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‘Het was een bewogen jaar waarin er 
keihard is gewerkt’

bericht van de bestuurder

Het zonnetje schijnt steeds vaker en de zomer staat 
voor de deur. Tijd om heerlijk buiten te zitten.  
Genieten van de zon of, als het te warm is, heerlijk 
vertoeven in de schaduw van de mooie grote parasols. 
Deze grote parasols zijn door de Vrienden van Pieters 
en Bloklands Gasthuis aan ons geschonken. Ook zijn 
we voorzien van nieuw tuinmeubilair, zodat we  
comfortabel buiten kunnen zitten als we met elkaar in 
gesprek gaan of genieten van de tuin en buitenlucht.  
Het voorjaar is ook altijd een mooi moment om even 
terug te blikken op het afgelopen jaar en natuurlijk 
ook om vooruit te kijken.

Het afgelopen jaar 2021/2022 is een bewogen jaar 
geweest. Door het zorgpersoneel is hard gewerkt om 
de dagelijkse zorg te kunnen blijven bieden. Ook in 
de moeilijke periode dat corona volop om ons heen 
was. Vaak brachten kinderen het virus thuis mee van 
school of clubs en besmette de ouders, waaronder ook 
ons personeel. De druk op het zorgpersoneel was het 
afgelopen jaar dan ook enorm. Daar kwam nog bij dat 
vaak met bescherming en mondkapjes gewerkt moest 
worden. Beslist geen sinecure, maar dankzij onze 
zorgkanjers heeft iedereen toch de zorg en aandacht 
kunnen krijgen die nodig was.
Het afgelopen jaar is echter niet alleen in de zorg 
hard gewerkt. Begin vorig jaar waren veel (bedrijfs)
processen niet optimaal ingericht wat heeft geleid tot 
onnodige verspilling van geld en middelen. 

“HET GASTHUIS IS WEER EEN 
GEZONDE ORGANISATIE”

Veel ondersteunende processen op het gebied van 
ict, inkoop, vastgoed, financiën en personeelszaken 
zijn verbeterd. Door efficiëntere inrichting is de basis 
om de dagelijkse zorg te verlenen en te ondersteunen 
aanzienlijk verbeterd. 
Het gevolg is dat het Gasthuis, in de kern, weer een 
gezonde organisatie is. Deze verbeteringen blijken 
ook uit de gehouden audits (controles) voor het 
HKZ-keurmerk en de accountantsrapporten (lees 
meer over de HKZ op pagina 6).

Vooruitkijkend zien we dat corona sinds dit voorjaar 
op zijn retour is, maar helaas nog niet weg is.  De 
maatregelen zijn afgeschaald, maar de draaiboeken 
liggen klaar voor het geval het virus weer de kop op-
steekt. Veiligheid voor bewoners, personeel en  
vrijwilligers willen we zo veel mogelijk blijven  
waarborgen. Dit jaar zullen we vooral bezig zijn 
met het voltooien van de verbeteringen die we in 
2021/2022 in gang hebben gezet binnen onze or-
ganisatie. Maar ook nieuwe ambities zullen worden 
opgepakt. We willen ons voorbereiden op de toene-
mende zorgvraag voor de komende jaren. Een grote 
uitdaging die op ons afkomt. Nieuwe zorgconcepten 
zullen hiervoor moeten worden ontwikkeld waarbij 
de zorgvraag van de bewoner het uitgangspunt blijft. 
Kortom: werken in de zorg blijft uitdagend, zowel 
voor het zorgpersoneel als voor de medewerkers en 
vrijwilligers die meer op de achtergrond werkzaam 
zijn om de dagelijkse zorg mogelijk te maken. 

ALBERT VERMAASE
BESTUURDER
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The forces Sweathearts
Op Bevrijdingsdag werd er op  
locatie Wervershof een prachtig  
concert gegeven door the Forces  
Sweethearts. Met hun prachtige  
zang wisten ze de zaal helemaal stil  
te krijgen.  

 Troubadour Andre Schreiber
Op locatie Davidshof kon men  

genieten van een 
optreden van troubadour  

Andre Schreiber. Er werd volop  
gezongen en gedanst!    

ELKAAR ONTMOETEN EN SAMEN BELEVEN
      Schilderen, biljarten, voorstellingen 

De afgelopen maanden stonden in het teken van de feestdagen: Pasen, Koningsdag, Moederdag,  
Bevrijdingsdag en Hemelvaartsdag. En wat was het fijn dat we weer zoals vanouds alle momenten samen 
konden vieren zonder maatregelen en beperkingen.De activiteitenbegeleiding geeft u op deze pagina een 
impressie van de activiteiten van de afgelopen maanden. 

Koningsdag 2022
Koningsdag 2022 was dit jaar eindelijk weer een 
groot succes! Op beide locaties kon men genieten 
van optredens, oranjebitter, tompoucen en werden er 
spelletjes gespeeld.  

Smartlappen
In april konden de  
bewoners van locatie 
Davidshof genieten van 
het Smartlappen
festival! 

Spelmateriaal 
De activiteitenbegeleiding op locatie Wervershof 
heeft nieuw spelmateriaal aangeschaft. Deze 
spellen zijn goed voor de motorische en cognitieve 
ontwikkeling van onze bewoners. Er zijn dan ook al 
verschillende enthousiaste reacties op gekomen. 

Creatief
Ook deze maanden zijn onze bewoners weer creatief 
geweest met bloemen, verf en ander  
knutselmateriaal. 



5

 Terugblik activiteiten

krijgen en zelf op de kamer luisteren. Op Kleinschalig Wonen worden de luisterboeken voorgelezen.  Ook 
kunnen er per thema gedichtenbundels voorgelezen worden.

BIEBCLUB
Er is een ‘Biebclub’ opgericht met daarin een activiteitenbegeleider, een receptioniste, een vrijwilliger en 
drie bewoners. De huidige boeken zijn gesorteerd en de niet bruikbare boeken zijn naar de kringloop 
gebracht. Er is een wisselsysteem voor de boeken die niet in de kast passen en met regelmaat wordt er iets 
‘nieuws’ neergezet. De boeken zijn door onze trouwe boekenvrijwilligster Els gestickerd op thema. Ook 
houdt Els elke week de Bibliotheek in de gaten. 

BIBLIOTHEEK
In april is op locatie Davidshof de nieuwe 
Bibliotheek geopend. De bibliotheek werd  
verplaatst vanwege een verbouwing. De stichting 
Vrienden van St. Pieters en Bloklands Gasthuis 
heeft een mooie aanvulling gedaan op de  
boekenkast. Ook heeft ze een abonnement op 
‘Passend Lezen’ (voor mensen met een leesbeper-
king) gesponsord. Hiermee kunnen boeken met 
grote letters gelezen of zelfs geluisterd worden. 
Voor slechtzienden blijkt een tablet , waarmee de 
boeken opgehaald, geretourneerd  en beluisterd 
kunnen worden, ideaal. Bewoners van Zorg Thuis 
kunnen door een activiteitenbegeleider of 
 vrijwilliger het gebruik van de tablet aangeleerd

Buiten
Met het mooie weer is er ook weer genoeg werk te 
verrichten in de tuin. Samen met de vrijwilligers zetten 
onze bewoners zich in om de tuin weer  
helemaal in bloei te zetten. Daarnaast werkt contact 
met de natuur stressverminderend en zorgt het voor 
een geluksgevoel! Win-win dus! 

Vierfiets
Als het weer het toelaat gaan onze bewoners onder 
begeleiding op pad met de vierfiets. Gezamenlijk een 
stukje fietsen door het prachtige Amersfoort. Sportief 
en gezellig! 
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            HKZ

ZORG VOOR KWALITEIT 
HKZ 2022

De HKZ audit is geweest! Voor ons als PBG is dit altijd ontzettend belangrijk, maar HKZ… waar staat dit 
eigenlijk voor en waarom wordt deze audit gedaan?  Wij vertellen u er graag iets meer over.

HKZ staat voor Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling 
in de Zorgsector. De auditor kijkt naar allerlei vlakken 
binnen de organisatie, van processen tot zorg voor 
cliënten, deskundigheid en kwaliteitssysteem. Deze 
audit doen wij, omdat we waarde hechten aan goede 
zorg en dit kunnen we mede laten zien door dit 
certificaat. Daarnaast kunnen we er veel van leren 
en zullen mogelijk onderbelichte zaken naar boven 
komen zodat er weer een verbeterslag kan worden 
gemaakt.   

DE HKZ
Op maandag 16 mei was het dan zo ver!  
Met verse koffie stonden we klaar om de auditor wel-
kom te heten op locatie Wervershof. Het programma, 
zoals deze eerder was opgesteld, werd kort doorgeno-
men en het thema van de audit werd benoemd:  
‘de basis op orde’.   

De auditor heeft om te beginnen vooral veel geluis-
terd en waar nodig aanvullende vragen gesteld.  
Bijvoorbeeld over waar wij binnen PBG allemaal mee 
bezig zijn (geweest) en welke toekomstplannen er 
zijn. Met veel trots kon eenieder vertellen over zijn/
haar vakgebied en had de auditor al snel door dat de 
basis eigenlijk heel goed op orde is bij PBG!  

“Wat hebben jullie veel gedaan ondanks de corona-
tijd! Dat is iets waar jullie erg trots op mogen zijn”, 
werd er gezegd. “De basis is op orde! De kunst is 
alleen om het goed te borgen”, aldus de auditor. 

CONCLUSIE
Ook na de gesprekken op Davidshof op dinsdag 17 mei 
was de conclusie dat er veel werk verzet was. Op beide 
locaties kwamen dezelfde punten naar voren en  
duidelijk werd dat we met een goede kwaliteitsslag 
bezig zijn. De nieuwe manier van intern  
auditen wordt verder ontwikkeld en zal goed ingericht 
moeten worden. Er is veel aandacht voor bevoegd 
en bekwaam blijven en er is liefdevolle cliëntenzorg. 
Ook de cliëntenraad heeft een goede positie en wordt 
gehoord.  

CERTIFICAAT
De positieve eindconclusie inclusief vernieuwd  
kwaliteitscertificaat is voor St. Pieters en Bloklands 
Gasthuis inclusief alle medewerkers iets om trots op 
te zijn!  
En dat is iets wat we uiteraard ook graag met u delen. 

De HKZ audit wordt ieder jaar uitgevoerd en zal dus medio 
voorjaar 2023 weer worden afgenomen bij het Gasthuis op 
beide locaties. 
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                    Uitgelicht 

Met zijn 22 jaar is Maikel Zondervan de jongste bewoner van St. Pieters en Bloklands Gasthuis. Hij woont 
sinds 2019 met veel plezier op locatie Wervershof met zijn hondje Jack.  

Maikel: “Het ging eigenlijk erg snel, ik was op zoek 
naar een woning en de moeder van onze buurvrouw 
zei dat hier appartementen vrij kwamen. Toen heb ik 
een mailtje gestuurd en eigenlijk kon ik gelijk komen 
kijken.” 

JACK
Maikel woont met veel plezier bij het Gasthuis met 
zijn hondje Jack, een speelse en enthousiaste Jack 
Russel.  Maikel: “Zo’n 4 keer per dag ga ik de deur uit 
om hem (Jack) uit te laten en als het mooi weer is zelfs 
nog vaker. Ook ga ik wel eens met hem naar  
Bunschoten- Spakenburg en kijken we even bij de 
haven. Maar als we daarvan terugkomen is Jack wel 
echt heel erg moe”.

SMA
De reden dat Maikel bij het Gasthuis woont is zijn 
aangeboren spierziekte SMA, hierdoor kan hij  
bijvoorbeeld ook niet lopen. Maikel: “Ik heb hulp  
nodig bij het aankleden en douchen, hierdoor kom je 
dus ook bij dit soort zorgwoningen terecht”.  
Sinds twee jaar volgt Maikel een medisch traject in 
het ziekenhuis. Gedurende dit traject, dat zeven jaar 
duurt, krijgt hij iedere vier maanden medicatie 
toegediend middels een prik in zijn rug. Er bestaat een 
kans dat deze medicijnen aanslaan en Maikel in de 
toekomst zelfs weer zou kunnen lopen. 

Hierop zitten wachten doet Maikel niet en in de 
tussentijd zit hij niet stil. Naast zijn opleiding als  
servicemedewerker, gamet hij graag online met  
vrienden, verzamelt hij van alles over het leger en 
is hij een liefhebber van whisky. Hierop zegt Maikel 
lachend: “Ja, op vrijdagavond vind ik het af en toe  
heerlijk om een glaasje whisky in te schenken. Ik vind 
het gewoon echt heel erg  lekker”. 

VAKANTIE
Ook hoopt Maikel dit jaar nog een paar dagen op 
vakantie te kunnen. Via de organisatie ‘Handicamp 
Outdoor’ heeft hij zich ingeschreven voor een georga-
niseerde reis naar Keulen na de zomer.  
“Het zou voor mij de eerste keer zijn dat ik echt 
zelfstandig, zonder mijn tweelingbroer en ouders 
op vakantie zou gaan. Dat maakt het wel spannend, 
maar Keulen lijkt me echt een interessante stad om te 
bezoeken”, aldus Maikel. 

BEWONER
Toen we vroegen of Maikel het jammer vond dat hij de 
jongste bewoner is gaf hij aan: “Ik heb daar 
helemaal geen problemen mee, ik heb leuk contact 
met de buren, zeker als ik met Jack langskom. Het 
uitzicht is prachtig en mijn ouders wonen op 20 
minuten afstand hiervandaan, dus voor mij is het 
gewoon perfect wonen hier!”

Maikel met zijn hond Jack
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LAATSTE NIEUWS 

Laatste nieuwtjes, ontwikkelingen en 
weetjes

Wat is er de afgelopen maanden gebeurd in en rond 
het Gasthuis? Je leest het hier!  

VEILIGER 
WONEN MET 
DEURPLUS
Op locatie 
Wervershof bleek 
het toegangssysteem 
verouderd en daarom zijn alle sloten vervangen, zowel 
bij Zorg Thuis als bij Kleinschalig Wonen. De werk-
zaamheden zijn goed verlopen en inmiddels maakt 
iedereen gebruik van het nieuwe systeem. 

VOGELHUISJE
Op locatie Wervershof 
is dit leuke vogelhuisje 
opgehangen. Deze is 
aangeboden door de 
familie van de heer 
Boons. De heer Boons 
woonde vanaf 2012 tot 
aan zijn overlijden in 
2020 bij het St. Pieters 
en Bloklands Gasthuis. 

Het kleurrijke vogelhuisje hangt nu precies onder zijn  
oude woning. Wat een prachtig symbool! 

DAG VAN DE ZORG
Op 12 mei was het de Dag van de Zorg. Op deze dag 
hebben wij onze medewerkers in het zonnetje gezet 
met een kaartje en een cadeautje. Op deze manier 
willen we alle medewerkers ontzettend bedanken 
voor hun enorme inzet in het afgelopen jaar! 

NIEUWE PARASOLS

In mei zijn de nieuwe parasols op locatie Davidshof 
en Wervershof feestelijk ‘geopend’. De aanschaf van 
deze parasols is mogelijk gemaakt door de Stichting 
Vrienden van St. Pieters en Bloklands Gasthuis. De 
Vrienden zorgen, middels donaties van bewoners en 
familie van bewoners, voor de extra’s in het leven van 
de bewoners van het Gasthuis.  
Eerder financieerden zij al een prachtige aanvulling 
op de Bibliotheek op Davidshof, verschillende uitjes 
en optredens. Bedankt Vrienden van St. Pieters en 
Bloklands Gasthuis voor de prachtige parasols! 

Foto links: Wytse Niepoth,  
teamleider Zorg Thuis Davidshof 
Foto rechts: Jos Pothof, voorzitter  
Vrienden van Pieters en Bloklands
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                  Laatste nieuws

RESTYLE WEBSITE
De afgelopen maanden is hard gewerkt aan het 
realiseren van een vernieuwde website. 
We hebben foto’s gemaakt van onze bewoners, 
medewerkers en locaties om weer een eigentijds 
en vlot beeld te kunnen geven van St. Pieters en 
Bloklands Gasthuis.  
Ook de navigatie op de website is toegankelijker en 
we hebben een mooi ‘werken bij’ gedeelte 
ontwikkeld. De nieuwe website gaat voor de zomer 
‘live’. Benieuwd? Neem gerust eens een kijkje op  
www.pietersenbloklands.nl

HART VAN VATHORST 
Bij Café de Gasteling op locatie Wervershof kun je, 
naast heerlijk lunchen, koffie drinken of iets afhalen, 
ook de handgemaakte items kopen van Hart van 
Vathorst. 
Hart van Vathorst biedt dagbesteding voor mensen 
met afstand tot de arbeidsmarkt en een zorgvraag. 
Wilt u ook zo’n handgemaakt bord of een ander leuk 
product voor uzelf of om cadeau te geven? 
Neem dan eens een kijkje bij de Gasteling  
(Wervershoofstraat 155 in Amersfoort).  
Wie weet zit er iets leuks voor u bij! 

WINNAAR BAKWEDSTRIJD
In maart werden alle medewerkers van St. Pieters en 
Bloklands Gasthuis bedankt voor hun inzet met een 
tasje vol met leuke cadeautjes. Eén van deze cadeaus  
was een zakje bakmeel van Korenmolen de Hoop in 
Bunschoten. Dit was natuurlijk aanleiding voor een 
leuke wedstrijd: wie de mooiste cake bakt wint een 
leuke prijs!  We hebben veel inzendingen mogen  
ontvangen. De keuze was dan ook niet makkelijk, 
maar uiteindelijk heeft de ‘bevrijdingsdag cake’ van 
Petra Janssen en haar dochter Anouk de eerste prijs 
(een bol.com bon) gewonnen.  
Petra en Anouk: van harte gefeliciteerd! 
Ook iedereen die niet gewonnen heeft, maar wel een 
foto heeft ingestuurd, is verrast met een kleinigheid-
je! Iedereen bedankt voor het meedoen! 

  De mooiste cake  De winnaars:  
 Petra Janssen en haar dochter
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Aandacht is eerbiediAandacht is eerbiedigg
Ze dringt zich niet opZe dringt zich niet op

Ze kan wachtenZe kan wachten
Ze laat vertrouwen groeienZe laat vertrouwen groeien

Aandacht is ontvankelijkAandacht is ontvankelijk
Ze stelt zich openZe stelt zich open

Ze leeft zich inZe leeft zich in
Ze kan ontvangenZe kan ontvangen
Aandacht is tijdAandacht is tijd
Ze neemt de tijdZe neemt de tijd
Ze jaagt niet opZe jaagt niet op

Ze overhaast zich nietZe overhaast zich niet
Aandacht is attentAandacht is attent
Ze ziet het kleineZe ziet het kleine

Ze vergeet het nietZe vergeet het niet
Ze doet wat ze zegtZe doet wat ze zegt
Aandacht is trouwAandacht is trouw

Ze blijft komenZe blijft komen
Ze houdt de lange duur volZe houdt de lange duur vol
Ze komt in moeilijke tijdenZe komt in moeilijke tijden
Aandacht is aanwezigheidAandacht is aanwezigheid

Ze kent de waarde van Ze kent de waarde van 
“er zijn’’“er zijn’’

Ze weet stil te zijnZe weet stil te zijn
Ze is eenvoudigZe is eenvoudig

Aandacht heelt onze wondenAandacht heelt onze wonden
Aandacht versterkt onze Aandacht versterkt onze 

innerlijke krachtinnerlijke kracht
Aandacht schept gemeenschapAandacht schept gemeenschap
Gelukkig de mens die aandacht Gelukkig de mens die aandacht 

schenktschenkt
En die aandacht ontvangtEn die aandacht ontvangt  

gedicht: Marinus van den Berggedicht: Marinus van den Berg

‘

’
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                                                 Column 

Picasso is een bekende kunstenaar met een geheel 
eigen stijl. Hij geeft elementen uit de werkelijk-
heid 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 ook 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 frontaal aan, maar 
tegelijk ontstaat er door de stand van de neus ook 
een profielaanzicht. 

EIGEN PLEK
Als ik lang kijk naar deze tekening dan zie ik een 
oude man behaaglijk in zijn stoel zitten. Hij draagt 
een hoed en rookt rustig een sigaar. De omtrek 
van zijn lichaam (met name de schouder) vormt 
ook de omtrek van de rugleuning van de stoel. 
Alsof de kunstenaar wil zeggen: deze man heeft 
zijn eigen plek. Meer nog: hij is één met zijn eigen 
plek. 

René Rosmolen
geestelijk verzorger

De Spaanse kunstenaar Picasso heeft op de foto links een 
oude man in een stoel afgebeeld. Het is een pastelkrijt- 
tekening. In het gebied boven de hoed zien we nog hoe de 
vingers van de kunstenaar draaiende sporen in het krijt 
hebben achtergelaten.

RUST
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.
Een eigen plek is niet zo vanzelfsprekend. Als we 
de beelden volgen uit  Oekraïne dan beseffen we 
dat die plek voor veel mensen niet meer bestaat. 
Huizen in puin, mensen op de vlucht. Een eigen 
plek is voor velen van hen een toekomstdroom.

Daarom wens ik u toe dat we onze plek koesteren 
en aandacht geven. Een stoel waarin we 
aandachtig kunnen zijn is kostbaar. Het is een 
plek waar je aandacht kunt geven aan jezelf, aan 
dierbaren om je heen, aan medebewoners. 

Dat wens ik u toe deze zomer. Een stoel waarin u 
tot rust komt en aandacht kunt oefenen. Zo 
creëren we eilandjes van rust in de onrustige 
tijden.

René Rosmolen 
Geestelijk verzorger St. Pieters en Bloklands Gasthuis

’
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           Cliëntenraad

DE CLIËNTENRAAD IS VOLOP IN BEWEGING
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 ongevraagd advies over veel onderwerpen die voor de bewoners van belang 
zijn. De cliëntenraad bestaat idealiter uit minimaal zes personen die allen direct of indirect betrokken zijn bij 
de dagelijkse gang van zaken binnen het Gasthuis.

AFSCHEID LEDEN CLIËNTENRAAD

De afgelopen maanden hebben wij afscheid genomen 
van twee leden van de cliëntenraad: Mieke Peels en 
Hans Kieft. Ook onze ambtelijk secretaris, Petra 
Janssen, stopt per 1 juli met haar werkzaamheden 
voor de raad. 
U zult begrijpen dat we binnen de cliëntenraad op 
zoek zijn naar nieuwe bestuursleden m/v. Wilt u een 
bijdrage leveren aan goede zorg? Dan zijn wij op 
zoek naar u! Neem contact op met het secretariaat: 
cliëntenraad@pietersenbloklands.nl of bel voor 
meer informatie met voorzitter Chris Steijger 
(06 22196123).

VISIE OP ‘ETEN & DRINKEN’
Door een externe partij is in samenwerking met St. 
Pieters en Bloklands Gasthuis en een afgevaardigde 
van de cliëntenraad een visie op eten & drinken  
opgesteld. Deze visie wordt momenteel intern 
uitgewerkt. 

HKZ-AUDIT
Ter beoordeling van de certificering heeft een 
afgevaardigde van de cliëntenraad op 17 mei een  
gesprek gehad met de auditor van de HKZ. Hierin zijn 
de ervaringen en informatie van cliënten, de  
werkwijze van de cliëntenraad, de bekendheid met 
de cliëntenraad en de werkwijze rondom klachten 
besproken.

 

  Afscheid Mieke Peels

BENEN OP TAFEL
In maart heeft de cliëntenraad een ‘vuile handen’ 
sessie gedaan onder leiding van Hans Kieft. Het 
model ‘vuile handen’ staat voor: niet afwachten 
en achteraf oordelen, maar actief en participerend 
vormgeven aan beleid. Als cliëntenraad opereren we 
als één geheel, leden zijn actief in diverse commissies 
en werkgroepen, maar besluiten nemen we  
collectief. We zien commissies/werkgroepen 
vooral als tijdelijke instrumenten om beleid te 
maken.  Vanuit de cliëntenraad zijn er altijd minstens 
één en maximaal twee afgevaardigde(n) in een 
commissie. Op dit moment zijn we actief in de 
werkgroep ‘implementatie Wet Zorg en Dwang 
(WZD)’, de corona stuurgroep (inmiddels  
ontbonden) en de facilitaire commissie.   
 
Het dagelijks bestuur en eerste aanspreekpunt zijn 
de voorzitter (Chris Steijger) en secretaris (Sienette 
Jipping). De cliëntenraad vergadert 5 à 6 maal per 
jaar. Voorafgaand aan de vergadering, in een  
separaat overleg, bereiden de bestuursleden deze 
vergadering voor. Zo kunnen, zonder aanwezigheid 
van de bestuurder, onze gezamenlijke zienswijze en 
standpunten worden bepaald. Deze werkwijze  
evalueert de cliëntenraad eind van het jaar.

COMMUNICATIE
De cliëntenraad bespreekt vraagstukken/problemen 
eerst met de direct verantwoordelijke uit de 
organisatie. Levert dit geen bevredigende oplossing 
op dan wordt er naar een hoger niveau geëscaleerd. 
Hierover communiceert de cliëntenraad transparant.

De leden van de cliëntenraad wensen u een fijne zomer!

  Afscheid Hans Kieft  
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Alda Schuit werkt sinds 2013 bij St. Pieters en Bloklands Gasthuis en is één van de vaste gezichten bij de  
receptie. Meestal op locatie Wervershof, maar ze is regelmatig ook op locatie Davidshof te vinden.  
Enthousiast vertelt ze over haar werk bij het Gasthuis. 

VERTEL EENS IETS MEER OVER JEZELF
Mijn naam is Alda Schuit, 64 jaar ik ben inmiddels 46 
jaar gelukkig getrouwd met Frits. Samen hebben wij 
drie kinderen, waarvan twee dochters van 44 en 41 
jaar en een zoon van 39 jaar. Ook ben ik trotse oma 
van vijf kleinkinderen waarvan de oudste 17 jaar is en 
de jongste 8.
In mijn vrije tijd ga ik heel graag op vakantie en lees ik 
erg graag! Vroeger maakte ik zelf graag kleding, maar 
nu ik 24 uur werk bij het Gasthuis heb ik daar niet  
zoveel tijd meer voor. Als ik straks met pensioen ga 
hoop ik daar wel weer aan toe te komen.

HOE BEN JE BIJ HET GASTHUIS TERECHT 

GEKOMEN?
Mijn moeder woonde bij St. Pieters en Bloklands Gast-
huis. In 2013 kwam ik na een ontslag in de WW. Ik ben 
toen begonnen als vrijwilliger bij de Gasteling, locatie 
Wervershof.  Er waren toen best veel cateringklussen 
dus was er genoeg werk te doen. Op een dag werd mij 
gevraagd om de broodronde over te nemen voor een 
zieke collega.  Dat heb ik toen gedaan, overigens  
zonder instructie. Ik heb er wel 6 keer langer over 
gedaan dan normaal, aldus een lachende Alda. 
Alle bewoners zien ineens een nieuw gezicht en zijn 
dan nieuwsgierig naar wie je bent. In die periode was 
er ook nog helemaal geen receptie bij locatie  
Wervershof. Toen deze in het leven werd geroepen

kreeg ik een vakantiecontract voor enkele uren bij  
de receptie. Daarna werd een collega tijdelijk ziek en 
werd mijn contract verlengd.  
Ik ben als het ware echt in de functie gerold en blijven 
plakken! 

HOE ZIET JOUW WERKDAG ERUIT? 
Ik start de dag met het openen van de receptie en de 
winkel. Vervolgens loop ik alle mailtjes na. 
Elke dag is anders en heel afwisselend. Zo verbind ik 
telefoontjes door voor collega’s, krijg ik regelmatig 
administratieve taken vanuit het secretariaat en ben 
ik het eerste aanspreekpunt voor bewoners en bezoe-
kers. Drie keer in de week komen bewoners het brood 
halen bij het winkeltje. Daar help ik ze dan bij. Ook 
komt het weleens voor dat ik bewoners van de ene 
naar de andere plek moet begeleiden.
Aan het begin van een dag denk ik wel eens, ’dit zou 
wel eens een rustig dagje kunnen worden’.  
Uiteindelijk blijkt dat er toch weer heel veel zaken  
langskomen en ben ik weer lekker druk. 

WAT VIND JE HET LEUKSTE AAN JE WERK?
Dat is niet zo moeilijk: de afwisseling en het contact 
met de bewoners.  In mijn vorige werk was ik ook tele-
foniste/receptioniste. Ik vind het contact met mensen 
gewoon heel erg belangrijk!

Receptioniste Alda Schuit:
“Vooral het contact met bewoners vind ik ontzettend leuk!”

                              Werken bij  
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            Cultureel erfgoed

In de Verbinding van maart schreven we over een oude schetskaart die was gevonden in het archief van het 
Gasthuis. Ook de Kroniek (tijdschrift historisch Amersfoort) wijdde hier een artikel aan. De heer Egbert Jan 
Wolleswinkel reageerde naar aanleiding van dit artikel met een lead over waar de kaart mogelijk vandaan 
komt. Archief Eemland gaat dit meenemen in de registratie van de kaart na digitalisering. 

De heer Wolleswinkel schrijft in zijn e-mail: “Vanwege 
de twee Renswoudse goederen Abbelaar en Overeem 
ben ik altijd alert en ik meen in het kaartje Abbelaar 
te kunnen ontdekken. In 2011 identificeerde ik een 
ander kaartje uit dezelfde tijd (Kaart 022), dat op 
Overeem stond, maar Abbelaar bleek voor te stellen. 
De bijzondere ligging van Abbelaar, dat aan twee van 
de vier zijden (oost en zuid) door de Luntersebeek 
wordt begrensd, laat weinig twijfel over. Bovendien 
vond daar in 1619 een loting plaats tussen de twee 
eigenaren van twee gelijke delen, gescheiden door 
de Barneveldsestraat, die ik overigens nog nooit als 
‘Heerenwech’ zag aangeduid.” 

Egbert- Jan Wolleswinkel  (voorzitter van de 
historische vereniging ‘Oud-Renswoude) weet nog 
meer te vertellen over de oorsprong van de 
bijzondere schetskaart: “Het kaartje zal te maken 
hebben met een nieuwe verdeling van de boerderij 
tussen het latere Klein Abbelaar, dat in particuliere 
handen was, en het latere Groot Abbelaar, dat in bezit 
van het Gasthuis was. 

Kort na 1619 bouwde het Gasthuis een nieuwe boer-
derij op het onderste stuk grond, dat volgens het 
opschrift ruim 26 morgen groot is. Met de ‘Heeren-
wech van Arnem naar Amersfoort’ moet de huidige 
Barneveldsestraat zijn bedoeld, die je als een ver-
bindingsweg kunt zien tussen de Postweg (Amster-
dam – Arnhem) en de latere Rijksstraatweg (Utrecht/
Amersfoort – Arnhem). De diagonale steeg is de 
huidige Wittenoordseweg, die op het kaartje (en ook 
nu nog) ophoudt op het punt waar het Gasthuis de 
nieuwe boerderij bouwde, die later Groot Abbelaar 
werd genoemd.”

MEER INFORMATIE?
De e-mail die Egbert Jan Wolleswinkel stuurde, bevat 
nog meer interessante details en informatie over de 
schetskaarten. Bent u benieuwd wat hij nog meer te 
vertellen heeft? Stuur dan een e-mail naar 
verbinding@pietersenbloklands.nl. Wij sturen u de 
extra informatie graag door! 

Schetskaarten gevonden in archief Gasthuis nader ontrafeld

Schetskaart gevonden in het 
archief van het Gasthuis
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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

BADMINTON
BADPAK
BAL
BARBECUE
BIKINI
BLOEMEN
BOS
COCKTAIL
HANGMAT
KAMPEREN
KAMPVUUR
PARASOL
RANJA
SLIPPERS
SPROEIER

STRAND
TUIN
VAKANTIE
VLIEGER
VLINDER
WARM
WATERPISTOOL
ZANDKASTEEL
ZEE
ZON
ZONNEBRIL
ZWEMBAD
ZWEMBROEK
ZWEMMEN
IJS



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 
Telefoon: 033 4216500 
E: zorgbemiddeling@pietersenbloklands.nl

Oplossing puzzel pagina 15:
pak de zon en straal

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: Chris Steijger

clientenraad@pietersenbloklands.nl

Ondernemingsraad 
Voorzitter: Bea de Witt 

ondernemingsraad@pieterenbloklands.nl


