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De stichtingen Vrienden van Verpleeghuis Oudshoorn en Aangepast Vervoer Oudshoorn 
willen kleur geven aan het noodzakelijke verblijf in het verpleeghuis. De stichtingen zijn 
gezamenlijk actief onder de naam VRIENDEN VAN OUDSHOORN. De Vrienden organiseren 
en/of financieren activiteiten die het welzijn bevorderen van de cliënten van verpleeghuis 
Oudshoorn in Alphen aan den Rijn. Het gaat hierbij steeds om zaken die belangrijk zijn voor 
de bewoners van verpleeghuis Oudshoorn en die niet gerealiseerd kunnen worden uit de 
reguliere middelen van de zorg.  
 
Het bestuur van de Vrienden was eind 2014 samengesteld uit: 

- De heer J. de Rijk, voorzitter 
- Mevrouw M.T. Mackenzie-van Rijn, secretaris 
- Mevrouw R.M.J. Bergman, penningmeester 
- Mevrouw D.J. Borra, bestuurslid 
- Mevrouw P.D. van Hemessen-Feikema, bestuurslid 
- De heer B.H.M. Rosielle, bestuurslid 
- Mevrouw B.L. Weimar, bestuurslid 

 
Het bestuur is in 2014 in meerdere vergaderingen bijeen gekomen. Tijdens elke vergadering 
is de voortgang van de activiteiten besproken. Tevens is de financiële verantwoording aan de 
orde gekomen, waaronder de ontvangen giften en de jaarrekening 2013. 
 
In dit jaarverslag informeren wij u over de activiteiten in het jaar 2014. 
 
1. Aanschaf nieuwe rolstoelbus 

Mede dankzij een grote gift van Steunfonds Rijnoord is het in 2014 gelukt een nieuwe 
rolstoelbus voor de bewoners van Oudshoorn aan te schaffen. De bus wordt gebruikt 
voor groepsuitstapjes naar seizoensgebonden bestemmingen. De nieuwe bus is groter 
dan de vorige waardoor meer bewoners mee uit kunnen. 

 
 
 

2. Fondsenwerving voor tuin 
De Vrienden van Oudshoorn hebben vanaf de eerste inhuizing van de bewoners in de 
nieuwbouw actie gevoerd voor de extra’s in de tuin rondom het nieuwe verpleeghuis. In 
de tuin kunnen bewoners op een veilige manier zelfstandig buiten zijn. Dit zelfstandig 
naar buiten kunnen en buiten kunnen zijn is een belangrijke pijler in het bevorderen van 
het welzijn. Zal de ene bewoner alleen naar buiten gaan als het mooi weer is, de andere 
zal genieten van de wind als het stormt of van de zomerregen op een zwoele 
zomeravond. 
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Begin juni zijn een aantal elementen in de tuin aangeschaft.  
Zo zijn er bloem- en plantenbakken voor op het terras van 
de tuin en grote bloembakken als afscheiding gekocht.  
 

 
 
 

Van de Ronde Tafel “Oude 
Rijn” kregen de Vrienden bankjes om zelf te mozaïeken. 
Het resultaat mag er zijn, de bankjes staan bij de 
hoofdingang en doen dienst als “wachtbankjes”. Bezoek 
van bewoners nemen vaak plaats op de 
bankjes in afwachting van hun taxi. 

 
Er is een vlaggenmast geplaatst op het parkeerterrein, om duidelijk te laten 
zien waar Verpleeghuis Oudshoorn is. 
 
 
Een bushalte in de tuin, in de beleving van 
bewoners die naar huis willen is een 
bushalte een rustpunt waar je even wacht 
op de bus. Bewoners gunnen zich hier een 
moment van rust. 
 
 
Een extra cadeau hebben de bewoners van Oudshoorn nog tegoed: De Vrienden zullen in 
2015 een mooie tuinkas in de tuin laten plaatsen! 
 

 
 
 
3. De Tijd Geritst 

Jaarlijks doet Verpleeghuis Oudshoorn een project met het Wellant College. Dit project 
brengt 8 scholieren van het Wellant College samen met een zevental bewoners van 
verpleeghuis Oudshoorn. Het doel van de Tijd Geritst is het bevorderen van contact en 
begrip tussen de twee generaties. Het project betekent voor ouderen het vergroten van 
het gevoel van eigenwaarde en levensgeluk. Voor de jongeren betekent het bekendheid 
krijgen met de ouderdom en de hierbij horende ongemakken en kennis krijgen van de 
tijd van toen. 
Leerlingen bezoeken de bewoners 5 keer en gaan bij deze bezoeken met bewoners een 
gesprek aan over hun leven. Bewoners kunnen hierbij vertellen over hun ouderlijk huis, 
hun schooltijd en daarnaast nog over drie persoonlijke thema’s die per bewoner 
verschillen. Deze bijzondere verhalen verwerken de leerlingen in een boek, in dit boek 
wordt een uniek beeld gevormd van het leven van de bewoner. 
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Het project De Tijd Geritst heeft van het Oranjefonds 
een gift gekregen, de Vrienden van Oudshoorn beheren 
dit bedrag en kopen jaarlijks de albums die nodig zijn 
om het project te kunnen vastleggen. 

 
 
 
 
 

 
4. NL Doet – Hollandse verwenmiddag  

Jaarlijks organiseren de Vrienden van Oudshoorn een NL-
doet activiteit. Door mee te doen aan dit project van het 
Oranjefonds stimuleren de Vrienden 
mensen van buitenaf om met bewoners 
in contact te komen door het doen van 
een activiteit. In 2014 is er een 
verwenmiddag georganiseerd, in 
Hollandse sfeer. De vrijwilligers, via de 
Lionsclub Rhijnhart, hebben een 

Hollandse middag voorbereid, waar bewoners werden verwend met 
handverzorging, er was een mogelijkheid om te schilderen en Sandra 
Mooij was uitgenodigd om de middag met gezellige muziek af te 
sluiten. Bewoners zongen uit volle borst mee en sommigen maakten 
een dansje. Ook voor de inwendige mens was gezorgd: Hollandse 
lekkernijen zoals haring en kaas vonden grif aftrek.  
 
 

5. Cheques nieuwe woningen Oever 
Grootschalige afdeling De Oever volgde in 2014 het voorbeeld van het kleinschalig 
wonen in verpleeghuis Oudshoorn en is omgebouwd tot 4 woongroepen. De actie van de 
Vrienden “Maak van een huis een thuis” is voor de Oever gecontinueerd en ook deze 
woningen kregen allemaal € 200 om de ruimtes gezellig te maken. 
 

6. Sociaal Fonds 
Per 1 januari 2014 moet er voor het lidmaatschap van de verenigingen in Oudshoorn 
worden betaald. Bewoners van verpleeghuis Oudshoorn die niet of nauwelijks financiële 
mogelijkheden hebben om lid te worden van het verenigingsleven in Oudshoorn, wordt 
de mogelijkheid geboden om lid te worden van één vereniging. Het lidmaatschap wordt 
dan betaald uit het Sociaal Fonds Oudshoorn, in 2013 geschonken door de Adventskerk 
en ondergebracht bij de Vrienden van Oudshoorn. 

 
7. Groot  Letterboeken 

Een vraag vanuit de bewoners: aanschaf van Groot Letter Boeken, 
deze boeken zijn zoals de naam als zegt, gewone romans 
uitgebracht in een groter lettertype en daardoor makkelijker te 
lezen. I.o.m. het uitbureau zijn er ca. 80 boeken aangeschaft. 
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8. Schoentje zetten bij opa en/of oma in het verpleeghuis 
De vrienden van Oudshoorn sponsoren het project ‘schoentje zetten 
bij opa en/of oma’. Dit bijzondere project maakt dat de 
(achter)kleinkinderen van bewoners samen met hun opa of oma 
rond 5 december hun schoentje kunnen zetten. De Vrienden van 
Oudshoorn spelen voor Sinterklaas en vullen het schoentje. 
 

9. Nieuw doel: duofiets met trapondersteuning 
Op deze bijzondere fiets kunnen bewoners samen met begeleiding de wind langs hun 
haren voelen waaien en lekker buiten zijn. Een mooi nieuw doel voor De Vrienden!  
In 2015 zal de duofiets worden aangeschaft, in 2014 is reeds € 1.345 aan giften 
binnengekomen.  
 

   
Donateurs en giften 
 
Het bestuur ziet graag het aantal donateurs toenemen. Donateurs zijn nodig om voor 
bewoners van verpleeghuis Oudshoorn het verschil te maken en jaarlijks iets extra’s te doen 
om het wonen aangenamer te maken.  
 
In 2014 zijn giften ontvangen van zowel aangeschreven instanties als van particulieren. De 
meeste giften zijn geschonken ten behoeve van de tuin en de rolstoelbus, maar ook zijn er 
specifiek gelden ontvangen voor andere doelstellingen: 
 
- Het Oranjefonds heeft in 2013 met de Appeltjes van Oranje het project ‘de Tijd Geritst’ 

mogelijk gemaakt. 

- Voor de NL-Doet activiteit is geld ontvangen van het Oranjefonds.  

- Stichting Kringloop Alphen wil een deel van hun donaties laten terugvloeien naar vier 
erkende goede doelen in de regio en in 2014 was Stichting Vrienden van Oudshoorn hier 
één van; 

- En daarnaast zijn er giften ontvangen van bewoners en familie die gebruikt zijn voor de 

tuin. Ook zal een deel van deze giften worden besteed aan de aanschaf van de duofiets in 

2015. 

 
 


