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Geachte donateur,
Via onze jaarlijkse nieuwsbrief houden wij u
graag op de hoogte van de ontwikkelingen in
De Bolder en De Ruyterstraat en vooral over
de rol van de Vrienden van De Bolder. Uw
donatie hebben wij ook in het afgelopen jaar
weer gebruikt voor financiële ondersteuning
bij verschillende projecten.
Traktatie Koningsdag

Kerstoptreden
Vorig jaar hebben de Vrienden van De Bolder
een kerstmusical kunnen aanbieden aan de
bewoners. En ook dit jaar ligt er weer wat
leuks in het verschiet. De coördinator van het
Uitbureau heeft Mark Kirkenier weten te
contracteren. Mark speelt al piano vanaf zijn
7e jaar en heeft een opleiding in de zorg
afgerond. Door zorg en muziek met elkaar te
verbinden is zijn optreden persoonlijk en
gevarieerd. Rond de kerstdagen komt Mark
naar De Ruyterstraat en naar De Bolder. En
dat is alleen maar mogelijk door uw steun
aan onze vriendenstichting.

Koningsdag 2018 werd natuurlijk ook in De
Bolder en De Ruyterstraat gevierd. Iedereen
hielp mee met het uitdelen van een traktatie
die de vrienden hadden meegenomen.

Verduisteringsgordijn
De Bolder heeft vorig jaar een tovertafel
gekregen. Een heel mooi cadeau waar de
bewoners veel plezier aan beleven. Om nog
optimaler gebruik van de tovertafel te maken
is er een verduisteringsgordijn aangeschaft.
Want hoe lekker een zonnetje ook is, als
deze op de tafel schijnt zijn de afbeeldingen
lastig te zien. Door het verduisteringsgordijn
kan er elke dag gebruik gemaakt worden van
de tovertafel. Ook als de zon schijnt.
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Tuinhuis
Er is een grote wens bij De Bolder, een
tuinhuis. Een ruimte waar bewoners beschut
kunnen ervaren hoe fijn het is om buiten te
zijn. Met een glazen schuifwand zodat er al
vroeg in het voorjaar van het zonnetje
genoten kan worden. Met financiële steun
van Tennisvereniging Huizen, het
Coöperatief fonds van de Rabobank en de
Vrienden van De Bolder is het mogelijk om
het tuinhuis te laten plaatsen.

Periodieke schenking of nalatenschap
Overweegt u om de stichting Vrienden van
De Bolder enkele jaren achter elkaar te
steunen? Bij een jaarlijks bedrag van
tenminste vijf kalenderjaren is het
belastingvoordeel het grootst.
In een nalatenschap de Vrienden van De
Bolder gedenken is een uitstekende manier
om ons werk ook in de toekomst te blijven
steunen.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met de afdeling fondsenwerving via tel.
(035) 6 924 093 of fondsenwerving@vivium.nl

Stichting Vrienden van De Bolder
Het bestuur bestaat uit:
Hans Junggeburt
- voorzitter
Frans Kolk
- penningmeester
Maartje van Weegen - bestuurslid
Ad van der Velde
- bestuurslid
Wij kijken nu al uit naar het voorjaar van
2019, want dan kunnen de bewoners
genieten van het nieuwe tuinhuis.

Met hulp van u!
Uiteraard zijn alle projecten en activiteiten
alleen mogelijk geworden door uw financiële
bijdrage! Wij hopen dat u ons ook dit jaar
weer wilt steunen, zodat wij de bewoners van
De Bolder en de Ruyterstraat ook in de
toekomst weer nét dat beetje extra kunnen
bieden!
Mede namens de bewoners van De Bolder
en De Ruyterstraat, heel hartelijk dank
voor uw steun!
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