Verslag van uitgeoefende activiteiten van Stichting Vrienden van Theodotion

-Uitstapjes geven iets om naar uit te kijken en een heerlijke herinnering als we weer
thuiskomen, zoals een high tea op kasteel Groeneveld, een museumbezoek en dagjes
vissen. Ook de rondrit om te kijken naar de kerstverlichting in Laren is altijd weer een feest.
-Evenementen in huis (decentraal): de speciale middagen voor verschillende afdelingen,
zoals een high tea in de eigen binnentuin in de zomerzon, opgevrolijkt door een accordeonist
die vele bekende liedjes zong.
-Evenementen in huis (centraal): in De Ridderzaal werd de Indische middag georganiseerd,
waar onder meer heerlijke satés, gemaakt in onze mobiele keuken, werden aangeboden. En
ook de bruidsmiddag, de modeshow van prachtige bruidsjurken met een expositie van oude
trouwfoto’s van onze eigen bewoners. Tijdens de jaarlijkse playbackshow treden
medewerkers van Theodotion op.
-De feestelijke opening van de expositie van onze ‘huiskunstenaars’, de bewonersclub van
schilders en schilderessen. Een opening met uiteraard een hapje en een drankje, zoals het
hoort! De schilderijen hangen 3 maanden in huis, daarna volgt de volgende expositie.
-De kerstdiners worden omlijst door mooie harpmuziek en sfeervolle kerstversiering, die door
de Vrienden zijn betaald. Dit zijn duidelijke voorbeelden van waardevolle extra feestelijke
bijdragen aan het dagelijks leven.
-Zaken die voor meer comfort en meer welzijn voor de bewoners zorgen, welke door de
Stichting Vrienden van Theodotion zijn aangeschaft, zijn bijvoorbeeld voetenbankjes die hulp
bieden bij het revalideren, een computerbingo, een seniorencomputer incl. abonnement in
het internetcafé en het vogelvoer voor het bijvoeren in de winter, van de vogels die in onze
tuin wonen.
-Jaarlijks terugkerende zaken:
-

Abonnementen op kranten en tijdschriften voor de leestafel
Lidmaatschap Singer in Laren
Wekelijks verse bloemen op de tafels in restaurant De Ridderzaal
Bloemstukken op hoogtijdagen
Wisselende zijden bloemstukken, afgestemd op het jaargetijde
Wisselende tentoonstellingen van muurdecoraties
Bewonersuitjes met de bus naar verschillende bestemmingen
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