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Jaaroverzicht 2018 van Stichting Vrienden 
van ’t Huys te Hoecke (SVHH) 

 

 
 

 
Dienstbaar zijn aan de bewoners van 

’t Huys te Hoecke en De Korenschoof 

 

 
 
 

Het contactadres van SVHH is: Zorgwaard locatie ’t Huys te Hoecke,                 
Zomerplein 15, 3297 SE Puttershoek, tel. 078 – 676 34 00 t.a.v. de 

secretaris van de Stichting Vrienden van ’t Huys te Hoecke. 
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Voorwoord 
 
In het inmiddels weer achter ons liggende jaar 2018 heeft onze stichting 
geprobeerd haar doelstelling te realiseren en die is en blijft om, voor de 
bewoners van ’t Huys te Hoecke te Puttershoek en De Korenschoof te 
Heinenoord, financiële middelen te werven. Met deze middelen kunnen 
middelen of andere attributen worden aangeschaft die niet uit de jaarlijkse 
overheidssubsidie worden betaald.  
 
Het afgelopen jaar is de opbrengst van de gehouden activiteiten aangewend 
voor de herinrichting van de Binnentuin, die, zoals het er naar uitziet, in het 
voorjaar van 2019 zal zijn voltooid. In dit verslag is een summiere 
samenvatting opgenomen van de activiteiten bij de Lentedag die op 5 mei 
plaats vond en voor de 6e achtereenvolgende keer werd gehouden, de 
Buurtbarbecue die onze stichting sinds 2012 organiseert en het afgelopen jaar 
op 25 augustus plaats vond en de traditionele Kerstmarkt op 15 december 
2018. 
 
Wij zijn er best een beetje trots op dat we ook het afgelopen jaar – zij het op 
bescheiden wijze – weer enkele activiteiten mochten organiseren waaraan de 
bewoners plezier beleefden en die bovendien ook wat geld opbrengen. 
 
Verder hebben wij het afgelopen jaar de tekst vastgesteld voor een uit te 
geven folder waarin informatie wordt gegeven over erfstellingen en legaten en 
hoe men de Stichting Vrienden van ’t Huys te Hoecke tot erfgenaam kan 
benomen. Wij hopen die folder in de loop van 2019 uit te geven en deze te 
distribueren bij o.a. bibliotheken, notariskantoren en het gemeentehuis. 
 
Ons streven is op de ingeslagen weg verder te gaan om daarmee een 
bescheiden bijdrage te leveren aan de verbetering van een stukje 
levensvreugde van onze medemensen in ’t Huys te Hoecke en De 
Korenschoof.  
 
Namens het bestuur van de Stichting Vrienden van ’t Huys te Hoecke, 
Jan Booden, voorzitter 
Rook Belder, secretaris 
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Locatie De Korenschoof te Heinenoord   

 
Doelstelling  
 
De Stichting Vrienden van ’t Huys te Hoecke (SVHH), die ruim 33 jaar actief is, 
stelt zich als doel: het werven van financiële middelen om uitgaven te doen 
voor aankoop van attributen of bijdragen te geven voor de onkosten van 
evenementen die voor onze bewoners van ‘t Huys te Hoecke en De 
Korenschoof van grote betekenis zijn, voorzover deze gelden niet beschikbaar 
worden gesteld uit de reguliere exploitatie en/of overheidssubsidie.  
Het in 2011 gevormde nieuwe bestuur heeft vanaf dat moment het stokje van 
zijn voorganger overgenomen en is daarmee intensief aan de slag gegaan 
vanuit het motto dat SVHH dienstbaar wil zijn aan de bewoners van ’t Huys te 
Hoecke en De Korenschoof.  
 

Bestuurssamenstelling en vergaderingen 
 
Het afgelopen jaar vond een wijziging plaats in de bestuurssamenstelling. Bas 
Jongekrijg, die in augustus 2011 tot het bestuur toetrad, had aangekondigd zijn 
werkzaamheden per 1 januari 2018 te zullen beëindigen. Met ingang van 1 
januari 2018 is Bertine van Oudheusden hem als penningmeester opgevolgd. 
Wij danken Bas voor hetgeen hij voor onze stichting betekend heeft en wij 
wensen Bertine van harte welkom in onze kring. 
Het bestuur van de Stichting Vrienden van ’t Huys te Hoecke staat onder 
voorzitterschap van Jan Booden, secretaris is Rook Belder, terwijl Bertine van 
Oudheusden de functie van penningmeester vervult. Overige bestuursleden  
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zijn: Anja Moerman, Piet Hollestein en Jaap Jongekrijg. Daarnaast is op iedere 
bestuursvergadering een delegatie aanwezig van de vrijwilligers die wekelijks 
activiteiten organiseren voor de bewoners van ‘t Huys te Hoecke, namelijk 
Trudy Luyendijk, Corrie Zwijns en Johan van Vliet. Verder worden de meeste 
vergaderingen ook bijgewoond door de dames Christiane van der Pligt, Bianca 
Tobé en Marianne Raidt van de ‘werkstichting’ Zorgwaard.  
In 2018 kwam het bestuur zeven keer in vergadering bijeen, namelijk op 30 
januari, 13 maart, 24 april, 29 mei, 24 juli, 16 oktober en 20 november. 
 
Werkwijze bij keuze van projecten 
 
Het bestuur van SVHH stelt niet zelf de doelen vast waarvoor gelden worden 
ingezameld. Het bestuur luistert naar de medewerkers van de 
activiteitencommissie en het zorgmanagement die dagelijks met de bewoners 
contact onderhouden. Suggesties die van die zijde worden aangedragen 
worden besproken en vervolgens voorgelegd aan de manager intramurale 
zorg, de heer Theus van der Poel. Uitsluitend op diens advies wordt besloten 
de opbrengst van gehouden activiteiten voor bepaalde voorzieningen te 
bestemmen. 

 
Duofiets en Rolstoelfiets die de afgelopen jaren zijn aangekocht dankzij de financiën die  
door de Stichting Vrienden van ’t Huys te Hoecke beschikbaar zijn gesteld.  
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Sylvia Robbemond met haar muzikale 
begeleider Aart Groenendijk op de 
Buurtbarbecue van 25 augustus 2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Het afgelopen jaar is dat het geval geweest bij met name de herinrichting van 
de Binnentuin. Hiervoor is een projectgroepje gevormd dat periodiek overleg 
had met de hovenier die het werk ging uitvoeren. In het voorjaar van 2019 
hopen wij dat het gehele werk is afgerond zodat op de lentedag van 4 mei 
2019 de heringerichte Binnentuin in gebruik kan worden genomen. 
 
 

Activiteiten 
 
De activiteiten die wij in 2018 organiseerden om geld bijeen te brengen voor 
de bewoners van ’t Huys te Hoecke en De Korenschoof of hen op andere wijze 
van dienst te zijn, bestonden uit een Lentedag die op 5 mei 2018 werd 
gehouden. Het was een zeer succesvolle dag, maar het koor dat gevraagd 
was een concert te geven, had zijn repertoire minder op de doelgroep van 
deze dag afgestemd. Daardoor vonden de luisteraars het optreden minder 
succesvol. 
 
Op zaterdag 25 augustus 2018 werd de jaarlijkse Buurtbarbecue gehouden. 
Van 14.15 tot 15.00 uur verzorgde Sylvia Robbemond uit ’s-Gravendeel een 
optreden dat een eclatant succes was. Van 15.15 tot 16.15 uur was er een 
optreden van het Seniorenorkest Hoeksche Waard dat dit jaar onder leiding 
stond van de nieuwe benoemde dirigent, de heer Karel van Dee. Vervolgens 
was er van 16.30 – 17.00 een borrelhalfuurtje waarna om 17.00 uur de 
barbecue begon. Het was een geslaagde bijeenkomst met hulde aan de vele 
vrijwilligers die zich weer beschikbaar hadden gesteld en aan de 
keukenbrigade, die alles weer prima had verzorgd. 
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Het Seniorenorkest Hoeksche Waard dat jaarlijks de Buurtbarbecue muzikaal opluistert. 

 

 
Bewoners en hun familie genieten van de muziek tijdens de Buurtbarbecue. 
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De zeer fraaie kerststukjes 
die door vrijwilligers 
gemaakt waren en tijdens 
de Kerstmarkt verkocht 
werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tenslotte vond op 15 december 2018 de Kerstmarkt plaats waarbij via het rad 
van avontuur weer mooie prijzen waren te winnen. ’s Middags trad het koor De 
Dukdalf uit Ridderkerk op, waarvoor veel waardering was. De kerststukjes die 
weer met de nodige zorg door vrijwilligers waren gemaakt, vonden weer gretig 
aftrek. 

 
Het koor De Dukdalf uit Ridderkerk gaf tijdens de Kerstmarkt een mooi uitgevoerd  
Kerstoptreden waarvoor veel belangstelling was. 
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Dankzij de medewerking van familie, vrienden en kennissen van de bewoners 
is onze stichting in staat jaarlijks een drietal financiële activiteiten te houden. 
Want mede dankzij hun aanwezigheid en medewerking zijn veel bewoners in 
staat om onze activiteiten te bezoeken. Hiervoor zeggen wij familie, vrienden 
en kennissen hartelijk dank en wij hopen dat zij ook in het nieuwe jaar weer 
van de partij zullen zijn. 
Naast financiële bijdragen voor stoffelijke zaken, heeft onze stichting het 
afgelopen jaar ook de vóórfinanciering van het optreden van Willeke Alberti op 
20 september mogelijk gemaakt. En mede dankzij een bijdrage van onze 
stichting kon op Oudejaarsdag een fraai vuurwerk worden gegeven waarvan 
de bewoners enorm genoten. 
 

Nalatenschappen 
 
Het afgelopen jaar heeft het bestuur de tekst voor een folder vastgesteld over 
erfstellingen en legaten. De bedoeling hiervan is dat mensen, die waardering 
hebben in het omvangrijke zorgaanbod van Zorgwaard, deze waardering tot 
uitdrukking brengen in de vorm van een legaat. In een testament kan men 
vastleggen aan welke goede doelen men iets wil nalaten. Eén van die goede 
doelen kan de Stichting Vrienden van ’t Huys te Hoecke te Puttershoek zijn. 
Daarom hopen wij in 2019 deze folder uit te brengen en de inhoud daarvan 
onder een zo breed mogelijk publiek te brengen. 
 

Tenslotte 
 
Verder willen wij die kerken bedanken die ook in het afgelopen jaar voor ons 
werk weer een financiële bijdrage verstrekten. Hiermee wordt nog eens 
bevestigd de sinds 1974 ontstane band tussen ’t Huys te Hoecke en de 
diaconieën van de kerken uit de agglomeratie rondom de Binnenmaas die 
destijds het mede financieel mogelijk maakten dat ’t Huys te Hoecke 45 jaar 
geleden werd gesticht. 

 
Financiën  
 
Aan inkomsten is in 2018 ontvangen: 
Netto opbrengst Lentedag     €   2.195 
Idem Buurtbarbecue      €      301 
Idem Kerstmarkt      €   2.625 
Donaties       €      645 
Giften van o.a. kerken      €   1.141 
Transporteren       €   6.907 
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Transport       €     6.907 
Ontvangen bijdragen vrienden van Zorgwaard t.b.v. Binnentuin €     2.100 
Ontvangen bijdragen optreden Willeke Alberti   €     4.655 
Rente                  €            1 

€   13.663   
In 2018 is uitgegeven aan: 
Inrichting Binnentuin ’t Huys te Hoecke    €     9.877 
Bijdrage vuurwerk ’t Huys te Hoecke    €        100 
Terugbetaling  playbackshow     €       -200 
Optreden Willeke Alberti     €     4.505 
Bankkosten       €        119 
Diverse algemene kosten     €          53 

€   14.454 
Totaal resultaat 2018      €       -791 

           ======= 
 
 
De algemene reserve per 1 januari 2018 bedroeg  €   14.755 
Af: resultaat 2018      € -      791 
De algemene reserve per 31 december 2018 bedraagt  €   13.964 

                                                              ======= 
 
 
Eind 2018 waren er 33 personen donateur van de Stichting Vrienden van  
’t Huys te Hoecke. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dit verslag is op 29 januari 2019 vastgesteld door het bestuur van de 
Stichting Vrienden van t Huys te Hoecke. 
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