
Vrienden bijeenkomst
najaar 2021

Eind oktober hebben we tijdens de vrienden
bijeenkomst de tijd genomen voor een

gezellig en informeel samenzijn. 
 

Tijdens de bijeenkomst hebben we eveneens
een kijkje genomen in de nieuwste sfeervolle

outdoor locatie van Parc Spelderholt, De
Wildhut.

NIEUWS UPDATE
Beste Vrienden van Parc Spelderholt. Het jaar 2021 zit er alweer bijna op. Een mooi moment
om even terug te blikken. Allereerst hartelijk dank voor jullie bijdrage aan de Vrienden van
Parc Spelderholt in 2021. Ook 2021 was weer een bijzonder jaar met hoogte en
dieptepunten. We blikken in deze nieuwsbrief op enkele momenten terug.

Update
Najaar 2021



Donatie Schommel
Naast het studiefonds verleent de

stichting ook graag medewerking aan
het tot stand komen van bijzondere
projecten voor de studenten van de

academie Spelderholt. 
 

Eind september is er op het grasveld
naast het hotel een nieuwe schommel

geplaastst.  De schommel is
geschonken door de Stichting Vrienden

van Parc Spelderholt. 

 
Wij wensen u fijne feestdagen en zien u graag weer terug in het voorjaar van 2022!

 
Met vriendelijke groet, 

Kees van Buuren, Wilma van Veldhuizen, Liesbeth ten Voorde en Joost Leferink

Nieuwe bus in gebruik
In 2021 is de langverwachte rolstoelbus

in gebruik genomen. Deze bus wordt
gebruikt voor activiteiten die buiten het

Parc Spelderholt plaatsvinden of om
studenten naar externe stageplekken

te brengen. 
De bus is er gekomen mede dankzij

Stichting Vrienden van Parc
Spelderholt én de inzamelingsactie
waarbij studenten kaarten hebben

gemaakt en verkocht.
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RICHARD MEURS
Helaas hebben wij in 2021 afscheid moeten nemen van een gewaardeerd bestuurslid. Het is

ongelooflijk snel gegaan nadat hij het vreselijke bericht heeft gekregen dat hij ongeneeslijk ziek was.
Vanaf de heroprichting van de stichting Vrienden van Parc Spelderholt heeft Richard zich enthousiast

ingezet voor het belang van de stichting en de studenten van Parc Spelderholt.


