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Geachte donateur,
Graag willen wij u op de hoogte houden van
de ontwikkelingen in de Hogeweyk en die van
de psychogeriatrische afdeling bij Oversingel.
Met uw donaties hebben wij het afgelopen
jaar weer mooie projecten financieel kunnen
ondersteunen.
Sinds kort behoort de psychogeriatrische
afdeling van Oversingel ook tot onze
vriendenstichting. Wij hopen ook aan hun
wensen tegemoet te komen.
Nu even een terugblik over het afgelopen jaar.
Sinterklaas / Kerst 2017
Deze informatie is alweer van bijna een jaar
geleden, wat gaat de tijd toch snel. Onze
vriendenstichting heeft een financiële
bijdrage geleverd aan het optreden van de
Pietenband op 5 december. En met kerst zijn
er prachtige ‘platte’ kerstbomen aangeschaft
voor in de Theaterzaal.

Soms zijn het de kleine dingen…
Bij Leefplezier raakte men een beetje door de
materialen heen. Dingen slijten en/of zijn
verouderd. Voor de verenigingen, inloop
activiteiten en de feestweken zijn nieuwe
materialen aangeschaft. Waaronder nieuwe
bakblikken, een mixer, verf, kwasten,
tennisnet, turnbal, voetbaldoel, Dvd’s/Cd’s,
voorleesboeken en een platenspeler. Maar
ook wat nieuwe vlaggenlijntjes en gekke
hoedjes voor de feestweken!
Recreatie-activiteiten
Ook dit jaar heeft onze vriendenstichting een
financiële bijdrage geleverd aan de thema
weken. Het waren leuke weken, met veel en
verschillende optredens.
Reuring in de Weyk!
Bijna iedere zondag treedt pianist Otto
Kruiswijk met zijn dochter Ilse op in de
Passage. Deze optredens leveren veel
gezelligheid op voor bewoners en bezoekers.
Dankzij onze donateurs zijn deze optredens
mogelijk!

Kwekerij Vechtwijk verzorgt en sponsort al
een aantal jaren de bloembakken in De
Hogeweyk. Als dank voor dit mooie gebaar
hebben de Vrienden hun een diner
aangeboden in ons mooie restaurant. Hierbij
nogmaals, Vechtwijck bedankt!
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Project Grote Plein
Voorjaar 2019 ondergaat het grote plein een
metamorfose. Wat er gaat gebeuren gaan we
nog niet verklappen. Maar wel kunnen we
meedelen dat onze vriendenstichting hier ook
een bijdrage aan levert.

Periodieke schenking of nalatenschap
Overweegt u om de stichting Vrienden van
Hogewey enkele jaren achter elkaar te
steunen? Bij een jaarlijks bedrag van
tenminste vijf kalenderjaren is het belastingvoordeel het grootst.

Duo-fiets
Soms zijn dingen gewoon aan vervanging toe.
Zo ook de accu van de Duo-fiets die heel
intensief wordt gebruikt. De gebruikers van
de fiets waren blij dat onze vriendenclub voor
een nieuwe accu heeft gezorgd.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met de afdeling fondsenwerving via tel.:
(035) 6 924 093 of fondsenwerving@vivium.nl

Artis kaart
De stichting heeft de Artis kaart verlengd voor
het seizoen 2018/2019. De dierentuin is voor
bewoners van Oversingel (pg) en De
Hogeweyk inclusief hun begeleiders tegen
gereduceerd tarief te bezoeken.
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Met hulp van u!
Uiteraard konden en kunnen alle projecten en
activiteiten alleen mogelijk worden gemaakt
door uw financiële bijdrage! Wij hopen dat u
ons ook dit jaar weer zult ondersteunen,
zodat wij de bewoners van Hogewey en
Oversingel (pg) in de toekomst weer een
aantal extra activiteiten kunnen bieden. Hun
wens is ons doel!
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