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Vrienden van het Parkhuis
Beste Vriend van het Parkhuis,
Vandaag ontvangt u als lid van de Vereniging de allereerste nieuwsbrief van de Vrienden van het
Parkhuis! Met deze nieuwsbrief willen we de leden van Vereniging Vrienden van het Parkhuis,
maar ook andere geïnteresseerden, informeren. Waar wordt het geld van de Vereniging
bijvoorbeeld aan besteed, wat zijn de plannen, waar houdt het bestuur zich verder mee bezig?
Deze eerste nieuwbrief krijgt u als Vriend per post. De volgende nieuwbrieven worden digitaal
verspreid. Zorg ervoor dat de ledenadministratie over uw emailadres beschikt. De nieuwsbrief is
ook terug te vinden op de website: www.vriendenvanparkhuis.nl

Ook in 2018 treden De Parkieten
weer op voor bewoners van alle
locaties van het Parkhuis, maar ook
voor de bezoekers van de
Ontmoetingscentra. Medewerkers
van het Parkhuis maken van deze
revue tijdens ieder optreden weer
een feestje voor het publiek. En
gelukkig hebben ze er zelf ook veel
plezier in!
De revue is een activiteit die bijna
alle bewoners van het Parkhuis en
cliënten van de Ontmoetingscentra
bereikt en waar zij enorm van
genieten. Daarom zijn de Vrienden
hoofdsponsor van de revue.
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De Vrienden steunen het initiatief “Grijs, Groen en
Gelukkig” Dit project, dat een samenwerking inhoudt
tussen het IVN en het Parkhuis, zorgt ervoor dat het
Parkhuis “groener” wordt. Er worden allerlei
activiteiten ondernomen die het dagelijkse leven van
bewoners aangenamer maken. Boomschilderen, de
natuurkoffers, onderhoud van de beleeftuin,
trainingen voor vrijwilligers en medewerkers,
plantenwanden op de afdelingen: de komt (weer) een
stukje dichterbij.
De Vrienden zijn graag hoofdsponsor van dit mooie
project.

Roel’s beestenboel is een graag
geziene gast op de hoofdlocatie
van het Parkhuis. Vier keer per
jaar kunnen de bewoners een
bezoek brengen aan deze mobiele
aaidierenboerderij. Ook bewoners
van de buitenlocatie zijn van
harte welkom. Als de geiten zin
hebben, gaan zij ook bij de
bewoners op de afdeling op
bezoek.
De Vrienden van het Parkhuis
zorgen ervoor dat deze activiteit
mogelijk gemaakt wordt.
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In het kader van de themaweek “Duurzame
inzetbaarheid” mochten de medewerkers van de
verschillende afdelingen “wensappels” inleveren, met
daarop wensen voor zaken die het leven van bewoners
kunnen veraangenamen.
Het bestuur van de Vrienden heeft de volgende drie
wensen gehonoreerd:
-

Een nieuwe beamer voor het Dijckhuis voor
gezellige filmavonden
Het opknappen van de Wellness- ruimte op het
bovencarré op de hoofdlocatie
Een bijdrage voor de aanschaf van een zorgrobot
voor het bovencarré op de hoofdlocatie.

De betreffende afdelingen hebben een cheque ter waarde
van € 1.000,- ontvangen alsmede een heerlijke taart om
het te vieren!

Wat gaan we in ieder geval nog
doen?

In juni gaan bewoners van het
Parkhuis weer meedoen met
de Dordtse avondvierdaagse.
Met een gift van de Vrienden
wordt het inschrijfgeld voor de
bewoners betaald zodat zij
een medaille krijgen. Maar ook
worden hiermee extra
rolstoelen gehuurd, krijgt
iedereen een versnapering en
na afloop een leuke
herinnering.
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Vergaderingen horen er ook bij. Deze
keer vindt de jaarvergadering plaats
op 28 juni. U bent van harte welkom
om te beslissen over de kascommissie,
de bestuurssamenstelling en om bij te
dragen aan de rondvraag.
Naast de gebruikelijke agendapunten,
willen we deze vergadering graag
gebruiken om onze Vrienden beter te
leren kennen onder het genot van een
hapje en een drankje. Ook komt
Esther Yedema ons vertellen over de
vergevorderde nieuwbouwplannen. We
hopen natuurlijk op een grote
opkomst!
Zet de vergadering daarom alvast in
de agenda!

Vereniging Vrienden van het Parkhuis:
Extra mogelijkheden voor het welzijn en de
ontspanning van de bewoners van het
Parkhuis.
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