Activiteitenverslag Stichting Vrienden van Sickenga-Oord 2018.
Donateurs:
Aan het begin van het jaar 2018 hadden wij 77 donateurs, waarvan 37 bewoners
van Sickenga-Oord. Door overlijden (6), bedankjes (1) en nieuwe inschrijvingen (3)
hadden wij aan het einde van het jaar 2018: 73 donateurs, waarvan 35 bewoners in
Sickenga-Oord. Het blijft echter moeilijk om nieuwe donateurs te werven. Dus
nieuwe donateurs zijn hartelijk welkom.
Sponsoren:
In schoonmaakbedrijf Dokter en Schildersbedrijf Gilde Friesland hebben wij al jaren
een sponsor gevonden, welke elk € 100,00 bijdragen. En als tegenprestatie een
advertentie meedraait in het interne informatiesysteem.
Giften:
In het jaar 2018 zijn wij verblijd met een gift van de Diaconie Protestantse Gemeente
“Lindestreek” Steggerda-Noordwolde groot € 500,00. Waar wij natuurlijk heel blij
mee waren.
Activiteiten:
Als extra bijeenkomsten en activiteiten, welke namens de Stichting Vrienden zijn
georganiseerd noemen wij:
-

-

-

Op 22 mei was Chr. Mannenkoor Steenwijk onze gast. De zaal was geheel
gevuld. Wij konden genieten van prachtige zang en zelfs meezingen.
Bustocht 25 september door de Westhoek van Weststellingwerf. Evenals in
voorgaande jaren was dit weer een groot succes. Wij konden alle deelnemers
niet plaatsen in de grote bus van Coulant Touring. En moesten derhalve twee
rolstoelenbussen van de St. Griffioen bijhuren. Met een tussenstop in
Oldemarkt bij Dalzicht voor koffie/thee en gebak, werd de dag afgesloten met
een koffietafel in Sickenga-Oord. Onze gids was ook dit jaar weer de heer
Lantinga, welke op boeiende wijze weer tekst en uitleg gaf bij de diverse
bezienswaardigheden. Een ieder heeft weer genoten van deze bijzondere
middag/avond.
Jammer dat 1 cliënt onderweg niet goed werd en met de ambulance naar het
Ziekenhuis is vervoerd. Gelukkig bleek dit niet ernstig en kon zij ’s avonds al
weer naar huis.
Op 5 oktober op de dag van de ouderen hadden wij op de middag een
Theatershow met dans, zang en entertainment verzorgd door Linquenda uit
Spakenburg. Met veel oude liedjes en oude voorwerpen uit “Grootmoederstijd”
werd dit een gezellige middag.
In december konden de bewoners weer kerstbakjes maken, waarvoor de
materialen, evenals vorig jaar, weer door de St. Vrienden beschikbaar waren
gesteld. Hiervoor was weer veel belangstelling.

