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Evenals het boekjaar 2020 stond ook dit jaar helaas weer vaak in het teken van de wereldwijde  
COVID-19 pandemie.  
 
Het bestuur van de Vrienden van De Reehorst bleef in 2021 ongewijzigd, echter met een waardevolle 
aanvulling van een adviseur vanuit de organisatie van De Reehorst : welzijnscoach Marleen Otterspeer.  
In oktober werd afscheid genomen van de directeur van De Reehorst, Janneke Pillen en haar plaats werd 
ingenomen door Hilda de Boer. Zij heeft ter kennismaking in november aan een overleg van de Vrienden 
deelgenomen.  
 
In december 2020 ontvingen wij het bericht, dat Stichting Partners van het Dienstencentrum na de opheffing 
van deze stichting het resterende bedrag op hun bankrekening zou overmaken op de bankrekening van de 
Vrienden van De Reehorst.  
Voorwaarde was o.a., dat het bedrag ook besteed zou worden aan activiteiten voor De Spil, het vroegere 
dienstencentrum.  
Het bedrag is in januari 2021 ontvangen en mede om aan de genoemde 
voorwaarde te voordoen is een zgn. Illi-TV voor dienstencentrum De Spil ad € 
1850 aangeschaft.  
Vooral de bewegingsactiviteiten die hiermee kunnen worden georganiseerd zijn 
voor de bezoekers van De Spil erg aantrekkelijk. Het was de bedoeling na de 
installatie van de Illi-TV de bewoners van de aanleunwoningen uit te nodigen 
voor een leuke activiteit, aangevuld met een hapje en een drankje. Dit kon 
vooralsnog door de coronamaatregelen geen doorgang vinden. 
De Illi-TV wordt echter regelmatig ingezet, ook voor de bewoners van het 
verpleeghuis. 
 
Omdat de zomer wat verlichting in de coronamaatregelen met zich meebracht werd een prachtige activiteit 
voor de bewoners van het verpleeghuis en de deelnemers dagbesteding in de vorm van een wandeltocht 
voorbereid. Dit geldt ook voor Burendag 2021 op 25 september en een bezoek aan de kerstboom in Gouda in 
december. Een muziekgroep werd benaderd voor een muzikale bijdrage aan de kerstvieringen in het 
verpleeghuis.  
Voor deze activiteiten werden bedragen door de Vrienden gereserveerd en werd uiteraard medewerking 
toegezegd. Helaas, het virus vlamde wederom op, de landelijke maatregelen werden zodanig aangepast dat de 
geplande activiteiten geen doorgang konden vinden. De toezeggingen blijven voor 2022 gereserveerd. 
 

Omdat verschillende uitgaven door het uitvallen of verminderen van 
activiteiten kwamen te vervallen, wilden de Vrienden toch iets betekenen voor 
de bewoners van het verpleeghuis. Besloten werd tot de aanschaf van 5 usb-
sticks voor de zgn. Qwiek up, een mobiele beamer. Deze kan worden ingezet op 
de appartementen of in de huiskamers van de bewoners en aangepast aan de 
persoonlijke behoefte qua muziek en afbeeldingen van een bewoner(sgroep).  
 
De deelnemers van Dagbesteding werden verrast met een 
pannenkoekenmiddag, waarvoor de Vrienden nieuwe pannen beschikbaar 
stelden.  
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De medewerkers ontvingen in november een heerlijke handgemaakte bonbon in de 
vorm van een kus, in een doosje met kaartje waarop zij werden bedankt en 
bemoedigd voor de zorg tijdens de moeilijke tijden, waarmee ook nu weer rekening 
gehouden moet worden.  
Ter gelegenheid van Kerstmis werden de medewerkers verrast met een leuke 
bloemenbon van fa. Blooms te Reeuwijk, hetgeen zeer op prijs werd gesteld. 
De bewoners van de aanleunwoningen (150) van De Reehorst hebben allen een 
mooie kerstgroet in de brievenbus ontvangen. 
 
 

 
De jaarlijkse toezeggingen op het gebied van planten voor de tuin en plantenbakken voor de dagbesteding, het 
voer voor de geitjes in de weide van De Reehorst, NL Doet e.d. werden uiteraard uitgevoerd.  
 
De wensboom in het verpleeghuis wordt in ere hersteld en zal in 2022 worden ingezet om leuke activiteiten, 
zowel individueel als in groepsverband, te kunnen honoreren.  
 
Het aantal donateurs is helaas ook in 2021 afgenomen. Extra blij was de stichting dan ook met een mooie gift 
van € 2000 van het H. Verheulfonds en giften van enkele dankbare familieleden. Hiermee hopen wij in 2022 
wél een aantal mooie activiteiten te kunnen ontplooien of ondersteunen.   
Het werven van nieuwe donateurs zal in het nieuwe boekjaar bovenaan de agenda staan.  
 
 
Bestuur Stichting Vrienden van De Reehorst, 
 
Peter Tarnóczy, Martin Hendriks, Bep Stoppelenburg, Dikkie Trouwborst. 
Adviseurs : Marleen Otterspeer en Ria Reedijk.  


