
  

 

Vrienden van de Gouden Zon 

 

Stichting Vrienden van De Gouden Zon 

Nieuwsbrief 5, maart 2023 
 
Beste Vriend(in) van De Gouden Zon, beste belangstellende, 

Zoals elk jaar sturen we je een nieuwsbrief, om je te vertellen wat er in het afge-
lopen jaar met je donatie gebeurd is en je te informeren over andere zaken die 
je mogelijk interesseren. We vragen je bijzondere aandacht voor: 

• Vriendendag zaterdag 17 juni 
• Helpende Handjes 

Vriendendag zaterdag 17 juni: save the date!  
Op zaterdag 17 juni organiseren wij een Vriendendag. Je wordt uitgenodigd in 
Borger om (hernieuwd) kennis te maken met De Gouden Zon, de bewoners en 
andere Vrienden. Er worden allerlei leuke activiteiten aangeboden. Meer hier-
over binnenkort per mail en op de website, maar reserveer alvast de datum in je 
agenda! 

Helpende Handjes 
We krijgen af en toe signalen van mensen die zich betrokken voelen bij De Gou-
den Zon en die wel af en toe een klusje zouden willen doen. Ook van De Gouden 
Zon krijgen we signalen dat zij dat soort mensen best kunnen gebruiken. Denk 
bijvoorbeeld aan de appeloogst: dan zou het heel fijn zijn als er een paar dagen 
wat extra mensen beschikbaar waren om te rapen. Soms zijn er plotseling veel 
timmerklusjes, of is er meer werk dan handjes in de tuin. De Vrienden hadden 
het idee om “vraag en aanbod” bij elkaar te brengen en een appgroepje te ma-
ken van mensen die in principe bereid zijn af en toe iets te doen. Dan kan de 
beheerder van die appgroep (Dennis Niezing van De Gouden Zon) laten weten 
wanneer hij Helpende Handjes nodig heeft. Het gaat hier dus niet om structureel 



vrijwilligerswerk en je bent nergens toe verplicht. Lijkt dit je wel iets? Stuur een 
whatsappje mailtje aan Dennis (+31 6 10579420)1  

Wat is er gebeurd in 2022? 

Wie steunen ons? 
Het aantal Vrienden (vaste donateurs) bedroeg 35. De Vrienden zorgden voor 
ongeveer € 2.500 Daar waren natuurlijk wederom heel blij mee. Net als vorige 
jaren –sinds de Vrienden bestaan – hadden we twee sponsoren (Press Hecht-
techniek en Starair Airconditioning) die royale bijdragen leverden en sommige 
zaken zelfs geheel voor hun rekening namen.  Verdere krijgen we regelmatig 
eenmalige schenkingen, dit jaar voor ca. € 300.   

Nu eens geen coronajaar 
Na twee coronajaren was 2022 weer eens “normaal”: het bestuur van de Stich-
ting kon weer live vergaderen en de contacten met De Gouden Zon onderhou-
den. 

Beamer 
De beamer in de Soos is heel belangrijk voor de huisgenoten, onder andere om-
dat op feestjes karaoke een favoriet vermaak is. De beamer die er was ver-
toonde, na vele jaren trouwe dienst, ernstige gebreken en is vervangen door een 
nieuwe, geheel gefinancierd door onze sponsoren Press Hechttechniek en Sta-
rair Airconditioning. Hieronder ziet u hem in gebruik voor … inderdaad, karaoke. 

 

 
1 Mocht je geen whatsapp hebben, zijn email is dennis@gouden-zon.nl 

mailto:dennis@gouden-zon.nl


 

 
Pooltafel 
Ook in de Soos: een prachtige pooltafel, die met veel plezier gebruikt wordt. 

 

 
Zweefparasol 
Bij de Panta Rhei staan grote bomen, maar bij de Orbis Vitae is met warm weer 
soms een gebrek aan schaduw. Daarom is een zweefparasol aangeschaft. De 
foto houd je nog te goed (het moet eerst beter weer worden), kijk af en toe op 
onze site! 

Vakantie Panta Rhei 
De mensen van de Panta Rhei hebben vakantie gevierd in Eastermar (Tietjerk-
steradeel, Friesland) en zoals gewoonlijk hebben de Vrienden daaraan financieel 
bijgedragen. Eastermar betekent Oostermeer; er liggen twee grote meren 
vlakbij, op één daarvan werd deze huisgenoot met kano gefotografeerd. 

 



 

En ook de Waddeneilanden zijn niet ver: 

 

 



 

 

 

China Lights 
De hele Gouden Zon heeft een uitstapje gemaakt naar de lichtshow China 
Lights in het voormalige Noorderdierenpark in Emmen. 
 



Hartelijk dank! 

 

Vanaf dit duinpad naar het strand bedanken de huisgenoten en assistenten jullie 
voor je royale bijdragen het afgelopen jaar. Ook het bestuur van de Vrienden 
dankt je van harte.  
 
Als je nog geen vriend bent, maar je wilt het wel worden, ga dan naar  

https://www.vriendenvandegoudenzon.nl 
 
 
Hartelijke groet, 
 
Bestuur van de Stichting Vrienden van De Gouden Zon 

 


