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Gouda, november 2022      Nieuwsbrief no. 10 

Beste Vrienden, 

‘De pen is machtiger dan het wapen’. 

Met deze zin opent de secretaris van ‘Vrienden van De Hanepraij’ deze nieuwsbrief no. 10. 

En alhoewel we graag schrijven, vinden we als bestuur dat één nieuwsbrief per jaar ook 

genoeg moet zijn om u te informeren over het wel en wee van de bewoners van de Hanepraij 

voor wie u uw bijdrage doneert zodat wij de administratiekosten laag kunnen houden; alles 

komt zo ten goede aan waar het voor bedoeld is en we overvoeren u niet. 

U weet ook inmiddels wel dat we een aantal vaste 

ingrediënten hebben, b.v. 14 februari, Valentijnsdag of 

Vriendendag. Als u de blije, vrolijke gezichten zou kunnen 

zien van de bewoners en verpleging als we de vazen met 

narcissen naar binnen brengen in de huiskamers, begeleid 

met allerlei lekkernijen, dan begrijpt u vast waarom we dit onderdeel niet 

zouden willen missen! 

En juist omdat we zo graag iets doen voor álle bewoners, vroegen wij alle 13 afdelingen en 

de activiteitenafdeling, waar men op de eigen afdeling specifiek behoefte aan zou hebben. 

Zo doneerden we daarom voor elke afdeling € 250,-- om naar eigen inzicht te besteden; 

terwijl zij de penningmeester uiteraard verantwoording aflegden van de uitgaven. Bewoners 

van afdeling Voordek maakten voor onze 7 bestuursleden een mooi schilderijtje uit 

dankbaarheid en mochten we een leuke spelmiddag meemaken. Maar van de aankoop van 

een elektrische kookplaat, bluetooth speaker, mobiel inklapbaar basketbalspel tot blender 

etc., voor elke afdeling, werden er dus mooie dingen van gedaan. Ook kon er verdere 

uitbreiding van de Qwiek-up aangekocht worden en werden nieuwe spellen en foto’s voor de 

Braintrainer door verlenging veilig gesteld. 

Maar… ook Gouda 750 ging gelukkig niet aan de bewoners van de Hanepraij voorbij.  

Behalve het muzikale theater aan huis, waar álle tehuizen aan gedaan werden, had ‘De 

Hanepraij’ ook een eigen Gouda 750 feest op 23 augustus. 
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 Met omlijsting van muziek, met een heuse 

modeshow in historische kostuums door 

bewoners en begeleiding én met onze eigen 

secretaris, eveneens in historisch kostuum, 

gedichtjes met de bewoners makend, 

financierden wij als ‘Vrienden van’ het heuse ‘Big 

head- kaasmeisje, ook een kleine ‘aderlating’. 

Het was bovendien een prachtige dag, dus alles, 

ook de spelletjes in de zij tuin, konden zich buiten afspelen.  

 

Tja, en dan is als u deze brief ontvangt inmiddels ook de herfstfair geweest op 15 oktober, 

waarop we als ‘Vrienden van’ flessen rode en witte wijn en speculaas verkochten. De 

opbrengst werd een mooi succes, dus onze penningmeester hoopt straks het jaar tevreden 

te kunnen afsluiten.  

 

Natuurlijk vindt op 8 en 9 december a.s. de verkoop van kleine kerstboompjes, ook zo’n 

traditioneel onderdeel, weer plaats voor de sympathieke prijs van € 5,00 (corona sluiting 

daargelaten) en laten we u weten dat in september 2023 het verpleeghuis ‘De Hanepraij’ 

alweer 10 jaar bestaat, wat weer garant staat voor een aantal mooie festiviteiten. 

We hopen dat u deze brief met plezier hebt gelezen en ons ook in 2023 weer blijft steunen. 

Want uw ruggensteuntje kunnen we heel goed gebruiken voor de bewoners van het 

verpleeghuis ‘De Hanepraij’.  

Alle trouwe leden en geweldige sponsors….Hartelijk bedankt! 

 

Het bestuur wenst u alvast van harte goede kerstdagen toe en een  goed nieuw jaar 2023 

 

Namens het bestuur, 

Netty van der Linde, secretaris 
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