UITNODIGING
Feestelijke opening Aanbouw Therapeuticum Aurum
op woensdag 21 juni van 17:00 tot ca. 20:00 uur

Het Therapeuticum Aurum is aan de linkerkant een nieuwe
vleugel rijker geworden, die uiterlijk vooral opvalt door een fraaie
houten “boeg” waarachter zich een gang met 4 gloednieuwe
praktijkruimten bevinden.
Het bijzondere en dynamisch ogende ontwerp sluit aan bij de
bestaande organische bouwstijl en is van de hand van Peter van
der Cammen (Orta Nova), een van de drie oorspronkelijke
architecten van het therapeuticum. De uitbreiding was onder
meer noodzakelijk om meer huisartsen-in-opleiding en meer
praktijkondersteuners te kunnen herbergen.
Namens de artsen en therapeuten van Aurum willen we u van harte
uitnodigen om aanwezig te zijn bij deze feestelijke opening!
Het programma ziet er als volgt uit:
17:00 uur: ontvangst met hapje, drankje en rondleiding
18:00 uur: officiële inhuldiging met sprekers en muziek
18:45 – 20:00 uur: gezellige afsluiting met hapje en drankje

U kunt ons verblijden met een
bijdrage voor het Sedumdak!
Zoals u wellicht al weet, bezit Aurum al een Sedumdak, maar in de
oorspronkelijke plannen van de nieuwbouw werd uit oogpunt van
besparing géén Sedumdak opgenomen. Vanwege consistentie met
de bestaande bouw, maar ook vanwege het meer vriendelijke
aanzicht voor de buurt kwam er toch een Sedumdak.
Graag willen we u de gelegenheid geven om in de vorm van een
donatie symbolisch een Sedumplantje (groot of klein) aan Aurum
te schenken. U kunt uw evt. bijdrage
➢ overmaken op rekening NL77 INGB 0007 6621 19 ten name
van Nieuwsbrief Aurum onder vermelding van “Sedumdak”.
➢ of in een envelopje op de feestelijk dag zelf in een speciale
Sedumdak-brievenbus deponeren.
Graag tot ziens op 21 juni a.s. vanaf 17:00 uur!
Namens de medewerkers van Therapeuticum Aurum,
de feestcommissie:
Jelle van der Schuit
Jeannette van der Schuit
Marco Ephraïm
Sarah Goudsmit
Joriet Schneider
Maaike Kroese
Hanna Obbens

