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JAAROVERZICHT 2006

Het jaar 2006 ligt achter ons, maar buiten lijkt het alsof de herfst net begint. En zo is het ook
in onze gedachten: hoe snel is dit jaar voorbijgevlogen.
Een ieder die werkzaam is bij Vughterstede zet zich onvermoeibaar in met een
bewonderenswaardige toewijding om de bewoners die zorg te geven die zij nodig hebben.
Naast de primaire zorg is er meer nodig om een goed en plezierig leefklimaat binnen
Vughterstede te scheppen.
Velen van u beseffen gelukkig dat “een beetje extra” heel welkom is voor onze bewoners.
Het is dan ook een groot voorrecht om samen met u als vriend van Vughterstede de helpende
hand te kunnen bieden.
U allen, lieve vrienden, maakt het ons mogelijk om met behulp van uw financiële bijdrage, als
donateur, als “Vriend” of met een gift, wensen van bewoners te kunnen vervullen. Dat kleine
beetje “extra’ ten behoeve van ontspanning of recreatie wordt als een groot cadeau in
dankbaarheid ontvangen.
De bewoners zijn intens blij met de duofietsen en de breedbeeld T.V.’s van huize Elisabeth en
huize de Braacken, waar ook de bewoners van huize Marienhof gebruik van kunnen maken.
Voor velen is het kunnen volgen van feestelijke en/of belangrijke gebeurtenissen een prettige
en zinvolle besteding van middag of avond.
Wij willen u allen, lieve vrienden, hartelijk bedanken voor uw vriendschap, waaruit wezenlijk
medeleven met uw medemens blijkt.
De steun, c.q. uw financiële bijdrage, zowel jaarlijks en/of als schenking of gift, blijft zeer
welkom. Wij danken onze donateurs en nieuwe Vrienden alsmede diegenen, die zich mogelijk
in de toekomst tot onze vriendenschaar aangetrokken voelen.
Hartelijke welkom en veel dank.

De samenstelling van het bestuur in 2006 luidt:
*
*
*
*

Mevr. J.M. van Hoof-Persant Snoep
Mevr. J.M.Brugts-Götz
Mevr. J.M.Vernooij-Elshove,
Mevr. J.M.Verkuijlen-van Baast

voorzitter
penningmeester
secretaris
activiteiten.

De bekendheid van de Stichting vraagt een continue aandacht, zowel
uitvoerenden als bij mogelijke sponsoren. Daar wordt hard aan gewerkt.

bij bewoners en

De volgende activiteiten zijn het afgelopen jaar georganiseerd:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Het maken van paasversiering in Huize Elisabeth, afdeling 2.
Bezoek aan de Beekse Bergen door bewoners van Huize Elisabeth in het voorjaar.
Het geven van lessen in Nordic Walking in Huize Elisabeth.
In Huize de Braacken, afdeling verpleegzorg kwam de Ark van Noah op bezoek.
Sinds het voorjaar van 2005 is er 1x per 2 weken een schoonheidsspecialiste in
Huize de Braacken, die gratis overtollige beharing verwijdert.
Het optreden van de muziekgroep Toermalijn in Huize Elisabeth.
Het optreden van een harpiste in Huize Mariënhof in december.
Het verzorgen van 6 Concerten, 3 in Huize Elisabeth en 3 in Huize de Braacken
door Conservatoriumstudenten, te realiseren in 2007. Bewoners van huize
Mariënhof worden hiervoor uitgenodigd.
Een bijdrage voor de feestelijke openingsexpositie van het project “schilderen met
dementie” (gesponsord door de Alzheimer Stichting) in Huize Elisabeth.

Daarnaast heeft de Stichting zich beraden over het vervullen van grote en kleine wensen.
In de afgelopen periode zijn de volgende wensen gerealiseerd:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

een duofiets in Huize Elisabeth.
een duofiets in Huize de Braacken, waar ook bewoners van Huize Mariënhof gebruik
van kunnen maken.
TV’s, DvD’s en geluidsinstallatie voor de verpleegafdelingen van Huize de Braacken
en Huize Elisabeth.
Huize Mariënhof is tevreden met de aanwezige TV en ontving een nieuwe cd-speler,
DvD en een geluidsinstallatie.
In huize Elisabeth is een breedbeeld TV geplaatst, waarmee grote evenementen door
allen gevolgd kunnen worden.
Ook in Huize de Braacken werd een breedbeeld TV aangeschaft die deels door de
Vrienden betaald werd.
De activiteitenbegeleiding ontving 2 digitale camera’s o.a. om fotopresentaties te
kunnen realiseren.
De badkamer van de verpleegafdeling van Huize Elisabeth is –eindelijk!- gerenoveerd
en er is meteen een waterdichte radio en cd-speler geplaatst. Het is de moeite waard
daar een kijkje te nemen.
Beide verpleegafdelingen van Huize Elisabeth hebben in het najaar van 2006 een
opknapbeurt gehad: nieuwe prenten en tekeningen aan de muur. Het ziet er nu
gezelliger uit.
Aanschaf van een kleurenprinter voor de dagbegeleiding van Huize de Braacken.
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