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Stichting Vrienden van De Gouden Zon 

Nieuwsbrief 4, maart 2022 
 
Beste Vriend(in) van De Gouden Zon, beste belangstellende, 

Hier is weer een nieuwsbrief, bedoeld om jullie te vertellen wat er in het afgelopen 
jaar gebeurd is met je bijdrage.  

Bijdragen van de Vrienden en sponsoren, schenkingen 
De groep Vrienden die ervoor zorgen dat wij (en vooral de huisgenoten van De Gou-
den Zon) elk jaar weer kunnen rekenen op een aardig geldbedrag is zeer constant, 
en heel af en toe komt er nog iemand bij: er komt via die weg ca. € 2300 binnen. 
Daar waren we ook dit jaar heel blij mee. Ook heel blij waren we weer met onze 
twee sponsoren (Press Hechttechniek en Starair Airconditioning).  Verdere krijgen 
we regelmatig eenmalige schenkingen, het vorig jaar maar liefst € 575.   

Ondanks corona veel gedaan 
We hadden natuurlijk allemaal gehoopt dat 2021 geen corona-jaar zou worden, 
maar die hoop was vergeefs . Toch hebben we veel kunnen doen : De Gouden 
Zon had dit jaar veel verzoeken op het gebied van sport en spel op het eigen terrein, 
en dat was gelukkig nog gewoon mogelijk.  

Wat is er gebeurd?  

Vakantie 
De huisgenoten van de Panta Rhei, reislustig als altijd, hebben een zeer geslaagde 
vakantie gehad in de Ardennen. De mensen van de Orbis Vitae hebben het vakan-
tiegeld dat de Vrienden hun elk jaar geven dit jaar besteed aan dagjes uit. Hieronder 



zien we ze wandelen en rusten. De tafel is nog behoorlijk leeg, maar later op de dag 
is er uitgebreid gepicknickt. 

 

 

 

 

 

 

Knutselspullen 

 

 

 

 

 

 

Vorig jaar lieten we je een foto zien van de 
knutselkast die was aangeschaft met het 
geld van de vrienden. De kast was toen nog 
leeg, maar nu dus niet meer. 

 

 
  



Ideeënbussen. Sport en spel 

Om de huisgenoten nog meer te betrekken bij 
de Vrienden van De Gouden Zon zijn we dit 
jaar gestart met ideeënbussen. Er staat er een 
in elk huis en in de soos. Het werkt goed: we 
krijgen veel meer wensen van huisgenoten bin-

nen. Zo waren er 
dit jaar veel huis-
genoten die 
meer mogelijkheden wilden om op het terrein van 
De Gouden Zon te sporten en spellen te doen, zoals 
jeu de boules, croquet, tafeltennis.  

Dankzij een royale gift van onze sponsoren Press Hecht-
techniek en Starair Airconditioning kon een fraaie, stevige 
tafeltennistafel voor buiten worden aangeschaft. Zo’n 
ding is loodzwaar, dus er moest ook een sterke onder-
grond voor gemaakt worden. Je ziet hieronder achter de 
tafel een volleybalnet, dat vorig jaar door de Vrienden 
werd aangeschaft, en rechts de kist met buitenspellen,  

 

 

waar Anne bij poseert. 

Er is ook een jeu-de-boulesbaan ge-
kocht, maar die moet nog verhard 
worden, dus die kunnen we nog niet 
laten zien. 

En, omdat het niet altijd mooi weer is, een Nintendo-
switch, dat is het apparaatje dat hier tussen de 
bloempot en de televisie in staat. Ik weet niet precies 
wat het is, maar jongere mensen vertellen me dat je 
er spelletjes mee kunt doen met de tv als monitor. 



En verder … 
… hebben de Vrienden van de Gouden Zon nog bijgedragen aan de bibliotheek- en 
zwembadabonnementen en hebben ze het Gouden-Zonfeest in de zomer opgeluis-
terd met een foodtruck met heerlijk Indonesisch eten. 

 

 

Hartelijk dank! 
Van achter een pizza bedanken de huisgenoten en assistenten jullie voor je royale 
bijdragen het afgelopen jaar. Het bestuur van de Vrienden sluit zich hierbij aan en 
hoopt dat jullie ons trouw blijven.  
 
 
Als je nog geen vriend bent, maar je wilt het wel worden (nog niet alle familieleden 
van de huisgenoten zijn Vriend!), bezoek ons dan op  

https://www.vriendenvandegoudenzon.nl 
en meld je aan!   
 
Hartelijke groet, 
 
Bestuur van de Stichting Vrienden van De Gouden Zon 

 


