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Het jaar 2015 werd afgesloten met oliebollen, gebak-
ken in Geldermalsen en geschonken door de Stichting 
Vrienden. Dit is één voorbeeld van de vele activiteiten 
en festiviteiten die soms geheel en soms gedeeltelijk 
door de Stichting Vrienden van de Zorgcentra financi-
eel worden ondersteund. Andere voorbeelden zijn het 
welkomstbloemetje, de haringkar, het kersen eten in de 
boomgaard, de muziekoptredens en de bingoavonden. 

Het afgelopen jaar is er een nieuw bingoapparaat 
geschonken dat in alle huizen gebruikt wordt. Voor de 
Troelstra-hof is er een nieuwe tuinameublement gekocht 
zodat de bewoners zomers lekker buiten kunnen zitten 
en als het weer het toelaat ook buiten kunnen eten.

Dit is natuurlijk alleen mogelijk dankzij de financiële bij-
dragen die wij van u weer mochten ontvangen. U bent 
voor ons onmisbaar. Namens alle bewoners van deze 
huizen willen wij u daar heel hartelijk voor bedanken en 
u vriendelijk vragen om ook in 2016 weer een bijdrage 
te geven. Tegelijk vragen wij om met ons te zoeken in 
uw buurt, vrienden- en familiekring naar nieuwe begun-
stigers. Elke bijdrage is zeer welkom. 

Voor het komende jaar hebben we als plan om in de 
huizen de deuren van de woningen te beplakken met 
foto’s zodat de indruk wordt gewekt van een Culem-
borgse straat of plein. Een idee is om een wand te 
beplakken met een grote foto van bijvoorbeeld de 
haven en de Veerweg of de Markt. Het zal de sfeer 
zeker verbeteren. Uw financiële ondersteuning is onmis-
baar om dit plan naast de gebruikelijke activiteitonder-
steuning te kunnen uitvoeren. 
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AANMELDINGSBON 
Ik word vriend van de Stichting Vrienden van de Zorgcentra 
Beatrix en Kulenburg en ik steun de Stichting met een gift van:

O   € 15.--     O   € 25.--     O   € 40.--     O   €…….   (vul zelf uw bedrag in) 
Mijn bijdrage is:

O     Eenmalig     O     Jaarlijks, tot opzegging

Betalingswijze:
Betaling is uitsluitend mogelijk per bank of giro;
Ik heb het bedrag overgemaakt op bankrekening:  NL84ABNA0427465729

 t.n.v.  Stichting Vrienden van 
 de Zorgcentra Beatrix en Kulenburg 
 te Culemborg

(Bedrijfs)naam: …………………………………..................................Voorletters:…..…………

Adres: ………………………………………………………..........................................................

Postcode:………………....................... Woonplaats:…………...........………………………… 

Handtekening:………………………......................……....……. Datum:…......………….…….  

Alles ingevuld? Doe dan de bon in een envelop en stuur deze naar:                      
Stichting Vrienden van de Zorgcentra Beatrix en Kulenburg,                                  
Oranje Nassaulaan 46, 4101 JT Culemborg

Het bestuur van de Stichting Vrienden bestaat uit:
Maarten Bongaerts, voorzitter
Karin Oostinga, secretaris
Dick Kuijsten, penningmeester

En de leden:
Karin van de Kar
Adrie Janssen
Dinie Somer


