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De afgelopen maanden heeft de Stichting Vrienden van De Eshoeve weer een 

aantal gezellige activiteiten mogelijk gemaakt.  

Wat is er mooier in Nederland dan het Keukenhof?  Niets! Het was weer een 

prachtige tour heen en terug in de bus en de dag zelf voor de bewoners om in de 

lente naar het Keukenhof te gaan. Ze hebben genoten. “De Vrienden” hebben de 

voor huur van de bus om de bewoners naar het Keukenhof te vervoeren gezorgd. 

Zie ook het verhaal van mevrouw Hanselaar .  

De Paasactie was weer hartveroverend. Sommige bewoners waren zo dankbaar en 
verrast met een kleinigheidje voor Pasen. Echt fijn om bewoners blij te maken met 
een kleine attentie.  

 

 
Verder heeft de zoon van Hans Kazan de bewoners een betoverende en gezellige 
middag bezorgd !  

En dan natuurlijk op 16 mei het fantastische optreden van SASKIA en SERGE, ter 

ere van het jubileum jaar van de Eshoeve! Het Grand Café en de woonstraat zaten 

vol. Het was een byzonder optreden: Oude en nieuwe nummers passeerden de 

revue en er werd volop meegezongen, -geklapt  en -gedanst. Het was echt gezellig 

en fijn de bewoners zo te zien genieten. Een heerlijke middag waar met plezier aan 

kan worden teruggedacht! 
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Mocht u nog zelf ideetjes hebben voor de Stichting van de Vrienden van de Eshoeve voor bewo-
ners waar wij dmv een financiele bijdrage iets moois kunnen realiseren voor de bewoners, aarzel 
niet om contact te zoeken via Tonny Doeve die regelmatig ni de Eshoeve te vinden is of met 
Marjan Heitman, de secretaris van de Stichting. Heitman.clan@ziggo.nl. 

In alle geval zijn wij als stichting afhankelijk van vrijwilligers en financiële bijdragen. Daarom ons 
dringende verzoek: Steun de stichting door het storten van een bijdrage, groot of klein, op 
banknr. NL55 INGB 0004 845150 t.n.v. van de Stichting Vrienden van Verpleeghuis de Eshoeve! 
Alles helpt! 

Voor de komende tijd zitten er weer genoeg leuke dingen in het vat:  

 

In juni viert Scheveningen vlaggetjes dag. En 

natuurlijk wordt dit groots gevierd in de Eshoeve.   

Ook hier dragen wij, sedert jaar en dag, ons 

financiële steentje bij.   

 

Verder zal de jaarlijks curiosamarkt van “de Stichting”, waar alle opbrengsten van de 
verkopen ten bate van de bewoners van de Eshoeve zijn, niet plaatsvinden in 
oktober, maar opschuiven naar eind november: Meer richting Kerst!  

Eventueel ook een bijdrage aan het optreden van het Russische Ballet Academie in 
december rond de kerst tijd!  

Wat zit nog in het vat in 2019?  De nieuwe locatie manager Maarten Dannenberg is 
razend enthousiast om weer in 2019 een Sponsordiner te houden in het Grand Café 
en Joop - die weer terug is -  heeft er ook weer zin om dit samen met zijn collega’s 
en het grand café personeel te verzorgen!  Dit keer zal het niet in juni plaatsvinden, 
maar in oktober 2019. Dat komt beter uit in de planningen van allerlei andere 
activiteiten binnen de Eshoeve. Tegen die tijd volgt uiteraard hier mee nieuws over.  

Vlaggetjesdag in De Eshoeve 

Overheerlijke belegde broodjes! O.a. Paling, Makreel, Garnalen en Krabsalade, 

Versgebakken kibbeling, Hollandse Nieuwe 

Bewoners gratis! Medewerkers en vrijwilligers 2 gratis consumpties naar keuze! 

 

 

 

 

 
  

U komt toch ook? 
Vrijdag 14 juni in de Woonstraat van 10.30 tot 16.00 uur 

In de middag live accordeonmuziek! 

Mogelijk gemaakt door: 

De Eshoeve &  

De Eshoeve Residentie 

Stichting Vrienden van De Eshoeve 

Vrienden Scheveningen 

De Vistoppers 

mailto:Heitman.clan@ziggo.nl
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Op maandag 13 mei zijn we met een aantal 

bewoners en begeleidsters van de afdeling 

Albatros van Verpleeghuis de Eshoeve naar  

de Keukenhof geweest.  

Toen ik hoorde dat we naar de Keukenhof zouden 

gaan vroeg ik me af of ik zou kunnen. Ik wist niet 

of ik een rolstoel kreeg. Ik moet steun hebben. Dat 

waren mijn eerste gedachten toen ze zeiden dat 

we naar de Keukenhof gaan. Maar ik was blij om 

te zien dat de rolstoel klaar stond. Daar was al 

voor gezorgd. Ik heb met mijn man gebeld. Wat 

zal ik doen? Meegaan? Hij zei: “Gaan, gaan als je 

de kans krijgt.” 

 

We gingen met twee busjes van HWW Zorg. Het 

waren heerlijke busjes en de chauffeurs waren 

top. Zij waren behulpzaam bij het instappen en 

met het vastzetten van de rolstoelen en om de 

mensen in de veiligheidsgordel helpen.  

De chauffeurs reden ook rustig. We gingen via Sassenheim naar Lisse. Het was een 

mooie rit. Onze chauffeur gaf onderweg informatie over wat er allemaal te zien was. 

Aangekomen in Lisse ontdekten we dat de velden zo goed als leeg waren. Een paar 

bedden met bloemen waren over. Eigenlijk hadden we 14 dagen eerder moeten 

vertrekken, ware het niet dat er toen een virus infectie op onze afdeling was.  

Het veld op zich was toch wel prachtig. Mooie bomen en struiken. Een kleurrijk feest 

om te zien. Na het uitstappen gingen we op een bank zitten. Eerst koffie en gebak. 

De chauffeur haalde een blad met koffie. Hij bleef de hele dag  bij ons en was 

behulpzaam en vriendelijk. We zaten in een prima sfeer koffie te drinken. 

Riet Hanselaar van  Albatros III 
vertelt haar verhaal over een 
heerlijke dag uit aan Ruud Polak 
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Het was vreselijk druk. Wat opviel was, dat er zoveel Chinezen waren. Ondanks de 

drukte liepen we niet mutje aan mutje. Het eerste dat mij opviel was een mooie witte 

brug met bloemen in allerlei kleuren er omheen. Veel bomen en bloemen in allerlei 

kleurschakeringen. We spraken veel met degene die de rolstoel voortbewoog. Je 

hoorde steeds “Kijk eens wat mooi!” We bleven zoveel mogelijk bij elkaar om elkaar 

niet kwijt te raken. We wandelden ruim een uur. Na afloop zochten we een bankje op 

om te lunchen. Begeleidster Rahda had broodjes meegenomen. We zijn niet verder 

gaan wandelen. Het  park is veel te groot om het helemaal te bezichtigen. Het weer 

was prachtig. Enkelen, waaronder ik, waren zelfs een beetje verbrand. Toen we daar 

aan het lunchen waren voelde ik me niet zo vermoeid. De vermoeidheid kwam pas 

later, thuis in de Eshoeve. 

Op de terugweg naar de Eshoeve kozen de chauffeurs een andere route dan op de 

heenweg. Leuk om wat anders te zien. We reden via Valkenburg (gemeente 

Katwijk). De reis was prettig. Het was een gezellige, fijne dag. Ik voelde me een 

gelukkig mens. 

foto: keukenhof.nl foto: keukenhof.nl 


