Nieuwsbrief

Stichting Vrienden van Naarderheem

Editie

september 2018

Geachte donateur,
Via onze nieuwsbrief houden wij u graag op de
hoogte van de ontwikkelingen in Naarderheem
en vooral van de rol van de Stichting Vrienden
van Naarderheem. Uw donatie hebben wij ook
in het afgelopen jaar weer gebruikt voor
financiële ondersteuning bij diverse projecten
binnen Naarderheem.

Afscheid van bestuurslid An de Wachter
Maandag 20 augustus jl. heeft mevrouw A.M.
(An) de Wachter afscheid genomen van haar
bestuurlijke functie als secretaris van
‘De Vrienden van Naarderheem’
Onder het genot van een heerlijke lunch werd
An bedankt voor haar jarenlange inzet. En
natuurlijk horen daar ook bloemen bij die
werden overhandigd door de voorzitter
Henk Albers.

Afdeling De Vesting
Mede dankzij onze vriendenstichting konden de
huiskamers op afdeling De Vesting opgeknapt
worden en opnieuw worden ingericht. De
huiselijke inrichting en daarmee het huiselijke
gevoel zal zeker bijdragen aan het welbevinden
van de bewoners.

Huiskamer op afdeling De Vesting

Een informatiezuil in de hal

An de Wachter en Henk Albers

Vivium Woonzorg / Naarderheem
Amersfoortsestraatweg 1 1411 HB Naarden

Goed geïnformeerd zijn is belangrijk. Voor dit
doel is er voor de revalidanten een informatie
zuil in de hal. Er is een speciaal startscherm
gemaakt waar belangrijke info over
Naarderheem alfabetisch staat weergegeven.
T (035) 6 954 411
F (035) 6 950 650
E naarderheem@vivium.nl

www.vivium.nl
KvK 41194729
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De Bechstein vleugel is weer opgeknapt!

Nalatenschap
De Vrienden van Naarderheem gedenken in
een nalatenschap is een mooie en zeer
gewaardeerde manier om ons werk ook in de
toekomst mogelijk te maken.
Periodieke schenking
Overweegt u om de Stichting Vrienden van
Naarderheem enkele jaren achter elkaar te
steunen? Bij een jaarlijks bedrag van
tenminste vijf kalenderjaren is het belastingvoordeel het grootst.
Voor informatie:
tel. (035) 6 924 093 of
fondsenwerving@vivium.nl

De vleugel was aan een opknapbeurt toe. Hij
werd moeilijk bespeelbaar en klonk niet meer
als een klok. Dankzij onze donateurs kon de
renovatie gefinancierd worden door De
Vrienden van Naarderheem. Wij wensen alle
pianisten veel muzikaal plezier met de
Bechstein.
Met hulp van u!
Uiteraard kan en kon dit alles alleen mogelijk
gemaakt worden door uw financiële bijdrage!
Wij hopen dat u ons ook dit jaar weer zult
ondersteunen, zodat wij de cliënten van
Naarderheem ook in de toekomst weer nét
dat beetje extra kunnen bieden. Extra
‘Vrienden van Naarderheem’ zijn altijd van
harte welkom!
Wij danken u hartelijk voor uw steun!
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