Gouda, november 2021

Nieuwsbrief no. 9

Beste Vrienden,
Aan het thema voor deze nieuwsbrief zouden we willen koppelen: We zullen
doorgaan!
Want na ruim anderhalf jaar van wel erg veel stilte en rustige momenten,
mogen we nu weer enigszins opgelucht wat meer naar buiten treden sinds
eind september, letterlijk én figuurlijk!
Want wat brachten onze bewoners, hun familie, het personeel en de vele
vrijwilligers een moeilijke tijd door vanwege dat nare virus.
En ‘Vrienden van De Hanepraij’, waren zij ook uit het beeld verdwenen?
Nee, zij konden geen acte de préséance geven in levende lijve, maar áchter de
schermen werden er toch goede dingen bedacht en bijdragen geleverd om het leed wat te
verzachten.
We denken daarbij vooral aan de buitenopnames, die
binnen via de beeldschermen heel duidelijk
doorkwamen, tevens de opnames vanuit de fysio en
het Stiltecentrum door middel van een aangekochte
camera van € 3.000,--.
Ook gaf het orgel definitief geen geluid meer en het nieuwe orgel (bijdrage
€ 2.500,--) kon pas onlangs weer bespeeld worden. Er komen weer
opgewekte klanken uit, want zingen bleef lange tijd te riskant.
Omdat er ook voor de 67- jongeren geen uitjes of bijeenkomsten georganiseerd konden
worden, bleef het saldo op hun rekening staan, waar ‘Vrienden van’ ook zorg voor draagt,
maar nu kunnen ze de ‘bloemetjes weer buiten gaan zetten’.
Over bloemen gesproken…heeft u al eens de moeite genomen om de zij tuin te bekijken, nu
uiteraard in herfstsfeer. We konden de tuinvrouw gelukkig ook financieel ondersteunen, er
staan leuke zitjes als u van bloemen en groen houdt.
En intussen is er wel iets heel moois aangekocht dankzij een prachtige gift
van een grote sponsor en een gift van een echtgenoot van een
bewoonster. De Qwiek-up, bedoeld voor de bewoners van de afdelingen
psycho-geriatrie om hen te helpen ontspannen met beeld en geluid. Wij
kregen een demonstratie bij dit kostbare apparaat van € 6.000,--.
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De winterfair?...tja dát is nog even een ‘dingetje’. Zoveel mensen bijeen is huis, de gangen
en recreatiezaal/restaurant? Niet verstandig, zegt men, dus die speculaas- en banketstaven
nog maar even niet, maar wellicht is een voorjaarsfair ook weer eens iets anders, wie weet!
De kleine kerstboompjes, Picea Conica, daar zijn ze weer,
worden wèl op 8, 9 en 10 december verkocht in de hal voor €
5,--. Nee we blijven laag met de prijs, zorg dat u er bij bent!
Vorig jaar doneerde de leverancier 65 boompjes voor het
personeel, dus die houden we graag in ere en laten we allen
hopen dat een volgend virus ons niet inhaalt en we ook dit
weer moeten herroepen.
Oké, we weten dus dat we er nog niet zijn, voorzichtigheid blijft geboden maar we gaan toch
uitkijken naar het nieuwe jaar 2022 dat we tegemoet gaan.
Aan Gouda werd 750 jaar geleden stadsrechten verleend. De Hanepraij is bijna gebouwd op
de plaats waar vroeger zelfs een kasteel stond. De fundamenten liggen nog onder de woning
vlak naast de molen het Slot. We gaan dus een bijzonder jaar tegemoet, wat aan de
bewoners van De Hanepraij vast niet ongemerkt voorbij zal gaan.
En tenslotte, proberen we ons ledenaantal graag op hetzelfde niveau te houden, maar het
ledenaantal mag best hoger. Kent u toevallig vrienden of kennissen die voor slechts € 10,-per jaar lid willen worden, óf iets meer?
Bij de receptie liggen kaartjes, bij de banners hangen kaartjes of via de website. Wij kunnen
dan ons doel blijven voortzetten n.l. zorgen voor ondersteuning en ontspanning van de
bewoners (zie ook de website) die ons zeer na aan het hart liggen.
Heel veel dank aan de trouwe leden, website-sponsors en andere organisaties die ons royaal
ondersteunden en blijven ondersteunen bij het aankopen van de nuttige geschenken.

Jazeker, we zullen doorgaan!
HET BESTUUR WENST U ALVAST VAN HARTE GOEDE KERSTDAGEN TOE EN
WENSEN U EEN GOED NIEUW JAAR 2022
Namens het bestuur,
Netty van der Linde,
secretaris
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