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Even voorstellen
Het bestuur van de Vrienden van Het
Gasthuis, Molenhoek en Steijndeld
bestaat uit: Pieter Kroon (voorzitter),
Rob van Driel (penningmeester), Laura
Gremmen (secretaresse), Paula Huijbers-Koopman (vicevoorzitter) en de
bestuursleden Ria Willemstein-Mojel,
Wil Gremmen, Albert Sterk, Pieter van
der Bruggen en Fred Stamkot.
Kijk voor meer informatie op:
www.vriendenvanhetgasthuis.nl
Uiteraard gaat onze dank uit naar Wim
van Duuren en Kees van der Wiel die
zich gedurende vele jaren enthousiast
en met kennis van zaken hebben ingezet voor de Vrienden. Wij wensen hun
het allerbeste toe. Welkom aan Pieter
Kroon en Rob van Driel, die twee belangrijke functies in het bestuur gaan
vervullen. Veel plezier toegewenst met
dit mooie vrijwilligerswerk.

Giften
De Vrienden mochten giften in ontvangst nemen van o.a. De Anna Muntz
Stichting die haar jaarlijkse bijdrage
stortte. Daarnaast ontvingen we ook
diverse andere giften. Hartelijk dank!

Corona
Het is niet anders: corona was de
oorzaak dat heel veel activiteiten geen
doorgang konden vinden. Een gemis
voor de bewoners, een gemis ook
voor het personeel dat bij activiteiten
betrokken zou zijn. Langzamerhand
worden allerlei activiteiten voorzichtig
en waar mogelijk weer opgestart.

De naam Vrienden van Het Gasthuis is in 2020 flink uitgebreid en dus
heten we nu ‘Vrienden van Het Gasthuis, Molenhoek en Steijndeld’.
Door een statutenwijziging is de stichting inmiddels betrokken bij de bewoners van Het Gasthuis, de bewoners van verpleeghuis Molenhoek en de
bewoners van de afdeling Psychogeriatrie (PG) en de afdeling Korsakov in
huize Steijndeld, alle te Gorinchem. De Vrienden proberen om ingediende
wensen van de bewoners van de drie verpleeghuizen middels de wensboom te vervullen en de Vrienden kijken in overleg met de begeleiders
uit de drie verpleeghuizen of ingediende verzoeken gerealiseerd kunnen
worden. Wees ervan overtuigd dat we daarvoor ons uiterste best doen!

Onze website!
De Vrienden van Het Gasthuis, Molenhoek en Steijndeld hebben een eigen website met
heel veel informatie. Vervulde wensen van onze wensboom, gerealiseerde projecten,
uiteraard informatie over de stichting Vrienden van Het Gasthuis zelf en nog veel meer.
U neemt toch ook even een kijkje? Zie www.vriendenvanhetgasthuis.nl

De wensboom
De Vrienden van Het Gasthuis, Molenhoek
en Steijndeld hebben enkele jaren geleden
de Wensboom in het leven geroepen. Deze
Wensboom staat in Het Grand Café van
Het Gasthuis. Naast de wensboom in Het
Gasthuis, zijn er in Molenhoek en in Steijndeld ‘stations’ in de vorm van een groot

houten hart met daaraan een ‘wenskaart’.
Wil een bewoner van Het Gasthuis, Molenhoek of Steijndeld een wens doen? Kaart
invullen en inleveren bij de Wensboom.
Kijk op onze website ook even naar het
leuke filmpje over de wensboom!
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Schenking CRDL
Na een fantastische
donatie uit de VS, door
familie van onze muziektherapeut, konden wij
via de Vrienden van Het
Gasthuis, Molenhoek en
Steijndeld een geweldige
CRDL aanschaffen. Een
CRDL creëert momenten

Website/facebook

van betekenisvol contact
tussen mensen. Het verandert het menselijk lichaam
in een muziekinstrument.
Wanneer twee mensen
CRDL én elkaar gelijktijdig
aanraken, vertaalt CRDL
hun aanraking in geluid.
Verschillende manieren

Meer weten over de Vrienden van Het
Gasthuis, Molenhoek en Steijndeld? Kijk
op www.vriendenvanhetgasthuis.nl of
volg ons op Facebook.
van aanraking brengen
verschillende geluiden
voort die de emotionele
verbinding kleur geven.

Wat deden de vrienden nog meer?
Een dagje Lage Vuursche met de
bewoners van Steijndeld afdeling De
Haven naar een prachtige midgetgolfbaan
is. Midgetgolfen maakt hongerig
geworden. Tijd voor een heerlijke
pannenkoek. Het was een heerlijke dag
waar we met veel plezier op terugkijken.

ze het getroffen met het weer. Kortom,
het was super.

Een goed doel?
De Vrienden van Het Gasthuis, Molenhoek en Steijndeld ondergebracht in
de Stichting Vrienden van Het Gasthuis
tellen het op prijs als u hen als Goed
Doel wilt bestempelen, wanneer u een
actie of iets dergelijks wilt organiseren.
Natuurlijk zijn giften en donaties ook
zeer welkom. De stichting heeft een
ANBI status, daardoor kunt u uw gift
aftrekken bij uw belastingaangifte.
Op www.vriendenvanhetgasthuis.nl
staat informatie en kunt u via een link
een gift doen of donateur worden.

Zeven bewoners en 3 begeleiders van
afdeling De Haven uit Steijndeld
vertrokken voor een midweek naar
vakantiepark de Katjeskelder in
Oosterhout. Daar hadden we een mooi
vakantiehuis gehuurd wat geheel betaald
was door de Vrienden van Het Gasthuis,
Molenhoek en Steijndeld. Natuurlijk
werden er verschillende uitstapjes gemaakt
naar de Biesbosch, de Beekse Bergen
geweest en een dagje Breda gedaan.

Wilt u ons helpen? Aanmelden kan via
info@vriendenvanhetgasthuis.nl
Stichting Vrienden van Het Gasthuis,
rekeningnummer
ABNAMRO Bank: NL63ABNA0479425612

Een uitje met Verpleegunit Steijndeld met
vijf bewoners en vijf begeleiders naar Buiten
de Waterpoort gelopen om te genieten van
de rivier, de vele schepen en het terras van
snackbar De Boulevard waar we heerlijk
hebben geluncht. Daarna nog een ijsje op de
Grote Markt. Het was net vakantie!
Jawel! Vakanties!

In juli zijn vijf bewoners van de
Verpleegunit van Steijndeld op vakantie
geweest in Zeeland. Wat hebben ze
genoten van hun verblijf en wat hebben

Vakantie Gasthuis in eigen huis
Bewoners van Het Gasthuis hebben
vakantie in eigen huis gehad met als
thema ‘kamperen in Frankrijk’. Op onze
binnenplaats was een camping opgezet
en daar werden vakantieactiviteiten
georganiseerd, zoals barbecueën,
Frans eten en genieten van ijs uit een
echte ijscokar. Alle vakantie werden
gefinancierd door De Vrienden!

Colofon
Stichting Vrienden van Het Gasthuis
Tel. 0183-632955 (Laura Gremmen)
E-mail l.gremmen@strago.nl

