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Bestuursvergaderingen
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26 Januari
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Aanvang 13.30 uur in De Spil

Van het Bestuur.
Het zijn vreemde en ook moeilijke tijden.
Het Corona virus heeft ons allemaal in zijn greep.
Kloosterakker volgt in alle denkbare scenario’s de richtlijnen van
het RIVM.
Dat betekent ook weinig activiteiten in De Treffer.
Ondanks de beperkte mogelijkheden hebben we als bestuur toch
iets kunnen doen voor onze bewoners .
Om de Paasdagen op te vrolijken hebben alle woningen een
heerlijk paasbrood ontvangen. In augustus hebben we nogmaals
de IJscokar gehuurd van Limburgia. Alle bewoners en
medewerkers konden genieten van een heerlijk ijsje
De Dickens Kerstmarkt hebben we echter opnieuw moeten
afblazen. Het was onzeker hoe we ervoor zouden staan in
december. Het lijkt erop dat dat in de huidige situatie een juiste
keuze is geweest.
Ook het bestuur van de Stichting Vrienden van Kloosterakker wil
hun complimenten overbrengen aan een ieder binnen
Kloosterakker die hun uiterste best doen het virus buiten de deur
te houden en de moed er met elkaar in te houden.
Wij wensen u allen veel kracht en creativiteit toe!
Kerst 2021
Nog maar een paar weken dan is het Kerst .
Helaas ook dit jaar geen Dickens markt binnen Kloosterakker.
In de Nieuwsflits heeft u kunnen lezen dat er dit jaar een
Kerstwinkeltje zou komen.
Maar i.v.m. Corona hebben we ook dit helaas moeten afblazen.
Om de vele artikelen toch te kunnen verkopen hebben vrijwilligers
een pakket samen gesteld en naar de woningen gebracht onder
het mom “We brengen de winkel naar U toe!”
Zo kan een ieder zelf even winkelen en een mooi kerstcadeau
inslaan. De opbrengst van de verkoop gaat naar de Stichting
Vrienden van Kloosterakker.
We gaan wel, net als voorgaande jaren Kloosterakker weer gezellig
aankleden /versieren om in Kerstsferen te komen .

Vacatures Bestuur

Even voorstellen….

Wellicht heeft eenieder in de
Nieuwsflits reeds gelezen dat er
vacatures zijn ontstaan in ons
bestuur.
Het speelt al enige tijd en het
blijft lastig om deze vacatures in
te vullen.
Toch willen we graag onze
activiteiten voor de bewoners
voortzetten.
Om dit ook in de toekomst te
kunnen blijven doen vragen wij
U om er eens over na te
denken om het bestuur te
komen versterken.
Inmiddels is er een nieuwe
secretaris Janny Veening.
Welkom Janny!
Ook hebben zich 2 kandidaten
gemeld, waar wij heel blij mee
zijn.
Binnenkort gaan we met deze
mensen in gesprek.

Mijn naam is Janny Veening en sinds kort maak ik deel uit van het
bestuur.
Ik ben 68 jaar en woon nu ruim een jaar in Kloosterveen.
Ben getrouwd met Klaas, hij heeft Alzheimer en woont in
Kloosterakker.
Mijn grootste hobby is het lezen van thrillers en diamond painting.
Onze gezamenlijke hobby was reizen, vooral naar Azië
Met name naar India waar we 3 pleegkinderen hebben,
2 pleegdochters en een manneke met het syndroom van Down.
22 jaar zijn we naar India gegaan, hebben we gewoond en wilden
we blijven wonen, leven en sterven, tot meneer Alzheimer in ons
leven kwam, toen veranderde de wereld.
In mijn jonge jaren was ik bloemist, naderhand heb ik me
omgeschoold voor administratief werk, secretarieel,
boekhoudkundig en medewerker binnendienst.
Alle 3 omdat ik niet kon kiezen.
Daarna jaren gewerkt op de afdeling Documentatie beheer bij een
medisch bedrijf.
Ik hoop met veel plezier dit werk te gaan doen en me actief in te
zetten voor alle bewoners én medewerkers van Kloosterakker.

Douwe Egberts punten
Wilt U Douwe Egberts punten
voor ons sparen?
Deze punten kunt U in een
envelop in de ideeënbus van de
Stichting Vrienden
Kloosterakker deponeren.
Deze vindt U in de hal van de
ingang naar de Treffer.
Alvast bedankt

Colofon
Deze nieuwsbrief wordt uitgegeven door de
Stichting Vrienden van Kloosterakker en verschijnt twee keer per
jaar (in het voorjaar en het najaar).
In de nieuwsbrief wordt teruggeblikt op en vooruitgekeken naar het
werk van de stichting.
De stichting is opgericht 22 november 2011 en heeft de ANBI
status.
KvK nr. 54026199
Wilt u doneren aan de Stichting Vrienden van Kloosterakker?
Dat kan op rekeningnummer
NL57 RABO 0301 3950 04
t.n.v. Vrienden van Kloosterakker
Email: kveening@home.nl
website: www.kloosterakker.nl
Wij wensen u allen fijne feestdagen en een gezond 2022

