
De jaarlijkse Nieuwsbrief van de stichting Vrienden van Het Gasthuis is een 
greep uit de activiteiten georganiseerd voor de bewoners van Het Gasthuis 
en Molenhoek die de Vrienden mogelijk hebben gemaakt. Tegelijkertijd wil-
len we laten zien dat er ook instanties en donateurs zijn die het werk van de 
Vrienden ondersteunen.

Bewoners van de Arkelpoort van Het 
Gasthuis zijn met begeleiders op va-
kantie geweest. De bestemming was ’t 
Kaempke Buiten, een aangepaste boer-
derij bij De Lutte in Overijssel. Voorzien 
van alle comfort hebben de bewoners 
de rust en schoonheid van het Twentse 
landschap kunnen ervaren. Bewoners 
van de Molenhoek hebben genoten van 
hun vakantie in De Boerschop bij Lut-
tenberg in Overijssel. De reisdag erheen 
werd onderbroken met een heerlijke 
lunch in Barneveld om vervolgens in de 
Boerschop welkom te worden geheten 
met koffi e. Kamers inrichten, warm 
eten en ’s avonds genieten van accor-
deonmuziek met bekende deuntjes. 

Wim van Duuren, voorzitter van het bestuur van 
de stichting Vrienden van Het Gasthuis, mocht van 
Henk Hoppenbrouwers een mooie cheque in ont-
vangst nemen. Henk Hoppenbrouwers deed dat 
namens 7for7, een golfclub waarvan de leden 
De Vrienden van Het Gasthuis als goed doel 
hadden uitverkoren. Fijn dat mensen naast het 
sporten ook de medemens niet vergeten. 

Daarna dagelijks een afwisselend 
programma, zoals een bezoek aan een 
klompenatelier, een rondje Salland, een 
bezoek aan een kijk-doe-zorgboerderij, 
een muzikale avond en een huifkar-
tocht. Er was ook tijd om te genieten 
van de natuur rond De Boerschop. De 
vijf vakantiedagen zijn voorbijgevlogen! 

Spetterend optreden 
Corrie Konings

Bewoners, familie, personeel en vrijwil-
ligers van Het Gasthuis hebben volop 
kunnen genieten van een optreden 
van Corrie Konings die met name in 
de jaren zestig als zangeres (met haar 
befaamde ‘Rekels’) hoog in de hitpa-
rade stond. Het bomvolle Grand Café 
vormde een prachtig decor voor Corrie 
Konings om haar overbekende liedjes 
als ‘Huilen is voor jou te laat’, ‘Rode 
rozen’ en ‘Adios’ te zingen. Daarnaast 
vertolkte ze nog talloze meezingers. 

Meezingen met Saskia en 
Serge

In februari trad het zangduo Saskia 
en Serge op in het Grand Café van Het 
Gasthuis. Het was een drukbezochte 
middag. Saskia en Serge zongen be-
kende liedjes, zoals Zomer in Zeeland. 
Bewoners van Het Gasthuis en bezoe-
kers, vrijwilligers en personeelsleden 
hebben genoten van deze fi jne middag 
die kon worden gerealiseerd dankzij De 
Vrienden.

Welverdiende vakanties

Een cheque voor de vrienden
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December vorig 
jaar ging de wens 
van mevrouw Mol 
in vervulling: een 
musical bijwonen 
in De Nieuwe 
Doelen. Dat werd 

de ‘De Jantjes’ met in de hoofdrol Wil-
leke Alberti. ‘De musical was fantastisch. 
We hebben genoten en wat speelt die 
Willeke fantastisch!’ aldus mevrouw 
Mol. Zij reisde samen met een vriendin 
heel comfortabel met de bus van Het 
Gasthuis naar het theater.

Mevrouw Van Brakel – Burgpoort 1 
– wilde graag een uitgebreide manicu-

De oude duofi ets is niet afgedankt, 
maar staat op rollers. Voor de fi ets 
hangt een groot tv-scherm – geschon-
ken door de Vrienden – waarop fi lms 
van de omgeving worden vertoond, 
vanuit het perspectief van de fi etser. 
Op die manier kunnen bewoners extra 
beweging krijgen.

rebehandeling. Dat is helemaal gelukt. 
Mevrouw Van Brakel zag er nadien tiptop 
uit! 

Kees Visser wilde 
een voetbalwed-
strijd bijwonen. 
Dat werd de 
wedstrijd Ajax – 
FC Twente! Kees 
Visser keek al 

dagen van te voren uit naar deze topper. 
Wat heeft hij genoten in de Arena: 6 
doelpunten, fraaie staaltjes voetbal en 
een 4-2 overwinning van Ajax. Kees Vis-
ser was dolblij dat zijn wens in vervulling 
is gegaan.

De wensboom 
doet zijn werk

Oude duofi ets hergebruikt

Schilderijen voor het goede doel
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Stichting Vrienden van 
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De stichting Vrienden van Het 
Gasthuis heeft een ANBI status. 
ANBI staat voor Algemeen Nut 
Beogende Instelling, dat maakt het 
mogelijk uw gift af te trekken bij uw 
belastingaangifte. Op onze website 
www.vriendenvanhetgasthuis.nl 
kunt u informatie krijgen en via een 
link een gift doen of donateur 
worden. De stichting Vrienden van 
Het Gasthuis wil de bewoners iets 
extra’s te geven. 

Wilt u ons helpen? 
Word donateur. Aanmelden via 
info@vriendenvanhetgasthuis.nl
Stichting Vrienden van Het Gasthuis 
rekeningnummer ABN AMRO Bank: 
NL63 ABNA 0479 4256 12

De ‘oogst’ leverde tal van mooie wensen op. 
Dat varieerde van een dagje naar een geboorte-
plaats tot een ijsje eten Buiten de Waterpoort in 
Gorinchem. We lichten er nog enkele wensen uit. 
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Even voorstellen

Allereerst even het bestuur van de 
stichting Vrienden van Het Gasthuis 
voorstellen: Wim van Duuren 
(voorzitter), Kees van der Wiel 
(penningmeester) Laura Gremmen 
(secretaresse) en de bestuursleden 
Ria Willemstein-Mojel, Paula 
Huijbers-Koopman, Wil Gremmen en 
Fred Stamkot. Kijk voor een 
uitgebreide beschrijving op: 
www.vriendenvanhetgasthuis.nl 

Bij het opruimen van het ouderlijk huis 
van de familie van Heumen vonden de 
kinderen een aantal schilderijen die 
geschilderd waren door hun moeder, 
mevrouw Van Heumen–de Wagenaar. In 
overleg met de familie zijn deze schil-
derijen in Het Gasthuis geëxposeerd en 

te koop aangeboden. De opbrengst – 
meer dan 200 euro – is door de familie 
geschonken aan de Vrienden van Het 
Gasthuis. Mevrouw Van Heumen–de 
Wagenaar woont sinds 2012 in Dalem-
poort in Het Gasthuis.


