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Er gloort weer licht aan het einde van de tunnel. Maatregelen worden versoepeld 

en we kunnen langzaam weer wat meer gaan doen met zijn allen. Dat geldt 

natuurlijk ook voor de Stichting van de Vrienden van de Eshoeve, gelukkig.   

Met Pasen heeft Tonny namens de Stichting leden een kleinigheidje rondgedeeld/

laten ronddelen op de afdelingen voor de bewoners. En dat is natuurlijk altijd 

gezellig even een kleine versnapering na het ontbijt of de lunch!  

Verder hebben Fer en Ger, zoals ze al weer een paar 

keer hebben gedaan, voor de Stichting de aangekochte 

planten in de bloempotten/bakken op het terras van het 

Grand Café weer verzorgd. Het staat er nu weer 

prachtig bij en de bewoners kunnen lekker genieten van 

de mooie potten op het terras als ze er  misschien 

alleen of met familie lekker genieten in het zonnetje.  

En gelukkig kan de Haringparty in juni weer doorgang hebben en kunnen de 

bewoners allemaal weer naar het Grand café om te genieten van een lekker 

harinkje! De Stichting heeft ook een bijdrage geleverd financieel om dit mogelijk te 

maken.  

Tot slot dragen wij zorg voor de medische kosten die jaarlijks betaald moeten 

worden voor de gezondheid van de huiskat Kobus!  Hij ziet er goed uit zo je kunt 

zien op de foto’s in zijn eigen rubriek.  Wij zijn heel blij dat we dit kunnen doen 

voor de bewoners. Zij genieten ook enorm van Kobus die volgens ons alweer een 

jaar of 10 rondloopt in de Eshoeve!  Het bevalt Kobus goed hier.  

Wij hebben natuurlijk weer plannen voor een CURIOSA markt in het najaar en 

hopen van harte dat dit keer tante Corona of Noro geen roet in het eten 

gooien.  We willen natuurlijk weer fondsen werven voor de acties die we gepland 

hebben voor de bewoners najaar 2021 en in 2022 weer. De laatste 2 jaar hebben 

we niet veel fondsen kunnen binnenhalen door Noro en Corona.  

En zonder fondsen kunnen we helaas niets.  

Heeft U vragen over of ideeën voor de Stichting Vrienden van Verpleeghuis de Eshoeve neem 

dan contact op met Marjan Heitman, secretaris van de Stichting: tel.nr 06-52596727 of 

Heitman.clan@ziggo.nl.   

Steun de stichting door het storten van een bijdrage, groot of klein, op banknr.  

NL55 INGB 0004 845150 t.n.v. Stichting Vrienden van Verpleeghuis de Eshoeve. Alles helpt! 
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