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Sociaal Overzicht 2019  

 Stichting Vrienden van Heerewegen  
Samen Leven, Samen Zorgen 

 

 

In 2019 zijn de inkomsten uit donaties en legaten opnieuw lager dan de verwachtte uitgaven. 

Desondanks  het interen op het vermogen is er besloten dat de Stichting in 2019 toch maximaal aan 

projecten zal bijdragen en dus konden de beschikbare middelen weer zo goed en zinvol mogelijk 

worden besteed aan directe activiteiten, die het leven en verblijf van onze bewoners wat aangenamer 

maken. Door het verhuizen van twee afdelingen, waarbij de twee hoogste verdiepingen leeg zijn 

komen te staan, is het aantal deelnemers aan de activiteiten wat verminderd. Hieronder een overzicht 

van door de Stichting georganiseerde of gesponsorde activiteiten in 2019: 

  

 Ook in 2019 hebben alle bewoners op hun verjaardag een door vrijwilligster Ada Herkendaal 

met de hand vervaardigde persoonlijke felicitatiekaart ontvangen met medewerking van 

Eveline van Temmen. Deze kleine blijk van aandacht wordt nog steeds zeer gewaardeerd. 

 Bloemenhuis van Delft heeft per 1 juli het bedrijf opgeheven. We hebben in de firma Nees een 

goede opvolger gevonden om regelmatig de bloemenhulde bij de afdelingen te verzorgen. De 

boeketten sluiten aan op een speciaal moment: Pasen, Lente, Herfst en Kerst. Ook in 2020  

gaan we door met deze activiteit.. 

 Dit jaar is er  weer veel werk gemaakt van het bloemschikken, te weten met Pasen op 9 april, 

de voorjaarsstukjes op 18 juni, herfststukjes op 12 september en kerststukjes op 17 december 

gecombineerd met een kerstmarkt. Deze sessies zijn begeleid door een zeer gedreven Lita 

van Soest met hulp van een aantal vrijwilligers. De opkomst voor deze activiteiten was met 

ongeveer 70 bezoekers per sessie buiten gewoon succesvol en de bewoners gingen trots met 

de gemaakte stukjes weer terug naar de afdeling. 

 Muziek van de dames Picaloco tijdens de Dickens winterwandeling op 10 en 11 januari. 

 Extra bingo in de middag, een feestbingo, op 21 januari, voor herhaling vatbaar. 

 Op 8 maart heeft een aantal vrijwilligers van de Lady Circle in het kader van NLdoet poffertjes 

gebakken met muzikale omlijsting van een accordeonist. 

 Stichting “De Tijdmachine” heeft 15 maart gouwe ouwen uit de 60-jaren ten gehore gebracht. 

 Internationale Dansgroep Driebergen op 30 maart. Dans en muziek is altijd een succes. 

 Klinkerensemble op 13 april. 
 Cafemiddag met een delegatie van muziekensemble Crescendo op 19 april.  

 Voor het eerst een snoezelwagen waar de mensen kunnen ontspannen met zachte muziek. 

De activiteit is uitgesmeerd over twee dagen, 20 en 21 mei, om zoveel mogelijk mensen de 

kans te geven. 

 Het jaarlijks terugkerende “Aardbeien met slagroom” voor bewoners en medewerkers heeft dit 

jaar plaatsgevonden op 29 mei. Een groepje van 5-6 vrijwilligers heeft ca. 60 dozen met 

aardbeien schoongemaakt en verdeeld. Er waren weer voldoende aardbeien beschikbaar, 

naar eigen wens met of zonder slagroom, voor alle bewoners, medewerkers en het Warande- 

management. Een groot succesnummer, dus ook in 20202 weer plannen. 

 Een groot succes is de grote opkomst bij het jaarlijkse Haringhapfestijn op de laatste 

woensdagmiddag van juni, dit keer 26 juni. Vishandel Vossole uit Zeist had weer heerlijke 

nieuwe haring meegebracht. De visboeren zorgden voor het vakkundig schoon maken en de 

grote groep vrijwilligers zorgde er voor dat alle aanwezigen voldoende aan hun trekken 

kwamen. Het Shantykoor “Westenwind” uit Amersfoort zorgde voor de muzikale omlijsting. 

Samen met de bewoners, medewerkers van Heerewegen, vrijwilligers en bestuursleden is er 

weer een heel gezellig festijn van gemaakt. Ook deze traditie zetten we in 2020 voort. 

 Op 13 juli een zomerfeest met een folklore dansgroep, een steelband en met Italiaans ijs van 

Venetia die ook bij de afdelingen langs gegaan is met een enkele soort ijs. Deze keer verliep 

dat prima  omdat er op tijd begonnen is met ronddelen.  Gaan we in 2020 weer doen. 

 Extra bingo in de middag, een feestbingo, op 16 september, voor herhaling vatbaar. 
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 Op 4 oktober was het Dierendag. Gezien het eerdere succes van de ezeltjes, cavia’s en 

konijnen is dat nog maar een keer overgedaan. Ook nu waren de reacties van de bewoners 

erg leuk en lief. Dieren knuffelen en aaien blijft toch erg gezellig. Voor de ezels van de ezel 

sociëteit  was het weer te slecht, het bezoek was een week uitgesteld naar 11 oktober. 
Op deze dag was er  High Tea  mmv Lady Circle + accordeonist. Drukke agenda, want het 

was ook nationale ouderendag. Tevens is er een gedicht over Zeist voorgelezen. 
 VerJazzD op 18 oktober, er werden bekende songs op een jazzy manier gebracht, erg leuk 

geweest, gaan we weer inplannen. 

 Op 15 november heeft het orkest de Dixie Daddies een prachtig concert gegeven. Het 

repertoire bestond muziek en teksten uit de jaren 30 tot 50 van de vorige eeuw. Zeer 

herkenbaar voor de bewoners en voor herhaling vatbaar. 

 Op 14 december het jaarlijkse optreden van de ‘Heerewegen-concertpianist’ Wouter Harbers 

door de Stichting aangeboden Kerstconcert, een koffieconcert deze keer zonder koor. Samen 

met zijn muzikale vrienden heeft hij een prachtig programma gebracht van mooie, klassieke 

kerstliederen. Het optreden was professioneel verzorgd en werd door de ca. 80 aanwezigen 

zeer gewaardeerd. Iedereen heeft ademloos geluisterd en als dat mogelijk was ook 

meegezongen. Het concert was een heel groot succes en er is voor 2020 weer een afspraak 

gemaakt. 

 

In december was er nog een financiële meevaller in de vorm van een gesponsorde bijdrage van 

 € 2000 door de firma Thésor, te besteden aan een nieuwe muziekinstallatie. 

Samenvattend kunnen we vaststellen dat ook 2019 weer een druk en geslaagd jaar is geweest, 

waarin de Stichting een flink aantal activiteiten heeft gerealiseerd. Samenwerking met het personeel 

van Heerewegen is bij het realiseren van dergelijke projecten onontbeerlijk. “Samen staan we sterk” 

blijft ook voor 2020 weer het credo. Heel speciaal willen wij als Vriendenstichting de goede en 

intensieve samenwerking noemen met Adriëtte van Veenschoten, Coördinator Vrijwilligers en Cultuur 

& Welzijn. Deze samenwerking is van groot belang geweest voor het slagen van de vele activiteiten uit 

het gezamenlijke jaarprogramma. Daarnaast mag de geweldige inzet van de vrijwilligers niet 

onvermeld blijven. Ook als Stichting kunnen we altijd een beroep op ze doen en zij zorgen er telkens 

weer voor dat de bewoners en andere bezoekers goed verzorgd worden. Wat zouden we zijn zonder 

onze vrijwilligers!  

Aan het begin van het jaar 2019 was al duidelijk dat er een grote vraag naar nieuwe bestuursleden 

zou ontstaan. Omdat de huidige voorzitter in feite een dubbelrol vervult en met de afspraak dat zij 

deze functie tijdelijk zal vervullen wordt voortdurend werving van bestuursleden gedaan, niet specifiek 

voor een bepaalde functie. Het is een breder maatschappelijk verschijnsel want veel 

vrijwilligersorganisaties ondervinden dezelfde problemen bij het vinden bestuursleden. Hopelijk 

kunnen we deze tendens keren, want ook in 2020 blijft er behoefte aan nieuwe bestuursleden. 

Ap Karskens heeft te kennen gegeven te stoppen als ondersteunend lid,. We hebben in september 

afscheid van hem genomen. Voor hem is nog geen vervanger gevonden. 

De samenstelling van het bestuur wordt per 1 januari 2020: 

 

 Adriëtte van Veenschoten (voorzitter a.i.) 

 Henk van Dijk (secretaris) 

 Lucas Greeven (penningmeester) 

 Gerda van Remmerden (lid) 

 

Het bestuur neemt zich voor ook in 2020 weer een flink aantal leuke activiteiten en projecten te 

realiseren. Natuurlijk weer samen met het personeel en de vrijwilligers van Heerewegen. Hebt u als 

bewoner of familielid nog goede ideeën laat het ons dan weten. Uw inbreng is belangrijk voor ons. Wel 

hopen we in 2020 een grotere bereidheid te zien bij m.n. de vertegenwoordigers van de bewoners om 

wat van hun vrije tijd ter beschikking te stellen voor dit goede doel. Het uitgangspunt van de Stichting 

blijft dat we activiteiten ontplooien voor ALLE bewoners van Heerewegen, dus alle vaders, moeders, 

broers, zussen, vrienden etc. 

 

Henk van Dijk 

 

 

Secretaris SVvH  


