
Van half maart tot 8 juni 2020 vond er geen dagbesteding 
plaats door de dreiging van besmetting met het corona-
virus (beter: covid-19-virus). Op 8 juni 2020 werd weer 
gestart met dagbesteding, maar wel met inachtneming 
van de ‘coronaregels’: onderlinge afstand tussen personen 
minstens 1,5 m en de handen ontsmetten bij binnenkomst 
én bij vertrek. De dagbesteding vindt daarom plaats in de 
grote zaal; dan kunnen er ongeveer zes personen dagbe-
steding volgen. Daar komen dan de activiteitenbegeleider 
en een vrijwilliger bij. Voor zover mogelijk zijn andere ont-
moetingsactiviteiten beperkt opgestart vanaf 1 juli 2020.

Elke werkdag dagbesteding
In september 2020 start het bestuur van Stichting Ontmoetings-

centrum Koningin Wilhelmina Hof met dagbesteding op maan-

dag tot en met vrijdag. Dat betreft hele dagen met uitzondering 

van vrijdag; dan is het alleen ’s morgens.
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U ontvangt de derde Nieuwsbrief KWH dit jaar. Dat is an-
ders dan anders, maar de tijd is ook anders door de co-
ronamaatregelen. Zij hebben grote invloed op welke acti-
viteiten in de Wilhelminahof kunnen worden gedaan en 
hoe deze plaatsvinden. Voor het bestuur, de medewerkers 
en de vrijwilligers vergt dat veel inzet om dit in goede te 
banen te leiden. Wat er en hoe dat gebeurt, kunt u op di-
verse pagina’s lezen, en ook zien op enkele foto’s. 

Ook komen er veranderingen aan wat betreft de locatie 
waar de activiteiten vanaf begin 2021 gaan plaatsvinden. 
Dat daaraan flink gewerkt wordt, is af te leiden uit enke-
le bijdragen en beelden van de eerstesteenlegging in juli 
jongstleden. De nieuwe huisvesting wordt ruimer. Voor 
een deel van de inrichtingskosten wordt nog een financië-
le bijdrage gevraagd, zo wordt duidelijk op pagina 7. 

Van de redactie
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vervolg Elke werkdag dagbesteding
Ook worden tussentijds tafels en stoelen ontsmet als 
er andere bezoekers op komen te zitten. Het laatste is 
mogelijk, omdat op afspraak een beperkt aantal andere 
personen om 10.00 uur koffie kan komen drinken en om 
12.00 uur gebruik kan maken van de maaltijd (Open Eet-
tafel). Dat is dan samen met de bezoekers van de dagbe-
steding; daarvoor wordt ook de kleine zaal gebruikt.

Meer dagen dagbesteding met kleinere groepen heeft 
gevolgen voor andere activiteiten, maar ook voor de be-
geleiders en de vrijwilligers in de Wilhelminahof. Zo zijn 
er veranderingen op diverse punten die de aandacht vra-
gen, in het bijzonder het aantal benodigde vrijwilligers.

Veranderingen voor andere activiteiten
Omdat er ook dagbesteding is op woensdag, kunnen acti-
viteiten als ‘Meer Bewegen voor Ouderen’, Creatieve mid-
dag, Open Inloop, de Mannen Inloop en de bijeenkomsten 
van de ‘Werkgroep Ouderen’ voorlopig niet meer in de 
Wilhelminahof plaatsvinden. De Creatieve middag en de 
Open Inloop vervallen voorlopig. ‘Meer Bewegen voor Ou-
deren’ en de Mannen Inloop gaan per 7 september 2020 
plaatsvinden in Het Blanke Schot, ons dorpshuis. Het be-
stuur van het dorpshuis heeft tot het einde van dit jaar 
ruimte beschikbaar gesteld. Het is nog niet bekend hoe 
het in de tweede helft van dit jaar met de bijeenkomsten 
van de Werkgroep Ouderen gaat; daarover komt nog dui-
delijkheid.  Zo kan een groot deel van de activiteiten nog 
wel doorgaan. En dat is fijn. Hoe het gaat met de invulling 
van de activiteiten in 2021, als de nieuwe Wilhelminahof 
aan de Uttilochweg wordt betrokken, komt in de volgen-
de nieuwsbrief aan de orde.

Meer vrijwilligers voor dagbesteding en vervoer 
Het vervoer van ouderen naar de dagbesteding en/of de 
Open Eettafel gebeurt door familie of door vrijwilligers, 
doorgaans in een gewone personenauto. Dat geldt ook 
voor personen die naar ‘Meer Bewegen voor Ouderen’ 
worden gebracht. Door de maatregelen tegen corona is 

het niet mogelijk om meer dan één persoon naar of van 
de Wilhelminahof of Het Blanke Schot te brengen. Daar-
naast zal er ook voor de extra dagbesteding op woensdag 
vervoer nodig zijn. Daarom is de Vrijwillige Hulpdienst 
op zoek naar vrijwilligers die tijdens de dagbesteding als 
vrijwilliger de activiteitenbegeleider willen ondersteu-
nen en die als chauffeur willen fungeren. Informatie kunt 
u krijgen bij mevr. Corrie van den Berg-Kievith en ook 
kunt u zich bij haar opgeven: tel. 45 60 25.

Meer vrijwilligers voor Open Eettafel
De gasten van de dagbesteding kunnen ook gebruik ma-
ken van een warme maaltijd om 12.00 uur uit de keuken 
van de Wilhelminahof; op vrijdag is er om 12.00 uur een 
broodmaaltijd. Op de woensdag is er nu ook gelegenheid 
om gebruik te maken van de warme maaltijd (Open Eet-
tafel). Door deze uitbreiding is er behoefte aan vrijwilli-
gers voor het koken, met name op woensdag. Indien u als 
kookster betrokken wilt zijn, kunt u informatie krijgen bij 
mevr. Meta Hop-van Vliet en ook kun u zich bij haar opge-
ven: tel. 40 12 21.

Blijvend op elke werkdag
Het bestuur streeft ernaar om op elke werkdag dagbe-
steding te blijven bieden. Dat is in de eerste plaats goed 
voor hen die de dagbesteding bezoeken. Zo krijgen ze 
een dagelijks ritme. En voor hen die echt vijf dagen in de 
week dagbesteding nodig hebben, is bezoek aan een an-
der ontmoetingscentrum niet direct nodig. Het kan wel 
nodig zijn als er sprake is van gevorderde dementie. Ook 
voor de mantelzorgers is het gunstig om op deze wijze 
meer ontlast te kunnen worden, in het bijzonder als een 
mantelzorger in het arbeidsproces zit. Het zo vaak mo-
gelijk bieden van activiteiten onder recreatieve dagbeste-
ding, is ook wat de gemeente Apeldoorn in het kader van 
het gemeentelijke zorgbeleid ondersteunt.

Jacob van Vliet (Redactie Nieuwsbrief KWH)
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De eerste steen van het appartementencomplex aan 
de Uttilochweg – waarin ook ons nieuwe ontmoetings-
centrum komt - is op vrijdagmiddag 10 juli 2020 gelegd 
door de heer J.H. Nooy van der Kolff, samen met de heer 
C. Zwaan (huidige voorzitter van de SKWH). De heer Nooy 
van der Kolff was de eerste huisarts van Uddel en grond-

legger en oud-voorzitter van de SKWH. Hij heeft in 1998 
ook de eerste steen gelegd aan de Essenkamp. 
De bouw van onze activiteitenruimtes in dit gebouw vor-
dert gestaag en de verhuizing zal rond de jaarwisseling 
plaatsvinden. De officiële opening van het gehele pand is 
gepland op D.V. vrijdagmiddag 29 januari 2021.

Woord van Gerrie Bronkhorst
Voor veel betrokkenen bij ons Ontmoetingscentrum in 
Uddel inmiddels een bekende, maar toch zal ik me even 
voorstellen. Mijn naam is Gerrie Bronkhorst. Ik ben ge-
trouwd met Theo en moeder van 4 kinderen in de leeftijd 
van 18 t/m 24 jaar. Wij wonen al jaren met veel plezier aan 

de Schotkamp in Uddel. Verder werk ik parttime als secre-
taresse bij het mooie Uddelse bedrijf De Bruin Tankbouw 
| G2 Energy.

Vanaf september 2015 ben ik in de functie van secretaris 
van de Adviesraad betrokken geraakt bij het (toen zoge-
naamde) Zorgsteunpunt. En vanaf oktober 2017 ben ik 
de opvolger van de heer J. van Vliet als secretaris van het 
bestuur van de Stichting Ontmoetingscentrum Koningin 
Wilhelmina Hof (SKWH). Voorafgaand aan deze functie 
ben ik nog een half jaar notulist geweest van het bestuur 
van de SKWH. Ook maak ik deel uit van de redactie van de 
Nieuwsbrief KWH.

Het takenpakket is heel breed en gevarieerd. Met mijn 
achtergrond, werkervaring en dienstverlenende instelling, 
wil ik alle betrokkenen bij onze ontmoetingsplek zo goed 
mogelijk van dienst zijn. Ik zet me graag in voor anderen 
op een manier die bij mij past en deze werkzaamheden 
geven veel voldoening. 
Bij deze nodig ik u uit om eens kennis te komen maken in 
de Wilhelminahof, ook straks op de nieuwe locatie , waar 
op 10 juli jl. de eerste steen werd gelegd. U bent van harte 
welkom om een keer te komen eten of om de sfeer eens te 
proeven! Vanwege deze bijzondere tijden, graag van tevo-
ren een afspraak maken.

Gerrie Bronkhorst (secretaris bestuur SKWH)
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In beeld De handwerkclub   

“Wij zijn een groep enthousiaste handwerksters in wis-
selende samenstelling; in de ene week zijn er meer dames 
aanwezig dan in de andere week, maar momenteel is er wel 
sprake van een vaste kern van rond zes personen. Het is een 
handwerkinloop, dus je kunt gewoon komen, zonder dat je 
lid behoeft te worden.” Duidelijk is, dat gezelligheid een be-
langrijke reden is om samen te handwerken. Ter versterking 
ervan heeft men zelfs een ‘handwerkapp’. Ook helpt men 
elkaar tijdens de inloop of via de handwerkapp. Daarnaast 
worden foto’s van werkstukken gedeeld. Aanvullend wordt 
opgemerkt: “In de handwerkapp doen tevens dames mee, die 
niet in de handwerkinloop komen, maar wel erg van hand-
werken houden en mooie dingen maken.”

Diversiteit aan creativiteit
Zo samen handwerken is op 15 september 2015 gestart met 
Ina Bosscher als vrijwilligster. “Er wordt gehaakt, gebreid, 
gequilt en sinds kort is er een deelneemster die de kunst van 
frivolité machtig is. Er is dus diversiteit aan creativiteit.” 

Handwerken voor ‘Koude Voetjes’
“Het handwerken wordt gedaan voor privé, maar ook voor 
de Stichting Koude Voetjes,” zo geven de dames aan. Martha 
Dibbet is de contactpersoon van deze stichting, die werd op-
gericht door dorpsgenote Anja van de Walle. Deze stichting 
werkt zonder financiële middelen met vrijwilligers voor een 
aantal goede doelen, o.a. in projecten voor moeder en kind. 
“Op onze handwerkclub wordt er door een aantal dames 
gewerkt aan het samenstellen van babypakketten. Het mes 
snijdt aan twee kanten: de bittere noodzaak van deze spul-
len, en daarnaast een stukje zingeving door het realiseren 
van deze mooie pakketten.” “Het samen bezig zijn werkt sti-
mulerend,” stellen de dames, “en dat blijkt uit de hoge pro-
ductiviteit van deze club!” Ook de thuiswerkende handwerk-
dames dragen voor dit project hun steentje bij.

Kosten
De kosten bestaan vooral uit de aanschaf van materialen om 
de werkstukken te maken. Als het een handwerk voor jezelf 

Verschillende handwerksters komen op vrijdagmiddag bijeen in de Wilhelminahof om te hand-
werken, zowel voor privé als voor vrijwilligerswerk. Het samen handwerken is leerzaam en tegelijk 
gezellig. Aan twee vaste bezoekers – Martha Dibbet en Jeanne Roos - zijn schriftelijk enkele inter-
viewvragen voorgelegd. Hun antwoorden zijn hieronder verwerkt.

4

Kort nieuws
Andere coördinerend activiteitenbegeleider
In de nieuwsbrief van januari 2020 stond dat Annema-
rie Bronkhorst-Schouten de coördinatietaken van Gretha 
Valk bij dagbesteding ’t Stoeltje gaat overnemen. Ze ging 

dat doen naast haar werk in Philadelphia. Ontwikkelingen 
bij de dagbesteding – uitbreiding van coördinatietaken 
door meer dagbesteding – en persoonlijke omstandighe-

den hebben haar doen besluiten om zich terug te trekken 
als opvolger van Gretha. 

Het bestuur respecteert haar besluit en bedankt haar voor 
de betrokken inzet die er is geweest in de korte periode 
dat ze functioneerde. Tegelijk is het op zoek gegaan naar 
een opvolger van Gretha. Dat is Petra van den Broek-de 
Bruin geworden. Zij is per 1 juli 2020 benoemd en wordt 
nu ingewerkt door Gretha. Voor Petra is de dagbesteding 
niet onbekend, want ze is als vrijwilliger regelmatig in de 
Wilhelminahof om te koken voor de Open Eettafel. Daar-
bij zijn ook velen van de dagbesteding aanwezig. Wij ho-
pen dat Petra zich ook snel thuis gaat voelen in het andere 
werk in de Wilhelminahof.

Activiteiten tijdelijk in Het Blanke Schot
Op de pagina van de activiteiten (pagina 6) is te lezen dat 
de Mannen Inloop en ‘Meer Bewegen voor Ouderen’ van 
september t/m december in Het Blanke Schot plaatsvin-
den. Dat is omdat er meer dagbesteding is in de Wilhel-
minahof en er niet meer dan 10 tot 15 personen tegelijk in 
de Wilhelminahof kunnen zijn vanwege de coronamaat-
regelen.



is, betaal je de materialen zelf. De materialen van de hand-
werken die voor ‘Koude Voetjes’ worden gemaakt, bekostigt 
men zelf of men put uit de voorraad aan materialen van 
Martha. Daarnaast wordt er tijdens de handwerkinloop wat 
gedronken. In verband met de coronamaatregelen wordt het 
drinken door de deelneemsters zelf meegenomen.

Nieuwe deelneemsters zijn welkom
“Wij komen wekelijks bij elkaar in de Wilhelminahof. Vanaf 
11 september 2020 is dat op vrijdagmiddag van 13.30-15.30 
uur.” “En,” zo voegen Martha en Jeanne toe, “nieuwelingen 
zijn van harte welkom en kunnen gerust contact opnemen.” 

Coördinatie, begeleiding en contact
Tot voor kort fungeerde Ina Bosscher als contactpersoon en 
deed ze de creatieve ondersteuning van deze groep. Vanwege 
gezinsomstandigheden kan ze dat echter niet meer doen. Wij 
zijn haar erkentelijk voor haar inzet in de afgelopen (bijna) 
vijf jaren. De algemene coördinatie is overgenomen door Je-
anne Roos (tel. 06 5259 8997). De creatieve ondersteuning is 
in handen van Martha Dibbet (tel. 06 3358 6123). U kunt met 
hen contact opnemen.

Jacob van Vliet (Redactie Nieuwsbrief KWH)

Vitaliteit van dorpsgemeenschap Uddel
In ons dorp is in de laatste jaren vanuit verschillende invals-
hoeken nagedacht over vragen rond het verbeteren van de 
kwaliteit en de vitaliteit van de Uddelse leefgemeenschap. 
Aandacht werd dan gegeven aan een gezonde leefstijl, de 
mentale gezondheid en een gezonde leefomgeving. Naast 
de SKWH en het Uddels Belang was ook de SVHU soms in 
dit soort processen betrokken. De SVHU ziet het als haar 
missie bij te dragen aan de leefkwaliteit van de Uddelse sa-
menleving. Met steun van de gemeente Apeldoorn en met 
betrokkenheid van verschillende deskundigen werden initia-
tieven genomen om problemen op te lossen en om ruimte te 
geven aan positieve ontwikkelingen. Als dorp mogen we blij 
zijn met de steun, die ons van buitenaf steeds wordt gege-
ven. Het is voor ons  belangrijk, dat door deskundigen wordt 
meegedacht over de vragen, die in ons dorp leven en over de 
problemen, waarmee wij als dorp soms te maken krijgen.  

Het is mij de laatste jaren regelmatig opgevallen, dat het 
vaak ‘kleine’, meer onopvallende dingen zijn, die impact heb-
ben. En die kleine dingen hebben te maken met onze ‘hou-
ding’. Hoe gaan we met elkaar om? Hebben we aandacht 

voor elkaar? Zijn we bereid de ander te accepteren? Staan we 
klaar om de ander te helpen?  
De SVHU heeft veel met vrijwilligers te maken. Wij zien daar-
bij steeds weer, dat onze vrijwilligers, misschien zonder dat 
zij zich dat zelf realiseren, op  een goede wijze bijdragen aan 
de vitale leefgemeenschap ‘Uddel’. Hierbij denken we aan 
de grote verscheidenheid aan activiteiten waaraan zij deel-
nemen; aan de wijze waarop men in de regel met elkaar 
omgaat; aan de vreugde die zo nu en dan wordt gebracht in 
het leven van een dorpsgenoot; aan de bijdrage die zij leve-
ren aan het ontstaan en groeien van onderlinge contacten; 
aan de mogelijkheden die worden geboden om als nieuwe 
dorpsbewoners deel te kunnen uitmaken van de dorpsge-
meenschap; aan het voorkomen of verminderen van gevoe-
lens van eenzaamheid; aan …………
In het boek Spreuken wijst Salomo op een belofte voor ‘een 
zegenende ziel’: zo iemand zal ook zelf worden verzadigd.

     
Kees Roos (voorzitter SVHU) 
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Activiteiten  september t/m december 2020
De activiteiten zijn in de KWH, tenzij anders vermeld. Er zijn vrijwilligers van de SVHU bij betrokken.

Rita Hop-van Luttikhuizen
Coördinator KWH

Op afspraak in KWH: tel. 40 20 10 of 40 18 07 (thuis); 
e-mail: rita.hop@koninginwilhelminahof.nl

Rina de Weerd
Ouderenadviseur

Op donderdag in KWH spreekuur tussen 09.00 en 10.00 uur: tel 40 20 10. 
Op andere dagdelen tel. 06 2501 0474; e-mail: r.deweerd@stimenz.nl

Vrijwillige Hulpdienst: ook voor 
informatie en aanmelden vrijwil-
ligers

SVHU: Bartus Vos (tel. 06 8249 9758; e-mail: secretaris@hulpdienstsvhu.nl) of Kees Roos 
(06 3337 9132)

Advies en informatie Zorg, Welzijn en Wonen Uddel

Welzijnsactiviteiten 
Maaltijden / koffie / boeken Inlichtingen: Meta Hop-van Vliet (tel. 40 12 21)

Maaltijdvoorziening Thuis bezorgen van een maaltijd (prijs is afhankelijk van leverancier)
Alleen op afspraak:
Open Eettafel Dinsdag, woensdag, donderdag om 12.00 uur (€ 6,00 per persoon per keer)
Broodmaaltijd (met soep) Vrijdag om 12.00 uur (€ 4,00 per persoon per keer)
Koffie Inloop Dinsdag t/m vrijdag tussen 10.00 en 11.00 uur (€ 0,50 per kop koffie/thee)

 * Stichting Vrienden vergoedt de kosten gedeeltelijk van Meer Bewegen voor Ouderen. 

Zorgactiviteiten

          

Meer Bewegen voor Ouderen * Inlichtingen: Eef van Roekel-de Ridder (tel. 40 15 16)

Elke woensdagmorgen Van 10.00 tot 11.15 uur in het Blanke Schot (€ 6,50 per maand).

Handwerken Inlichtingen: Jeanne Roos-Labeur (tel. 06 5259 8997)

Elke vrijdagmiddag Van 13.30 tot 15.30 uur in KWH. Creatieve ondersteuning Martha Dibbet.

Mantelzorgbijeenkomst Inlichtingen: Martha van de Kamp-van Lagen (tel. 40 13 78)
22 september (middag) en Het is nog niet bekend of deze bijeenkomsten door kunnen gaan. Nader bericht volgt.
11 november (avond)

Dagbesteding Inlichtingen: Coördinator Petra van den Broek-de Bruin 
(tel. 40 20 10; e-mail: petra.van.den.broek@koninginwilhelminahof.nl) 

Op maandag t/m donderdag 
en op vrijdagmorgen

Na overleg met vermelde Coördinator Dagbesteding; ook kan hierover contact worden 
opgenomen met de Coördinator KWH of de Ouderenadviseur (zie hierboven)

Mannen Inloop (60+)
van 9.30 - 11.30

Inlichtingen: Kees Roos (06 3337 9132) 
De bijeenkomst is in Het Blanke Schot, waar ruimte is voor maximaal 35 personen. 
Koffie/thee: € 0,50 per kop.

7 september Lokale Corona-maatregelen door Nathan Stukker
5 oktober Kringlooplandbouw door Jacob van Vliet
2 november Excursie Gedizo
27 november (vrijdag)* Excursie Alpuro (van 11.30 tot 15.00 uur; inclusief een culinaire try-out)

 * De inloop op de eerste maandag in december vervalt hiermee.
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Uw bijdrage gevraagd voor verhuiskosten 
CO
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De Nieuwsbrief is een uitgave van 
de Stichting Ontmoetingscentrum 
Koningin Wilhelmina Hof (SKWH) te 
Uddel. Deze uitgave is mede moge-
lijk gemaakt door Vereniging Uddels 
Belang. Het blad is gratis en wordt 
verspreid onder alle inwoners van 
Uddel en naaste omgeving.

Redactie
Gerrie Bronkhorst-van Lagen en 
Bernadette van de Kamp (SKWH) 
en Jacob van Vliet (eindredactie), 
en Rita Hop-van Luttikhuizen (coör-
dinator KWH) als adviseur. 

Redactieadres
Redactie Nieuwsbrief KWH
Essenkamp 35 | 3888 LL Uddel
info@koninginwilhelminahof.nl

Dagelijks bestuur SKWH
Gerrie Bronkhorst-van Lagen, 
secretaris
Henk Klaassen, penningmeester
Kees Zwaan, voorzitter

Realisatie blad
Sam van de Ridder

Ontwerp en drukwerk
KRB Reclame, Barneveld

Weergave telefoonnummers
Bij telefoonnummers uit Uddel 
staat niet het netnummer 0577.

Fotografie
Nico van den Broek: pag. 4 
(boven)
Iems Fotografie: pag 3 (boven)
Jacob van Vliet: pag. 1, 4, 5
Bartus Vos: pag. 3

Ongetwijfeld heeft u de afgelopen tijd gehoord dat de Ko-
ningin Wilhelminahof (KWH) haar activiteiten gaat verhui-
zen. In de afgelopen jaren zagen we een toename van de 
belangstelling voor onze activiteiten. Onze bezoekers zijn 
namelijk zeer blij met de activiteiten die wij bieden. Ook 
groeit onze belangrijkste doelgroep, de ouderen in Uddel, 
de komende jaren steeds verder.

Enkele jaren geleden had de KWH plannen voor een op-
knapbeurt van de huidige ruimten. Deze zou ongeveer € 
60.000 kosten en niet leiden tot meer ruimte. Toen deze 
plannen nagenoeg gereed waren kwam de mogelijkheid 
onze activiteiten te verhuizen naar een nieuw apparte-
mentencomplex aan de Uttilochweg. Er is in 2018 besloten 
daarheen te gaan. Hier is meer ruimte (extra belangrijk nu 
we te maken hebben met de 1,5-meter-samenleving), een 
betere parkeergelegenheid, een tuin en terras en voldoen-
de kantoorruimte. De inrichtingscommissie (bestaande uit 
vrijwilligers van de KWH, de SVHU en de Stichting Vrienden 
van de Wilhelminahof) begon al in 2018 met de plannen 
voor de inrichting van onze nieuwe ruimten; het belooft 
erg mooi te worden. D.V. januari 2021 verwachten we onze 
verhuizing te realiseren.

De verhuizing van onze activiteiten kost, naast tijd en inzet 
van vrijwilligers, ook veel geld. We gaan uit van een totaal-
bedrag van € 150.000 voor nieuw aan te schaffen zaken. 
Alle inventaris en keukenapparatuur die nog bruikbaar 
zijn, verhuizen we uiteraard naar de nieuwe locatie. 
Een bedrag van € 50.000 komt uit de reserves en giften die 
de KWH, de SVHU en de Stichting Vrienden eerder ontvan-
gen hebben. Voor de resterende € 100.000 doen we een 
beroep op enkele stichtingen, op fondsen van banken, op 
de provincie Gelderland, op de gemeente Apeldoorn, op de 
kerken en bedrijven in Uddel en op particulieren. Met deze 
investering verwachten we onze activiteiten voor alle in-

woners van Uddel weer jarenlang te kunnen voortzetten.

Graag geven we u een globaal inzicht in de besteding van 
de € 150.000: 
• € 67.000 voor de inrichting van de nieuwe keuken 

(vloer, muren, plafond en aanschaf van de nieuwe en 
verplaatsen van de bestaande RVS-keukeninrichting 
(RVS = roestvast staal) en apparatuur) die onze kook-
sters vijf dagen per week gaan gebruiken. De inrich-
ting moet voldoen aan de strenge HACCP-regeling;

• € 28.000 voor de vloer-, wand- en raambedekking en 
verlaagde plafonds (i.v.m. akoestiek);

• € 23.000 voor de inventaris;
• € 11.000 voor de inrichting van de buitenruimte;
• € 14.000 voor overige zaken (de ringleiding voor slecht-

horenden, WiFi, verlichting etc.);
• € 7.000 is voor onvoorziene kosten.

Wij stellen uw financiële bijdrage zeer op prijs! U kunt deze 
overmaken naar IBAN NL 75 RABO 0303 3322 55 t.n.v. Stich-
ting Vrienden o.v.v. “verhuizing”, of u scant de QR-code in 
de advertentie van de Stichting Vrienden op de achterzijde 
van dit blad en volgt de aanwijzingen bij dat scannen. 
Op onze vernieuwde website 
www.koninginwilhelminahof.nl vindt u enkele tips om uw 
bijdrage fiscaal vriendelijk te geven. We danken u alvast 
hartelijk voor uw financiële bijdrage!

Natuurlijk houden wij u de komende periode op de hoogte 
van de ontvangen en toegezegde bijdragen. 
Heeft u vragen, tips of opmerkingen? Mail of bel dan ge-
rust Kees Zwaan: voorzitter@koninginwilhelminahof.nl of 
06 2019 8460.

Willem Kok (voorzitter Stichting Vrienden)  
Kees Zwaan (voorzitter Koningin Wilhelmina Hof)

Uddelsbelang

Uddelsbelang
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Kunnen we op u rekenen voor een bijdrage in de verhuiskosten 
van de Essenkamp naar de Uttilochweg? 

 
Scan dan onderstaande QR-code 

 
 

	
 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Of maak uw bijdrage over via het rekeningnummer  
NL 75 RABO 0303 332255 

 
Alvast heel hartelijk dank! 

 
 

 

Stichting Vrienden van de Koningin Wilhelminahof   Secretariaat: Aardhuisweg 86 3888 MG Uddel 

e-mail: stichtingvriendenkwh@gmail.com  IBAN: NL 75 RABO 0303 332255  KVK-nummer: 8076802 

Kunnen we op u rekenen voor een bijdrage 
in de verhuiskosten van de 
Essenkamp naar de Uttilochweg?

Scan dan de QR-code hiernaast en maak uw 
bijdrage over.

Of maak uw bijdrage over op 
rekeningnummer: NL 75 RABO 0303 332255

Alvast heel hartelijk dank!

Stichting Vrienden

Stichting Vrienden
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