
Jaarverslag  2019 – secretariaat Stichting Vrienden van De Reehorst. 

Het begin van 2019 stond vooral in het teken van de terug verhuizing van de 
bewoners van De Reehorst naar het gerenoveerde, verbouwde en 
gemoderniseerde verpleeghuis in Reeuwijk. Eind januari was het zover, dat 
iedereen zijn woon- en werkplekje weer gevonden had. Ter gelegenheid daarvan 
hebben de Vrienden op 7 februari alle bewoners en medewerkers getrakteerd op 
heerlijk gebak.  
 
In januari konden we de stand van zaken opmaken met betrekking tot het aantal vaste donateurs. Dit aantal 
blijft redelijk stabiel, een aantal valt af door verhuizing of overlijden (van een familielid), anderen komen er 
weer bij. Het aantal blijft over het algemeen gelijk aan 45 leden. Besloten wordt bij de receptie als promotie 
aanmeldformuliertjes en – kaarten te leggen en een bestuurslid, die op de werkvloer nauwer contact met 
bewoners en familie heeft, heeft zich sterk gemaakt om nieuwe leden te werven. 
 

Op 26 april werd de voorzitter van de stichting Vrienden van De Reehorst, de heer 
Peter Tarnóczy, door de burgemeester van Bodegraven-Reeuwijk op voordracht van 
De Reehorst verrast met een koninklijke onderscheiding ! Peter heeft zich als 
vrijwilliger op allerlei maatschappelijk vlak, maar vooral voor De Reehorst in onze 
stichting en de Cliëntenraad, jarenlang verdienstelijk gemaakt. Zeer verdiend dus ! 
 
In het voorjaar kreeg de afdeling Dagbesteding weer de jaarlijkse bijdrage van € 100 
om de tuintjes op poten van nieuw plantjes te voorzien. Deze afdeling kreeg in 
oktober voor hun jaarlijkse uitstapje een bedrag van € 150.  

 
Eveneens in het voorjaar werd gestart met de voorbereiding van een Rolstoeldag voor de bewoners van het 
verpleeghuis en de aanleunwoningen in juni.  Om ook op het financiële vlak een steentje bij te dragen heeft 
onze stichting een bedrag van € 250 gedoneerd. 
De Rolstoeldag vond plaats op 12 juni en dat bleek klimatologisch niet de meest gunstige datum, de regen 
viel met bakken uit de hemel! In totaal deden 47 rolstoelers mee en evenzovele begeleiders. Het was 
ondanks het tegenvallende weer een hele gezellige dag, mede door de (financiële) bijstand van de Vrienden ! 
 
Op 4 oktober werd De Reehorst officieel geopend. Tijdens dit feest kreeg 
de stichting Vrienden van De Reehorst een prominente rol door het 
aanbieden van een volwassen perenboom, Conférence. De 
achterliggende gedachte hierbij met een link naar de teruggekomen 
bewoners was, dat je heel goed oude bomen kunt her- of verplanten, 
omdat ze ook daarna prima gedijen in de nieuwe grond. Voorzitter Peter 
Tarnóczy heeft met een aantal prominenten het planten op het 
voorterrein van De Reehorst plechtig voltooid.  
 
Een vroeger fenomeen werd in ere hersteld : de wensboom ! In samenwerking met het hoofd welzijn Elise 
Wijland, haar dochter Rebecca en dagbesteding Beijzonder Welkom in Nieuwkoop kwam een prachtig 
gestileerde boom tot stand, die op 3 december werd onthuld. Afgesproken is, dat de drie etages van het 
verpleeghuis én de afdeling Dagbesteding ieder een budget van € 150 per jaar krijgen om kleine wensen van 
bewoners en deelnemers in vervulling te doen gaan. In 2020 zal hiermee worden gestart.  
 
Ter gelegenheid van de feestmaand december ontvingen alle bewoners van de 150 aanleunwoningen van De 
Reehorst een kerstgroet mét een bon voor een gratis kopje koffie/thee in het dienstencentrum.  
De medewerkers kregen allen als dank voor hun inzet in het intensieve afgelopen jaar een doos Merci-
chocolade met kerstgroet.  
 
Het bestuur van de stichting Vrienden van De Reehorst bleef in 2019 ongewijzigd en bestaat uit 4 leden en 2 
adviseurs :  
Peter Tarnóczy, Hans Lammers, Bep Stoppelenburg, Dikkie Trouwborst, en namens Zorgpartners : Ria Reedijk 
en Elise Wijland.  


