
Waarom wachten met die mooie 
woorden tot de uitvaart? Hoe mooi 
en krachtig is het om dit bij leven 
met elkaar te delen... 

Good memories 
        never fade

'Vier ingen waar je 
met elkaar bl i jvende 

herinneringen creëert '

Blossom & Pine organiseert vieringen  
waar je met elkaar blijvende herinneringen 
creëert. Drijvende kracht is Ilse Hofstee, 
een betrokken, creatieve en onder
nemende vrouw. ‘Je wilt je dierbaren 
graag laten weten, ervaren en voelen wat 
ze voor jou betekenen. Wat wil je achter
laten en meegeven aan deze mensen? 
Tegelijkertijd is er de mogelijkheid dat jouw 
dierbaren jou laten weten wat je voor  
hen betekent.’

Voorbeelden hiervan zijn een weekend in 
de natuur waar je mooie gesprekken voert 
bij een kampvuur op een exclusief natuur
terrein. Of samen een ritueel bedenken 
om je leven af te sluiten of een nieuwe 
fase aan te kondigen. Een videointerview 
voor je kinderen en kleinkinderen waarin 
treffende vragen worden gesteld over 
jouw leven of keuzes die je hebt gemaakt. 
Het zijn slechts enkele voorbeelden die 
Blossom & Pine kan organiseren en uitvoeren. 

Mooie bijeenkomst
‘Een mooie bijeenkomst of passend ritueel 
is niet uitsluitend voor mensen in hun 
laatste levensfase. Stel je voor dat er een 
gebeurtenis in je leven is waarop je beseft 
hoe waardevol sommige mensen voor je 
zijn of hoe dankbaar je bent. Bijvoorbeeld 
omdat je weer beter bent geworden na 
een ziekte. Zoals een jonge vrouw die heel 
graag een feest zou willen geven met een 
diepere betekenis. Een avond waar dank
baarheid en verbinding centraal staan 
en er met kracht en vertrouwen naar de 
toekomst wordt gekeken.’

De juiste invulling
‘Mijn jarenlange ervaring in het  
orga niseren en uitvoeren van evene
menten zorgt ervoor dat ik eerst luister  
naar jouw behoefte, dan alles op 
des kundige, hartverwarmende en  
liefdevolle manier vormgeef én ten  
slotte daadwerkelijk uitvoer. 

Ook zaken om de bijeenkomst heen 
kunnen we, naar behoefte, uit handen 
nemen, zoals uitnodigingen, bedank
kaarten en een aandenken om mee te 
geven. En wat je zelf wil doen, doe je 
uiteraard ook zelf. We bespreken jouw 
wensen en verlangens, totdat we de juiste 
invulling hebben gevonden: een samenzijn 
helemaal in jouw stijl, in jouw sfeer met 
jouw dierbaren. Een moment waarin  
alles samenkomt en waar jij zelf volop  
bij aanwezig bent.’ 

zomer

Blossom & Pine 
Ilse Hofstee
Bogerdlaan 38 
1906 XS Limmen 
06-53964775 
ilse@blossomandpine.nl
www.blossomandpine.nl

GOEDE DOELEN ALKMAAR BRENGT LOKALE ORGANISATIES EN (POTENTIËLE) SCHENKERS SAMEN

LOKALE GOEDE DOELEN, 
UW STEUN WAARD!

 ALKMAAR 
 BLOEIT!
In Nederland zijn veel goede doelen. Ook in 
Alkmaar zijn er op allerlei gebieden mensen en 
organisaties actief, die zich inzetten voor onze 
mooie gemeente. Al die goede doelen, maken 
Alkmaar tot Alkmaar. Duizenden vrijwilligers 
zetten zich miljoenen uren per jaar in om de stad 
en de dorpskernen leuker, socialer, gezelliger en 
mooier te maken.

 LEVE 
 DE VRIJWILLIGERS!
Uit CBS onderzoek (2017) blijkt dat 48,6% van de 
Alkmaarders boven de 15 jaar aan vrijwilligerswerk 
doet. Daarbij gaat het om gemiddeld 4,5 uur per 
week per persoon.
 
Dit doen zij in de vele honderden maatschappe-
lijke organisaties en initiatieven die de gemeente 
Alkmaar rijk is.

 UW HULP 
 IS VAN HARTE WELKOM!
In de Goededoelengids worden 71 maatschap-
pelijke organisaties vermeld. Zij zijn met hart en 
ziel actief in de sectoren: Buurt & Wijk, Kunst & 
Cultuur, Natuur & Milieu en Sociaal & Maatschap-
pelijk. Deze organisaties zetten zich in voor u, uw 
ouders, kinderen, familie, buren en vrienden. 
Zij kunnen dit niet alleen. Uw donaties en 
schenkingen zijn van harte welkom!

STICHTING GOEDE DOELEN ALKMAAR

WEBSITE alkmaar.lokalegoededoelengids.nl

INFORMATIE info-alkmaar@lokalegoededoelengids.nl

Scan de QR code 
en zie welke lokale goede 
doelen uw steun kunnen 
gebruiken

De lokale Goededoelengids Alkmaar wordt mede mogelijk gemaakt door: Rotary Club Alkmaar De Waag, Rabobank Alkmaar en omstreken, Vlieg Advies Groep, Notaria, AZ, De Hooge Waerder en Team de Haas.

Wilt u meer weten of in contact komen met Goede Doelen Alkmaar of één of meer van de 71 lokale goede doelen dan kan dat natuurlijk. Contactgegevens kunt u vinden op de website van de stichting Goede Doelen 

Alkmaar: alkmaar.lokalegoededoelengids.nl. Daar vindt u ook de digitale versie van de gids. De gedrukte Goede Doelengids is verkrijgbaar bij notarissen, financieel adviseurs, wijkcentra, de bibliotheek en 

culturele instellingen in de gemeente Alkmaar.
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