je deelgenomen aan de
arbeidsmarkt?
Ik ben in 1977 begonnen als leerling psychiatrisch
verpleegkundige in Bergen op Zoom, ik was net
18 jaar en zo groen als gras.
 
Welke functies heb je gehad? 
 Ik heb heel lang als psychiatrisch
verpleegkundige gewerkt bij verschillende
zorgorganisaties en heb daarna de overstap
gemaakt naar bedrijfsopleider en

kwaliteitsmedewerker. Op een blauwe maandag
na, altijd in de zorg gewerkt. Die blauwe
maandag heb ik een paar uur gewerkt in een
chipfabriek. Ik moest iets doen waarvan ik nog
steeds niet weet wat en waarom, hahaha. Dus
maar snel weer terug in de zorg.
 
Bij welke werkgever en in welke functie heb je het
het beste naar je zin gehad en waarom?
Bij allemaal, maar als ik terugkijk…..als
verpleegkundige binnen de ouderenpsychiatrie
op Zon & Schild. Ik werkte daar op een
behandelafdeling voor ouderen. Een afdeling die
voor die tijd vooruitstrevend was en waar
ouderen echt behandeld werden. Ik heb veel
ouderen ontredderd opgenomen zien worden en
ook gezien dat ze de kracht hervonden om het
leven weer het hoofd te kunnen bieden.
 
Wanneer begon je bij PBG?
In 2004 ben ik door het Gasthuis gevraagd voor 4
uur per week als kwaliteitsfunctionaris en dat is
over de jaren heen uitgebreid tot 28 uur per
week.
 
Wat is je het meest bijgebleven van de
beginperiode?
De ‘familiecultuur’ waarin iedereen iedereen
kende en het leek alsof alles kon. Een
nachtdienstmedewerker nam haar hond mee
naar het werk en samen liepen ze de
nachtrondes! Ook was er een intercom waarmee
vanuit de receptie mededelingen gedaan
werden aan de bewoners in hun
appartementen. Er waren nog maar weinig
medewerkers met email en ik werkte nog met
floppy’s. Er waren toen nog geen
personeelszaken, zorgbemiddeling, opleidingen.
Dat veranderde snel toen er landelijk een andere
manier van zorgbekostiging werd ingevoerd en er
steeds meer verantwoording afgelegd moest
worden onder andere op de kwaliteit van zorg.
 
Welke periode vond je het leukst? Waarom?
Vooral de beginperiode omdat ik, net als alle
medewerkers, dicht bij bewoners stond. Daar
hoefde je geen moeite voor te doen, je kwam
elkaar veel tegen op een dag. Ook de verhuizing
naar Vathorst was leuk, of….eerder een
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uitdaging. De daadwerkelijke verhuizing nam 4
dagen in beslag. Met alle perikelen en de
spanning daaromheen is het een periode die me
altijd bij zal blijven.
 
Welke bijzondere momenten zul je nooit
vergeten? 
Dat zijn vooral de momenten dat er samen met
de bewoners iets gevierd of herdacht werd. Zoals
de lichtjesavonden, de oudejaarsavonden, het
samen uitgeleide doen na het overlijden van een
bewoner en natuurlijk het 625 jarige
jubileumfeest drie jaar geleden. Maar ook het
kopje koffie met de bewoners, de weekafsluiting
met de biljartclub en het praatje bij de lift.
 
Waar kijk je minder fijn op terug?
De periode na de verhuizing naar Vathorst. Alles
was nieuw, nieuwe teams, nieuwe doelgroep,
nieuw pand. Met z’n allen hebben we onze
stinkende best gedaan om het goed van de
grond te krijgen en toch lukte het ons niet om de
organisatie soepel te laten lopen. Gelukkig is het
uiteindelijk goed gekomen.
 
Hoe omschrijf je de tijd die je bij het Gasthuis
hebt gewerkt in een paar woorden?
Als heel mooi, inspirerend en bijzonder. Vanaf het
begin heb ik me een onderdeel gevoeld van de
organisatie. Die verbondenheid is alleen maar
gegroeid. Het is bijzonder om in een organisatie
te werken die al eeuwenlang bestaat en
daardoor veel heeft meegemaakt. Daarin
onderscheidt ons Gasthuis zich van andere
zorgorganisaties. Ik voel zelf ook een
inspanningsplicht om met respect om te gaan
met ons erfgoed en daar een bijdrage aan te
leveren. Dat zal ik het meest missen.
 
Wat weten we nog niet van jou en zouden we
heel graag van je willen horen voordat je het
Gasthuis verlaat? En wat helemaal niet? 
Hahahaha, genoeg en dat wil ik graag zo
houden!
 
Je hebt straks heel veel tijd, hoe denk je die te
gaan invullen?
Eerst genieten van geen afspraken, geen druk.
Alles ligt open.

Je bent creatief met pen en penseel. Welk boek
ga je schrijven en welk schilderij ga je maken?
Misschien wel een historische roman die zich
afspeelt in het Gasthuis rond 1600? Het is mij met
hulp gelukt om Aernt van Zevender (1628), wiens
zerk zich in de mannenzaal bevindt, een verhaal
te geven. Wellicht kan ik regenten en gastelingen
van vroeger ook een verhaal geven. Het schilderij
wordt een oude klassieker. Van Rembrandt:
badende vrouw. Om maar eens bescheiden te
beginnen…
 
Wat wil je dat we van jou herinneren?
Als een mens die heeft gesnapt wat er toe doet,
wat van belang en van waarde is. En eentje waar
je ook mee kon lachen.
 
Wil je ons nog iets meegeven? 
Een deel uit een gebed van Franciscus van Assisi,
een middeleeuwse godgeleerde, omdat dit mij
rust en steun geeft in barre tijden:
"Geef me de moed om te veranderen wat ik kan
veranderen. Geef me de wijsheid om te
accepteren wat ik niet kan veranderen. Geef me
het inzicht om het verschil tussen beide te zien".
 
Dank je wel Anneke, voor dit vraaggesprek. We
denken dat we namens alle medewerkers en
bewoners kunnen zeggen: dank voor alles wat je
ons gegeven hebt. Hoewel je niet bij de directe
uitvoering betrokken was, was je bepaald niet
onzichtbaar en heb je veel voor bewoners, maar
ook voor medewerkers iets kunnen betekenen.
We hopen dat je nog vele jaren in gezondheid
mag genieten van je vrije tijd!
Anneke van Immerzeel
Mirjam Korndewal  
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In de week voorafgaande aan de kerst werd er
van alles bezorgd in het Gasthuis. Kaarten van
schoolklassen, kerststukjes uit de buurt,
geknutselde engeltjes voor op de kerstdinertafel,
banketstaven, kerststollen, en nog veel meer
vrolijkheid. Alles is met liefde ontvangen en
persoonlijk rondgedeeld. Bewoners hebben alles
met trots en blijdschap ontvangen en raakten
ontroerd door al deze persoonlijke
boodschappen van onbekenden.
Het is fijn om te merken dat het Gasthuis door de
buurt niet vergeten wordt en dat buurtbewoners
onze bewoners een warm hart toedragen.

Wenselijk
In december zijn we achter de schermen druk
bezig geweest met project Wenselijk, waarvan de
bewoners tijdens oudjaarsavond hebben kunnen
genieten. Wenselijk ontstond vanuit het idee dat
we aan het eind van het jaar allemaal graag
samen zouden zijn, net als andere jaren, maar
dat er dit jaar niets normaal was, en dus ook dat
niet zou gaan. De onmogelijkheid zoveel mogelijk
naar het mogelijke buigen bracht ons op het
idee van wenselijk. Een film van medewerkers
voor bewoners, die op oudjaarsavond getoond
zou worden en waarbij een ieder die mee wilde
doen, gefilmd werd in zijn of haar eigen kracht
op een zelfgekozen manier, met een boodschap
voor de bewoners.Het resultaat is een prachtige
film geworden die waardevol is door de enorme
betrokkenheid onder personeel die getoond is,
zowel voor als achter de schermen.
Het maakt dat we nog maar weer eens extra
voelen dat we het hier ook echt met elkaar en
samen doen, en dat we verbonden zijn.

Dank aan allemaal! Maaike en Kevin 

Een bijzonder gift 
Via onze geestelijk verzorger, Rene Rosmolen,
ontving het Gasthuis in december een gift van
het Thomas Scheltus Fonds. Het ging om een
geldbedrag dat besteed mocht worden aan een
activiteit of project voor bewoners. Op de locatie
Wervershof is het geld besteed aan
plantenbakken op tafelhoogte voor het project
tuinieren aan tafel waarmee in het voorjaar van
2021 gestart zal worden. In de eerste lockdown
van 2020 hebben we gemerkt dat veel bewoners
het erg leuk vinden om zaden of plantjes op te
kweken. Ook was de tuin in die periode een
belangrijke plek voor bewoners om buiten te
kunnen zijn en te genieten van alles wat er
bloeide en om elkaar te kunnen ontmoeten.
 
De plantenbakken van het Thomas Scheltus
Fonds zullen in het voorjaar in elkaar gezet
worden en aan de tafels in de binnentuin
geplaatst worden zodat bewoners kunnen
tuinieren aan tafel. Er kan in het voorjaar gezaaid
en geplant worden en het proces van groeien
kan van dichtbij gevolgd worden. Waar mogelijk
helpen bewoners zelf mee met verzorgen en kan
er, wanneer de tijd daar is, geoogst worden.

Wij hopen op een mooi voorjaar met groeizaam
weer!
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Hoera, een gratis boom
In oktober gaf de gemeente Amersfoort 1000
bomen weg aan haar inwoners. Namens locatie
Wevershof hebben we een Meidoorn
aangevraagd en gekregen. De boom heeft een
mooi plekje gekregen in de binnentuin. Het
hekje, gekregen van een bewoner paste er
perfect omheen. Omdat de boom nu kaal is,
hebben we hem een beetje versierd zodat
iedereen kan zien waar de boom geplant is.We
hopen dat hij goed aan zal slaan en komend
voorjaar mooi in bloei zal komen.
 

De meidoorn is familie van de roos. In het
voorjaar geeft hij bloesem en in het najaar
rozenbottels. De meidoorn heeft ook doornen
waar vogels graag hun nestjes in maken,
beschermt door de doornen. De symboliek die
men nog altijd aan deze boom geeft, is dat de
Meidoorn een sierlijke krachtige poortwachter is
die veiligheid en bescherming biedt tegen alle
kwaad en daarmee het goede (binnen de poort)
laat groeien.

Plannen, plannen en
nog meer plannen!
Gelukkig, we gaan weer richting het voorjaar. Dat
betekent dat we de binnentuin weer meer
kunnen gaan gebruiken. Leuk om te tuinieren
met elkaar, en om voorzichtig wat optredens in te
plannen. Natuurlijk weten we dat de kans
bestaat dat ze niet door kunnen gaan, maar als
je niets plant…gebeurt er sowieso niets. Een
greep uit de opties die we hebben lopen:
 
Met Pasen
Mini farm (boerderij) in huis, op Kleinschalig
wonen en in de binnentuin. Diertjes om te
bekijken en aan te halen. De boer komt mee en
kan ook leuke dingen vertellen. Hij past
ondertussen op de dieren en helpt, daar waar
nodig.

 

 
Koningsdag
We probeerden al eerder Guido van Hout,
jongleur, naar het Gasthuis te krijgen. Helaas kon
het  toen niet doorgaan, maar we hebben
contact gehouden. Hij heeft ondertussen een
covidproof optreden ontwikkeld en mailde ons
dit: “Een hele poos geleden alweer hadden we
contact over een optreden met jongleren in de
binnentuin. Een idee dat destijds niet haalbaar
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bleek, maar waar ik wel enthousiast over ben
gebleven. Samen met accordeonist Erik de Jong
bereid ik momenteel een zeer flexibel
programma voor dat bedacht is om maximaal in
te kunnen spelen op de Covid-19 situatie”.
Nu is het dan toch zover. Als de omstandigheden
het toelaten speelt Guido samen met Eric op
Koningsdag in de tuin het Programma BALLORE.
 
Op herhaling zijn we van plan in de
zomerperiode weer uit te nodigen:
De roofvogelshow
Aleida Plat, muziek!
Harald Feenstra, muziek in thema “ vrolijk Roze”
En La Donna Mobile, muziek
 
En wij hopen heel erg op een reactie van
BUBBLUSION, die zowel in de binnentuin als op de
woningen van KSW wat magie zou kunnen
komen brengen. Bubblusion brengt al toverend
met zeepbellen vreugde en verwondering,
spannende momenten, actie en verbazing
wisselen elkaar af. Het lijkt onmogelijk totdat…
blijkt dat het wél kan!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Verder zijn er mooie tuinbakken besteld voor aan
de tafels buiten. Daarmee maken we tuinieren op
hoogte voor iedereen makkelijker en brengen we
meer vrolijke kleur, bloem en plant. Ook gaan de
moestuinbakken op het plateau weer gevuld
worden. De radijsjes waren geen succes vorig
jaar, wie weet mogen we dit jaar in de
herkansing.

De zangvogels keren terug (u bent daar
onderdeel van!) en ook de IJssalon zal weer
plaatsvinden. We hopen dat de zangvogels ook
op de balkons van Kleinschalig wonen mogen
komen zingen met bewoners….
 
Speciaal voor Kleinschalig wonen hebben we
Peter Mohr bereid gevonden met enige
regelmaat muziek te komen spelen op de
verschillende woonkamers. Peter zou, vlak
voordat de corona uitbrak, een geheugenkoor
starten en begeleiden voor bewoners van
Kleinschalig wonen en hun familieleden/
mantelzorgers. Helaas is dit een vaste activiteit
die we nog even uit moeten stellen. Peter kan
alvast de bewoners leren kennen door
regelmatig muziek te komen maken op
Kleinschalig wonen. Hier verheugen wij ons op.
 
Ook gaan we op Kleinschalig wonen weer een
ronde Time Slips starten. We maken verhalen aan
de hand van een foto, bewoners fantaseren er
met elkaar op los wat al veel mooie verhalen
heeft opgeleverd.
 
Al met al genoeg om ons op te verheugen. Zo
veel mogelijk met elkaar, maar wel binnen de
passende maatregelen. En anders in alternatieve
vorm.

namens de activiteitenbegeleiding,
Maaike Kruis

Leesvoer
Onze prachtige bibliotheek biedt plaats aan vele,
vele boeken. Eigenlijk groeit hij een beetje uit zijn
ruimte. We zijn bezig wat oudere boeken te
vervangen voor wat nieuwere.We hebben
ondertussen 17 grootletterboeken besteld van
heel recente titels. Als er wat bijkomt, gaat er ook
wat weg….
We zijn voornemens vanaf nu ongeveer 2 x per
jaar wat actuele titels aan te schaffen voor de
bibliotheek. Zo blijft lezen leuk!

P.s: de voorleesclub is ondertussen toe aan het
tweede deel van Hendrik Groen. Gelukkig is er
ook nog een deel 3!
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Rust en aandacht

De Spaanse kunstenaar Picasso heeft hier een
oude man in een stoel afgebeeld. Het is een
pastelkrijttekening. Boven de hoed zien we nog
hoe de vingers van de kunstenaar draaiende
sporen in het krijt hebben achtergelaten.
Picasso is een bekende kunstenaar met een
geheel eigen stijl. Hij geeft elementen uit de
werkelijkheid een nieuwe betekenis. Het grote
groene vlak bijvoorbeeld is de schouder en de
arm van de man, maar vormt tegelijkertijd ook
een deel van de rugleuning van de stoel.
Zit deze oude man naakt of is hij aangekleed?
Het lijkt alsof de onderste knoop tevens zijn navel
is; zo zet de kunstenaar ons voortdurend op het
verkeerde been. Ook het gezicht van de man is
typisch voor de stijl van Picasso. We kijken de
man van voren aan, maar tegelijk ontstaat er
door de stand van de neus ook een
profielaanzicht.
 
Als ik lang kijk naar deze tekening dan komen bij
mij de woorden rust en aandacht naar boven. Ik

zie een oude man behaaglijk in zijn stoel zitten.
Hij draagt een hoed en rookt rustig en
aandachtig een sigaar. De omtrek van zijn
lichaam (met name de schouder) vormt tevens
de omtrek van de rugleuning van de stoel. Alsof
de kunstenaar wil zeggen: deze man heeft zijn
eigen plek. Hij creëert in zijn stoel een plek van
rust en aandacht.
Voor veel ouderen is dit een herkenbare situatie.
Men is gehecht aan een vaste plek, aan een
eigen stoel of een dierbare tafel. Veel ouderen
vallen een beetje samen met de stoel waarin zij
graag zitten en waarin zij zich op hun gemak
voelen. Een vaste plek geeft ons rust. Zo zie ik u
vaak zitten in uw eigen stoel, als we in gesprek
raken. Misschien hebben we die eigen plek van
rust en aandacht wel meer nodig dan anders.
Omdat we in onzekere tijden leven. We hebben
te maken met corona. Dat kan ons onrust en
spanning geven. De kunst is om te midden van
die onrust toch rustig proberen te blijven. Rust
vinden in jezelf, op je eigen plek en in je eigen
stoel.
Vanuit die rust kan ook aandacht ontstaan. We
komen tot ons zelf en we proberen aandacht te
geven aan wat er toe doet. Aan ons zelf, aan
dierbaren om je heen, aan mede bewoners. Ik
moet denken aan een gedicht van Marinus van
den Berg over Aandacht.
 
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
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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.
 
Dat wens ik u toe in deze tijd. Een stoel waarin u
tot rust komt. Aandacht die u geeft en die u
geschonken krijgt. Zo creëren we waardevolle
eilandjes van rust en aandacht in de onrustige
wateren van deze tijd.
 
Ds. René Rosmolen, Geestelijk Verzorger

Hart onder de riem
Je bent vrijwilliger bij het St. Pieters en Bloklands
Gasthuis. En dan, van de één op de andere dag,
kan je niet meer bij ons komen omdat corona zijn
intrede in Nederland heeft gedaan. Dat is voor
de bewoners niet leuk, maar ook voor onze
vrijwilligers duurt deze coronatijd erg lang.
Natuurlijk heb ik met de vrijwilligers contact
gehouden, ze op de hoogte gehouden hoe het
met ons gaat en om van hen te horen hoe het
met ze gaat. Er zijn ongeveer 170 vrijwilligers
werkzaam bij ons, verdeeld over de twee locaties.
Zij helpen bij allerlei verschillende activiteiten; bij
de activiteitenbegeleiding, het restaurant, de
huishouding, de zorg, de technische dienst en
individueel bij de bewoners.           
                                            

We zijn nu bijna een jaar onderweg
en het einde is nog niet helemaal
in zicht, maar er zijn al wel weer

een aantal vrijwilligers gestart. Ik weet dat de
anderen ook weer heel graag willen starten met
het vrijwilligerswerk dat ze altijd bij ons deden. We

hebben vast de langste tijd gehad en we gaan
ervan uit dat het alleen maar beter kan worden.

Lieve vrijwilligers, fijn dat een aantal van jullie
weer begonnen zijn en weet dat we de rest van
jullie missen. Hopelijk tot gauw.

Ellen Wielinga, coördinator vrijwilligerswerk 

Vrijwilliger 
Vrijwilliger worden is een kunst
Vrijwilligers krijgen is een gunst
Vrijwilligers hebben een geluk
Vrijwilligers blijven een meesterstuk
Want vrijwilliger zijn:
Is vrijwillig maar niet vrijblijvend
Is verbonden maar niet gebonden
Is onbetaalbaar maar niet te koop
Is positief denken en doen met als doel
voor een ander en jezelf een goed gevoel
Want daar alleen kan liefde wonen
Daar alleen is het leven goed
Waar men blij en ongedwongen
Alles voor een ander doet
Een zachte blik, een goede daad
Een vriendelijk woord, een blij gelaat
Al lijkt het soms weinig wat je doet
Je geeft veel meer dan dat je zelf vermoedt
Bedenk dus, je bent beslist niet overbodig
Want iedere vrijwilliger is hard nodig.
 
bron: internet, ingestuurd door Ellen Wielinga,

12 De Verbinding

Het Gasthuis 



Welkom Joost 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dag allemaal, mijn naam is Joost Holstvoogd en
ik ben de nieuwe functionaris
gegevensbescherming (FG) voor het Gasthuis. Ik
volg daarmee Robert Bitter op die eind vorig jaar
met zijn welverdiend pensioen is gegaan. Binnen
het Gasthuis houd ik mij bezig met privacy en de
bescherming van persoonsgegevens van de
bewoners, hun contactpersonen en natuurlijk
ook van de medewerkers en vrijwilligers. Naast
mijn werk voor het Gasthuis, voor ongeveer een
½ dag per week, ben ik ook FG voor andere
(zorg)organisaties, voer ik audits uit op het
gebied van privacy, werk ik aan de ontwikkeling
van AVG-certificering en doe ik op verzoek van
organisaties ‘klussen’ op het gebied van privacy
en gegevensbescherming. Kortom alles wat ik
doe houdt verband met privacy en de
bescherming van persoonsgegevens.

Zoals u aan de foto kan zien, heb ik er al wat
meters op zitten. Ik ben inmiddels 56, woon
samen met Barbara en Beer (de poes) en heb
twee zonen: Pim (24) en Coen (22), die allebei
studeren en inmiddels niet meer thuis wonen.
Mocht u vragen hebben over privacy en de
bescherming daarvan, dan kunt u mij een mail
sturen: j.holstvoogd@pietersenbloklands.nl. U kunt
mij ook bellen, de receptie weet hoe u mij
telefonisch kunt bereiken.
 

Welkom Marina 

 
Graag stel ik mij voor: ik ben Marina Prins,
geboren en getogen in Emmen. Sinds 1 februari
ben ik bij het St. Pieters en Blokland komen
werken als Manager Bedrijfsvoering en daarmee
verantwoordelijk voor alle facilitaire zaken, zoals:
gebouwbeheer, verhuur, ICT, inkoop,
contractbeheer en telefonie. De afgelopen
maand heb ik als heel warm ervaren. Voor mij is
het werken in de zorg nieuw, maar het voelt als
heel welkom.
 
Met mijn man Jan Hein woon ik ondertussen
alweer 11 jaar in de Indische buurt van
Amersfoort. Samen hebben we een
jongenstweeling van 7 ½, een hond en
binnenkort komt er weer een kleine kitten bij. Ik
hou van de natuur, gezelligheid om me heen en
in de winter haak ik graag. Het hele jaar door
probeer ik ieder weekend met een buurvrouw te
gaan zwemmen in het Henschotermeer. Alleen
als er ijs op ligt gaan we er niet in! Dan ga ik
schaatsen...

Ik hoop dat ik samen met mijn team kan
bijdragen aan een prettig en veilig woon-werk-
leefklimaat, en dat we elkaar regelmatig tegen
zullen komen!
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De
weersverwachting 
Oh, oh, oh, wat
maken wij ons druk

over het weer code oranje, nee code rood.
Dat alles ingegeven door weerdeskundigen.
Als je vooruit wilt kijken, kun je dat als deskundige
ook overlaten aan de mensen uit de natuur “de
praktijk” of te wel in dit geval de BOER.
De boer, die heeft kijk op het weer en dat klopte
meestal wel héél aardig.
 
Vooruitkijken; dat doet ook de gezamenlijke
cliëntenraad oftewel de “GCR” een
vertegenwoordiging uit beide locaties. Om de
zorg, service en de kwaliteit in het St. Pieters en
Bloklands Gasthuis op hoog niveau te houden is
er een gezamenlijke cliëntenraad (GCR) die
helpt, adviseert en stimuleert om de
dienstverlening voortdurend te verbeteren. De
GCR geeft de bestuurder en het management
gevraagd en ongevraagd advies op basis van
de Wet medezeggenschap cliënten
zorginstellingen (WMCZ). De GCR heeft het recht
voorstellen te doen en te adviseren over veel
onderwerpen die voor de bewoners van belang
zijn.
 
Samenstelling van de GCR 
De GCR is samengesteld uit allereerst de meest
betrokkenen zelf; de bewoners van beide
locaties. Zij leveren inbreng vanuit hun eigen
ervaring. Daarnaast worden de bewoners van 
Kleinschalig wonen (KSW) en Zorg Thuis (ZT)
vertegenwoordigd door een familielid of een
mantelzorger. De GCR streeft naar een
evenwichtige vertegenwoordiging: drie
vertegenwoordigers voor de locatie Davidshof en
drie vertegenwoordigers voor de locatie
Wervershof.

 
Wij hebben recent afscheid genomen van een
tweetal vertegenwoordigers van de locatie
Davidshof, Ineke Westerhout en Piet Gorzeman.
 
 
 

 
Langs deze weg willen wij beide ex-GCR-leden
héél erg hartelijk  bedanken voor hun inzet en
voortreffelijke bijdrage. We zullen hen missen.

Inmiddels hebben wij voor Piet Gorzeman een
vervangster gevonden. Dit is Annemiek
Brumsteede. Zij stelt zich aan u voor:
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

'Sinds 1 januari 2021 ben ik lid van de GCR en bij
deze stel ik mij even aan jullie voor. Sinds 2018
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woont mijn moeder in een appartement op de
locatie Davidshof (Zorg Thuis). We waren heel blij
dat ze terecht kon en dat ze in zo’n mooi huis
woont. Toch lopen we soms tegen dingen aan
die wat ons betreft beter kunnen. Helaas kan mijn
moeder niet meer praten vanwege haar
aandoening, dus doe ik het woord voor haar.
Nadat ik een keer contact had gehad met de
cliëntenraad begon het bij mij te kriebelen. Want,
bedacht ik mij, er zijn ongetwijfeld meer
bewoners wiens belangen ik zou kunnen
behartigen. Dus toen de gelegenheid zich
voordeed ben ik lid geworden van de
gezamenlijke cliëntenraad. Na de School voor
Journalistiek heb ik ruim 20 jaar als
programmamaker bij televisie gewerkt. Ik volg
een 5-jarige studie Natuurgeneeskunde.
Tegenwoordig werk ik als communicatieadviseur
bij een vakbond. Ik woon samen met mijn partner
en hond in Amersfoort en ga enorm mijn best
doen om uw belangen te behartigen!'
 
De GCR bestaat thans uit (boven van links naar
rechts): Mieke Peels (voorzitter), Chris Steijger
(secretaris en vice voorzitter), (onder van links
naar rechts): Sienette Jipping (bestuurslid en lid
van de Bewoners- en Facilitaire commissie),
Bauke Zeilstra (bestuurslid en lid van de
Financiële Commissie) en ons nieuwe lid
Annemiek Brumsteede (bestuurslid
communicatie en lid van de Bewoners- en
Facilitaire commissie).

Op het ogenblik zijn wij in gesprek met een
opvolger voor Ineke Westerhout.

Voor versteviging van de GCR zijn wij op zoek
naar belangstellenden die ook een steentje
willen bijdrage aan goede ZORG voor de
bewoners van beide locaties.
Wilt u een bijdrage leveren aan kwaliteit en
service en goede zorg voor de bewoners en voelt
u zich betrokken? Neem dan contact op met
Chris Steijger (secretaris en vice voorzitter),
bereikbaar via zijn mobiele telefoon onder
nummer 06 22196123 of stuur een email naar
cliëntenraad@pietersenbloklands.nl.
 
Het “corona-jaar”
Gelukkig kunnen wij berichten dat het met de
inenting voorspoedig verloopt en dat wij allen
ons uitstekend verweren tegen het virus. De, door
het RIVM en ons genomen maatregelen, worden
goed opgevolgd en werpen hun vruchten af.
Wekelijks wordt door een afgevaardigde van de
GCR, Mieke Peels of Annemiek Brumsteede, met
het Corona beleidsteam van PBG overlegd.
 
Familieportaal Caren 
Inmiddels is het familieportaal Caren
geïmplementeerd en bedanken wij de
projectgroepleden o.l.v. van de projectmanager
Caren, Ellen Vellinga, voor hun bijdrage. Met
Caren heeft u de mogelijkheid om, indien
gewenst, dagelijks te lezen hoe het met uw
familielid gaat. Op deze wijze heeft u de
mogelijkheid om snel afstemming te zoeken met
de verzorgenden over de zorg. In de toekomst
zullen de gebruiksmogelijkheden nog uitgebreid
gaan worden.
 
Bewoners- en facilitaire commissie 
Recent hebben wij samen met de interim
bestuurder en management gesproken over de
Servicekosten en de tarieven voor 2021. Inmiddels
zijn deze geëffectueerd en aan u medegedeeld.
Door de Woonbond is op 16 februari jl. een
webinar georganiseerd met als onderwerp ‘de
jaarlijkse huurverhoging’. Aan dit webinar is
deelgenomen door Mieke Peels.
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Tenslotte 
Uw inbreng is voor ons onmisbaar. Als u
onderwerpen, suggesties of ideeën voor wilt
leggen of interesse heeft in deelname aan de
GCR, laat het ons dan weten. Wij zijn bereikbaar
via de GCR- brievenbus in de hal en via een e-
mail naar cliëntenraad@pietersenbloklands.nl

Namens de Gezamenlijke Cliëntenraad
vice voorzitter en secretaris Chris Steijger

2. Loempiaatjes
3. Tjap Tjoy
4. Kaasburger
5. Pasta Penne Spinazie
Er werden ook lekkere voorstellen voor
vegetarische gerechten gedaan, zoals vega
lasagna met courgette en spinazie/ei/
pannenkoeken. Terecht werd er gewezen op
andere aspecten, zoals rekening houden met
dingen die mensen niet kunnen eten in verband
met gevoeligheid daarvoor. Hiervoor zal bij
aanpassing van het menu ook gesproken
worden met de diëtiste, Annemieke Prins.

De komende periode zullen er een aantal dingen
getest worden en zullen er vaker vegetarische
opties op het menu staan bij Wervershof. Probeer
ze maar uit, ik ben benieuwd wat u ervan vindt!
Geef dat vooral door aan de kok. Gekeken wordt
hoe een en ander bevalt, daarna zal er een
voorstel komen voor meer structurele verandering
van het menu.

Groeten Imke

Uitslag enquête
restaurant
In november is er op de Wervershof een enquête
gehouden over het verminderen van het aandeel
vlees in het menu dat aangeboden wordt door
het Gasthuis. Dit om het aanbod van de keuken
duurzamer te maken: het eten van vlees heeft
een grote invloed op het milieu. 23 bewoners
hebben gereageerd op de enquête, hartelijk
dank daarvoor!

 
 
 
 

Bij deze een aantal zaken die uit de enquête
naar voren komen:
Er is bij veel bewoners bereidheid tot vegetarisch
eten, vooral veel dames geven aan wel minder
vlees te willen eten.
Slechts 4 personen geven aan helemaal niet
vegetarisch te willen eten (17,5%). “Ik eet graag
vlees!” gaf dan ook iemand als commentaar.
Gemiddeld willen bewoners ongeveer 2x/ week
vegetarisch eten. De optie 3x per week een
vegetarische keuze naast een vleeskeuze wordt
het meest genoemd als voorkeur (ongeveer de
helft), bijna net zo veel mensen geven aan
minder vlees per maaltijd te willen eten.
Waarschijnlijk gaan we dan ook kijken naar meer
vegetarische opties in de week, en blijft de keuze
voor vlees bestaan.

In de enquête werden er ook gerechten
voorgelegd als optie. De volgende gerechten
leken u het lekkerst:
1. Champignonragout

Duurzaam duurt het
langst
Afgelopen jaar heeft het St. Pieters en Bloklands
Gasthuis een start gemaakt om te verduurzamen.
Het Gasthuis heeft duurzaamheid hoog in het
vaandel staan en wil de milieubelasting die het
gevolg is van haar activiteiten zo veel mogelijk
verminderen dan wel voorkomen. We
ondertekenden als eerste mijlpaal, in juni 2020,
een duurzaamheidsovereenkomst met de
gemeente Amersfoort en de Provincie. Om hier
verder duidelijke vorm aan te geven hebben we
een beleidsnota opgesteld. Het vastgestelde
beleid is gebaseerd op de ambities van de
Green Deal. Deze spitst zich toe op vier concrete
doelen: 
1. Klimaatverandering: het terugdringen van
CO2-uitstoot;
2. Zuinig zijn met grondstoffen: circulair werken;
3. Schoon water: medicijnresten uit het
afvalwater
4. Een gezond makende leef- en
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verblijfsomgeving voor bewoners en
medewerkers.
 
Eerst brons dan zilver 
Het Gasthuis streeft ernaar om uiterlijk juni 2021
het bronzen niveau van de Milieuthermometer
Zorg te behalen voor beide locaties, Davidshof en
Wervershof. In het jaar daarna worden deze
criteria geborgd en verder uitgebouwd en
werken we richting het zilveren niveau van de
Milieuthermometer Zorg. 
We hebben ervoor gekozen te focussen op de
volgende 4 thema’s:
Energie/ CO2 reductie
Afval reductie en scheiding
Verduurzamen van de keuken
Verduurzamen van onze inkoop

Om ons Gasthuis duurzamer te maken is de inzet
van iedereen nodig. Het kan zijn dat werkwijzen
veranderen, zoals bijboorbeeld bij het scheiden
van verschillende soorten verpakkingen dat
afgelopen jaar is doorgevoerd, of dat er
gevraagd wordt mee te denken over een
bepaald thema. Wijzigingen zullen overigens ook
vaak ongemerkt gaan, zo is er al veel licht
vervangen door LED verlichting, dat een stuk
minder energie kost en zijn er energiebesparende
aanpassingen gedaan aan de koelingen in de
keuken en aan de computers. Ook voor de
bewoners zal er soms wat veranderen, zo gaan
we binnenkort een pilot doen met een duurzamer
menu.
 

 
We zullen u altijd zo
goed mogelijk op de
hoogte houden van de
maatregelen en wat het
uiteindelijk oplevert.
Want daar is het
uiteindelijk allemaal om
te doen.
 
Albert Vermaase
ad interim bestuurder

Vertrouwenspersoon 
Angelina Awondatu,
cliëntenvertrouwenspersoon Wet zorg en
dwang, stelt zich aan u voor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Wanneer u zorg ontvangt, zijn er mensen die
meekijken en -denken over de invulling en
ondersteuning van uw dagelijks leven. Vaak
loopt de ondersteuning en begeleiding goed en
is er overleg met u of uw wettelijk
vertegenwoordiger over de zorg die u ontvangt.
Het kan ook zijn dat u het niet eens bent met de
zorg die u krijgt. Dat er regels of afspraken zijn
gemaakt waarin u zich niet goed kan vinden. In
zulke gevallen kan er sprake zijn van onvrijwillige
zorg. Wanneer u de behoefte heeft om vrijuit en
in vertrouwen over zulke dingen te praten, dan
kan dat met mij. Ik bied een luisterend oor en
ben zonder oordeel. Het is kosteloos. Ik sta u en
uw belangen bij en ben niet in dienst van het St.
Pieters Bloklands Gasthuis. Samen kijken we op
welke manier ik u kan ondersteunen.
 
Mijn naam is Angelina Awondatu,
cliëntenvertrouwenspersoon Wet zorg en dwang
bij stichting Zorgstem. Ik ben hiervoor als
maatschappelijk werker werkzaam geweest en
zie mijn functie als vorm om uw stem te
versterken. De wet zorg en dwang heeft als doel
het recht van mensen te beschermen om in
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vrijheid hun eigen leven in te richten. Als er
afhankelijkheid van zorg ontstaat, is het lastiger
om eventuele onvrede of wensen te laten horen.
Laten we het gesprek aangaan.
 
U kunt mij telefonisch op 06-40872650 of via mail
a.awondatu@zorgstemvertrouwenspersonen.nl
bereiken. Daarnaast zal ik af en toe aanwezig zijn
op de locaties. Ook dan kunt u bij mij terecht.

Meer informatie en algemene contactgegevens
kunt u vinden op www.
zorgstemvertrouwenspersonen.nl
 

Durf te durven
Durf te praten
Voor hen die de stem niet hadden
Stille helden waren

Durf te geloven
In vrijheid
En samen

Durf te hopen
Voor hen die de hoop nooit opgaven
Voor de toekomst

Durf jij twee minuten stil te zijn?
Dan durf ik te luisteren
 
4 mei gedicht van Lieve Metzlar, 16 jaar
 

Sinds onheuglijke tijden
staat de hoop geschreven
dat ooit grote woorden als
'verzoening - leed geleden -
mensenrecht - schoon water - vrede'

tot een nieuwe wereld worden
eindelijk de echte.

In naam van hen
die vóór ons waren
en omwille van wie na ons komen

blijf die grote woorden dromen -
laat de hoop niet varen.

Huub Oosterhuis 

Wet zorg en dwang 
Op 1 januari 2021 is de nieuwe wet Zorg en
dwang - na een overgangsperiode van een jaar -
een feit. De Wet zorg en dwang regelt de rechten
bij onvrijwillige zorg of onvrijwillige opname van
mensen met een verstandelijke beperking en
mensen met een psychogeriatrische aandoening
(zoals dementie). Uitgangspunt van deze wet is
dat vrijheidsbeperking of onvrijwillige zorg niet
mag worden toegepast, tenzij er sprake is van
ernstig nadeel.
In het Gasthuis hebben we gezamenlijk,
management, medewerkers, bewoners en
naasten een aantal uitgangspunten vastgelegd
in ons beleid.
 
Op https://www.dwangindezorg.nl/wzd/
handreikingen kunt u onder andere informatie
vinden voor bewoners, hun familie en
vertegenwoordigers. Bewoners die sinds 2020 bij
ons zijn komen wonen en hun naasten, hebben
deze handreikingen al ontvangen bij
inhuistreding.

De prijs van de vrijheid is eeuwige
waakzaamheid. Laat het oog der
waakzaamheid zich nooit sluiten.

 
 Thomas Jefferson
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Paulus Bor
Paulus Bor werd omstreeks 1601 geboren en
stamde uit een aanzienlijke katholieke familie.
Over zijn jeugd is weinig bekend. In 1623 vertrekt
hij naar Italië waar hij in Rome medeoprichter
was van de Romeinse schildersbent
“Bentvleugels”. Hij werd daar Orlando genoemd. 
In 1623  woonde hij in de parochie van Sant”
Andrea dell Fratte en van 1624-1625 verbleef hij
met de schilders Jan Linsen en Michelangelo
Cerquozzi in een huis aan de Piazza di Spagna
en de Strada dellÖlmo. In 1626 vertrekt hij weer
naar Nederland en werd lid van de Sint
Lucasbroederschap in Amersfoort. Paulus Bor
trad op 25 augustus 1632 in het huwelijk met
Aleijda van Crachtwijck. Zij kregen twee kinderen:
Anna Maria Bor en Judith Christina Bor. In
opdracht van Jacob van Campen werkte hij in
1638 aan de versiering van Paleis Honselaarsdijk.
In 1656 werd hij regent van het katholieke
godshuis “de Armen de Poth” in Amersfoort. Hij
schonk De Armen de Poth nog in hetzelfde jaar
“een heerlicken schilderije by syn E(dele)
geschildert inhoudende den H. Geest boven d”P,
weesende Poths wapen, neffens gecontefeyte
booter, brooden en anders”. Dit schilderij hangt
nog altijd boven de schoorsteen in de
regentenkamer van Armen de Poth. 
 
Namens cultureel erfgoed
Tineke van de Bovenkamp
 

Op onze locatie Achter Davidshof is veel
cultuurhistorisch erfgoed te vinden. Er wordt hard
gewerkt om dit in goede staat te brengen en/of
te houden en deze rijkdom te delen met een
groter publiek. In deze Verbinding besteden we
aandacht aan een schilderij van Paulus Bor, dat
een mooie plaats in de Regentenkamer heeft. De
lijst (gezwart houten profiellijst met vergulde
binnenrand) is recentelijk nog gerestaureerd en
we hebben veel informatie over dit schilderij
weten te achterhalen. Ruud van Veenendaal,
onze oud-bestuurder en tevens onze vrijwilliger
collectiebeheerder, onderzoekt de historie van
onder andere schilderijen die we in bezit hebben.
Hieronder een uitgebreid verhaal over Paulus Bor
en ons schilderij. In een volgende Verbinding
zullen we weer een ander schilderij of object
uitlichten.

Portret van de Familie van Vanevelt 
(Paulus Bor – 1628 – olieverf op doek – 102x303)
Omschrijving schilderij
Het echtpaar Vanevelt met elf kinderen en een
hond rond tafel met Chinees blauw porselein,
ciborie (hostiekelk met deksel), tinnen kan,
zilveren tazza en een Oosters kleed. De 
bovenzijde met opschrift: “Psalm 127 Ecce sic
bendeicctur homo qui timet Dominum” (alzoo zal
de mensch gezegend worden, die den Heer
vreest) en met familiewapens. Dit schilderij is in
de 19e eeuw geschonken aan het St. Pieters en
Bloklands Gasthuis door de familie Vanevelt.
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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
 
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

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
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


