
 
Verslag Stichting Vrienden Retraitehuis Uden 2018 

De Vriendenstichting geeft in dit verslag de activiteiten weer van 2018. 
 
Ujese Paos Rally  

Op tweede Paasdag was het een hele drukte met de inschrijving voor de Ujese Paos Rally, die ook dit 
jaar is georganiseerd door de Lions Club Uden/Veghel. De opbrengst komt weer ten goede van de 
bewoners van Het Retraitehuis en de bezoekers van het Pieter BrueghelHuis te Veghel. De bewoners 
hebben de rally-deelnemers van 57 equipes met enthousiasme uitgezwaaid.  
 
Muzikale middag  

Zangeres Simone Slegers zorgde op 26 april met haar warme stemgeluid en persoonlijke presentatie 
voor een prachtige muzikale middag. Haar optreden liet de harten van vele bewoners sneller kloppen. 
 
Wensboom  

Met Pasen heeft de Vriendenstichting de bewoners een Paasattentie aangeboden. De Paashaas 
zorgde voor chocolade eitjes in D'n Blauwe Engel en voor een dikke knuffel voor een bewoonster. 
De bewoners en de vrijwilligers van het schilderclubje hebben het Museum voor Regilieuze Kunst 
bezocht. Tijdens de muzikale middag werden 5 zusters met een boek verrast en werd de duo-fiets 
aangeboden. Met een bewoner werd gefietst door het mooie groenrijke Maashorst. Er volgden 
uitstapjes naar Kevelaer, Handel en Den Bosch voor een bezoek aan de Sint Jan en naar de Udense 
markt met een koffiestop en iets lekkers. Een bewoner werd verrast met een ijsje en met een 
emmertje zand met schep om hem te laten dromen over zijn wens naar een strand. 
 
Uitstapje met de Lions Club Uden/Veghel 
Op 8 september heeft de Lions Club Uden/Veghel met de Stichting Vrienden Retraitehuis Uden een 
bewonersuitstapje georganiseerd. Vele bewoners vertrokken vanaf het station Retraitehuis met 2 
treinen voor een rit door de omgeving van Uden. Het was een gezellige activiteit. 
 
Rabobank Clubkascampage 
Op 14 november ontving de Vriendenstichting een bedrag van € 368,23. Een mooi bedrag met dank 

aan onze stemmers. 

 
Kerstmarkt 
De opbrengst van de kraam met lekkernijen en met de Laverhofspirit in de vorm van flessen rode of 

witte wijn zorgde voor een mooi bedrag, dat geschonken is aan de bewoners.  

 
Project goede doelen Specsavers 
Wat de opbrengst is van de gespaarde munten, horen we in 2019. 
 
Bekendmaking goede doelen Fonds Cohesie Hendriks Coppelmans 

Het project van de Vriendenstichting betreffende een Ontmoetings- en bewegingstuin is gekozen voor 
het goede doel. Gewacht wordt wat de uitslag van de stemming is. 
 
Afsluiting 2018  
De cliënten wensten wij fijne Kerstdagen en een goed 2019 met vele geluksmomenten. 
 
Bestuur Vriendenstichting 
Ellen Alofs, voorzitter, Marcel Loeffen, penningmeester, Tineke Verkuijlen, secretaris 
Marjo Paalman en Rianne Vollenberg. 
 


