
Stichting vrienden van de bewoners van 

“De Meerstede” en “De Meerwende” 
 

Op 1 mei 1985 is bovengenoemde stichting onder de naam van: Stichting vrienden van de 

bewoners van Meerstede en Meerwende opgericht. 

Doel van de stichting is: Aanvullen op hetgeen vanuit de pensiongelden wordt geboden, 

het leefklimaat voor de bewoners van de bejaardentehuizen “De Meerstede” en “De 

Meerwende” te verhogen, door het bieden van faciliteiten gericht op fysiek en geestelijk 

functioneren, het organiseren van activiteiten van recreatieve of culturele aard, dan wel het 

aankleden van gezamenlijke ruimten en tuin van het tehuis. 

Waar wordt uw geld voor gebruikt?  

Met het geld dat voor “De Meerstede” en “De Meerwende” is geworven, zijn al veel goede 

dingen gebeurd. Hieronder een paar voorbeelden om een indruk te geven.                                                                                        

 Verschillende optredens / activiteiten voor onze bewoners 

 Koningsboom ter herinnering kroonwisseling 2013 

 Donatie duofiets “De Meerwende” 

 Aandacht d.m.v. traktatie of activiteit op de ouderen dag 2013 & 2014 

 Donatie t.b.v. de aanschaf van de rolstoelbus 2015 

 Optreden Shantykoor Vijfhuizen 2016 MW en 2017 MS 

 Kerststal tijdens 50 jarig jubileum geschonken aan de MW eind 2017 

Het lijken misschien kleine dingen, maar het zijn juist deze kleine extra’s die het leven van 

een bewoner in de Meerstede en de Meerwende veraangenamen. 

 

Het bestuur van de stichting vrienden van de bewoners van Meerstede                    

en Meerwende bestaat uit: 

 

Voorzitter > Adela Hogenhout  (oud medewerker van “De Meerwende”) 

Secretaresse > Haddie van der Wal (medewerker van “De Meerstede”) 

Penningmeester > Tineke Meirmans (dochter van cliënt “De Meerstede”) 

Lia Redeker (medewerker van “De Meerstede”) 

Carla Alderden (medewerker van “De Meerwende”) 

 

 

 

Uw bijdrage 

Iedere gift, groot of klein, is van harte welkom. U kunt uw bijdrage overmaken op 

bankrekeningnummer NL62 RABO 035.96.36.527, t.n.v. Stichting Vrienden. Omdat de giften 

voor beide huizen, apart worden ingeboekt aan u de vraag om te vermelden voor welk 

zorgcentrum uw gift van toepassing is. 

 

 

Bedankt  namens de Stichting Vrienden van de Bewoners van 

 Meerstede en Meerwende 

 

 


