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 viermaal per jaar en is mogelijk gemaakt door de uitgever van Het Hele Westland.
Teksten door Cécile Boers, tenzij anders aangegeven

Een Q-wiek Up dankzij Het Barrel! De tuin van ruimte 1
Op 1 oktober vond de Breeje Durp Rally plaats.
Zo’n 150 oldtimers van Het Barrel deden tijdens de
lunch Het Westerhonk aan. Dat was een hele belevenis voor de cliënten. Zij hebben enorm genoten
van de aanblik van alle mooie auto’s. De opbrengst
van deze Rally was bestemd voor De Vrienden. Van
de opbrengst is speciaal materiaal aangeschaft
voor onze cliënten. Materiaal waarvoor binnen het
budget van de reguliere zorg geen ruimte is. is Het
grote bedrag was voldoende voor de aankoop van
een Q-wiek Up voor de groep Albatros/ Dolfijn. De
Q-wiek Up is een mobiel laagdrempelig inzetbaar
apparaat wat audio/visuele belevingswerelden
projecteert op muur of plafond in elk gewenste
ruimte. Het apparaat wordt ingezet bij een belevingsgerichte zorg aanpak, waarbij de beelden de
gebruiker stimuleren of juist laten ontspannen.
De cliënten en de medewerkers van de Albatros/
Dolfijn zijn ontzettend blij met de aanschaf van de

Het Watertheater is in het voorjaar gestart
met voorstellingen van het Neon-circus. De
Stichting Vrienden heeft een aantal rekwisieten
gesponsord.

Q-wiek Up.
Het is prachtig als mensen bereid zijn een helpende hand toe te steken, waarmee wij kunnen
bijdragen aan een volwaardig leven voor de bewo-

ners van Het Westerhonk. Het bestuur van de
Stichting Vrienden bedankt nogmaals Het Barrel
voor de keuze om Het Westerhonk te betrekken bij
de Breeje Durp Rally.
De cliënten van de Van Bergenhenegouwenlaan
in Poeldijk hebben een hometrainer ontvangen, dankzij een sponsor.

Rolstoelfiets dankzij optreden Westlands Mannenkoor
Op 16 september organiseerde Stichting
Vrienden van het Westerhonk samen met het
Westlands Mannenkoor een benefietconcert voor

Nieuws
van de
Vrienden

het Westerhonk in de Machutuskerk in Monster.
Dat was in het kader van het vijftigjarig bestaan
van het Westerhonk. Van de opbrengst kon een

rolstoelfiets voor de cliënten van Vijverweg 17
gefinancierd worden.
Vanuit Vijverweg 17 ontvingen wij deze brief:
Hallo lieve mensen van Stichting Vrienden van Het
Westerhonk,
Heel graag willen we jullie bedanken voor jullie
gift!! We hebben dankzij jullie binnen het gebouw
weer een rolstoelfiets. Er zijn al talloze ritjes
gemaakt met onze cliënten. Ze hebben al uren
plezier beleefd. Maar ook de moeilijke ritjes naar
de tandarts of de dokter gaan op deze manier een
stuk makkelijker. We zijn zo blij en dankbaar met
deze veilige en gezellige fiets!! Nogmaals: dank
jullie wel!

Wij ontvingen van de cliënten en medewerkers van
de Ruimte 1 onderstaand bericht:
Beste bestuursleden van Stichting Vrienden van Het
Westerhonk,
Wij willen jullie hartelijk bedanken voor de mooie
tuintafels, tuinstoelen, parasols en de parasolvoet
die we van jullie geschonken hebben gekregen!
Vorig jaar is de binnentuin van Ruimte 1 helemaal
opgeknapt. Tijdens de NL Doet-dagen is de oude tuin
helemaal leeggehaald door een groep vrijwilligers,
o.a. vanuit carnavalsvereniging De Theebukkers
uit De Lier, maar we kregen ook hulp van Paddy
Knijnenburg van Flowerart uit Monster en van Jan

Groetjes Personeel en Cliënten van dagbesteding
Vijverweg 17!

Koot, Elly Vreugdenhil en meneer van Dam. Een week
later is deze tuin helemaal bestraat door de vrijwilligers Theo de Kok, Nikos Spanakis, Hans Teunis en
Johan van Mil. Hier waren we al ontzettend blij mee,
maar het bestaande tuinmeubilair was niet geschikt
voor onze ouderwordende cliënten waardoor we
nog weinig gebruik konden maken van onze tuin.
Daar is nu verandering in gebracht dankzij Stichting
Vrienden van Het Westerhonk!
Namens alle cliënten en collega’ s van De Ruimte
willen we jullie en uiteraard ook alle vrijwilligers
hartelijk bedanken!
Medewerkers en cliënten van Ruimte 1
De cliënten van Groenendaal 6 hebben een
mooie licht en geluid wand gekregen. De cliënten beleven hier ontzettend veel plezier aan.

Van de voorzitter...

Stichting Vrienden is op zoek naar vaste sponsors
van minimaal 25 euro per jaar
Meer informatie bij: vriendenvanhetwesterhonk@gmail.com
Club 25 bestaat uit:

allemaal keihard nodig om er weer een succesvol
jaar van te maken.
Een positief 2017 toegewenst!
John Kloos
Voorzitter Vrienden van het Westerhonk

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?
E-mailadressen
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.

Uw e-mailadres is veranderd
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.
Vindt u het leuk om ons te volgen via Facebook?
‘Like’ de pagina van de Vrienden op Facebook.

Bronsveld & Blok financiële Planning. s’-Gravenzande

J. van de Ende, Monster

Dekker Glashandel, Ter Heijde

Spaans Electro, Monster

A.A. Snijders, Monster

Isodes, Katwijk

Jamido Holding b.v., Naaldwijk

Inventief Bouwmanagement Monster

KP Holland, Naaldwijk
Het Hele Westland West Media, Naaldwijk

Architectenbureau Ruud van Broeckhuijsen,
Doesburg

Elektravon, Naaldwijk

De Roo, Naaldwijk

Autobedrijf Herman Dekkers, Hoek van Holland

Uw klusbedrijf, Krimpen aan den IJssel

Drukkerij SK, Hoek van Holland

Rosanne van Staalduinen van Buro Staal, De Lier

Akro automateriaal, ’s-Gravenzande

Golfclub Westland

Weverling Groenvoorziening, Monster

Van Paassen Installatie, ’s-Gravenzande

Berna Sport, Poeldijk

René van Schie Potplanten B.V., Honselersdijk

Leliekwekerij A.P. van der Voort BV, Naaldwijk

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

P. van Geest plantenkwekerij, Maasland

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) .....................................................

Het bestuur van de Stichting Vrienden

Handtekening

is op zoek naar een

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.

Heb je interesse stuur dan

@gmail.com

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

wij worden donateur van de Stichting ”Vrienden van het
Westerhonk” en ontvangen ieder jaar een brief met het
verzoek een donatie te doen.

ervaren
penningmeester

vriendenvanhetwesterhonk

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

✄

Oproep bestuur

een mail naar:

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.

Het bestuur van de Stichting Vrienden van het Westerhonk
wenst u een goede jaarwisseling en een gezond en
fantastisch 2017!

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
Vul het strookje in en stuur op naar:

Heer/mevrouw:

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

Adres:

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

PC/Plaats:

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

Telefoon:

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

Handtekening

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

Email

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

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

"

2016 was een zeer positief en productief jaar voor
de stichting,
Het 50 jarig jubileum van het Westerhonk bracht
ons tot de organisatie van het optreden van het
Westlands Mannenkoor op 16 september in de
Machutuskerk te Monster.
Voorts was 1 oktober een historische dag
120 Old-Timers…..per auto 2 personen ….
bezochten in de middag na een rondtoer door het
Westland Het Westerhonk voor het nuttigen van
een lunch om daarna weer via een verdere toer te
eindigen in Gravenzande
De Stichting Vrienden heeft door beide evenementen weer veel geld opgehaald om de leuke materialen aan te schaffen zoals onder andere hier op deze
pagina te zien en te lezen zijn.
Dank aan Westlandse Oldtimersclub Het Barrel en
Het Westlands Mannenkoor,
2017 wordt weer een jaar met vele ambities en
verwachtingen.
Donateurs, goede doelen, sponsors; we hebben ze

Club 25

