Over Stichting Vrienden van Het Westerhonk
De Stichting Vrienden van Het Westerhonk is op 27 februari 1984 opgericht.
De Stichting heeft als doel het verwerven en ter beschikking stellen van middelen, ten behoeve van het zich welbevinden van de cliënten, die aan de zorg van het Westerhonk zijn toevertrouwd, voor zover die middelen niet uit andere
hoofde verkregen kunnen worden (sociale verzekering e.d.)
Doel is door het werven van donaties, schenkingen en erfstellingen middelen te verkrijgen en die in te zetten voor
zaken die nodig zijn. Dit zorgcentrum is onderdeel van ‘s Heeren Loo West-Nederland dat deel uitmaakt van de landelijke ‘s Heeren Loo Zorggroep.

Secretaris Hanneke Klop

‘Ik heb altijd een zwak gehad voor de bewoners’
Nieuw jaar…
nieuwe energie

John Kloos.
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Het schooljaar is al weer een tijdje
begonnen, de vakanties zijn voorbij dus
we kunnen er weer tegenaan.
Zo gaat dat in het leven…
Dat geldt niet voor de zorg voor
de cliënten van Het Westerhonk.
Onafgebroken, 7 dagen in de week, 24
uur per dag moet er aandacht zijn voor
de cliënten
Als Stichting Vrienden maken wij
ook voor een deel deze zorg mee.
De ongeveer 550 cliënten die op Het
Westerhonk of daarbuiten wonen is de
doelgroep waar wij onze aandacht op
richten, als het gaat over het schenken
van apparatuur, aangepaste fietsen,
parasols en tuinameublement. Kortom
alles wat buiten het zorgbudget valt en
een recreatieve waarde heeft.
Fijn dat we dat nog steeds kunnen
doen, dankzij onze gulle gevers.
Donateurs, sponsoren, familieleden
en andere bronnen zorgen voor ons
bestaansrecht. We kunnen ze niet
genoeg bedanken hiervoor.
Dit ontslaat mij echter niet van de
oproep dat ieder die zich ook geroepen voelt de stichting te doneren zich
kan melden bij het bestuur. Zie onderaan de pagina onze adresgegevens.
Onze hernieuwde energie zal hiermee
een extra boost krijgen.
Daarnaast kunnen wij nog steeds
bestuursleden gebruiken; bel of email
eens voor informatie.
Dan wens ik u, namens alle bestuursleden, alvast hele fijne kerstdagen en
een gelukkig en gezond 2020.
John Kloos,
Voorzitter
Stichting Vrienden van het Westerhonk

Nieuws van de Vrienden
Wij ontvingen een anonieme gift van
650 euro, waarvoor onze dank.

sponsorbingo en de loterij danken wij
de gulle gevers.

Op zaterdag 14 december wordt de
jaarlijkse kerstmarkt georganiseerd
bij Het Westerhonk van 10.00-16.00
uur. In principe wordt de kerstmarkt
buiten georganiseerd. De Vrienden van
het Westerhonk staan op de markt
met twee kramen. Wij verkopen weer
heerlijke oliebollen en appelbeignets
van Bakkerij Malkenhorst. De opbrengst
komt weer geheel ten goede aan
materiaal voor onze cliënten.

Daarnaast bedanken wij onze trouwe
donateurs, onze sponsors, onze Club 25
leden en diverse families.

Voor de opbrengsten van diverse
activiteiten zoals de kofferbakverkoop,

Als bestuur zijn wij heel blij met ieder
bedrag wat uiteraard geheel ten
goede komt aan de cliënten van Het
Westerhonk.
Wilt u ook donateur worden van
de Vrienden? Eenmalig een bedrag
schenken? Of lid worden van Club 25?
Mail naar vriendenvanhetwesterhonk@
gmail.com.

Ingezonden brief

Een waterbed voor Vijverweg 17!
Het mocht even duren maar dan heb je
ook wat! Al geruime tijd wisten wij dat
het gebouw waarin wij dagbesteding
geven verbouwd zou worden en dat wij
een rustruimte kregen voor cliënten
direct aan ons lokaal.
Het waterbed wat wij hadden staan
was al heel wat jaartjes oud en al een
paar keer opgeknapt en nu echt afgeschreven.
Zo vielen wat puzzelstukjes op zijn plek
om een aanvraag te doen voor een
nieuw waterbed bij de Vrienden.
Het contact met stichting Vrienden snel
en laagdrempelig waardoor er voor ons
gevoel een hoop geregeld kon worden
in een korte tijd.
Wij hebben nu een prachtig nieuw

waterbed, op maat gemaakt en het
past dus perfect in onze rustruimte.
Deze is nu intensief in gebruik dus durven we ook namens de cliënten te zeggen: ‘Dankjewel!’
Personeel en cliënten van Vijverweg 17,
lokaal 2

Het bestuur van de Stichting Vrienden
van het Westerhonk bestaat uit
zeven leden. Eén van hen is secretaris
Hanneke Klop. “Ze verdienen het om af
en toe in de watten gelegd te worden.”
De 62-jarige Hanneke Klop uit
‘s-Gravenzande trad zo’n vier jaar
geleden toe tot het bestuur van de
stichting Vrienden voor het Westerhonk.
Net als de meeste andere bestuursleden
van de stichting heeft Hanneke een
band met het Westerhonk. “Ik heb er
vroeger gewerkt als secretaresse voor Dr.
Wehrmann, de toenmalige geneesheerdirecteur”, vertel Hanneke. “Dat was in
het begin van de jaren tachtig. Ondanks
dat ik daarna in de kinderopvang ben
gaan werken, heb ik altijd een zwak
gehad voor het Westerhonk en haar
bewoners. Dus toen voorzitter John
Kloos mij een keer vroeg of ik als
secretaris voor De Vrienden aan de slag
wilde, kon ik geen ‘nee’ zeggen.”
Prettig
Als secretaris van de vereniging is
Hanneke natuurlijk aanwezig op de
vergaderingen waarop de aanvragen
behandeld worden. Ze verzorgt ook
de notulen en de correspondentie van
de stichting. Hanneke: “Maar eigenlijk

Het bestuur van de
Stichting Vrienden van
het Westerhonk is op zoek
naar bestuursleden
of vrijwilligers.
Heb je interesse
stuur dan een mail naar:
vriendenvanhetwesterhonk
@gmail.com

Ingezonden brief

Tovertafel voor de Dolfijn!
Wij hebben voor de Dolfijn een tovertafel aangeschaft. Sinds een aantal maanden kunnen wij gebruik maken van de
tovertafel op onze dagbesteding.
De cliënten zijn er heel blij mee!
Er wordt gelachen met elkaar om alle
spellen, de geluiden die ze horen en het
samen spelen met elkaar.
Er zijn vijf groepen bij deze vorm van
dagbesteding en iedere groep kan er
gebruik van maken, soms actief en soms
door te kijken en te beleven. Het is een
geweldige activiteit voor iedereen!

Hier had uw naam bij kunnen staan.
Sponsor Vrienden van het Westerhonk voor minimaal
25 euro per jaar! Meer informatie bij: vriendenvanhetwesterhonk@gmail.com.

Jamido
Holding b.v.

Mooi
Dat het mooi werk is, weet
Hanneke zeker. “We maken zoveel
hartverwarmende momenten mee.

Ik kan me nog herinneren dat we een
rolstoelfiets in gebruik namen met een
cliënt van een jaar of 30 á 35. Het hekje
ging open, hij rolde het treeplankje
op en toen de fiets een paar rondjes
maakte verscheen er zo’n prachtige,
brede glimlach op zijn gezicht. Ja, dat
is geweldig om te mogen meemaken”,
besluit Hanneke.

Een rolstoelfiets voor de Vuurtoren!
De Vuurtoren heeft een rolstoelfiets
ontvangen van de Vrienden. Zij zijn
erg blij met de fiets en gebruiken deze
dagelijks. Veel cliënten kunnen ervan
gebruik maken doordat de fiets ook
geschikt is voor cliënten die normaliter
rolstoelgebonden zijn. Samen fietsen is
een hele belevenis en men zet de fiets
dan ook graag in als activiteit voor de
cliënten.
De Vuurtoren bedankt de Vrienden
voor deze gulle gift.

Hallo Vrienden van het Westerhonk
Namens de cliënten en het team van
Landweg 5 willen wij jullie heel erg
bedanken voor onze nieuw duo fiets.
We maken er vaak gebruik van en zijn
er blij mee.
Landweg 5

Donaties en giften
Stichting Vrienden van het
Westerhonk
Postbus 1035
2680 BA Monster
Bankrekeningnummer: NL
04RABO0129153737

Florista
by pieta

bouwmanagement

Daarom zijn we ook blij met deze pagina
in Het Hele Westland. Zo kunnen we van
onszelf laten horen en kunnen we laten
zien wat voor mooi werk we doen.”
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Ingezonden brief

U kunt zich aanmelden als donateur
per e-mail: vriendenvanhetwesterhonk@sheerenloo.nl of schriftelijk via:

inventief

Hanneke Klop: “Wij realiseren de extraatjes.”

Een duo-fiets
voor Landweg 5

Sponsors van de Vrienden van het Westerhonk
Uw klusbedrijf

Extraatjes
Hanneke steekt graag haar vrije tijd
in de stichting. “Als Vrienden van het
Westerhonk zetten we ons in voor een
groep mensen die, naar mijn idee,
heel snel vergeten wordt. Natuurlijk
krijgen ze vanuit ‘s Heeren Loo alle zorg
en begeleiding die ze nodig hebben,
maar ze verdienen het om af en toe
in de watten gelegd te worden. Wij
kunnen extraatjes zoals rolstoelfietsen
of speciale schommels realiseren.
Belangrijk daarbij is dat de aankoop door
meerdere cliënten gebruikt kan worden,
zoals bij een zogenaamde tovertafel.
Meestal vervullen we groepswensen.”
Daarvoor hebben Hanneke en de
rest van het bestuur natuurlijk wel de
vrijgevigheid van anderen nodig. “Wij
kunnen alleen maar, samen met ‘s
Heeren Loo, bepalen welke aanvragen
het beste zijn voor de cliënten. Voor de
financiering ervan zijn we afhankelijk van
sponsors, onze Club van 25 en giften.

Ingezonden brief

Club 25

Akro Automateriaal
Bernasport
Architectenbureau Ruud van Broeckhuijsen
Bronsveld & Blok Financiële Planning
De Roo
Drukkerij SK
Elektravon Naaldwijk
Florista by pieta
Installatie GST- van Paassen
Autobedrijf Herman Dekkers
H & C Partners
Jamido Holding B.V.
KP Holland
René van Schie Potplanten B.V.
Snijders Bestrating
Spaans Elektro
Uw klusbedrijf
J van der Ende
VLAQ Projectinrichting
Westmedia B.V.
Inventief Bouwmanagement
A.J.M. Kolmeijer B.V.
Jem-id
De Bruin Fiets en Fitness

zijn de rollen niet erg rigide verdeeld,
hoor. Iedereen heeft wel zijn eigen
verantwoordelijkheden, maar in een
kleine stichting zoals deze ondersteun
je elkaar toch altijd met hand- en
spandiensten. Dat maakt het ook zo
prettig werken.”

Architectenbureau
Ruud van Broeckhuijsen

U kunt ons steunen door:
- Donateur te worden met een vaste
jaarlijkse bijdrage van minimaal 10
euro. Wij zijn tevreden met een
bescheiden bijdrage. Want ook het
aantal van de donateurs zien wij als

Contact
Secretariaatsadres:
Postbus 1035
2680 BA Monster

Bankrelatie Rabobank: NL04RABO 012
91 53 737 te ‘s-Gravenzande

een mate van betrokkenheid en een
stimulans bij ons werk. Vaste bijdragen bieden ons ook meer zekerheid
van jaar tot jaar.
- Een schenking, eenmalig of in termijnen,
- Onze stichting te bedenken in uw testament met een erfstelling of legaat.
- Sponsor te worden.
Daarbij is van belang dat onze stichting
door de belastingdienst formeel erkend
is al een Algemeen Nut Beogenden
Instelling (ANBI, fiscaalnummer:
8160.72.929) en dat daardoor op
uw bijdragen aan ons de aftrekbaarheid voor de inkomstenbelasting van

Register K.v.K. 41145828 Haaglanden
Erkend als Algemeen Nut Beogende
Instelling (ANBI) fiscaalnummer:
8160.72.929
U kunt zich aanmelden als donateur
per e-mail: vriendenvanhetwester-

toepassing is. Bovendien is door deze
erkenning vanaf het jaar 2007 in het
geheel geen schenkingsrecht meer
verschuldigd.
Desgewenst kan ons secretariaat u
over de mogelijkheden van schenken
en nalaten verder inlichten. Neem
hiervoor contact op met Cécile Boers
via vriendenvanhetwesterhonk@sheerenloo.nl.
Tenslotte: al ons werk is vrijwilligerswerk. Bijdragen worden voor vrijwel
honderd procent besteed aan het doel
waarvoor ze gegeven worden.

honk@sheerenloo.nl of schriftelijk via:
Stichting Vrienden van het
Westerhonk
Postbus 1035
2680 BA Monster

