Spaarne Gasthuis krijgt 'eigen' tulp

—
In aanloop naar het Bloemencorso Bollenstreek heeft het
Spaarne Gasthuis een eigen tulp gekregen: de Spaarne
Gasthuis Tulp. De Spaarne Gasthuis Tulp werd op maandag 18
april gedoopt door Peter van Barneveld, voorzitter van de raad
van bestuur van het Spaarne Gasthuis.
Verbondenheid met regio
De Stichting Vrienden Spaarne Gasthuis heeft het Spaarne
Gasthuis de tulp aangeboden. Linda de Groot, voorzitter van de
Stichting Vrienden: “Het Spaarne Gasthuis heeft een belangrijke
regionale functie en voelt zich verbonden met de mensen die er
wonen. Van de Bollenstreek, Haarlemmermeer tot Haarlem en
omgeving. Met de doop van de tulp wordt hier uiting aan gegeven.
De kleur van de tulp is warm roze en staat voor zorgzaamheid, een
kwaliteit die goed past bij het Spaarne Gasthuis als gastvrij
ziekenhuis.”
Bloemencorso 2016
De Spaarne Gasthuis Tulp is te zien tijdens het Bloemencorso
Bollenstreek op vrijdag 22 en zaterdag 23 april 2016. Als gastvrij
gebaar deelt het ziekenhuis de Spaarne GasthuisTulp op vrijdag 22
april ook uit aan patiënten.

Bedankt

—
Meerwinkel
Voor hun bijdrage aan de
afdeling verloskunde.
Attend
Voor de twee
prinsessenstoelen voor de
kinderafdeling.

Rabobank nieuwe
samenwerkingspartner
—
Rabobank Haarlem en omstreken en Rabobank
Regio Schiphol onderstrepen het belangrijke werk
van de Stichting Vrienden Spaarne Gasthuis en
zijn daarom samenwerkingspartners van de
Stichting geworden. Ze sloten daarvoor een
driejarig sponsorcontract af, waarmee zij ieder jaar
een bedrag ter beschikking stellen aan de
Stichting.
Lex Vonk, Manager Private Banking Rabobank
Haarlem en omstreken: "Vanuit onze coöperatieve
identiteit zien wij veel in de ambities van Stichting
Vrienden van het Spaarne Gasthuis om
ziekenhuisbezoek aangenamer te maken dan middels
de basale dienstverlening. Daarnaast hebben wij veel
kennis te bieden aan medici en vrije
beroepsbeoefenaren. Daarom willen wij graag meer
zichtbaar zijn met onze dienstverlening via onze
Medicidesk."
De symbolische ondertekening van het contract vond
plaats tijdens de laatste Net erkbi eenk st an de
Stichting. p de f t an links naar rechts: e V nk
end
s en uud an Hecke Rayondirecteur
Haarlemmermeer Rabobank Regio Schiphol).

Stichting DaDa
Voor de girafjes voor de
Spoedeisende Hulp.
Stichting Weeshuis der
Doopsgezinden
Voor de bijdrage aan de
nieuwe
kinderbehandelkamer.
Stichting Kinderfonds Van
Dusseldorp
Voor de bijdrage aan de
nieuwe
kinderbehandelkamer.
De Menken Keuken:
Voor de bijdrage aan de
nieuwe
kinderbehandelkamer.
Radisson Blu Amsterdam
Airport
Voor de bijdrage aan het
nieuwe Moeder
Kindcentrum.

Agenda

—
Weekend van 22 t/m 24
april: Bloemencorso
Bollenstreek

Golf mee voor het Spaarne Gasthuis!

—
Sportief genieten van 18 holes op een nazomerse
dag, netwerken met regionale ondernemers,
heerlijk eten, een veiling met verrassende
veilingstukken en nog veel meer activiteiten. Dat
zijn de ingrediënten voor het eerste golftoernooi
van Stichting Vrienden Spaarne Gasthuis op 22
september 2016 van 10.00 uur tot 22.00 uur op de
Haarlemmermeersche Golfclub.
Door mee te spelen zet u zich in voor het Spaarne
Gasthuis. Het Spaarne Gasthuis gaat voor elke patiënt
tot het uiterste. Welke weg zij ook moeten gaan, hoe
moeilijk ze het ook hebben. Stichting Vrienden helpt
om deze mooie ambitie waar te maken en zorgt voor
de grote en kleine extra's. Extra's om patiënten en hun
naasten nog gastvrijer te laten voelen maar waar het
ziekenhuis zelf de financiële middelen niet voor heeft.
Want het Gasthuis is er voor ons allemaal!
Schrijf u nu in!
Bent u golfer en zet u zich hier graag voor in? Schrijf u
nu in! Koop een flight voor vier pers nen
r € 1095.
Per pers n inschri en kan natuurli k k
r € 295.
Voor beginnende golfers is er een dagvullende
g lfclinic
r € 175 per persoon. Lunch,
diner, activiteiten en deelname aan de veiling zijn bij
uw inschrijving inbegrepen.
Korting
Als u zich vóór 1 juni aan eldt kri gt u € 100 k rting
p een flight f € 95 k rting als u indi idueel
deelneemt. Aanmelden kan via Wendy Roos,
vrienden@spaarnegasthuis.nl.
Tot ziens op 22 september!

Het Spaarne Gasthuis
neemt dit jaar met een
versierde auto deel aan het
Bloemencorso Bollenstreek.
Informatie over het corso en
de route die de
praalwagens rijden kunt u
vinden
op www.bloemencorsobollenstreek.nl/nl/.
Donderdag 28 april:
opening Islamitische
Gebedsruimte
De Islamitische
Gebedsruimte in
Hoofddorp is verbouwd en
opnieuw ingericht. Op
donderdag 28 april 2016 is
de officiële heropening. Wij
nodigen u van harte uit om
hierbij te zijn! U bent vanaf
16.00 uur welkom in
restaurant De Stroming,
begane grond Spaarne
Gasthuis Hoofddorp.
Zaterdag 21 mei: Moonlight
Ladies Run 2016
Zaterdag 21 mei is
de tweede editie van
Moonlight Ladies Run.
Met uw deelname aan de
Moonlight Ladies Run
steunt u de afdeling
cardiologie van het Spaarne
Gasthuis in Hoofddorp.
Meer informatie en
aanmelden? Kijk op
www.moonlightladiesrun.nl.

Roefeldag in het Spaarne Gasthuis

—
Al bijna 25 jaar wordt er door kinderen van de
basisschool en de eerste klassen van het
voorgezet onderwijs geroefeld. Roefelen is een
Vlaams woord en betekent ontdekken of snuffelen.
Tijdens een roefeldag nemen kinderen een kijkje
achter de schermen bij bedrijven, winkels, instellingen
en organisaties en helpen zij waar mogelijk actief mee.
Hierdoor maken ze al jong kennis met allerlei
verschillende beroepen.
Arm gebroken
Op woensdag 6 april werd er in het Spaarne Gasthuis
geroefeld. De vraag was: wat gebeurt er als je naar het
ziekenhuis moet omdat je je arm hebt gebroken? De
leerlingen kregen eerst limonade en een donut in het
restaurant en maakten daarna een rondje langs de
Spoedeisende Hulp en het laboratorium in Hoofddorp.
Onverwachte resultaten
Het afsluitende bezoek aan de Gipskamer leidde
er lgens t t n er achte resultaten…Hier aakten
we natuurlijk een foto van.

Donderdag 22 september:
1e golftoernooi Stichting
Vrienden
Het eerste golftoernooi van
de Stichting Vrienden
Spaarne Gasthuis is op 22
september 2016. Meer
informatie vindt u verderop
in deze nieuwsbrief.
Opening Lichttuin
De opening van de
Lichttuin bij het Spaarne
Gasthuis Hoofddorp is op
Allerzielen, 2 november
2016. Meer informatie over
de opening volgt.
Save the date!
De volgende
Netwerkbijeenkomst voor
Bedrijfsvrienden van
Stichting Vrienden Spaarne
Gasthuis is op donderdag
23 juni 2016. Zet de datum
alvast in uw agenda. Meer
informatie volgt.

Ikea Haarlem schenkt knuffels aan
kinderafdeling

—
Ook in 2015 doneerde de IKEA Foundation voor elk
verkocht pluchen speelgoedbeest of kinderboek 1
euro aan onderwijsprojecten van UNICEF en Save
the Children.
Inmiddels is er 77 miljoen euro gedoneerd aan 99
projecten in 46 landen en genieten 11 miljoen kinderen
in landen als Rwanda, Sierra Leone en Bangladesh
beter onderwijs.
De boeken en knuffels kunnen ook worden gedoneerd
aan een lokaal goed doel. IKEA Haarlem verzamelde
tassen vol knuffels en koos ervoor om deze aan de
kinderafdeling van het Spaarne Gasthuis te geven. Dit
gebeurde op 27 januari jl.
Op de foto, van links naar rechts: Job Engelen,
Kinderafdeling IKEA Haarlem, Laura, Kinderafdeling
Spaarne Gasthuis Haarlem Zuid en Phileine.
Tack så mycket aan alle klanten en medewerkers van
IKEA Haarlem!

Lenteconcert

—
Op 5 april werd in de kerkzaal van het
Spaarne Gasthuis Hoofddorp het
Lenteconcert gespeeld.
Marianne Granneman en Arjen Noordzij,
respectievelijk radiodiagnostisch laborant en uroloog
in het Spaarne Gasthuis, speelden op fluit en orgel
onder andere De Vier Jaargetijden van Antonio
Vivaldi.
Veilingstuk
Dit concert werd als veilingstuk aangeboden
tijdens een wervingsavond in de actieperiode die
het ziekenhuis in december 2014 hield voor
Serious Request. Wiegerinck Architecten,
ontwerper van het voormalig Spaarne Ziekenhuis
en tevens bedrijfsvriend van de Stichting
Vrienden Spaarne Gasthuis was tijdens deze
avond de hoogste bieder.
Fijne avond voor patiënten en Vrienden
Het concert werd hierna teruggegeven aan het
Spaarne Gasthuis zodat de patiënten een fijne
avond konden beleven. Gelukkig waren veel
patiënten in de gelegenheid om te komen
luisteren. Ook de Vrienden van het Spaarne
Gasthuis waren uitgenodigd en zij kwamen in
groten getale.

Fusie een feit

—
De fusie van Stichting Vrienden Spaarne Gasthuis
en Stichting Vrienden van het Kennemer Gasthuis
is een feit.
Stichting Vrienden van het Kennemer Gasthuis was
een stichting die sinds 1993 bestond, maar de laatste
jaren eigenlijk een slapend bestaan leidde. Na de fusie
van het Kennemer Gasthuis met het Spaarne
Ziekenhuis was de fusie tussen beide
Vriendenstichtingen eigenlijk een logische, volgende
stap.
Het zittende bestuur is aangevuld met twee nieuwe
bestuursleden: Aart Beeker, oncoloog in het Spaarne
Gasthuis en Martin de Vries, ondernemer uit Haarlem.
Wij wensen de twee nieuwe bestuursleden veel succes
toe bij het uitoefenen van hun nieuwe taken!

Brigitta in actie!

—
Brigitta van Huet loopt op zondag 4 september
2016 tijdens de Haarlemmermeer Run de halve
marathon. Met haar deelname zamelt zij
geld in voor de buitentuin van de dagverpleging en
polikliniek oncologie van het Spaarne Gasthuis in
Hoofddorp. Brigitta is zelf patiënt geweest in het
Spaarne Gasthuis.
Brigitta: “ ui zes aar geleden ben ik gaan hardlopen
met één wens: ooit een actie organiseren voor mensen

die getroffen zijn door kanker. Ik wilde graag een actie
organiseren voor een gericht doel. Vandaar dat ik heb
gekozen voor de dagverpleging en polikliniek
oncologie van het Spaarne Gasthuis in Hoofddorp. Dit
is het ziekenhuis waar ik zelf ook ben behandeld en
waar ik elke drie maanden ben voor controles en
bloedonderzoek. En het is het ziekenhuis waar ik
erk.”
Voor haar inzamelactie maakt Brigitta gebruik van het
crowdfundingplatform Justgiving.nl.
Wil je Brigitta steunen? Ga dan naar haar actiepagina
op www.justgiving.nl/nl/brigitta

Colofon
Dit is een uitgave van Stichting Vrienden Spaarne Gasthuis in samenwerking met het Spaarne Gasthuis.
Voor vragen, aanmelding of een adreswijziging kunt u contact opnemen met Wendy Roos of Klaas-Jan Gorter,
(023) 224 2083, vrienden@spaarneziekenhuis.nl. Stichting Vrienden Spaarne Gasthuis heeft de ANBI-status.
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Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen?
Dan kunt u zich hier afmelden.

