VRIENDEN VOOR VRIENDEN
Vrienden voor Vrienden is een initiatief van de Stichting “Vrienden van Het Westerhonk”, onderdeel van ’s Heeren Loo, sector West-Nederland.
Deze pagina verschijnt eenmaal per jaar en is mogelijk gemaakt door de uitgever van Het Hele Westland.
Teksten door Cécile Boers, tenzij anders aangegeven

Het bestuur ontving onderstaande brief:
Beste Vrienden van het Westerhonk,
Halverwege de maand Juli kregen we een telefoontje van de fietsenmaker met de mededeling
dat de vierpersoonsfiets die we via de Vrienden
hadden aangevraagd, klaar stond om gebracht
te worden!! En jeetje wat een mooie grote fiets!
De eerste weken zijn we gaan kijken welke cliënt
op de fiets wilde gaan zitten en de voeten op de
trappers kon houden. Hierbij zagen we echt hele
leuke dingen gebeuren. Cliënten die eerst voor
zich uit zaten te staren en van lieverlee, doordat
er beweging in de fiets kwam, om zich heen
begonnen te kijken. Het tempo moest niet te hoog
zijn want anders gingen de ogen wijd open omdat
de omgeving wel erg snel aan ze voorbij ging.

Een andere cliënt ging zitten en fietste direct mee
alsof hij nooit iets anders had gedaan. En als we
de fiets voor het lokaal geparkeerd hebben maar
op dat moment niet er mee weg kunnen, gaat
hij er als nog op zitten en zou erop blijven zitten
totdat we terug zouden zijn van het wandelen. Zo
leuk vind hij het fietsen.
Ook een andere cliënt is direct enthousiast wanneer hij het woordje fietsen hoort, “ja, ja” reageert hij op blijde toon.
Een van onze cliënten reageert als volgt wanneer
we vragen hoe ze de fiets vindt: “Leuk, mensen
ophalen, erg handig. Fietst heerlijk, een gezellige
activiteit. Ben er erg blij mee! Het is weer eens wat
anders dan wandelen!”.

Nieuws
van de
Vrienden

Wanneer we over het terrein fietsen krijgen we
vele leuke positieve reacties te horen, ook van de
woongroepen waaraan we vroegen of dat het wel
goed was als we met hun cliënt gingen fietsen,
waren de reacties erg positief!
Dolblij zijn we dus met deze fiets en wij vinden
het super dat we de cliënten ook een andere vorm
van activiteit buiten kunnen aanbieden waarbij ze
ook kunnen genieten van de wereld om hun heen.
Stichting vrienden van het Westerhonk,
harstikke bedankt voor deze gulle gift!!!
Medewerkers en cliënten
van de Ouderenwandelgroep

Een nieuwe penningmeester!
Zoals u op deze pagina kunt lezen heeft Lia
Vahrmeijer haar penningmeester stokje overgedragen aan Kees van Paassen. Na een tijdje
meegedraaid te hebben heeft Kees haar plaats
ingenomen.
Kees van Paassen is 63 jaar en woont in De Lier.
In het verleden was hij mede-eigenaar van een
gerbera kwekerij. De laatste jaren houdt hij zich
alleen nog bezig met het onderhoud. Als penningmeester wil hij graag bijdragen aan het werk
van de Vrienden.
Het professionele beheer over de inkomsten
en uitgaven is in ieder geval weer zorgvuldig
voor de komende jaren geborgd. De stichting
Vrienden ontleent haar bestaansrecht aan het
beschikken over voldoende financiële middelen.
Een van onze hoofdtaken is het bewaken van de
verhouding tussen uitgaven en inkomsten. Dat
moet zoveel mogelijk in evenwicht blijven zodat
we verantwoord klaar blijven staan voor onze
cliënten van Het Westerhonk. Fijn dat we in Kees
de opvolger van Lia hebben gevonden.
Veel succes ermee!

van minimaal 25 euro per jaar
Meer informatie bij: vriendenvanhetwesterhonk@gmail.com
Club 25 bestaat uit:

Kees van Paassen

Het afgelopen jaar heb ik als voorzitter van deze
Stichting vele hartverwarmende en verlichte
momenten gekend.
Meerdere woongroepen en dagbestedingslocaties
van Het Westerhonk hebben we op hun verzoekkunnen voorzien vanaangepaste en specifiekematerialen.
De mogelijkheid om als Vrienden te kunnen geven
daar waar behoefte aan is, geeft het bestuur volop
energie.
Namens het bestuur dank ik allen die door middel van hun financiële bijdrage of anderszins, het
dit jaar weer mogelijk hebben gemaakt voor de
Vrienden om, daar waar nodig, te kunnen schenken.
Op deze pagina zien we hiervan het bewijs.
Ik spreek voor 2018 de hoop en verwachting
uitdat de Stichting Vrienden aan alle wensen zoveel
mogelijk tegemoet kan komen en wederom klaar
kan staan voor alle cliënten van Het Westerhonk.
Allen een fijne Kerst en een goed en gezond 2018
toegewenst.
John Kloos
Voorzitter Stichting Vrienden van Het Westerhonk

Afscheid van onze penningmeester!
Na 9 jaar als penningmeester voor de Vrienden
gewerkt te hebben, heeft Lia Vahrmeijer afgelopen zomer haar werkzaamheden overgedragen
aan Kees van Paassen. De nieuwe penningmeester stelt zich elders op deze pagina voor. Het
bestuur heeft inmiddels afscheid van haar genomen en haar de warme handdruk overhandigd.
Dit is een beeldje. Een foto hiervan ziet u links
boven deze pagina.
Nogmaals bedankt Lia, voor je inzet!

Club 25
Stichting Vrienden is op zoek naar vaste sponsors

Van de voorzitter...
Nu de dagen donkerder worden en het buiten kouder en natter wordt, krijg ik steeds meer behoefte
aan warmte en licht.
Kerst zal mij zeker daarin voorzien maar voor de
rest moet ik zelf zorgen voor enige compensatie.

Voor de opbrengsten van diverse activiteiten
zoals de kofferbakverkoop, sponsorbingo,
opbrengst eindejaarsgeschenk en de loterij
danken wij de gulle gevers.
Daarnaast bedanken wij onze trouwe donateurs, onze sponsors, onze Club 25 leden,
diverse families, diverse kerken en het zomerkamp uit ’s-Gravenzande voor hun giften.
De Vuurtoren ontving dit jaar van de Vrienden
een mooie schommel voor hun tuin. Tijdens
de zomer is hier veel gebruik van gemaakt.
Hopelijk kunnen de cliënten nog lang van de
schommel genieten!

A.A. Snijders, Monster

Berna Sport, Poeldijk

KP Holland, Naaldwijk
Elektravon, Naaldwijk

Architectenbureau Ruud van Broeckhuijsen,
Doesburg

Autobedrijf Herman Dekkers, Hoek van Holland

Rosanne van Staalduinen van Buro Staal

Drukkerij SK, Hoek van Holland

Bronsveld & Blok Financiële planning,

Akro automateriaal, ’s-Gravenzande

‘s-Gravenzande

Weverling Groenvoorziening, Monster

Jadimo Holding b.v., ‘s-Gravenzande

Inventief bouwmanagement, Monster

Westmedia b.v., Naaldwijk

J. van de Ende, Monster

Installatie van Paassen, ‘s-Gravenzande

Spaans Electro, Monster

Uw Klusbedrijf, Krimpen aan den IJssel

VLAQ Projectinrichting, Katwijk

Plantenkwekerij P. van Geest, Maasland

De Roo, Naaldwijk

René van Schie Potplanten B.V., Honselersdijk

A.P. van der Voort bv, Naaldwijk

H & C Partners, De lier

Hier had uw bedrijf kunnen staan. Voor info: vriendenvanhetwesterhonk@gmail.com

Stichting Vrienden
digitaal actief
De Vrienden gaan meer en meer digitaal! Daarvoor
zetten we in de komende periode een aantal stappen. Gaat u met ons mee?
Hoe meer e-mailadressen wij van onze donateurs
en sponsors hebben, hoe makkelijker het is om
digitaal te werken. Hebt u een e-mailadres, maar
weten wij dit nog niet? Meld het ons dan! Stuur
een e-mail met uw naam en adres naar vriendenvanhetwesterhonk@gmail.com. Geef de e-mail als
onderwerp: e-mailadres voor de Vrienden.

Het Veld 12 is afgelopen periode verblijd met
prachtige tafels voor in de tuin. De cliënten
hebben afgelopen zomer veel buiten gegeten
en zijn er erg blij mee!
Zaterdag 9 december vond Winterwonderland
plaats op het Westerhonk. Ook de Vrienden
waren aanwezig op deze gezellige kerstmarkt.
Er zijn oliebollen en appelbeignets verkocht en
nog veel meer andere spulletjes.
Heel veel cliënten mochten een warme muts of
sjaal uitzoeken. Van de opbrengst kunnen wij
weer leuke dingen aanschaffen voor onze cliënten. Het was een hele gezellige wintermarkt.

Een Twinfiets
voor de cliënten van de Vijverhoek!
De Vijverhoek is een dagbestedingsgroep voor
oudere actieve cliënten met MVG (moeilijk verstaanbaar gedrag).
Deze cliënten doen veel fysieke activiteiten zoals
wandelen met een doel, drie keer in de week
zwemmen en dagelijks fietsen.

Toen deze groep opgestart werd had men een
duo fiets en een tandem, en een paar cliënten
waren in het bezit van een eigen fiets, zodoende
kon men erop uit met de fiets. Begin van het jaar
overleed de duo fiets en eind van de zomer vielen
steeds de spaken uit het voorwiel van de tandem,
beide fietsen waren op na jaren intensief gebruik.
Foto: Harry Steiger
De Stichting Vrienden heeft de wens van de
Vijverhoek vervuld en een Twinfiets aangeschaft.
Met deze fiets kunnen ze met één persoon
begeleiding en 2 cliënten tegelijk fietsen. Door
de grote zit voorop kunnen ze de wat minder
mobiele cliënt meenemen, samen met een cliënt
die nog wel kan fietsen.
Deze fiets heeft elektrische ondersteuning en
dus ook voor de begeleiding is het fietsen redelijk licht en goed te doen.

Mocht uw e-mailadres wijzigen geeft u het dan ook
aan ons door, dan passen wij onze gegevens aan.
De vrienden op Facebook
De Vrienden zijn ook gestart met Facebook. Dit
doen wij om informatie voor onze donateurs en
sponsors nóg toegankelijker te maken. Via dit communicatiekanaal kunt u met ons in contact komen.

Het personeel en de cliënten van de Vijverhoek
hebben laten weten dat ze ontzettend blij zijn
met deze splinternieuwe elektrische Twinfiets.
Een hele waardevolle gift waar ze heel blij mee
zijn en nog vaak gebruik van gaan maken.

Vindt u het leuk om ons te volgen via Facebook?
‘Like’ de pagina van de Vrienden op Facebook.

Van de Carnavalsvereniging De Theebukkers/de
Knotwilgen uit De Lier, Stichting De Recycling
Westland uit ’s-Gravenzande en de Diaconie
der Hervormde Gemeente Oude Kerk, Naaldwijk
ontvingen wij bijdragen die wij weer gaan
besteden aan leuke dingen voor onze cliënten
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

✄
ik machtig de Stichting ”Vrienden van het Westerhonk”
tot wederopegging om een bedrag van € .......................................
per jaar van mijn bankrekening af te schrijven.
Mijn bankrek.nr. (wegens donatie) .....................................................
Handtekening

.......................................................................................................

wij worden donateur van de Stichting ”Vrienden van het
Westerhonk” en ontvangen ieder jaar een brief met het
verzoek een donatie te doen.
wij schenken de Stichting ”Vrienden van het Westerhonk” een éénmalig bedrag van € .........................................................
op rekening van Stichting ”Vrienden van het Westerhonk”. Rabo NL04RABO O12.91.53.737.

Vul het strookje in en stuur op naar:

.........................................................................................................

Adres:

.........................................................................................................

PC/Plaats:

.........................................................................................................

Telefoon:

.........................................................................................................

Handtekening

.........................................................................................................

Email

.........................................................................................................

Stichting ”Vrienden van het Westerhonk”
Antwoordnummer 19 - 2680 VB Monster

"

Het bestuur van de Stichting Vrienden van het Westerhonk wenst u een goede jaarwisseling en
een gezond en fantastisch 2018! Wij hopen dat u in 2018 ook weer aan ons denkt,
zodat wij ons mooie werk kunnen voortzetten.

wij willen graag als bedrijf of privé contact met de
Stichting ”Vrienden van het Westerhonk” om samen iets
te bespreken of te sponsoren.
Informatie: vriendenvanhetwesterhonk@sheerenloo.nl

Heer/mevrouw:

