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De oogst van de
wensboom
In november zijn begeleiders en bewoners van Burgpoort 3 en 4 van Het Gasthuis op stap geweest. Eerst gezellig
met elkaar geluncht in Leerdam en
daarna een bezoek aan de Glasfabriek
met uitgebreide rondleiding. In maart
zijn 2 bewoners van Burgpoort met
begeleiding naar Amsterdam gereisd
om daar de voetbalwedstrijd Nederland-Italië in de Arena bij te wonen.
De voorbereiding was een etentje bij
Mac Donalds. Daarna werd de Oranje-uitmonstering aangetrokken. Helaas
verloor Nederland met 2-1, maar dat
heeft de stemming niet beïnvloed! Bewoners van Dalempoort en Arkelpoort
hebben een uitstapje gemaakt naar
het Klompenmuseum in Dussen. Leuk
was een demonstratie klompen maken.
Een heerlijke lunch maakte deze dag
compleet.

De Nieuwsbrief van stichting Vrienden van Het Gasthuis geeft een duidelijk
beeld van de activiteiten die worden georganiseerd voor de bewoners van Het
Gasthuis, Molenhoek én sinds kort ook de afdeling Korsakov die is verhuisd
naar Huize Steijndeld. Activiteiten die financieel worden ondersteund door de
Vrienden. Daarnaast worden er wensen van bewoners vervuld en zaken geschonken. Ook deze jaargang was de stichting regelmatig een goed doel voor
organisaties en zorgden donateurs en sponsors voor financiële steun.

Even voorstellen
Het bestuur van de stichting Vrienden van Het Gasthuis bestaat uit: Wim van Duuren
(voorzitter), Kees van der Wiel (penningmeester), Laura Gremmen (secretaresse), Paula
Huijbers-Koopman (vicevoorzitter) en de bestuursleden Ria Willemstein-Mojel, Wil
Gremmen en Fred Stamkot. Zie ook: www.vriendenvanhetgasthuis.nl

Golftoernooi met prachtige
opbrengst
In september 2016 ging een zeventigtal
golfers op Golfbaan Almkreek bij Almkerk de
strijd aan om de wisseltrofee van de Vrienden van Het Gasthuis. De stichting wil hiermee de betrokkenheid met de bewoners van
het Gasthuis tonen. Doel van deze dag was
om zo veel mogelijk geld te genereren voor
de Vrienden en met 2900 euro is dat prima
gelukt! Bijzonder was dat enkele bewoners

van Het Gasthuis bij dit toernooi aanwezig
waren en meewerkten aan de prijsuitreiking,
iets wat een diepe indruk maakte.

UBC schenkt 2500 euro aan
de Vrienden
Tijdens de jaarlijkse Heerenavond van de
Unitas Business Club (UBC) in mei 2017 in
De Gieser Wildeman is door voorzitter Ton
de Hoog een cheque van 2500 euro uitgereikt aan de Vrienden van Het Gasthuis. De
Heerenavond is een van de activiteiten van
de aan voetbalclub Unitas gelieerde UBC.
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Donatie van De Nieuwe Schakel
De Nieuwe Schakel, personeelsvereniging van de gemeente Gorinchem, wordt
opgeheven. Tijdens de laatste ledenvergadering hebben bestuur en aanwezige

leden unaniem besloten een deel van de
in kas aanwezige gelden te schenken aan
goede doelen in Gorinchem. Dat leverde
de Vrienden een donatie van 750 euro op.

Feest met Ronnie Tober
In oktober 2016 is de verjaardag van de
Vrienden van het Gasthuis gevierd met
een spetterend optreden van Ronnie Tober. De zaal zat BOMvol en iedereen zong
mee met zijn bekende hits, zoals ‘Breng
die rozen naar Sandra’. Alle aanwezigen
hebben van deze middag genoten. Een
mooie traditie dat de Vrienden elk jaar
hun verjaardag vieren met een door hen
bekostigd optreden van een bekende
Nederlandse artiest(e).

Wat deden de Vrienden nog meer
In september zijn bewoners van Dalempoort naar Ouwehands Dierenpark
geweest. Hoogtepunt waren de Zeeleeuwenshow en het vernieuwde Berenbos.
Het was, mede dankzij mooi weer, een
fijne dag. Verder hebben de Vrienden 2
tuinhaspels geschonken aan Dalempoort.
Alle planten kunnen weer worden besproeid door meneer De Gier, die elke dag
voor de tuin zorgt. Nog een gift: een tablet
en een sonos box, een logische combinatie
van beeld en geluid, waardoor bewoners
van Het Gasthuis kunnen genieten van wat
de huidige techniek allemaal brengt. Elke

Meer weten over de Vrienden van Het
Gasthuis? Kijk op www.vriendenvanhetgasthuis.nl of volg ons op Facebook.

Een goed doel?
De stichting Vrienden van Het Gasthuis
stelt het op prijs als u ons als Goed Doel
wilt bestempelen, wanneer u een actie
o.i.d. wilt organiseren. Natuurlijk zijn
giften en donaties ook zeer welkom om
ons mooie werk te ondersteunen. De
stichting heeft een ANBI status. ANBI
staat voor Algemeen Nut Beogende
Instelling. Dat maakt het mogelijk uw
gift af te trekken bij uw belastingaangifte. Op www.vriendenvanhetgasthuis.nl
staat informatie en kunt u via een link
een gift doen of donateur worden. Wilt u
ons helpen? Word donateur! Aanmelden
via info@vriendenvanhetgasthuis.nl
Stichting Vrienden van Het Gasthuis rekeningnummer ABNAMRO Bank: NL63ABNA0479425612

week vindt er in Het Gasthuis of Molenhoek een bingosessie plaats. Tot voor kort
gebeurde dat op de ‘ouderwetse’ manier.
Met het nieuwe bingoapparaat zijn de
cijfers op een groot scherm te zien. Een
aanwinst! In augustus is de tovertafel in
gebruik genomen, een spelcomputer die
op een tafel of vloer, bewegende afbeeldingen projecteert die op aanraking reageren.
Op de foto bewoners van de Dalempoort
die met elkaar schik hebben om de bloemen op tafel die van groot naar klein gaan
als ze erop duwen. Deze tovertafel kon
mede worden aangeschaft dankzij een
donatie van stichting Rivierenlandfonds.

Samen op vakantie
In mei 2017 zijn bewoners van Burgpoort 3
en 4 met begeleiders op vakantie geweest
naar Dongen. Daar hebben ze in aangepas-

Website/facebook

te accommodatie, in een mooie omgeving,
allerlei activiteiten gedaan. De bewoners
hebben volop genoten van hun verblijf.

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

