
Verpleeghuis Krönnenzommer

Stichting Vrienden 
van ZorgAccent  
Hellendoorn/Nijverdal

Woonzorgcentrum De Parallel

Woonzorgcentrum De Hoge Es
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Woonzorgcentrum De Blenke



Denken in mogelijkheden
Wat wilt u, wat kunt u nog zelf en waar heeft 
u hulp bij nodig? Omdat ieder mens uniek is, 
kijken we samen met u naar uw wensen en de 
mogelijkheden. Zodat u zo lang mogelijk kunt 
blijven leven op de manier zoals u dat wilt. Of 
het nu gaat om zorg, advies, hulp, gemak of 
ontspanning, ZorgAccent denkt in mogelijkheden.
 
Wij vinden het belangrijk dat u zich prettig voelt 
bij onze organisatie. Daarom staan uw wensen, 
veiligheid en privacy centraal bij alles wat wij 
doen. Bovendien profiteert u van onze ervaring 
van meer dan 100 jaar! En dat in het hele 
gebied tussen ruwweg de gemeenten Almelo, 
Hellendoorn, Tubbergen, Rijssen-Holten, Wierden 
en Twenterand. 

‘Ieder 
mens
is uniek’



Stichting Vrienden van 
ZorgAccent 
Hellendoorn/Nijverdal
De Stichting Vrienden van ZorgAccent Hellendoorn/Nijverdal zorgt voor 
leuke extra’s voor de bewoners en cliënten van de woonzorgcentra 
en verpleeghuizen, die binnen de exploitatie van de locaties niet te 
realiseren zijn. Dankzij giften en legaten die de stichting in de loop 
van de jaren heeft ontvangen kan zij steun verlenen in geld, in natura 
of op andere wijze. 

Voor wie?
De Stichting Vrienden van ZorgAccent Hellendoorn/Nijverdal zet zich in 
voor de bewoners van de woonzorgcentra en verpleeghuizen:
• De Parallel te Nijverdal
• De Hoge Es te Nijverdal
• De Blenke inclusief verpleeghuisdependance Duivecate te Hellendoorn
• Krönnenzommer te Hellendoorn 

Doel
De Stichting Vrienden stelt zich ten doel de onderlinge contacten 
van bewoners te bevorderen om te voorkomen dat mensen 
geïsoleerd raken. Daarnaast wil de Stichting Vrienden een bijdrage 
leveren aan een goed en plezierig woon- en leefklimaat binnen deze 
woonzorglocaties.
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Bereikte resultaten
Dankzij de financiële steun van de Stichting Vrienden zijn onder andere 
de volgende zaken gerealiseerd:
•  financiële bijdrage voor de afwerking van de inrichting van de 

belevingsgang, afd. Schulenborgh (Krönnenzommer)
•  financiële bijdrage voor het realiseren van een overkapping voor 

de bewoners van de huiskamers 'De Boshoeve' en 'De Uitkijk' 
(Krönnenzommer)

•  financiële bijdrage van diverse activiteiten op diverse locaties, zoals 
optredens van diverse artiesten, georganiseerd door het Uitburo 
van ZorgAccent

•  financiële bijdrage aan de Dagbesteding van De Plataan voor de 
aanschaf van een braintrainer

•  financiële bijdrage in de aanschaf van klinkers en blokkken ten 
behoeve van de bloembakken van de binnentuin bij afdeling 
Eelerhof (Krönnenzommer)

•  financiële bijdrage in de aankoop van een nieuwe recreatie-bus 
voor algemeen gebruik binnen ZorgAccent. De andere helft is 
gefinancierd door de Moederstichting

•  financiële bijdrage aan een overkapping boven het terras bij de 
huiskamer De Dors/afdeling Haarlerhoek (Krönnenzommer)

•  financiële bijdrage aan het plaatsen van een terrasscherm bij de 
afdeling Haarlerhoek, huiskamer De Herve (Krönnenzommer)

•  verlenging van 4 voetbalkaarten van FC Twente voor alle cliënten 
van het dr. Vos Paviljoen (Korsakov)

•  financiële bijdrage in de aanschaf van een Tovertafel voor onder 
andere huiskamer Loohekke, Havezathe (Krönnenzommer)



Meer vrienden, meer mogelijk
U begrijpt dat voor deze activiteiten financiële middelen nodig zijn.  
De Stichting Vrienden is hiervoor afhankelijk van giften van 
particulieren, kerken en bedrijven. Om ons ook in de toekomst in te 
kunnen blijven inzetten voor ‘onze bewoners’, zijn nieuwe donateurs 
maar ook eenmalige giften van harte welkom!

Aanmelden
Wilt u zich aanmelden als nieuwe donateur? Fantastisch!  
Vult u dan het aanmeldingsformulier/ machtigingskaart in.

Aanmeldingsformulier / machtigingskaart 

Ondergetekende, 
Naam:         ………………………………………
Adres:         ………………………………………
Postcode: ………………………………………
Plaats:  ………………………………………
Telefoon: ………………………………………

meldt zich aan als donateur van de Stichting Vrienden van ZorgAccent 
Hellendoorn/Nijverdal en verleent hierbij tot wederopzegging  
machtiging om jaarlijks een bedrag ter grootte van € …...…*) af  
te schrijven van: 
    
Bankrekeningnr: ............................................... 
  
Girorekening:  ...............................................

Datum:   ...............................................  

Handtekening:  ............................................... 
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Stuur de ingevulde verklaring naar:
Stichting Vrienden van ZorgAccent Hellendoorn/Nijverdal
T.a.v. de penningmeester
Postbus 226 
7600 AE Almelo

*) minimale bijdrage € 16,- in verband met administratie- en portokosten

Eénmalige gift
Ziet u af van het donateurschap, maar u wilt wel éénmalig een  
bijdrage geven? U kunt uw gift storten op bankrekeningnummer 
NL 85 RABO 0109 9480 25 t.n.v. Stichting Vrienden van ZorgAccent  
Hellendoorn/Nijverdal. 

De Stichting Vrienden van ZorgAccent Hellendoorn/Nijverdal is door 
de Belastingdienst aangemerkt als ANBI-instelling (Algemeen Nut  
Beogende Instellingen). 

U wilt meer weten?
Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met de  
secretaresse van de Stichting Vrienden, tel. (0546) 837 288

Hartelijk dank!

U bewijst daarmee een echte 
vriendendienst!
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Notities:
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Kijk voor ons complete zorgaanbod op:

www.zorgaccent.nl

U kunt bij ons terecht voor: 
• Alle vormen van wijkgerichte thuiszorg 
• Palliatieve zorg thuis en vanuit Hospice Noetsele 
• Revalidatie na een operatie of een beroerte
• Professionele zorgopvolging bij personenalarmering 
• Ondersteuning mantelzorg 
• Thuisbegeleiding 
• Advies, Instructie en Voorlichting 
• Voedingsvoorlichting en Dieetadvisering 
• (gezondheids)Cursussen 
• Gemaksservices (aan huis)
• Langer zelfstandig blijven met dagactiviteiten
• PGB-gefinancierde zorg 
• Aan- en inleunwoningen 
• Verpleeghuiszorg psychogeriatrie, somatiek, Korsakov en geronto-psychiatrie
• Ledenservice met aantrekkelijke kortingen
• Casemanager dementie
• Hulp in de huishouding
• Kraamzorg

Onze verzorgings- en verpleeghuizen:
• Woonzorgcentrum De Koppel in Almelo 
• Woonzorgcentrum De Hofkamp in Almelo 
• Woonzorgcentrum Het Liefferdinck in Den Ham 
• Woonzorgcentrum De Blenke in Hellendoorn 
• Woonzorgcentrum De Parallel in Nijverdal 
• Woonzorgcentrum De Hoge Es in Nijverdal 
• Woonzorgcentrum Het Flierborgh in Vroomshoop 
• Verpleeghuis Krönnenzommer in Hellendoorn 
• Stadskwartier in Rijssen


