
Jaarverslag activiteiten 2018 

Hierbij geven wij graag een overzicht van de gang van zaken binnen onze stichting in 2018 en 

van de activiteiten voor de bewoners die we in dit jaar financieel mogelijk hebben gemaakt. Dit 

samen met Bumet B.V., Geldrop Hippique en Van Hoek Dakbedekking. 

Organisatie: 

• In 2018 bestond het bestuur van stichting Vrienden Zorgcentrum Nicasius (VZN) uit 

voorzitter Peter van Lieshout, penningmeester Willie Rutjens en secretaris Rens Guitjens. 

• Het bestuur zelf vergaderde 11 keer. Er werd 1 keer gezamenlijk vergaderd met de Raad van 

Toezicht (RvT) en er was een gezamenlijk bijeenkomst met de Ambassadeurs en de RvT. 

Daarnaast had het bestuur 2 keer overleg met alleen Teamleider Arie Maas (PG) vanwege ziekte 

van Teamleider Marlies Clermont (Somatiek). Met betrekking tot realisatie van activiteiten was er 

frequent overleg met activiteitenbegeleiders Ragonde Geraets (Somatiek) en Eric Crooijmans 

(PG). 

• Aan de activiteiten voor Somatiek werd steeds ook deelgenomen door aan Nicasius gelieerde 

bewoners van omliggende seniorenwoningen. Ananz heeft deze zorgcontracten medio 

2018  echter overgedragen aan Zuidzorg. Om veilig te stellen dat deze bewoners toch kunnen 

blijven deelnemen aan de  activiteiten binnen Somatiek, is in overleg met de Teamleiding van 

Nicasius daarop besloten om een Activiteiten abonnement VZN in het leven te roepen. De 

abonnementhouders betalen hiervoor een vergoeding aan VZN, die deze inkomsten een op een 

overdraagt aan Nicasius. Dit om de kosten te dekken van door Nicasius aan deze bewoners 

verstrekte drankjes en versnaperingen. Ultimo 2018 kenden we 23 abonnementhouders.    . 

Activiteiten voor bewoners:                

• Vrijdag 12 januari waren veel bewoners aanwezig voor het optreden van Stef Kupers. In een 

overvolle zaal zong hij bekende liedjes. Er werd volop meegezongen en gedanst.  

• Woensdag 31 januari trad accordeonist Hans Bloos op voor bewoners afdeling PG. 

• Woensdag 7 februari genoten de bewoners van een optreden van Trio Mousai. 

• Woensdag 7 februari vierden we binnen Somatiek Carnaval met de Kraaienvangers in zaal 

Rubens. Prins Antoin Delphino d’n 1ste maakte met zijn gevolg zijn opwachting bij de bewoners. 

Het werd een heel gezellige en vrolijke avond met optredens van diverse artiesten. Bij de 

polonaise werd goed meegedaan. 

• Donderdag 15 februari vermaakte violiste Ninia Lazaar de bewoners. 

• Woensdag 21 februari was er muziek van Theo van de Hurk en gitaristen. 



• Vrijdag 23 februari trad violiste Ninia Lazaar op voor de afdeling Somatiek. Begeleid door een 

orkestband bracht zij filmmuziek van George Gershwin en ook andere componisten ten gehore. 

De bewoners luisterden met grote aandacht, maar miste toch wel het meezingen. 

• Woensdag 28 februari vermaakte orgelman Jan Jansen de afdeling PG. 

• Zondag 18 maart bracht dansorkest ’t Orkestje bekende dansmuziek uit de jaren 60 ten gehore. 

De bewoners waande zich in voormalige danszaal “De Parel van Brabant”. Iedereen zong alle 

liedjes uit volle borst mee en ook de beentjes kwamen van de vloer. 

• Vrijdag 23 maart was er een optreden van het blaasorkest Onjeklonje uit Best. Dit orkest wordt 

gevormd door uitsluitend dames maar wel met een man als dirigent. Vol enthousiasme en humor 

speelden zij er op los en de bewoners genoten. 

• Woensdag 14 maart opnieuw een optreden van accordeonist Hans Bloos. 

• Donderdag 22 maart maakte violiste Ninja Lazaar weer haar opwachting. 

• Woensdag 28 maart waren Theo va de Hurk en gitaristen weer van de partij. 

• Woensdag 4 april, 14.30 uur, optreden Jan Janssen.  

• Woensdag 11 april, 19.00 uur, optreden Hans Bloos. 

• Vrijdag 13 april een optreden van Hans Vesterink. Met een perfecte show met zang en muziek 

verzorgde de entertainer een perfecte show. Deze sloot goed aan bij de belevingswereld van de 

bewoners, die met volle teugen hebben genoten. 

• Donderdag 19 april was er weer een optreden Ninja Lazaar. 

• Woensdag 25 april kwamen Theo van de Hurk en gitaristen weer op bezoek. 

• Donderdag 26 april vertrokken de bewoners met de bus naar Leerdam. Hier werd ingescheept 

voor een 4 uur durende bloesemtocht over de Linge. Genoten werd van de mooie omgeving 

maar ook van de uitgebreide lunch aan boord. Ruim voor het avondeten was het gezelschap 

weer thuis. 

• Woensdag 9 mei was er een optreden met zang en muziek door Familie van de Broek. 

• Vrijdag 18 mei genoten bewoners aan sfeervol gedekt tafels van een lekkere High Tea. Tony 

Wijnands gaf daarbij een geweldig optreden. Een scala aan herkenbare liedjes praatte hij aan 

elkaar met leuke verharen. Er werd die middag volop gelachen. 

• Woensdag 23 mei waren Theo van de Hurk en gitaristen weer te gast. 

• Zondag 27 mei werd een mooie huifkartocht door de bossen rond Heeze gemaakt. Meerdere 

bewoners herkenden de plaatsen waar zij als kind gingen spelen. Op de tussenstop bij Café de 



Boerderij in Geldrop genoten de bewoners van de drankjes en hapjes. Hierna reed het 

gezelschap via de Meelakkers weer terug naar Nicasius. 

• Donderdag 31 mei maakte violiste Ninja Lazaar haar opwachting op afdeling PG. 

• Woensdag 6 juni was accordeonist Hans Bloos weer present. 

• Vrijdag 8 juni werd de wandel driedaagse door bewoners en vele vrijwilligers afgesloten met een 

spetterend optreden van de familie van de Broek die er een echt zing- en dansfestijn van maakte. 

• Woensdag 20 juni werd de afdeling PG weer opgevrolijkt door orgelman Jan Janssen. 

• Zondag 24 juni vond een leuke Oldtimerrit plaats, mede mogelijk gemaakt door Traction Avant 

Nederland, afdeling Zuid. De tocht voerde over smalle wegen en door kleine buurtschappen 

richting de Peel. Bij Buitencentrum “De Pelen” in Ospel kon op een zonnig terras even 

“bijgetankt” voor de terugtocht naar Heeze. Het was een geweldige middag. 

• Woensdag 27 juni traden Theo van de Hurk en zijn gitaristen weer op. 

• Vrijdag 29 juni was er een optreden van de Notenkrakers uit Helmond. Dit koor met combo 

verzorgden een 2 uur durende show van liedjes en leuke verkleedpartijen. Alleen 

Nederlandstalige liedjes passeerden de revue. Het was een heel ander optreden dan de 

bewoners gewend waren, maar zij genoten intens. 

• Vrijdag 6 juli het jaarlijkse Midzomer Tuinfeest voor alle bewoners in de binnentuin van Nicasius. 

Met prima weer werd op de diverse terrassen geluisterd naar de zang en muziek van Gerard van 

Kol. Genoten werd van meerdere drankjes, een heerlijke barbecue en een lekker ijsje naar keuze 

van een echte ijscokar. 

• Vrijdag 20 juli was er een optreden van De Grensmuzikanten. Gezien het warme weer hadden de 

vrijwilligers het terras buiten in de tuin ingericht als concertzaal. Heerlijk in de schaduw werd 

genoten van en meegezongen met een scala aan leuke liedjes. 

• Vrijdag 24 augustus was er vanwege voorgaan succes in maart opnieuw een optreden van ’t 

Orkestje. Vooral de Nederlandstalige liedjes werden uit volle borst meegezongen. 

• Woensdag 12 september trad accordeonist Hans Bloos weer op. 

• Vrijdag 14 september was er geslaagd optreden van het Teutenkoor. Met herkenbare liedjes 

brachten zij er de stemming volop in. 

• Dinsdag 18 september was violiste Ninja Lazaar weer van de partij. 

• Vrijdag 21 september verzorgden Vissersvrouwen aan de kade uit Nuenen een gezellige 

zangmiddag. Vele liedjes over de zee en de vissers werden ten gehore gebracht in het 

Nederlands, Engels en Duits. 

• Woensdag 26 september was er een optreden van Theo van de Hurk en gitaristen.  



• Woensdag 10 oktober bracht accordeonist Hans Bloos weer zijn muziek. 

• Zondag 14 oktober werd een bezoek gebracht aan Manege Meulendijks voor het bijwonen van 

de Grand Prix Dressuur. Dit op uitnodiging van Geldrop Hippique. Als ware VIP-gasten werden 

bewoners en begeleiders verwend met de nodige drankjes en hapjes. 

• Woensdag 17 oktober weer een optreden van Jan Janssen. 

• Vrijdag 19 oktober maakte smartlappenkoor Rooise Dommelklanken haar opwachting. Zij 

verzorgden een gezellige en ontspannende zangmiddag voor de bewoners. Alleen heel bekende 

smartlappen werden ten gehore gebracht. 

• Woensdag 31 oktober waren Theo van de Hurken gitaristen weer present.  

• Vrijdag 9 november verzorgden de 6 dames van Golde Liesjes uit (Horst) America een geweldige 

muzikale middag. Zowel de zang alsmede de acts sloegen geweldig aan. 

• Woensdag 21 november trad Trio Musai weer op. 

• Woensdag 28 november opnieuw Theo van de Hurk en gitaristen. 

• Vrijdag 30 november verzorgde Stef Kupers een geweldige middag voor de bewoners. Volop 

liedje die iedereen kon en wilde meezingen. De beentjes kwamen van de vloer.  

• Dinsdag 4 december Sinterklaasviering met Rob en Kelly in zaal Rubens en een aangepaste 

viering met Hans Bloos binnen de afdeling PG. Beide vieringen met lekkers en cadeaus, mede 

mogelijk gemaakt door Bumet B.V.  

• Zaterdag 15 december het traditionele kerstconcert door combo en koor Lanara voor Bewoners, 

vrijwilligers en mantelzorgers in de grote zaal van ’t Perron. De zaal was tot de laatste plaats 

bezet. Lanara verzorgde een mooie kerstshow die mede mogelijk werd gemaakt door Van Hoek 

Dakdekkingen. 

• Zondag 16 december was er een mini kerstconcert door de blazersgroep van Fanfare St Nicasius 

in de binnentuin van Nicasius. Vanuit de woonkamers konden de bewoners genieten van de 

sprankelende en herkenbare kerstmuziek. 

• Zondag 23 december miniconcert van Van Huere Zegge in Charles Dickens outfit. Zij deden dit 

geheel is stijl van “Charles Dickens”. Voor de 4 huiskamers brachten zij hun kerstmuziek ten 

gehore. Ook speelde zij nog in het centrale gedeelde van de tuin voor de bewoners van de 

afdeling Somatiek. Dit miniconcert werd met veel enthousiasme en applaus ontvangen. 

Voorts werd er dit jaar 21 keer een tochtje georganiseerd met een taxibusje waaraan steeds 6 

bewoners konden deelnemen. VZN financiert hiervan de koffie/thee met gebak 

een het grootste deel van de taxikosten. 

Daarnaast stelt VZN vanuit de bijdrage van Rabobank "Steuntje in de Rug" ook budget 

beschikbaar aan de woensdag wandelgroep voor een maandelijkse consumptie. 



VZN betaalt de benodigde materialen voor de maandelijkse bloemsiermiddagen. 

Tot slot draagt VZN ook bij aan de sfeer in en om Nicasius door voor de bewoners te te zorgen 

voor zakjes eitjes met Pasen, chocolade klokjes met Kerstmis en mooie kerststukjes in de zalen 

van Somatiek en alle huiskamers van de PG. 

  

Bovenstaand programma kan door VZN worden gefinancierd dankzij de jaarlijkse bijdragen van 

onze ambassadeurs, vrienden en donateurs en de incidentele schenkingen van familie van 

bewoners. Daarvoor mede namens de bewoners onze hartelijk dank. 

  

Samen met activiteitenbegeleiding Nicasius denken we hiermee als VZN een mooi 

jaarprogramma te hebben gerealiseerd waaraan de bewoners van Nicasius en bewoners van de 

omliggende seniorenwoningen weer veel plezier hebben beleefd. 

  

Namens bestuur Vrienden Zorgcentrum Nicasius 

 

Rens Guitjens 

10 januari 2019 
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