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Gouda, november 2020       Nieuwsbrief no. 8 

Beste Vrienden, 

In deze Nieuwsbrief no. 8 van ‘Vrienden van De Hanepraij’ staan we dit jaar eerst even stil bij 
het woord nieuw, wat letterlijk betekent: pas gemaakt, verschenen, nog niet lang bestaand. 
Zo kun je b.v. een nieuwe weg inslaan of nieuwe dingen ondernemen die je nog nooit 
gedaan hebt. 
Voor een aantal bewoners en hun familie zal verpleeghuis De Hanepraij een 
nieuwe fase in hun leven betekenen, terwijl je er daarvoor niet of nooit bij hebt stilgestaan 
dat dit je nieuwe huis of thuis zou kunnen worden. 
Nieuw werd het gebouw De Hanepraij in september 2013 in gebruik genomen, voortkomend 
uit de tehuizen Bloemendaal en Riethoek, ook in Gouda. 
 
Maar u bent als lid van onze vereniging natuurlijk nieuws-gierig naar de verdere inhoud van 
deze brief van ‘Vrienden van’ met ‘nieuws’ over de afgelopen periode 2019/2020. 
 
Wel, wij zijn er voor de extra’s, de kers op de taart, de aankleding, verfraaiing, ontspanning 
en proberen dat al heel veel jaren vol te houden, mogelijk gemaakt door ca. 200 trouwe 
leden en ruim 25 website-sponsors. 
 
Wat zijn die extra’s? B.v. elk jaar op Valentijnsdag, 14 februari, een 
traktatie voor bewoners en personeel en boeketten 
voorjaarsbloemen voor de afdelingen, de receptie, het restaurant en 
kantoren, bijdragen aan zaterdagmatinee’s. Elk jaar hetzelfde? 
Jazeker, want een goed recept verander je niet én… ‘Goede wijn 
behoeft geen krans’!  
 

Op 18 februari stond heel ons verpleeghuis op 
zijn kop. De bekende t.v.-presentator Henny 
Huisman verzorgde met het personeel een 
Playback Show, een grandioos festijn waar 
velen van genoten en, ook niet mis, de kosten 
ad ca. € 1.500,-- konden met liefde door ons 
betaald worden.  

 
Nauwelijks had Henny Huisman de hielen gelicht of het jarenlang oude orgel begaf het; 
onmisbaar bij het begeleiden van de kerk- en zangdiensten. We konden door u als goede 
gevers € 3.000,-- uit de ‘Vriendenhoed’ toveren, terwijl het verpleeghuis zelf, de andere helft 
betaalde. De liefde moet immers van twee kanten komen! 
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Ja, en toen kwam half maart het nare nieuws. We hadden er nooit van gehoord, helemaal 
nieuw, maar heel ernstig aanwezig: het corona-virus. Onze huizen en verpleeghuizen 
moesten dicht. Een droevige tijd voor velen die hun geliefde familie moesten loslaten en 
men elkaar lange tijd niet meer konden bezoeken. 
Maar… men dacht ernstig na en weer kwam er een 
verzoek:  
Zouden de ‘Vrienden van’ kunnen bijdragen aan de 
aankoop van een kostbare videocamera (3.000,-- euro) 
waarmee buiten, in het stiltecentrum of elders opnames 
gemaakt konden worden om die binnen op de t.v’s  in de 
kamers van de bewoners uit te zenden.  Zodat men toch 
enige informatie, ontspanning en inhoudelijk ook wat 
goede dingen kon beleven?  
Ja, natuurlijk konden we ook hierbij gelukkig helpen want wij heten en zijn immers 
‘Vrienden’, waarop je kunt bouwen en vertrouwen. Geen oppervlakkige kennissen, maar we 
zetten ons als bestuur al jarenlang in met hart én ziel. Zolang ons hart maar betrokken blijft 
bij u als bewoners zit en komt het wel goed. 
 
Natuurlijk is het een vreemde tijd, want we zijn er nog niet, 
moeten nog steeds oppassen en afstand houden. Maar op 12 
september werd op eenvoudige wijze, de zijtuin van het huis  
officieel geopend en we hopen dat men daar de komende jaren 
fijn kan vertoeven met familie;  onder de rozenboog door, bij de 
mooie zitjes en het ornament ook weer geschonken door 
‘Vrienden van’. 
 
 
 
 
 
 
 
En zo gaan wij de wintertijd weer in, helaas zonder Winterfair eind november, waar u ons elk 
jaar tegenkwam met wijn en banketstaven.  
Ook geen verkoop van  kerstboompjes, wat we eerst nog wel gehoopt hadden, maar dat is  
ook niet verstandig. 
 
Wat we wel willen proberen is toch voor u plannen blijven bedenken, zij 
het nu even op de achtergrond, bescheiden, maar wetend dat één kaarsje 
ook licht en warmte kan geven.  
Wij proberen in ieder geval licht en warmte door te geven zolang dat kan 
en mag! 
 
HET BESTUUR WENST U ALVAST GOEDE KERSTDAGEN VAN HARTE TOE EN HOPEN OP EEN 
ECHT GOED NIEUW JAAR 2021 
 
Namens het bestuur, Netty van der Linde, secretaris 


