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Nieuwsbrief no. 7       Gouda, november 2019 
 
Beste Vrienden, 
 
Een brief schrijven is eigenlijk een ouderwetse bezigheid in een tijd dat er ge-smst, geappt, 
gemaild, getwitterd en gefacebookt wordt. 
En aan wie schrijf je tegenwoordig nog een brief. Ik stuur zelf nog aardig wat 
felicitatiekaarten of kaartjes weg naar mensen die jarig of ziek zijn, maar daarvoor ben je ook 
secretaris geworden. Vroeger hingen onze wanden vol met vakantiekaartjes uit allerlei 
landen en plaatsen, maar nu vliegen de plaatjes per direct door de lucht en ook dat is leuk 
om te zien en te volgen waar de familie en/of vrienden zich bevinden en vermaken. 
Maar u als vriend van ‘Vrienden van De Hanepraij’ bent ons nog wel 
een uitgebreid ouderwetse brief waard, al doen we dat (uit 
kostenbesparing) slechts één maal per jaar en krijgt u een mooi 
overzicht van wat we met uw euro’s gedaan hebben. 
 

 
In de loop der jaren hebben we een aantal ‘goede gewoontes’ 
opgebouwd d.w.z. dat we ons op 14 februari, de Valentijns- of 
vriendendag graag laten zien in de vorm van voorjaarsboeketten op 
de afdelingen en kantoren en laten proeven in de vorm van 
lekkernijen om uit te delen voor bewoners én verpleging! Om de 
schalen met heerlijkheden klaar te maken (moeilijk om er van af te 
blijven) en de bloemen te arrangeren zijn we wel enige tijd bezig, 
maar het resultaat is elk jaar weer vrolijk en de reacties heel 
verrassend en u begrijpt dat wij daar zelf dus ook een feestje van 
maken.  
 

In maart volgt dan de Algemene jaar- of ledenvergadering 
waar dit jaar wel iets heel bijzonders plaatsvond. Onze 
trouwe voorzitter de heer Ton de Meij én onze trouwe 
penningmeester de heer Ton Bremer, traden na 25 jaar 
beiden af en gaven hun voorzittershamer én geldbeurs 
over aan de heer Sies Hamersma als nieuwe voorzitter en 
de heer Kees van Dijk als nieuwe penningmeester. Daar 
zijn we zeer blij mee in een tijd waar nieuwe 
bestuursfuncties moeilijk in te vullen zijn. Ik mag zelf ook 
al 25 jaar meedraaien, maar het gezegde luidt: ‘Wie 
schrijft, blijft’, dus blijf ik nog even en vervul dat nog met heel veel plezier evenals de andere 
bestuursleden. 
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In de ledenvergadering kwamen de projecten ter tafel die wij graag met behulp van u als 
leden én sponsors financieren. 
Zo is de 67-min groep, de jongere 
verpleeghuisbewoners (ca. 40) verwend met een 
bedrag van € 2.000,-- via een royale sponsor voor 
hun eigen avonden en optredens, daar zij een 
andere behoefte hebben dan de écht ouderen in 
het verpleeghuis en daar geen speciaal budget voor 
hebben.  
 

Ook het tuinproject, aangepakt door een dochter van een 
bewoonster kon op 3 nieuwe, door regen en wind bestendige 
nieuwe stoeltjes rekenen bij de jeu-de boulesbaan. En u ziet 
dat daar goed gebruik van gemaakt wordt. 
Volgend jaar wordt de tuin wellicht nóg meer aangepakt en 
kan die rozentuin en sfeertuin echt gerealiseerd worden, 
waarvoor het nu al te laat was in de tijd om de planten te 
poten. 

 
En natuurlijk dragen we, dank zij u als leden en een mooi aantal sponsors, elk jaar bij aan de 
zaterdagmiddag matinees, ook voor een bedrag van € 2.000,-- en ontving rond St. Nicolaas 
december 2018 elke afdeling € 100,-- euro om cadeaus in te slaan voor de bewoners. 
 
We zijn ons ervan bewust dat we  nooit genoeg kunnen doen om het iedereen naar de zin te 
maken, maar een goede vriend heeft juist waardering voor het kleine: Het zijn immers de 
kleine dingen die het doen en wie het kleine niet eert, is het grote niet weerd! 
 
Nog een paar feiten: 
 
De winterfair wordt gehouden op zaterdag 23 november, waarop we weer met onze stand 
aanwezig zijn met boterstaven en speculaas en we evenals vorig jaar lekkere wijn zullen 
verkopen; geen gek idee met alle feestdagen in het vooruitzicht. 
Direct na Sinterklaas op vrijdag 6 en zaterdag 7 december staan we als vanouds in de hal 
met de verkoop van kleine kerstboompjes (picea conica ) nog steeds voor € 5,-- . 
 

Het bestuur wenst u alvast goede feestdagen en een goed 2020 toe! 

 
 
Namens het bestuur, 
Netty van der Linde, secretaris 
 
 
N.B. :  Voor degenen die de lidmaatschapsbijdrage nog niet hebben betaald is een 

herinnering ingesloten. 
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