
 

             Nieuwsbrief december 2017 

 

BERICHT AAN DE BELANGSTELLENDEN VOOR WOONPROJECT SCHAKENBOSCH IN 

LEIDSCHENDAM 

Middels deze nieuwsbrief wil Stichting Impian Kita Nederland de belangstellenden voor het 

ontwikkelplan Schakenbosch informeren over de stand van zaken. Voor dit woonproject bestaat er 

een samenwerkingsverband met projectontwikkelaar Tijmen Schrauwers. Het is wachten op een 

beslissing van de gemeente inzake de bestemmingsplannen. Deze laat nog immer op zich wachten. 

Voor de belangstellenden die deze nieuwsbrief hebben ontvangen geldt dat zij staan ingeschreven 

als aspirant bewoner voor dit woonproject. Belangstellenden zullen middels nieuwsbrieven op de 

hoogte worden gehouden van nieuwe ontwikkelingen. 

 

VRIJWILLIGERS LEIDSCHENDAM 

Stichting Impian Kita Nederland is een non-profit organisatie en bestaat louter uit vrijwilligers. 

Voor de woonprojecten in Arnhem en Ede/Wageningen zijn ook lokale vrijwilligers actief die zich 

inzetten voor de belangen van de lokale ouderen. Ook voor Leidschendam is Stichting Impian Kita 

Nederland naarstig op zoek naar lokale vrijwilligers. Heeft u belangstelling om u in te zetten voor 

de lokale ouderen en mee te denken over én het mede organiseren van de ontwikkelplannen van 

het woonproject Schakenbosch? Neemt u dan contact op via de contactgegevens onderaan deze 

nieuwsbrief.  

 

FACEBOOKPAGINA 

Stichting Impian Kita Nederland publiceert ook berichten op Facebook. De stichting heeft hiervoor 

een facebookpagina ontwikkeld. Wilt u ook via facebook op de hoogte blijven van ontwikkelingen 

van de activiteiten van Stichting Impian Kita Nederland? Klikt u dan op de link: 

https://www.facebook.com/Stichting-Impian-Kita-Nederland-802277933266655/?ref=bookmarks 

Hebt u deze nieuwsbrief via de post ontvangen en hebt u toch een facebookaccount? Zoekt u dan 

op Facebook op Stichting Impian Kita Nederland. Als u op deze pagina bent aanbeland kunt u 

“Leuk” aanklikken. U ontvangt vanaf dat moment ook alle berichten via Facebook. 

https://www.facebook.com/Stichting-Impian-Kita-Nederland-802277933266655/?ref=bookmarks


   SELAMAT HARI NATAL DAN TAHUN BARU   

Stichting Impian Kita Nederland wenst iedereen prettige kerstdagen en een voorspoedig en 

gezond 2018 toe. In veel opzichten zal 2018 een spannend jaar worden. Wij verwachten dat in 

2018 de verdere plannen van ons woonproject in Leidschendam geconcretiseerd zullen worden.

     

VRAGEN? 

Heeft u naar aanleiding van de informatie uit deze nieuwsbrief nog vragen die niet beantwoord 

zijn? Bent u na het lezen van deze nieuwsbrief enthousiast geworden over dit unieke woonproject 

en wilt u geïnformeerd worden over de verdere ontwikkelingen rondom dit woonproject? Neemt 

u dan gerust contact op met Impian Kita Nederland: 

Email: RonYzelman@Impian-Kita.nl    Telefoon: 0316 28 06 47 

mailto:RonYzelman@Impian-Kita.nl

