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‘Hopelijk kunnen we nu  echt 
de coronaperiode achter ons laten’

bericht van de bestuurder

We hebben het bijna gehad. We kunnen hopelijk gauw 
de coronaperiode achter ons laten. Door de overheid 
zijn er nu zo veel versoepelingen doorgevoerd dat we 
weer bijna bij het “oude normaal” zijn uitgekomen. 
Twee jaar heeft het coronavirus de hele wereld in zijn 
greep gehouden. En ook ons! Lang hebben we het 
virus zo goed mogelijk buiten de deur van onze huizen 
kunnen houden. 

Sinds februari jl.  worden wij helaas geplaagd door 
het Omikron virus: gelukkig een mildere variant van 
het coronavirus maar toch een stuk besmettelijker….. 
het geeft wel de nodige overlast en problemen voor 
bewoners en personeel. Veel personeel raakte besmet 
en kon niet werken. Het was een “tour de force” om de 
roosters kloppend te krijgen en om de zorg te 
kunnen blijven bieden. Daarom hebben we veel 
tijdelijk personeel ingehuurd. Dit betekende soms 
vreemde gezichten voor bewoners. Gelukkig kon de 
zorg wel altijd worden verleend, maar niet altijd op 
het tijdstip dat men gewend was. 
Laten we hopen dat er met het voorjaar in het 
verschiet er voor ons allen zonnigere tijden aanbreken 
waarin we weer kunnen leven zonder beperkingen. 

ZON
Over zonnige tijden gesproken. Wist u dat de 
Vrienden van St. Pieters en Bloklands Gasthuis voor 
beide locaties een aantal grote parasols heeft 
geschonken?

“TOUR DE FORCE OM DE 
ROOSTERS KLOPPEND TE 

KRIJGEN”

Daarmee kunt u straks met het mooie weer in de tuin 
genieten van de schaduw als het zonnetje een beetje 
te warm wordt.

AFSCHEID
Op 22 februari jl. hebben we afscheid genomen van 
Geralde Schreuder, directeur zorg. Geralde wilde, na 
ruim 10 jaar zich te hebben ingezet voor de zorg 
binnen het Gasthuis, graag een andere weg inslaan. 
Zij heeft een studie gevolgd voor coach en wil graag 
een praktijk voor coaching opstarten. We wensen 
haar veel succes in haar nieuwe uitdaging!  Geralde 
wordt voorlopig opgevolgd door Marco Schrader als 
manager zorg. Marco is een zeer ervaren manager en 
heeft bij verschillende verpleeghuisorganisaties 
gewerkt. Marco is hier tijdelijk totdat de rol van 
manager zorg definitief wordt ingevuld. Definitieve 
invulling vindt plaats aansluitend met de werving van 
een nieuwe bestuurder voor het Gasthuis.

IN DEZE EDITIE
Verder vertellen we in deze Verbinding graag iets 
meer over een bijzondere en historische vondst 
afgelopen jaar, geven we een inkijkje in het werk van 
een vrijwilliger, stellen we de Raad van Toezicht aan u 
voor en nog veel meer.  Ik wens u veel leesplezier! 

ALBERT VERMAASE
BESTUURDER
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Iedere week verven, schilderen 
en tekenen
De activiteitenbegeleiding organiseert iedere week 
tal van activiteiten voor onze bewoners. Zo wordt 
er iedere week geverfd, geschilderd en getekend. 
Naast het feit dat creatief bezig zijn ontzettend leuk 
en ontspannend is, werkt het ook stress vermin-
derend. Onderzoek heeft aangetoond dat al na 
45 minuten creatieve bezigheden de hoeveelheid 
stresshormoon in het bloed afneemt!
Een win-win situatie dus! 

Wilt u ook eens meedoen met onze creatieve 
activiteiten? U bent van harte welkom! Bij de 
receptie vindt u de activiteitenkalender, deze wordt 
ook wekelijks rondgebracht. 
 Wie weet zit er iets voor u bij! 

Kletspot
Op één van de ochtenden is er om 
de week  ‘Kletspot bij de koffie’.
Telkens trekt men één van de 
kaarten en wordt er over 
verschillende onderwerpen gepraat. 
Hierdoor komen de discussies spontaan en 
ontspannen op gang. 

 Tovertafel
Zowel locatie Davidshof als 

Wervershof hebben beschikking 
over een Tovertafel. Op locatie 

Davidshof staat deze tijdelijk in 
de hal van Kleinschalig Wonen.  

Er zijn leermomenten geweest voor geïnteresseerden 
en een uitbreiding van de Tovertafel.  Hierdoor kan 

de tovertafel vaker worden gebruikt.  Ook op locatie 
Wervershof hopen we in de toekomst de Tovertafel te 

kunnen uitbreiden.

Fit bij de koffie 
Op maandag is  ‘Fit bij de 
Koffie’ (ochtend; Davidshof) en  
‘Fit bij de Thee’ (middag; locatie  
Wervershof) weer gestart. Het doel 
hiervan is om soepel te blijven en dat  
is voor iedereen van groot belang. Vrijwilligers Sahira 
(Davidshof) en Carmelita (Wervershof) zijn goed be-
slagen ten ijs gekomen om te helpen de boel in bewe-
ging te houden. Sinds kort is ook vrijwilligster Petra 
aangesloten bij locatie Wervershof. Welkom Petra!

ELKAAR ONTMOETEN EN SAMEN BELEVEN
      Schilderen, biljarten, voorstellingen 

Spelmiddag
Tweemaal per vier weken hebben we op zaterdag een spelmiddag waarbij 
onze trouwe vrijwilliger Rob meestal op verzoek de sjoelbak met ballen op ta-
fel zet. Sjoelen met ballen lijkt makkelijker dan het is. Het blijft namelijk echt 
een uitdaging om te winnen! Tijdens de spelmiddag is ook de Braintrainer 
volop in gebruik en op de tafels staan stapels met spellen klaar. 
Dus voor elk wat wils!
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 Terugblik activiteiten

‘Passend Lezen’ Davidshof - Het is een terugkerend thema met dank aan de Vrienden van St. Pieters en 
Bloklands. Ook nu weer. Vorig jaar kregen we budget om de bibliotheek te moderniseren. Daarvoor hebben 
we, op verzoek, mooie nieuwe boeken gekocht en twee tablets om zowel op Kleinschalig Wonen als Zorg 
Thuis mensen te laten genieten van ‘Passend Lezen’. In verband met de nieuwe vloer gaan eerst alle boeken 
uit de kast. Vervolgens gaan we met de boekenclub, bestaande uit bewoners, een receptioniste, een 
vrijwilligster en een activiteitenbegeleider uitzoeken wat er teruggezet gaat worden. Die boeken worden 
bestickerd met thema’s. Vervolgens gaan ze weer in de kast. 

Heeft u nog mooie boeken liggen waar u niets meer mee doet en gunt u het Davidshof om ze uit te gaan 
lenen, dan zien we de boeken graag tegemoet! Het gaat met name om de grote letter versies.
We gaan het ‘Passend Lezen’ uitrollen op zowel Kleinschalig Wonen als Zorg Thuis.

Creatief
Een van de creatieve activiteiten die we het hele jaar 
kunnen doen is bloemschikken. Het Gasthuis zorgt 
voor verse bloemen, zodat de bewoners hier mooie 
bloemstukjes van kunnen maken.  
Na afloop mogen de bewoners de bloemstukjes
gewoon mee naar huis nemen.

Valentijnsdag bij het Gasthuis
Bij St. Pieters en Bloklands Gasthuis besteden we 
altijd veel aandacht aan Valentijnsdag. 
In de weken ervoor staan veel activiteiten in het 
teken van het thema ‘liefde’. 
Dit thema inspireert om lekker creatief bezig te 
zijn! Er zijn prachtige bloemstukken 
gecreëerd, mooie kaarten gemaakt en allerlei 
prachtige creaties in elkaar geknutseld. 
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AFSCHEID NEMEN VAN: 
MARGREET VAN WIEREN
Eind januari 2022 hebben we 
afscheid genomen van 
teamleider Kleinschalig wonen, 
locatie Davidshof; Margreet van 
Wieren. Margreet is 6 jaar 
werkzaam geweest bij het Gasthuis. 
Margreet: “Ik weet dat ik mooie, fijne mensen 
ga achterlaten, mensen die hart hebben voor 
‘de zaak’. Daarnaast laat ik ook een mooie 
organisatie achter waar veel bereikt is de afge-
lopen jaren. Dank voor het vertrouwen van de 
afgelopen jaren.”  
Margreet gaat een nieuwe uitdaging aan 
in de omgeving van Zwolle, dichterbij huis.  
Wij wensen Margreet veel succes! 

WELKOM MARCO SCHRADER
manager zorg
Vanaf 1 februari jl. ben ik werkzaam als a.i. zorg-
manager. Ik woon samen met Mariëlle en samen 
hebben wij 4 kinderen, Sophie 17 jaar, Roos 16 jaar, 
Julius en Sven 7 jaar. Wij wonen in het kleine dorpje 
Heelsum. In mijn vrije tijd ben ik veel op de 
sportvelden te vinden en met mijn vrienden maak 
ik graag wat kilometers op de racefiets. Sinds 1997 
ben ik werkzaam in de zorg. Doordat ik graag nieuwe 
uitdagingen aanga ben ik gestart als interim. Zo heb 
ik in de thuiszorg, GGZ, jeugdzorg en VVT gewerkt. 
Hetgeen ik de laatste jaren met veel vreugde doe.  
Wil je meer weten aarzel niet en vraag gerust!

WELKOM JACQUELINE KLOMP
Teamleider KSW Davidshof
Op de dag van mijn indiensttreding bij St. Pieters en Bloklands Gasthuis word ik 59 
jaar en ik heb er enorm veel zin in om als teamleider op locatie Davidshof aan de slag 
te gaan. Ik ben met mijn partner Fred en onze 2 Newfoundlanders Gijs en Joop woon-
achtig in Woudenberg, heb 3 volwassen kinderen en 10 kleinkinderen. Ik kijk er naar 
uit kennis te maken met jullie en vol enthousiasme samen te gaan werken. Om te 
koesteren wat goed is en met elkaar te verbeteren waar nodig zodat we met 
elkaar trots kunnen zijn op de zorg voor de bewoners. Tot heel snel!

AFSCHEID NEMEN VAN:GERALDE SCHREUDER
In februari hebben we afscheid genomen van Geralde Schreuder, zij bekleedde de functie van 
directeur Zorg. Geralde: “Wat heb ik in de afgelopen 10 jaar mooie momenten meegemaakt met heel 
veel bewoners, collega’s en vrijwilligers. Ik startte als teamleider bij Zorg Thuis Wervershof en ging 
van daaruit naar Kleinschalig Wonen Wervershof. Bij de heropening van Davidshof ging ik daar hel-
pen met het opstarten van de 7 woongroepen van Kleinschalig Wonen. Later werd ik zorgmanager en 
daarna directeur Zorg. PBG heeft mij heel veel moois gebracht. Van dansen tot vieren, 
afscheid nemen van bewoners en collega’s en bouwen aan kwaliteit van zorg. En dat is gelukt! Er 
wordt kwaliteitszorg geboden op 2 prachtige locaties. Met trots kijk ik terug op wat wij allemaal met 
elkaar bereikt hebben. En vol vertrouwen vertrek ik ook. PBG is in goede handen. Hier werken 
mensen vanuit hun hart om mensen te laten wonen in een veilige warme omgeving.” 
Geralde gaat verder met haar eigen coachpraktijk ‘In de Veste.’ Geralde bedankt!

            Komen en gaan

De afgelopen maanden hebben we afscheid genomen van een aantal vaste gezichten. Gelukkig hebben we 
ook weer nieuwe collega’s die ons team komen versterken en die wij harte welkom heten! 
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      Medimo

DIGITALISERING IN DE ZORG
Efficiënter werken met Medimo

Technologie is tegenwoordig niet meer weg te denken uit de zorg. De tijd van pen en papier en een 
schriftelijke overdracht is niet echt meer helemaal van deze tijd. Als St. Pieters en Bloklands Gasthuis vinden 
we het belangrijk om mee te bewegen met nieuwe zorgontwikkelingen en innovaties. Op deze manier 
kunnen we processen versnellen en uiteindelijk meer tijd overhouden voor zorg, voor u, voor datgene waar 
het echt om draait. Kwaliteit van zorg, dat is waar wij naar streven!

PILOT
Sinds afgelopen najaar zijn wij op een aantal 
woongroepen gestart met een pilot van Medimo.  De 
pilot is inmiddels afgerond en binnen heel 
Kleinschalig Wonen is Medimo inmiddels geïmple-
menteerd. Medimo is een applicatie, waarmee we het 
proces van voorschrijven en toedienen van medicatie 
kunnen vergemakkelijken en hiermee ook de kans op 
fouten kunnen verkleinen. Ook kunnen de 
zorgmedewerkers medicatie bijbestellen bij de 
apotheek met slechts één druk op de knop.

WENNEN
Eén van de zorgmedewerkers die als eerste met 
Medimo aan het werk ging is Petra Hopman,
verzorgende op woongroep de Appelmarkt op locatie 
Davidshof.  Zij werkt voornamelijk met het elektro-
nisch aftekenen. Petra: “Een groot voordeel van 
Medimo is dat je rechtstreeks bij de apotheek kunt 
bestellen, dit bespaart erg veel tijd en scheelt een 
hoop papierwerk. Doordat je een foto bij de 
bewoner kan plaatsen kan bijvoorbeeld een invaller 
zien om welke bewoner het gaat. Dit zijn details die in 
de praktijk erg handig zijn. Daarnaast word je eraan 
herinnerd om medicatie te verstrekken en af te 
tekenen, hierdoor worden minder fouten gemaakt. 

Ook is met Medimo een wijziging in medicatie snel 
aan te passen en is tegelijkertijd inzichtelijk voor de 
zorgmedewerker.” Wel zijn er wat verbeterpunten 
volgens Petra, zo moet je soms wel erg vaak opnieuw 
inloggen en kun je prik/plak plekken niet zelf 
aanpassen. Ook geven sommige artsen aan, met 
name in het weekend, geen wijzigingen door te 
kunnen geven.  Alle aandachtspunten worden
meegenomen in een continue verbeterproces rondom   
Medimo. 

PLANNING
Het doel is dat halverwege 2022 de gehele organisatie 
beschikking heeft over de applicatie van Medimo en 
we daarmee ook een belangrijke digitalisering 
doorvoeren binnen het Gasthuis.

Heeft u vragen over Medimo of wilt u meer informatie? 
Stuur dan een e-mail naar info@pietersenbloklands.nl

Zorgmedewerkers 
leren werken met de 
applicatie Medimo
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Sinds afgelopen mei is René Veldwijk vrijwilliger bij St. Pieters en Bloklands Gasthuis. Vanwege zijn 
ervaring met het bijhouden van tuinen en plantsoenen is hij begonnen bij Kleinschalig Wonen in de tuin, 
maar inmiddels is hij ook betrokken bij de activiteiten van Zorg Thuis en Kleinschalig wonen.

Rene Veldwijk is  Rene Veldwijk is  sinds meisinds mei vrijwilliger bij  vrijwilliger bij 
St. Pieters en Bloklands GasthuisSt. Pieters en Bloklands Gasthuis

“Als een bewoner aan het einde van de ochtend zegt 
‘tot volgende week’ dan weet ik dat het goed zit!”
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                             Vrijwilliger     

Een jaar lang heeft René gewerkt in Amersfoort in de 
plantsoenendienst. “Alle wijken van Amersfoort heb 
ik wel gezien, ik heb jaren staan schoffelen en 
bladblazen, ook op de Kersenbaan. Op een gegeven 
moment wilde ik graag 3 dagen gaan werken, maar 
helaas wilden zij alleen fulltimers in dienst. Dus toen 
hield het daar op voor mij. 
Nu ben ik huisman en heb momenteel genoeg tijd om 
me in te zetten en wat te betekenen voor anderen. Na 
een tijdje thuis te hebben gezeten wilde ik gewoon 
weer in beweging komen. Dat is ook gewoon goed 
voor mij”, aldus René.

VRIJWIJILLIGERSWERK
Het Gasthuis is altijd op zoek naar enthousiaste en 
gemotiveerde vrijwilligers die graag een steentje 
willen bijdragen. De coördinator voor de vrijwilligers, 
Ellen Wielinga, plaatst daarom ook regelmatig 
vacatures op een website voor vrijwilligerswerk. En 
juist via die weg was René op zoek naar een zinvolle 
dagbesteding. René: “Ik kwam deze vacature tegen 
en heb toen met Ellen (Wielinga) gesproken over de 
invulling hiervan. En ja, dit soort gebouwen (locatie 
Davidshof) doen ook wat met me. Ook had ik direct 
een klik met August, de huismeester, en met de rest 
van de mensen. Helaas kwam het tuinwerk vanaf 
oktober stil te liggen. Het meeste werk was gedaan 
en een tuin heeft ook rust nodig. Ook zijn er inmiddels 
twee vrijwilligers voor de tuin bijgekomen.

Omdat ik al aardig wat mensen kende ben ik gaan 
rondvragen en overleggen wat ik nog meer voor het 
Gasthuis kon betekenen. Na een paar keer te 
hebben meegelopen ben ik nu helemaal op mijn plek 
op dinsdagmiddag bij de mannenclub van 
Kleinschalig Wonen en de creatieve activiteit op 
donderdagochtend in de hal van Zorg thuis.”

WIN-WIN
Bij het Gasthuis zijn de vrijwilligers erg belangrijk 
om juist dat beetje extra te kunnen bieden aan onze 
bewoners.  De  vrijwilliger draait echt mee en voert 
werkzaamheden uit zoals het bijhouden van de tuin 
het rondbrengen van post en het meehelpen bij 
beweeg,- en creatieve activiteiten. Ook het zijn van 
een ‘maatje’ kan ontzettend waardevol zijn voor zowel 
de bewoner als de vrijwilliger.  
 Rene: “Ik ga iedere keer met plezier naar Pieters en 
Bloklands, geen dag is hetzelfde. Als ik thuiskom en 
mijn vrouw en ik bespreken de dag  is ze soms 
verbaasd over hoeveel ik meemaak.  Daarnaast geeft 
het me een goed gevoel als ik de bewoners weer een 
fijne tijd kan bezorgen. Als ze dan aan het einde van 
de ochtend roepen ‘tot volgende week’ dan weet ik 
dat ik het goed doe. Bij het werk als vrijwilliger bij St. 
Pieters en Bloklands Gasthuis kan ik volledig mezelf 
zijn. Eigenlijk vermaak ik mensen zonder dat ik een 
clown hoef te zijn”, aldus een lachende René. 

Het St. Pieters en Bloklands Gasthuis heeft een 
uitgebreid netwerk van vrijwilligers en we heten je 
graag welkom in dit netwerk! 
Activiteiten zoals het onderhouden van de tuin, 
het spelen van muziek, het meehelpen bij 
beweeg,- en creatieve activiteiten of het zijn van 
een maatje worden uitgevoerd door vrijwilligers. 
Voor meer informatie kun je contact opnemen 
met de coördinator vrijwilligerswerk, 
Ellen Wielinga: e.wielinga@pietersenbloklands.nl. 
Kijk voor alle vacatures op onze website 
www.pietersenbloklands.nl/vrijwilligers

Ook vrijwilliger worden? 
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                   Column

CHRIS STEIJGER 
VICEVOORZITTER CLIËNTENRAAD

Op het moment dat ik dit schreef, vroeg ik mij af: 
‘Wat is geluk?’ 
Uit een recent onderzoek blijkt dat veel Nederlanders 
tamelijk gelukkig zijn, maar veel mensen hebben geen 
benul van hun levensgeluk. Of ze denken dat ze pas 
gelukkig worden als hun wensen uitkomen. Tja, dacht 
ik: “wat is geluk eigenlijk, gaat het om een blij gezicht, 
rijkdom, voorspoed in de liefde of gezondheid?”
Ik heb toch eens Wikipedia er op nageslagen en 
volgens Wikipedia is ‘geluk’ of ‘gelukkig zijn’ het 
tevreden zijn met de huidige levensomstandigheden.
In 2022 wil de cliëntenraad een bijdrage leveren aan 
een gelukkige woon- en leefomgeving voor de 
bewoners van St. Pieters en Bloklands Gasthuis.

BELANGEN
Om de zorg, service en de kwaliteit bij het Gasthuis op 
hoog niveau te houden is er o.a. een cliëntenraad die 
de belangen van de bewoners in de ruimste zin van 
het woord behartigt. Dat doet de cliëntenraad op 
basis van de Wet Medezeggenschap Cliënten 
Zorginstellingen ‘WMCZ’. De cliëntenraad geeft de 
bestuurder en het management gevraagd en onge-
vraagd advies over veel onderwerpen die voor de 
bewoners van belang zijn. De cliëntenraad bestaat 
momenteel uit zes personen, die allen direct of 
indirect betrokken zijn bij de dagelijkse gang van 
zaken binnen St. Pieters en Bloklands Gasthuis. Het is 
fijn om te kunnen melden dat zich recent twee poten-
tiële kandidaten hebben aangemeld. In overleg met 
de kandidaten wordt gekeken naar een mogelijke toe-
treding tot de cliëntenraad of andere een commissie. 

BEZOEK KLEINSCHALIG WONEN
Nu de huiskamers op de afdeling Kleinschalig wonen 
alleen bestemd zijn voor de bewoners en 
zorgmedewerkers heeft de cliëntenraad aandacht 
gevraagd voor huiselijkheid en welzijn op het 
appartement van de bewoners. Aan de bestuurder is 
verzocht om koffie/thee op het appartement beschik-
baar te stellen. Hieraan wordt gevolg gegeven.

CORONASTUURGROEP
Over de actuele situatie rondom corona bij en rond 
PBG is door de coronastuurgroep de afgelopen twee 
jaar intensief overlegd. De cliëntenraad behartigt uw 
belangen hierin. Door de coronastuurgroep wordt u 
bijna wekelijks uitgebreid over de stand van zaken 
geïnformeerd. Laten wij hopen dat deze voor ons 
allen zeer moeilijke periode spoedig tot het verleden 
behoort.

WASSERIJ CLEANLEASE
Vanaf 11 oktober 2021 is gestart met het aanbrengen 
van chips in uw wasgoed. “Dankzij deze nieuwe tech-
nologie gaat het ophalen en terugbrengen van uw 
wasgoed efficiënter”, aldus wasserij CleanLease. De 
cliëntenraad is nieuwsgierig en zou graag van u willen 
vernemen of deze verandering naar wens verloopt. 

TENSLOTTE
Uw inbreng is voor ons onmisbaar. Als u onderwer-
pen, suggesties of ideeën voor wilt leggen, laat het 
ons dan weten. Wij zijn bereikbaar via de CR
brievenbus in de hal op beide locaties en per e-mail 
via: cliëntenraad@pietersenbloklands.nl 

De eerste maanden zijn voorbij gevlogen, maar toch willen 
wij, de cliëntenraad, met u onze goede voornemens delen. De 
cliëntenraad van St. Pieters en Bloklands Gasthuis wil 
bijdragen aan goede zorg, welzijn en geluk.
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      Locatie Wervershof

Wie aan het einde van de middag op locatie Wervershof wel eens langs de Gasteling loopt ziet ze vast wel 
eens zitten; mevrouw Harrebomée-Warmerdam en mevrouw van Essen-Teunissen. Beide dames wonen 
sinds de opening van locatie Wervershof, 9 jaar geleden, bij St. Pieters en Bloklands Gasthuis en ontmoeten 
elkaar een paar keer per week in Café de Gasteling. 

‘Samen nemen wij de wereld door’
Mevrouw van Essen-Teunissen (links) en mevrouw Harrebomée-Warmerdam 
(rechts) over hun gezellige koffiemomentjes

Mevrouw Harrebomée: “ik woonde nog heel erg fijn 
thuis, totdat ik een hartinfarct kreeg.  
Vervolgens kreeg ik een kunstknie en toen nog eens 
een kunstheup. Ja, mijn dochter moest op een 
gegeven moment elke avond komen kijken of ik niet 
op de grond lag, want het gebeurde nog wel eens dat 
ik viel en niet meer op kon staan. Dat was het moment 
dat het beter was dat ik zou verhuizen naar St. Pieters 
en Bloklands Gasthuis.”
Mevrouw Harrebomée-Warmerdam woont zelfstan-
dig met  zorg aan huis in een van de ruime 
appartementen op locatie Wervershof. “Ik zeg altijd 
maar: het is hier geen verzorgingshuis, maar een huis 
met verzorging. Ik heb weinig zorg nodig, maar ze 
komen sowieso altijd ’s avonds even kijken of ik nog 
leef, dat is wel fijn”, aldus mevrouw Harrebomée-
Warmerdam. 

GEZELSCHAP
Op dinsdag sluiten beide dames aan bij de creatie-
ve activiteiten, zoals het tekenen en schilderen en 
op vrijdag houden ze de mannen gezelschap bij het 
biljarten.  Zo hebben de twee vrouwen elkaar ook 
leren kennen.  “Omdat we allebei alleen zijn, vonden 
we goed gezelschap bij elkaar. We kunnen samen heel 
wat af kletsen en nemen de hele wereld door”, aldus 
mevrouw Harrebomée-Warmerdam.  

BITTERBALLEN
Zo rond het einde van de middag drinken ze een kopje 
cappuccino bij Café de Gasteling, dit doen zij zo’n 3 à 
4 keer per week. Mevrouw van Essen- Teunissen: “we 
starten met een kopje koffie, maar drinken ook 
regelmatig een glaasje Rivella. Als we het helemaal 
te dol hebben nemen we ook een portie bitterballen, 
maar dat is echt niet iedere week hoor!”
Mevrouw Harrebomee vult aan: “we kijken beiden 
echt uit naar die koffiemomentjes, ook al zijn we 
totaal verschillend. Ik groeide op in het oerwoud en 
Jannie op de markt in Amersfoort. 
Ondanks alle verschillen zijn we toch ook gewoon 
hetzelfde. We luisteren graag naar elkaar en dat is 
echt leuk. Ik ben gewoon echt dolblij met Jannie!” 
Mevrouw van Essen-Teunissen lacht en antwoordt
terug: “en ik ben dolblij met jou!”

Mevrouw Harrebomée-
Warmerdam op weg 
naar Café de Gasteling
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          Cultureel erfgoed

In 2021 zijn er twee onbekende situatietekeningen van Amersfoort aangetroffen in twee verschillende 
archieven, namelijk in het archief van museum Flehite en in het archief van St. Pieters en Bloklands 
Gasthuis. Beide archieven worden beheerd door archief Eemland. In dit artikel gaan we dieper in op de 
schetskaart (zie afbeelding rechtsonderin) die gevonden is in het archief van het Gasthuis.

Bijzonder: 
Amersfoortse schetskaarten aangetroffen

MEMORAAL
In ons archief werd vorig jaar een nog onbekende 
schetskaart van Amersfoort gevonden. 
Deze kaart zat opgevouwen verstopt in een zoge-
naamd Memoriaal, een register met afschriften van 
akten die betrekking hebben op het landbezit van St. 
Pieters en Bloklands Gasthuis.  De akten in dit deel 
bestrijken de periode 1326-1643 en bij de bestudering 
van de inhoud hiervan kwam tot ieders verrassing 
opeens de kaart tevoorschijn. 
Helaas is het tot nu toe onbekend wie de maker is of 
wanneer de kaart is getekend. Maar op basis van het 
handschrift lijkt hij uit de eerste helft van de 17e eeuw 
te dateren. De locatie van de getekende percelen is 
helaas ook (nog) onbekend.

LOCATIE ONBEKEND
Enkele aanknopingspunten op de kaart  zijn de ‘Hee-
ren wech van Arnem naar Amersffoort’, die horizon-
taal midden over de kaart loopt en de watergang ‘De 
Beeck’ die van linksboven naar rechts kronkelt.  Rond 
een eenvoudig huisje en een hooiberg staat een kring 
met bomen waarboven is geschreven ‘vijfentwintich 
merghen welant ende heivelt’.  
Langs enkele grensscheidingen en langs de beek 
tenslotte staat op verschillende plekken de lengte in 
roeden geschreven. Het ligt voor de hand dat met de 
weg de Arnhemseweg wordt bedoeld en met De Beek 
wordt doorgaans de Heiligenbergerbeek aangeduid.  
Maar wanneer die aanknopingspunten geprojecteerd 
worden op een hedendaagse kaart, dan ontstaat er 
echter geen duidelijkheid. 

Heeft u interesse in details en informatie over de andere 
schetskaart, dan verwijzen wij u graag door naar: 
www.archiefeemland.nl.

Voorlopig blijft de locatie van de percelen dus nog een 
raadsel, tenzij iemand naar aanleiding van dit artikel 
een oplossing voor dit probleem weet aan te dragen. 
Vermoedelijk zijn de percelen land in ieder geval in het 
begin van de 17e eeuw eigendom geweest van het 
Gasthuis; dat zou namelijk de aanwezigheid van de 
kaart in het gasthuisarchief verklaren. Maar helaas 
geven de bladzijden in het Memoriaal, waartussen de 
tekening is aangetroffen, ook geen aanknopingspunten 
over de locatie.

DIGITAAL
De schetskaart wordt op professionele wijze gedigitali-
seerd en vervolgens via de website van Archief
Eemland beschikbaar gesteld, net als vrijwel alle andere 
door Archief Eemland beheerde manuscriptkaarten. 
Naast deze kaart worden ook verschillende andere 
stukken uit het archief van St. Pieters en
Blokland Gasthuis gedigitaliseerd, daaronder bevinden 
zich het genoemde Memoriaal waarin de kaart is 
aangetroffen en de notulen van het bestuur van het 
Gasthuis over de periode 1900-1947. 
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Leden 
Raad van Toezicht

    
    

    
    

    
    

    
    

    
     

      
             Hans van der Pouw

 (voorzitt er)

Mathijs van Logten (secretaris)
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Hans Hoepel 

Marinus Verweij

Zorgaanbieders (zoals St. Pieters en 
Bloklands Gasthuis ) hebben ruimte om 
de eigen zorgorganisatie in te richten en 
keuzes te maken. De overheid blijft 
hierbij op afstand. De overheid zorgt 
voor de wettelijke kaders voor goed
bestuur in de zorg (governance code). 
Dat betekent eigenlijk dat de 
organisatiestructuur van een
zorginstelling grotendeels vastligt. 

GOEDE ZORG
Om ervoor te zorgen dat wij altijd 
kwalitatief goede zorg leveren aan onze 
bewoners en cliënten is het bestuur en 
het interne toezicht erg belangrijk!
Voor dit laatste is de Raad van Toezicht 
eindverantwoordelijk. Minimaal 5 keer 
per jaar komt de Raad, bestaande uit 5 
vertegenwoordigers uit allerlei
verschillende disciplines zoals vastgoed, 
recht, zorg en financiën, bij elkaar om 
toezicht te houden op de uitvoering van 
het goedgekeurde beleid.  De toezicht-
houder houdt rekening met het publieke 
belang van de organisatie. Ook de 
perspectieven van cliënten en 
medewerkers zijn hierbij belangrijk.  
Twee keer per jaar vindt overleg plaats 
met de ondernemingsraad en de 
cliëntenraad. 

In 2021 heeft de Raad van Toezicht van 
St. Pieters en Bloklands Gasthuis twee 
nieuwe leden welkom mogen heten, 
namelijk de heer Hans Hoepel en de 
heer Marinus Verweij.

HANS HOEPEL
Al ruim dertig jaar houd ik me als 
adviseur, (interim)manager en toezicht-
houder bezig met onder meer zorg-
vastgoed. Bij GGz Centraal heb ik nu de 
rol van directeur vastgoedontwikkeling. 
Binnenkort betrek ik samen met mijn 
vrouw Joke een nieuw huis in Amersfoort, 
tevens ‘aanlandplek’ voor onze drie 
kamerbewonende kinderen. Binnen de 
RvT ben ik voorzitter van de 
Auditcommissie Financiën.

MARINUS VERWEIJ
Ik ben Marinus Verweij, gehuwd met 
Johanna Hoogendijk. Wij hebben drie 
dochters en twee kleindochters. Sinds 
ruim 10 jaar wonen we in Leersum. Ik 
heb geneeskunde gestudeerd en aan het 
begin van mijn loopbaan zijn we 10 jaar 
werkzaam geweest in Afrika. Daarna heb 
ik verschillende bestuurlijke functies 
vervuld. Op dit moment werk ik als 
vaccinatie arts bij de GGD regio Utrecht, 
heb ik verschillende toezichthoudende 
functies in de zorg en werk ik mee binnen 
onze sociale onderneming Gone Arty, die 
kunst en mooie producten importeert uit 
Afrika. Ik ben kortgeleden 
toegetreden tot de Raad van Toezicht en 
zie met plezier uit om de mooie St. 
Pieters en Bloklands Gasthuis organisatie 
te ondersteunen.
 
Meer weten over de Raad van Toezicht?  
Mail naar info@pietersenbloklands.nl

Zoals iedere zorginstelling heeft ook St. Pieters en Bloklands een Raad van 
Toezicht. De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor het toezicht op het 
beleid van de Raad van Bestuur (in ons geval de bestuurder) en de algemene gang 
van zaken in de zorgorganisatie.

TOEZICHT OP KWALITEIT ZORG

            Raad van Toezicht
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          Bewonerscommissie

Voordat de bewonerscommissie gevormd werd, 
werden de belangen van huurders behartigd door de 
commissie facilitaire zaken van de cliëntenraad. 

SAMENSTELLING 
De commissieleden dienen representatief te zijn voor 
de huurders. Binnen het Gasthuis hebben echter niet 
alle huurders de mogelijkheid om hun belangen te 
verwoorden. Om die reden is het begrip huurder 
verruimd door de contactpersoon/mantelzorger van 
de huurder zitting te kunnen laten nemen in de 
bewonerscommissie. Voorts bestaat de commissie uit 
de volgende leden: Chris Steijger, Mieke Peels, 
Annemiek Brumsteede,  Ysbrand Boersma en 
kandidaat lid op voordracht Sienette Jipping.  
Leden moeten representatief zijn voor de huurders 
van St. Pieters en Bloklands Gasthuis en eventueel 
Portaal en worden voorgedragen aan de 
verhuurder die het voorgedragen lid benoemt, tenzij 
er gegronde redenen zijn om dat niet te doen.

TAKEN EN BEVOEGDHEDEN
De taken van de Bewonerscommissie zijn het 
behartigen van de collectieve belangen van de 
huurders op de volgende onderwerpen:  
servicekosten, groot onderhoud en aanverwante 
zaken. De werkzaamheden van leden van de 
Bewonerscommissie vinden op vrijwillige basis plaats. 

Door het Gasthuis (als verhuurder) wordt de 
bewonerscommissie gefaciliteerd met secretariaats-
werkzaamheden, vergaderruimte, lidmaatschap  
Woonbond en een budget voor te maken  
noodzakelijke kosten.
Door de huurdersbelangen onder te brengen in de 
bewonerscommissie komt er een duidelijke  
scheiding tussen het huurdersbelang van een 
beperkte groep cliënten en het zorgbelang van alle 
cliënten.

DATA VERGADERINGEN:
5 april - bewonerscommissie vergadering met als 
onderwerp de huurprijzen
7 juni - informatieochtend huurders Davidshof
13 juni - informatiemiddag huurders Wervershof
4 oktober - bewonerscommissie vergadering  met 
als onderwerp de servicekosten

Voor de informatiebijeenkomsten ontvangt u 
vroegtijdig de uitnodiging en agenda. Ook kunt u 
zelf onderwerpen op de agenda laten zetten, mits 
deze een mogelijk voor alle huurders geldend effect 
kunnen hebben.

Indien er tussentijds vragen en/of opmerkingen zijn, 
laat het dan weten via het secretariaat van de 
Bewonerscommissie (Petra Janssen, e-mail:
P.Janssen@pietersenbloklands.nl)

In 2021 is de Bewonerscommissie van het Gasthuis gevormd. Volgens de ‘Wet op het overleg huurders 
verhuurder’ dient een verhuurder die minimaal 25 woningen verhuurd (zoals het Gasthuis), een bewoners-
commissie in te stellen. De belangrijkste taak van een bewonerscommissie is, om namens de bewoners van 
een complex in gesprek te gaan met de verhuurder over het onderhoud, de energiezuinigheid, 
de leefbaarheid en de huurprijzen van het complex. 

Locatie Davidshof

Locatie Wervershof
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                    Puzzelen maar 

Woordzoeker

Zorgkaart 
Nederland

De oplossing van deze puzzel  vindt u 
aan de achterkant van dit blad

OPLOSSING:

Heeft u St. Pieters en Bloklands Gasthuis al 
beoordeeld op Zorgkaart Nederland? 
We scoren gemiddeld een 8,2.
Bedankt voor uw positieve reacties en bijdrage, daar 
zijn we ontzettend blij mee! 
Voor ons betekent dit dat u tevreden bent over de 
zorg die u van ons ontvangt. 

Wilt u ook uw ervaring doorgeven? Via
www.zorgkaartnederland kunt u een review plaatsen. 
Alvast bedankt! 

VOLG ONS OOK ONLINE! 

Regelmatig plaatsen wij leuke 
berichten over bewoners, activiteiten 
en andere actualiteiten. Op Facebook 
en Instagram krijgt u een kijkje in het 
dagelijks leven van onze bewoners.
Op LinkedIn ziet u de laatste vacatures 
voorbij komen!

pietersenbloklands

pietersenbloklandsgasthuis

st.-pieters-en-bloklands-
gasthuis-te-amersfoort

APRIL
BLOEIEN
BLOESEM
GROEIEN
HYACINT
JAARGETIJDE
JONGEN
KALFJES
KNOPPEN
KROKUSSEN
LAMMETJES
LENTEBLOEM
LENTEBRIES

MEI
NARCISSEN
NATUUR
NESTJES
SEIZOEN
TREKVOGELS
TULPEN
VOGELS
VOORJAAR
VRUCHTBAAR 
ZAAIEN
ZONNIG



St. Pieters en Bloklands Gasthuis 

Locatie Wervershof (hoofdlocatie)
Wervershoofstraat 157
3826 EM Amersfoort
033 4345600

Locatie Davidshof 
Achter Davidshof 1
3811 BD Amersfoort
033 4216500

info@pietersenbloklands.nl 

Zorgbemiddeling

Aanmelden of informatie over zorg? 
Neem contact op met zorgbemiddeling: 
Anneke van Immerzeel 
Marga van den Berg 
Alice Jager 
Telefoon: 033 4216500 
E: zorgbemiddeling@pietersenbloklands.nl

Oplossing puzzel pagina 15:
in mei leggen alle vogels een ei

Medewerker klachtenopvang
Dhr. W. Ellenbroek 

klachtenopvang@pietersenbloklands.nl 
of via het secretariaat 033  4345600

Stichting Vrienden van St. Pieters en 
Bloklands Gasthuis 
Voorzitter Jos Pothof 

E: info@vriendenpbg.nl
T: 033 4345600

www.vriendenpbg.nl

Cliëntenraad 
Voorzitter: Mieke Peels 

clientenraad@pietersenbloklands.nl

Ondernemingsraad 
Voorzitter: Ellen Wielinga 

ondernemingsraad@pieterenbloklands.nl


