Over Stichting Vrienden van Het Westerhonk
De Stichting Vrienden van Het Westerhonk is op 27 februari 1984 opgericht.
De Stichting heeft ten 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.

Het bestuur van de Vrienden van het
Westerhonk zoekt nieuwe bestuursleden
Een nieuwe lente…
een nieuw geluid!

Rolstoelfiets overhandigd

De stichting Vrienden van het jaar
bestaat dit jaar 35 jaar. Wij vergaderen gemiddeld 6 keer per jaar op een
maandagavond. Soms vaker als wij
veel aanvragen krijgen.
Wij houden ons vooral bezig met het
werven van donaties, schenkingen, erfstellingen en sponsors. Op die manier
kunnen wij voldoende middelen binnen halen om speciale zaken voor de
cliënten van het Westerhonk aan te
schaffen.

De rolstoelbakfiets werd onlangs overhandigd.

John Kloos.
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De Stichting Vrienden gaat zich via deze
krant anders laten horen. In plaats van
één keer per jaar een hele pagina laat
zij zich vanuit diverse invalshoeken vier
keer per jaar horen.
De laatste week van ieder kwartaal zal
er een berichtgeving plaatsvinden over
onderwerpen die op enigerlei wijze met
de Stichting verbonden zijn.

Onlangs heeft de heer Peeters, lid
van de antennegroep, een elektrische
rolstoelbakfiets overhandigd. Met de
fiets kunnen begeleiders en cliënten
er lekker én gemakkelijk samen op uit.
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Met de wind door je haren, dat wil toch
iedereen? De heer Peeters had zelf
sponsors gevonden en ook Stichting
Vrienden van het Westerhonk droeg
financieel bij aan de rolstoelbakfiets.

Bedankt!

Wij als bestuur vinden het belangrijk
dat zoveel mogelijk mensen weten dat
wij niet alleen leuke dingen schenken
aan de cliënten van Het Westerhonk
maar ook hoe wij dat doen en wat er
allemaal voor komt kijken.
In deze eerste uitgave zult u iets vernemen over de zoektocht naar nieuwe
bestuursleden, het uitreiken van een
duofiets en een rolstoelfiets en de eerstvolgende bingo!

Het bestuur bestaat uit 7 vrijwilligers
Voorzitter, Penningmeester, Secretaris,
PR en communicatiemedewerker,
Contactpersoon evenementencommissie en twee algemene leden
We vergaderen vooral over de verdeling
van het geld, maar ook over hoe we
meer bekendheid kunnen geven aan de
Vrienden en welke acties we kunnen
organiseren. Er kan bij het bestuur een
aanvraag ingediend worden voor de
aanschaf van bijvoorbeeld snoezelmateriaal, tuinset, rolstoelfietsen, parasols
enz. enz. Het bestuur beslist dan of de
aanvraag wordt gehonoreerd. We kunnen er ook speciaal een sponsor voor
zoeken.
We worden soms ook benaderd door
een school of kerk met de vraag of zij
iets speciaals kunnen sponsoren.
Zo heeft vorig jaar een school ruim
8000 euro opgehaald voor de Vrienden,
in overleg met hen zijn toen een aantal
zaken aangeschaft voor de cliënten van
het Westerhonk.

Het bestuur vergadert gemiddeld zes keer per jaar.
Evenementencommissie
Interesse?
Naast het bestuur hebben wij ook een
evenementencommissie. Zij zijn vaak
aanwezig bij activiteiten die wij organiseren of georganiseerd worden voor
de Vrienden. De opbrengst is voor de
Vrienden. Te denken valt dan aan bij-

voorbeeld het helpen bij een bingo, een
rommelmarkt of een kerstmarkt op het
terrein van Het Westerhonk.
Denk je, dat is iets voor mij! Laat het
dan weten. Je kunt ook een poosje
meelopen met ons bestuur als aspirant
lid.
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Maar als je het leuker vindt om met
activiteiten mee te helpen dan kan dat
natuurlijk ook, graag zelfs! Dan word je
officieel vrijwilliger bij Het Westerhonk.
Heb je interesse en of vragen? Bel
of mail naar Cécile Boers: vriendenvanhetwesterhonk@sheerenloo.nl of
06-25199378.

Voorjaarsbingo

Deze nieuwe manier van communiceren
zal hopelijk leiden tot meer bekendheid
en betrokkenheid bij het wel en wee
van de cliënten van Het Westerhonk.
Het zou fijn zijn als zich dat vertaalt in
een donateurschap van de Stichting
U kunt zich hiertoe aanmelden bij het
secretariaat van onze stichting: vriendenvanhetwesterhonk@gmail.com.

De duo-fiets wordt volop gebruikt.

John Kloos,
Voorzitter Vrienden van het Westerhonk

Marga van der Laar,
Namens bewoners en groepsleiding Groenendaal 2-6
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Beste mensen van de Vrienden van het Westerhonk,
Onze duo-fiets is bezorgd. Wij willen jullie heel hartelijk bedanken namens onze cliënten voor deze duo iets. Dit is echt een aanwinst voor op de woning. De fiets wordt nu
al veel gebruikt en we zien dat de cliënten hier veel plezier aan beleven.
Hartelijke groeten,

Op woensdag 24 april wordt de jaarlijkse voorjaarsbingo weer gehouden. De
netto opbrengst komt geheel ten goede
aan de Vrienden van het Westerhonk.
De bingo wordt gehouden in Samen,
Vijverweg 11, Monster, en begint om
19.45 uur. De kosten bedragen 7,50
euro per boekje met 10 ronden. Er is
ook een superronde; de loten hiervoor
kosten 2,50 euro per lot.
U kunt zich aanmelden bij:
Annelies Pakvis:
annelies.pakvis@sheerenloo.nl of
Cees Bogaard:
cees.bogaard@sheerenloo.nl
Of telefonisch op nummer 06-11591492

Club 25

Sponsors van de Vrienden van het Westerhonk
Bronsveld & Blok financiële Planning, ‘s-Gravenzande
A.A. Snijders, Monster
Jamido Holding b.v., Naaldwijk
KP Holland, Naaldwijk
Het Hele Westland West Media, Naaldwijk
Elektravon, Naaldwijk
Autobedrijf Herman Dekkers, Hoek van Holland
Drukkerij SK, Hoek van Holland
Akro automateriaal, ‘s-Gravenzande
Weverling Groenvoorziening, Monster
Berna Sport, Poeldijk
Leliekwekerij A.P. van der Voort BV, Naaldwijk
P. van Geest plantenkwekerij, Maasland
J. van de Ende, Monster
Spaans Electro, Monster
Vlaq Groep, Katwijk
Inventief Bouwmanagement, Monster
Architectenbureau Ruud van Broeckhuijsen, Doesburg
De Roo, Naaldwijk
Uw klusbedrijf, Krimpen aan den IJssel
Van Paassen Installatie, ‘s-Gravenzande
René van Schie Potplanten B.V., Honselersdijk
H&C Partners, De Lier
Jem-ID, Honselersdijk
A.J.M. Kolmeijer RBc, Maassluis
Hier had uw naam bij kunnen staan.
Sponsor Vrienden van het Westerhonk voor minimaal
25 euro per jaar! Meer informatie bij:
vriendenvanhetwesterhonk@gmail.com.

Uw klusbedrijf

Jamido
Holding b.v.

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

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.

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
een mate van betrokkenheid en een

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

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

TEAMLEIDER PLANTENKWEKERIJ P.VAN GEEST MAASLAND B.V.
Plantenkwekerij P. van Geest Maasland B.V. is een modern glastuinbouwbedrijf met een
kasoppervlakte van 15 hectare verdeeld over 3 vestigingen. De hoofdvestiging is in Maasland en de
andere twee zijn in Naaldwijk en Bleiswijk.

Architectenbureau
Ruud van Broeckhuijsen

Met een enthousiast team worden groenteplanten gekweekt en vanaf het vroege voorjaar diverse
sierteeltproducten met als hoofdproduct Hortensia’s.
Voor meer informatie: www.pvangeest.nl

inventief

Wie zoeken wij?

bouwmanagement

Een enthousiaste collega die het leuk vindt in de tuinbouw te werken. In deze afwisselende functie
ben je bezig met verschillende soorten werkzaamheden in de kas en verantwoordelijk voor het
efficiënt aansturen van een groep medewerkers.

Functie omschrijving
Het betreft een aansturende spilfunctie bij het verwerken van zowel groente- als sierteeltplanten.
De werkzaamheden betreffen onder meer:




Organiseren, motiveren, controleren en bijsturen van personeel
Signaleren, rapporteren en bijsturen van afwijkingen tussen planning en uitvoering en
kwaliteitsafwijkingen
Mede verantwoordelijk voor de wekelijkse arbeidsplanning

Functie eisen






MBO+ werk- en denkniveau
Affiniteit met- en ervaring in de tuinbouw
Praktische, resultaatgerichte instelling, stressbestendigheid en flexibiliteit
Zowel in teamverband als zelfstandig kunnen werken
Geen 9 tot 5 mentaliteit en bereidheid tot weekendwerk

Contact
Secretariaatsadres:
Postbus 1035
2680 BA Monster
Bankrelatie Rabobank: NL04RABO 012
91 53 737 te ‘s-Gravenzande

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

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.

e-mail: vriendenvanhetwesterhonk@
sheerenloo.nl of schriftelijk via:

Stichting Vrienden van het Westerhonk
Postbus 1035
2680 BA Monster

