
Even voorstellen
Allereerst willen we het bestuur van de stichting Vrienden van Het Gasthuis voorstel-
len: Wim van Duuren (voorzitter), Kees van der Wiel (penningmeester), Laura Gremmen 
(secretaresse) Paula Huijbers-Koopman (vicevoorzitter) en de bestuursleden Ria Willem-
stein-Mojel, Wil Gremmen en Fred Stamkot. Kijk voor een uitgebreide beschrijving op:  
www.vriendenvanhetgasthuis.nl
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De jaarlijkse Nieuwsbrief van de stichting Vrienden van Het Gasthuis geeft 
een overzicht  van de activiteiten die georganiseerd worden voor de bewoners 
van Het Gasthuis en Molenhoek. Activiteiten die de Vrienden mogelijk hebben 
gemaakt. Van vakanties tot het vervullen van wensen, van een feestmiddag 
tot een bloemetje bij de verjaardag. Af en toe bieden we ook wat moois aan, 
zoals een nieuw servies. Tegelijkertijd willen we laten zien dat er ook instan-
ties en donateurs zijn die het werk van de Vrienden ondersteunen.

Bas-ta doneert 1250 euro
Stichting De Vrienden van Het Gasthuis ont-
ving op 16 oktober 2015 een donatie van 1250 
van Bas-ta (Bas Tennis Academy). Waarom 
gekozen voor Stichting De Vrienden van Het 
Gasthuis? Bastiaan de Paauw (eigenaar van 
Bas-ta): ‘Wij hebben met eigen ogen gezien 
wat steun van De Vrienden van Het Gast-
huis voor deze mensen betekent! Dit ‘geven 
om een ander’ raakt waar Bas-ta voor staat: 
persoonlijke aandacht en plezier hebben.’

De wensboom doet  
zijn werk

De ‘oogst’ van de wensboom in het 
Grand Café in Het Gasthuis leverde tal 
van mooie wensen op. Varen was erg 
populair. Rondvaarten in de grachten 
van Amsterdam en door de haven van 
Rotterdam, door de ruige natuur van 
de Biesbosch en over de mooie Linge, 
waarbij volop werd genoten van de 
gerealiseerde wens. Origineel was het 
eten in het restaurant van het Merewa-
de College in Gorinchem, waar een opa 
werd bediend door zijn kleinzoon. Iets 
heel anders was de wens om nog één 
keer te genieten van een zangkoor. Dat 
gebeurde bij de repetitie van Christelijk 
Gemengd Koor Con-Amore in Sleeuwijk. 
Een dag Woudrichem met als hoogte-
punt een lekker visje eten met uitzicht 
op Gorinchem was ook een originele 
wens. Sealife in Rotterdam en Maduro-
dam in Den Haag vormden een leuk 
decor voor weer een andere wens, na 
jaren weer een soort van schoolreis! 
Voor alle duidelijkheid: de wensboom 
staat nog steeds in het Grand Café en er 
kunnen ook nog steeds wensen worden 
ingediend. En waar mogelijk worden ze 
ook vervuld!

Een nieuw servies en bestek
Eén keer per maand eten bewoners van 
Het Gasthuis en familie gezamenlijk in 
het Grand Café van Het Gasthuis. Altijd 
een gezellig diner met keurig aangekle-
de tafels. Die tafels zijn nu nóg mooier 
aangekleed omdat de Vrienden van Het 
Gasthuis een compleet nieuw servies en 
bijpassend bestek hebben geschonken 
voor deze mooie, maandelijkse activiteit.



Website/facebook
Meer weten over de Vrienden van Het 
Gasthuis? Kijk eens op onze website 
www.vriendenvanhetgasthuis.nl of volg 
ons op Facebook.

Een goed doel?
Natuurlijk stelt de stichting Vrienden 
van Het Gasthuis het op prijs als u 
ons als Goed Doel wil bestempelen, 
wanneer u een actie of iets dergelijks 
wilt organiseren. Uiteraard zijn giften 
en donaties ook welkom om ons werk 
te ondersteunen.

Stichting Vrienden van 
Het Gasthuis 
De stichting Vrienden van Het  
Gasthuis heeft een ANBI status.  
ANBI staat voor Algemeen Nut Beogen-
de Instelling, dat maakt het mogelijk 
uw gift af te trekken bij uw belastin-
gaangifte. Op onze website www.vrien-
denvanhetgasthuis.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 kan via 
info@vriendenvanhetgasthuis.nl

Stichting Vrienden van Het Gasthuis rekening-

nummer ABNAMRO Bank:    NL63ABNA0479425612

Colofon

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

In oktober was het weer zover, de verjaar-
dag van de Vrienden van Het Gasthuis. 
Dat wordt altijd groots gevierd met een 
mooi evenement in het Grand Café van 
Het Gasthuis. Dit keer werden de bewo-
ners van Het Gasthuis, familie en perso-
neel verrast met een optreden van het po-
pulaire duo Saskia en Serge. Hoe populair 
ze zijn bleek wel uit het feit dat het Grand 
Café was afgeladen met belangstellenden. 
En ze zijn niet teleurgesteld. Integendeel: 
veel bekende liedjes werden met groot 
enthousiasme door Saskia en Serge ver-
tolkt, waarbij de aanwezigen enthousiast 

meezongen en meeklapten. Voor iedereen 
was het een fantastische middag in het 
Grand Café. Gelukkig vieren de Vrienden 
elk jaar hun verjaardag!

Verjaardag vrienden groots gevierd

Laptop voor Dagbehandeling

Bewoners en begeleiders van Molenhoek 
zijn samen op vakantie geweest.  
Een paar dagen weg van de dagelijkse 
zaken en vooral genieten van het goede 
leven in een totaal andere en mooie 
omgeving. Dat is ons zeker gelukt, want 

wat hebben we genoten met z’n allen! Een 
fijne bijkomstigheid: ook  het weer was 
super. Bedankt voor jullie hulp, Vrienden 
van Het Gasthuis.  
Met vriendelijke groet, Bewoners en team 
Molenhoek.

Bewonersvakantie Molenhoek

S T I C H T I N G  V R I E N D E N  V A N  H E T  G A S T H U I S  E N  M O L E N H O E K 
N I E U W S B R I E F  7  –  J A A R G A N G  7  –  O K T O B E R  2 0 1 7

Onlangs is de afdeling Dagbehande-
ling door de Vrienden van Het Gasthuis 
verblijd met een laptop met daarop 
geïnstalleerd diverse programma’s zodat 
het personeel individueel aan de slag kan 
gaan met bezoekers van de dagbehande-
ling. Uiteraard kan de laptop ook worden 
gebruikt voor de bewoners van Het Gast-
huis. Het personeel is in elk geval dolblij 
met deze aanwinst en ziet tal van moge-
lijkheden om de laptop te gebruiken.


