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Stichting
Vrienden van Delfshove

Voor nadere informatie
over Delfshove kunt u bij de receptie terecht.

Telefoon 015-2569310

Stichting Vrienden van Delfshove
is via e-mail bereikbaar:

vrienden.delfshove@pietervanforeest.nl
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Stichting Vrienden van Delfshove

Het WoonZorgcentrum Delfshove biedt 
lichte en zware zorg aan circa 120 bewoners. 
Er zijn 60 aanleunwoningen in Tuin- en 
Torengebouw. De 6e etage is in gebruik door 
derden om als Hospice Delft te dienen.
Er is groepsopvang voor bewoners die meer 
begeleiding behoeven. Daarnaast zijn er talrijke 
activiteiten waaraan ook niet-bewoners 
kunnen deelnemen. 

Binnen Delfshove functioneert de Stichting 
Vrienden van Delfshove. Het doel van  
de stichting is om het Woonzorg-centrum 
te ondersteunen op velerlei gebied en 
aanvullende culturele zaken mogelijk te maken 
die niet uit het reguliere budget betaald 
kunnen worden. Ook op ontspanningsgebied 
probeert de Stichting zijn steentje bij te 
dragen. Kortom alles wat het woon- en 
leefklimaat van Delfshove kan bevorderen 
verdient onze Steun. Om dit te bereiken zijn 
‘Vrienden’ nodig die jaarlijks of eenmalig op 
vrijwillige basis een bijdrage geven.

U kunt ‘Vriend’ worden vanaf n 15 per jaar. 
Maar meer mag natuurlijk ook.

Tot 2006 bestond het bestuur van de 
‘Vrienden’ uit vertegenwoordigers van 
de groepen die Delfshove (toen DSHB) in 
1976 hebben gebouwd, speciaal voor buiten-
kerkelijken. Momenteel bestaat het bestuur uit 

vertegenwoordigers van (oud)-medewerkers, 
bewoners of aanleunbewoners. Of gewoon  
iemand die Delfshove een warm hart 
toedraagt. Dit alles als vrijwilliger.

Met de bijdragen van de contribuanten en 
de rente-opbrengst van het bescheiden 
vermogen zijn al veel wensen van Delfshove 
gerealiseerd. Zo is het WoonZorgcentrum 
op diverse plaatsen met kunstwerken en 
wandversiering aangekleed en is er een 
piano voor de recreatiezaal  aangeschaft. 
Ook worden er diverse extra ontspannings-
momenten door de ‘Vrienden’ georganiseerd 
en mogelijk gemaakt.

Delfshove maakt deel uit van Zorginstellingen 
Pieter van Foreest Delft en omstreken.
Door ‘De Vrienden’ kan toch een eigen 
geluid blijven klinken. 

Wilt u vriend worden
van Delfshove?

Geef u dan op bij de receptie of vul deze
strook in. U onvangt dan een nota voor uw
vrijwillige bijdrage vanaf n 15,-- per jaar.
U kunt ook zelf uw bijdrage overmaken.

St. Vrienden van Delfshove
Vorrinkplein 99, 2624 DS  Delft
ING 1747366 - ABN-Amro 42.60.25.229

of contant bij de receptie

Ondergetekende

Naam:                                                m/v/fam

Voorletters:

Adres:

Postcode:

Woonplaats:

geeft zich op als vriend van Delfshove

● maakt zelf bijdrage over

● wil graag nota ontvangen

Handtekening:


