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JAAROVERZICHT 2008

Lieve vrienden en vriendinnen
2008 is een belangrijk jaar: ons 1e Lustrum.
Al 5 jaar zetten u en wij ons in om het leven van de bewoners van de huizen van Stichting
Vughterstede te veraangenamen.
U begrijpt het wel: wij willen u daar graag iets over vertellen.
Allereerst was dit een gedenkwaardig jaar omdat de bewoners van Huize de Braacken verhuisden naar
WZC Theresia. Voortaan zullen wij dus spreken over WZC Theresia, ook al gaat het over activiteiten
die nog in Huize de Braacken plaats vonden.
Het project schilderen door ouderen hebben wij gelukkig door onze donatie kunnen continueren.
Wij sponsoren de schoonheidsspecialiste in Huize de Braacken, zodat diegenen die daar gebruik van
maken, slechts een kleine eigen bijdrage hoeven te doen.
Door studenten van het conservatorium in Eindhoven zijn weer de zogenaamde “BRAM”concerten
gegeven in Huize Elisabeth en WZC Theresia. Inspirerend!
Ter gelegenheid van de opening van WZC Theresia,werd door een aantal leveranciers, in
samenwerking met onze Stichting, een volière aangeboden. Wij hopen dat alle bewoners daar volop
van zullen genieten!
Dan het lustrum: Twee swingende avonden met een ballroomorkest voor Huize Elisabeth en WZC
Theresia. Voor wie kan: de mooiste jurk/ het netste kostuum, je beste schoenen en een goed humeur,
dan wordt dat erg gezellig. Voor Huize Mariënhof zit er een life optreden van een orkest in het vat.
U allen, lieve vrienden, maakt het ons mogelijk om met behulp van uw financiële bijdrage, als
donateur, als “Vriend” of met een gift, al deze activiteiten en wensen te kunnen vervullen. Dat kleine
beetje “extra’ ten behoeve van ontspanning of recreatie wordt als een groot cadeau in dankbaarheid
ontvangen.Voor velen is het kunnen volgen van feestelijke en/of belangrijke gebeurtenissen een
prettige en zinvolle besteding.
Wij willen u allen 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 evenals diegenen, die zich mogelijk in de toekomst tot
onze vriendenschaar aangetrokken voelen.
De bekendheid van de Stichting vraagt een continue aandacht, zowel bij bewoners en uitvoerenden als
bij mogelijke sponsoren. Daar wordt hard aan gewerkt.
De Stichting Vrienden van Vughterstede is opgericht in 2000 en in 2003 nieuw leven ingeblazen .
Zij heeft tot doelstelling het welzijn van alle bewoners binnen Vughterstede te behartigen.
Inschrijving KvK 17123750 St. Elisabethstraat 2, 5261 VM Vught
073 658 33 99
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De volgende activiteiten zijn het afgelopen jaar georganiseerd:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sinds het voorjaar van 2005 is er 1x per 2 weken een schoonheidsspecialiste in Huize de
Braacken/ WZC Theresia, die gratis overtollige beharing verwijdert.
BRAM-concerten in Huize Elisabeth en WZC Theresia
Een Dj voor een dansavond in Huize Elisabeth
De Minimakkus clowns zijn opgetreden voor de verpleegafdelingen van Huize Elisabeth
en WZC Theresia.
In Huize Elisabeth is een zintuiglijke tuin gerealiseerd, o.a. met ondersteuning van
Boerenbond en Karwei
Het project schilderen voor ouderen is gecontinueerd dankzij onze bijdrage, in Huize
Elisabeth en WZC Theresia.
Wij hebben een bijdrage geleverd voor het opmaken van bewoners van de
verpleegafdeling van Huize Elisabeth
Ter gelegenheid van het lustrum zijn in november twee “ballroom”avonden georganiseerd
in Huize Elisabeth en WZC Theresia en er komt een Life orkest in Huize Mariënhof.
De aanschaf van nieuwe Bingokaarten voor WZC Theresia.

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

Duofietsen in Huize Elisabeth en 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.
FlatscreenTV’s voor alle huizen (Mariënhof in 2007)
De activiteitenbegeleiding ontving 2 digitale camera’s o.a. om fotopresentaties te kunnen
realiseren.
Renovatie van de badkamer met waterdichte radio en cd-speler op verpleegafdeling. Van
Huize Elisabeth.
Opknapbeurt van de verpleegafdeling van Huize Elisabeth
Aanschaf van een kleurenprinter voor de dagbegeleiding van Huize de Braacken.
In samenwerking met diverse leveranciers is, bij opening van WZC Theresia een volière
aangeboden.

De samenstelling van het bestuur in 2007 luidt:
Mevr. J.M. van Hoof-Persant Snoep
Heer P.H.Hulsbosch
Mevr. J.M.Vernooij-Elshove,
Mevr. J.M.Verkuijlen-van Baast

voorzitter
penningmeester
secretaris
activiteiten.
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