
Huisdieren knuffelen, genieten van een 
concert, dansles, zingen met een koor of een 
poffertjes middag. Een greep uit de activitei-
ten die het wonen in Heerewegen zo bijzon-
der maakt. Om juist deze extra’s te kunnen 
blijven  bieden aan de bewoners, is uw hulp 
van harte welkom.

Samen voor extra aandacht, 
huiselijkheid en activiteiten

 Stichting vrienden van  
Heerewegen

Helpt u mee?

 



Over Warande Heerewegen
Warande Heerewegen biedt prettig 
wonen en persoonsgerichte zorg aan 140 
mensen met geheugenproblemen. 
Het wooncentrum is gevestigd op de 
groene en bosrijke Buitenplaats 
Heerewegen. 
Een team deskundigen biedt 
persoonsgerichte ouderenzorg, of het 
nu gaat om eten en drinken, beweging, 
spraak of persoonlijk welzijn. Dagelijks 
zijn er diverse activiteiten op de 
afdelingen. Daarnaast worden centrale 
activiteiten georganiseerd gericht op 
creativiteit, bewegen en muziek.

Iedere bewoner verdient de beste zorg en 
aandacht. Binnen Heerewegen wordt er 
alles aan gedaan om met persoonsgerichte 
zorg de bewoners zich thuis te laten voelen, 
samen met medewerkers en vrijwilligers. 

Het team van Heerewegen vindt het belang-
rijk om het voor de bewoners nog aange-
namer, plezieriger en huiselijker te maken. 
Om net dat extra beetje aandacht te kunnen 
geven, zijn we afhankelijk van onze 
trouwe donateurs, particuliere giften en 
lokale bedrijven. 

De stichting Vrienden van Heerewegen is 
daarom op zoek naar particulieren en 
bedrijven die hieraan bij willen dragen. 

Helpt u mee? 

Extra 
aandacht
Bijvoorbeeld een zelf-
gemaakte verjaardags-
kaart voor elke 
bewoner en contactacti-
viteiten met huisdieren.
 

Extra 
ACTIVITEITEN
Bijvoorbeeld muziek en 
concerten, het haring-
hap festijn en een 
poffertjes middag.

Extra 
huiselijkheid
Bijvoorbeeld bloemen 
op de afdeling, de 
Tovertafel en aankle-
ding woonkamers en 
beneden verdieping.



Op welke manier kunt u bijdragen?
U kunt de stichting Vrienden van 
Heerewegen onder andere op de volgende 
manieren ondersteunen:
-   eenmalige gift 
-   jaarlijkse of maandelijkse bijdrage
-   bijdrage in natura, producten of 
 diensten
-   herdenken via een legaat of nalatenschap

Als u een bedrag wilt overmaken kunt u dit 
doen op bankrekeningnummer 
NL32ABNA0420437754 t.n.v. Stichting 
Vrienden van Heerewegen.

Heeft u vragen over één van de 
mogelijkheden of wilt u overleggen, 
dan kunt u contact opnemen met 
Adriëtte van Veenschoten. 

Zij is bereikbaar via: 06-30900961 
vriendenvanheerewegen@warandeweb.nl  

https://www.warandeweb.nl/vrienden-van-heerewegen/


