Persbericht
Brielle, 4 december 2013

Winterse sferen bij Careyn De Plantage & Careyn ’t Akcent.
De winterfair bij Careyn De Plantage op zaterdag 30 november jl. was sfeervol, gezellig en
zeer geslaagd. De gehele dag werden loten verkocht voor het winnen van leuke prijzen
zoals een iPad. En er konden cadeautjes worden gekocht in de winterwoonwinkel
Akcentique. Met de verkoop van allerlei artikelen die bij activiteitencentrum 't Akcent
gemaakt zijn en de leuke prijsjes voor diverse loterijen, gesponsord door winkeliers en
restaurants uit Brielle en omstreken, is de totale opbrengst maar liefst € 3.200,-.
Deze opbrengst komt geheel ten goede aan alle klanten van Careyn 't Akcent en Careyn De
Plantage. Met dit bedrag kan een leuk optreden, een uitje met de afdeling of een
bijzonder item waar al lange tijd voor gespaard is, worden gerealiseerd.
De medewerkers en bewoners van Careyn De Plantage en Careyn 't Akcent danken alle
bedrijven uit Brielle, Rockanje, Oostvoorne, Rozenburg, Vierpolders, Tinte en
Hellevoetsluis voor alle sponsoring. Dank aan Farm Frites voor het sponsoren van de
winterfair met heerlijke patat. Dank aan alle vrijwilligers van Careyn De Plantage. Ook
dank aan de distributeur van de huis-aan-huis folder en de bandleden van Kwats die
zorgden voor een gezellige muzikale sfeer. Alle hulp en inzet maakte deze dag wederom
bijzonder succesvol!
Meer informatie
Careyn is een actieve maatschappelijke onderneming die zich inzet voor de gezondheid en
het welzijn van onze klanten, jong en oud, gezond of kwetsbaar. Als het nodig is, staan
onze vakbekwame en betrokken medewerkers klaar om hulp en ondersteuning te bieden.
Samen met andere zorgverleners, vrijwilligers, mantelzorgers en buurt- en wijkbewoners.
Persoonlijk en altijd dichtbij, want samen werkt het beter.
/////////////////
Noot voor de redactie, niet voor publicatie:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Careyn Activiteiten Centrum 't Akcent:
tel. 0181-476000, Plantageweg 4 te Brielle.

