
Over Stichting Vrienden van Het Westerhonk

Sponsors Club 25

Donaties en giften
U kunt zich aanmelden als 
donateur per e-mail: secretariaat
@vriendenvanhetwesterhonk.nl   
of schriftelijk via:  
Stichting Vrienden 
van het Westerhonk 
Postbus 1035 
2680 BA Monster 
Bankrekeningnummer: 
NL04 RABO 0129 1537 37  

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 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 
Beogende Instelling (ANBI, 
fiscaalnummer: 8160.72.929) en 
dat daardoor op uw bijdragen aan 
ons de aftrekbaarheid voor de 

inkomstenbelasting van 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 secretariaat@
vriendenvanhetwesterhonk.
nl. Tenslotte: al ons werk is 
vrijwilligerswerk. Bijdragen worden 
voor vrijwel honderd procent besteed 
aan het doel waarvoor ze gegeven 
worden.

• Akro Automateriaal 
• Bernasport 
• Architectenbureau Ruud van 

Broeckhuijsen 
• Bronsveld & Blok Financiële 

planning, ‘s-Gravenzande 
• Elektravon, Naaldwijk 
• Florista by Pieta 
• Installatie GST-van Paassen 
• H&C Partners 
• Jamido Holding B.V. 
• KP Holland, Naaldwijk 

• René van Schie Potplanten B.V. 
• Snijders Bestrating 
• Spaans Elektro 
• Uw Klusbedrijf, Krimpen aan den 

IJssel 
• Drukkerij SK, Hoek van Holland 
• J. van de Ende, Monster 
• VLAQ Projectinrichting 
• Westmedia B.V. Naaldwijk
• Inventief Bouwmanagement 
• A.J. Kolmeijer B.V. Maassluis 
• Jem-id, Honselersdijk 

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 wel-
bevinden 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.

Na ruimschoots een tiental jaren 
voorzitter te zijn geweest van 
de Stichting Vrienden van het 

Westerhonk ben ik erg blij een 
degelijke vervanging te hebben 
gevonden in de persoon van Wim van 
Leeuwen. Hij stelt zichzelf elders op 
deze pagina voor.
De afgelopen jaren heeft de stichting 
Vrienden zijn rol goed kunnen 
bewijzen door met gulle hand vele 
verzoeken van groepen te kunnen 
vervullen
Ik kijk daar met het bestuur 
dankbaar op terug en spreek de 
verwachting uit dat in dezelfde stijl 
de werkzaamheden van de stichting 
voortgezet zullen  worden. Zeker met 
Wim van Leeuwen aan het roer gaat 
dat lukken  Succes Wim!

John Kloos

In de corona tijd heb ik stilzwijgend 
het voorzitterschap van de Stichting 
Vrienden van het Westerhonk 
overgenomen van John Kloos, die 
het voorzitterschap vele jaren heeft 
vervuld.

Geboren in Monster in 1953 heb ik 
op jonge leeftijd de bouw van het 
Westerhonk in Monster kunnen 
volgen. Destijds had ik weinig binding 
met het Westerhonk, in mijn directe 
omgeving kende ik geen mensen die 
daar zouden gaan wonen. Dat werd 
anders toen ik mijn echtgenote leerde 
kennen. Zij maakte deel uit van een 
tweeling. Haar broer die na haar 
geboren werd heeft bij de geboorte 

een hersenbeschadiging opgelopen en 
kwam uiteindelijk in het Westerhonk 
te wonen, waar hij op jonge leeftijd is 
overleden. Toen ik gevraagd werd om 
voorzitter van de Stichting Vrienden 
van het Westerhonk te worden heb 
ik, mede door de ervaring van mijn 
echtgenote, volmondig ja gezegd.

Ik ben sinds 2009 woonachtig in Hoek 
van Holland met mijn echtgenote en 
we hebben twee kinderen die niet bij 
ons in de buurt wonen. We hebben 
(nog) geen kleinkinderen.

In mijn werkzame leven heb ik met 
een financiële opleiding bij diverse 
bedrijven gewerkt als o.a. controller 
en directeur. De laatste 15 jaren als 
directeur, mede-eigenaar van een 
kinderopvangorganisatie die we in 
2018 hebben verkocht. Op dat moment 
ben ik gestopt met werken en het 
is dan alsof het in de krant staat; je 
wordt voor allerlei vrijwilligers functies 
benaderd, dit voorzitterschap is er een 
van. 

Als Stichting Vrienden van het 
Westerhonk ondersteunen we 

financieel projecten tot een bepaald 
maximum, die niet vanuit het reguliere 
budget gefinancierd worden. We 
komen aan geld door donaties 
van bedrijven, particulieren en 
nalatenschappen. 

Mochten jullie meer willen weten 
over de Stichting dan kun je een 
mail sturen naar: secretariaat@
vriendenvanhetwesterhonk.nl. 
Mijn telefoonnummer voor vragen is: 
06- 50 65 50 65.

Wim van Leeuwen
Voorzitter Stichting Vrienden 
van het Westerhonk

Afscheid van 
een betrokken voorzitter

Wim van Leeuwen, nieuwe voorzitter 
Vrienden van het Westerhonk

Beter een goede buur 
dan een verre vriend
In het voorjaar  werd bij de Lidl aan 
de Madeweg te Monster deze foto 
gemaakt.
De Lidl zet zich in voor lokale organisa-
� es en had besloten ook de Vrienden 
van het Westerhonk een steuntje in 
de rug te geven door middel van een 
cheque van 250 euro.
De manager op deze foto overhandigde 
met veel genoegen de cheque aan John 
Kloos als lid van het bestuur van S� ch-
� ng Vrienden van Het Westerhonk.

Het blij�  een goede gedachte dat de 
buren elkaar ondersteunen. Zo ook 
in dit geval, tenslo� e ligt ongeveer 
tweehonderd meter verderop Het 
Westerhonk.

De S� ch� ng Vrienden dankt deze 
supermarkt voor het mooie gebaar.

Overhandiging van de cheque door de 
manager van de Lidl aan John Kloos

Joke neemt afscheid als bestuurslid
Na 15 jaar heb ik op 2 mei jl. mijn 
laatste vergadering bij de Stichting 
Vrienden van het Westerhonk 
bijgewoond. In 2007 werd ik gevraagd 
om bestuurslid te worden. Mijn dochter 
woonde er en zodoende was ik nauw 
betrokken bij het Westerhonk. Het doel 
van de Stichting sprak mij erg aan en ik 
wilde me hier graag voor inzetten. Veel 
speciale wensen van en voor bewoners 

die vanwege het te krappe reguliere 
budget niet haalbaar zijn, kunnen 
door de Stichting wel gerealiseerd 
worden. Zo schommelen en fietsen 
er bijvoorbeeld inmiddels heel wat 
bewoners met veel plezier op speciaal 
aan de doelgroep aangepast materiaal.
Toen mijn dochter in 2009 overleed, 
wilde ik graag een lijntje met het 
Westerhonk houden omdat zij daar 
een hele goede tijd heeft gehad en ik 
er mooie herinneringen aan heb. Dus 
bleef ik bestuurslid van de Stichting 
Vrienden. Dit lijntje houd ik nu op 
andere manieren in stand.
Het is helaas nog niet gelukt een 
bestuurslid te vinden die mij gaat 
vervangen. Mocht u hier interesse 
in hebben dan horen wij dat 
graag. Ouders, familie, vrienden 
of bekenden van bewoners zijn 
vanwege hun bekendheid met het 

Westerhonk van harte welkom, maar 
ook belangstellenden en mensen 
die om wat voor reden dan ook, het 
Westerhonk een warm hart toedragen, 
zijn welkom!!
Met bloemen en een mooie 
herinnering in de vorm van een 
beeldje, ging ik met een dubbel gevoel 
naar huis. Het was een fijne tijd en 
ik blijf beschikbaar voor hand- en 
spandiensten bij evenementen.

Joke van Campenhout

Wij ontvingen in 2022 giften van de 
Diaconie Prot. Gemeente Naaldwijk, 
Stichting Welzijnsfonds Den Hoorn, 
Hervormde kerk Hoek van Holland, 
Diaconie Ned. Hervormde kerk 
Wateringen en de Lidl uit Monster. 

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

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 of secretariaat@
vriendenvanhetwesterhonk.nl

Nieuws van de Vrienden


