
                        

1 
 
 

 

Vriendenbulletin  

         Brielle, december 2019 
         19e jaargang. Nr.2 
 
Beste vrienden, 
 
Het bestuur is bijna geheel 2019 bezig geweest met het tot stand brengen van de belevingstuin 
voor de afdeling Nieuwland/Nieuwe Goote. 
 
Voortgang aanleg belevenistuin 
Mede met behulp van sponsors is de belevingstuin nu bijna in zijn geheel gerealiseerd. 
Sponsors waren o.a. Sportcentum van Unen, Lidl, Martest Cambrian B.V. Tafelronde Voorne, 
De Soroptimisten club Voorne en vele anderen, waaronder ook particulieren. 
Tuinarchitecte Maaike Schalij heeft gratis een ontwerp voor de belevingstuin gemaakt, met o.a. 
welke bomen/planten/bloembollen het beste kunnen worden geplant in de belevingstuin. 
Het bestuur heeft dit ontwerp in zijn geheel overgenomen en Minekus Zuidland is aan de gang 
gegaan met de beplanting. Zoals al vermeld in het vorige bulletin zijn er bankjes geplaatst, een 
tuinhuisje, een voelmuur, een waterelement, waarvan de bewoners kunnen genieten. 
In het voorjaar van 2020 zal de officiële opening plaatsvinden 
Nu wordt er nog hard gewerkt aan de realisatie ven de belevingstuin, zoals bomen planten,  
Hekwerk aanbrengen e.d. 

.    
 
 



                        

2 
 
 

 

Rolstoelbus 
De rolstoelbus is onderhand aan vervanging toe Het bestuur hoopt in 2020 voldoende kapitaal te 
hebben om een nieuwe rolstoelbus aan te schaffen. 
Ook is het bestuur nog steeds op zoek naar nieuwe sponsors voor de bus. 
U kunt informatie opvragen met betrekking tot de kosten voor een reclame op de bus via 
info@svvdp.nl 
Hierbij wil het bestuur de vrijwillige chauffeurs van de rolstoelbus danken voor hun geweldige 
inzet. 

 

 
 

Donateurs 
Het aantal donateurs staat momenteel op 215.  Het aantal donateurs loopt dus helaas terug. 
We kunnen daarom niet genoeg benadrukken, dat de Stichting nog altijd nieuwe donateurs kan 
gebruiken, dus ……………… 
Help ons mee donateurs te vinden!  
Het is tenslotte voor het welzijn van de cliënten van De Plantage. 
Hierbij weer ons dringende verzoek: vraag aan uw familieleden, kennissen en/of vrienden  
of zij donateur willen worden voor minimaal € 15,- per jaar en geef hen de in dit bulletin opgenomen 
Vriendenbon.  
Deze bon is alleen bedoeld voor nieuwe donateurs.  
 
Website 
De website wordt regelmatig bijgehouden. 
Kijk op www.svvdp.nl. 
 

mailto:info@svvdp.nl
http://www.svvdp.nl/
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Ook zijn wij te vinden op Facebook, waarin eveneens de activiteiten van de Stichting  
worden weergegeven. 
 
Actie Restaurant Lotus Brielle 
In verband met hun 20-jarig bestaan heeft Lotus een actie op touw gezet met de bedoeling het 
verpleeghuis De Plantage te sponsoren. 
Iedereen kon de hele week gratis komen eten, mits hij/zij een donatie zou schenken aan het goede 
doel van het restaurant, nl. het Verpleeghuis De Plantage. 
In totaal heeft deze actie een bedrag opgeleverd van € 7.600,-- voor de activiteitenafdeling van 
het verpleeghuis. 
Natuurlijk heeft het bestuur ook haar steentje bijgedragen! 
In het bijzijn van de burgemeester van Brielle , de heer Gregor Renssen, werd dit bedrag 
overhandigd aan de Regisseur Welzijn, Jacqueline van Barneveld in het bijzijn van bewoonster 
Mariska Farenhout. 

 
De Regisseur Welzijn  bedankte de heer en mevrouw Kha met een door ’t Akcent gemaakte  
keramiekschaal. 
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Adreswijziging 
Wij vragen u - als u gaat verhuizen – uw nieuwe adres door te geven aan de Stichting Vrienden van 
De Plantage, hetzij via info@svvdp.nl of aan de receptie van het verpleeghuis  
De Plantage:  0181- 476000  
Inning donateur bijdragen 
In 2020 zullen de donateur bijdragen in mei/juni worden geïnd. 
 
Nieuwe manager De Plantage 
Per 15 november jl. heeft De Plantage een nieuwe manager gekregen in de persoon van 
mevrouw Kim Alberts. 
 
 
 
 

 
Het bestuur wenst u fijne Kerstdagen en een goed en gezond 
2020! 
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VRIENDENBON 
Ja, ik wil graag donateur worden van de Stichting Vrienden van De Plantage voor minimaal  
€ 15,-- of voor een ander bedrag nl. € ……  
 
O Doorlopende machtiging aan: *)  

   Stichting Vrienden van De Plantage  S€PA 
Plantageweg 4 

  3232 LE BRIELLE 
  Incassant ID: NL06 ZZZ4 1136 0803 000 
  Kenmerk : Jaarlijkse donatie 

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan de Stichting Vrienden van De Plantage 
doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om doorlopend een bedrag af te schrijven van uw 
rekening overeenkomstig de opdracht van de Stichting Vrienden van De Plantage 

 
Naam :…………………………………………………………………………………………………………………………………m/v 

Adres : …………………………………………………………………................................................................ 

Postcode: …………………………….. ……….Woonplaats: ………………………………………………………….. 

Land: …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Rekeningnr. (IBAN): ………………………………………………………………………………………………………… 

e-mail adres: ……………………………………………………………………………………………………………………… 

O     Ik ontvang graag een factuur, die mij jaarlijks in mei/juni zal worden toegezonden *) 
 

*)  Aankruisen wat gewenst is 
 
Stuur dit formulier volledig ingevuld en ondertekend naar: Stichting Vrienden van De Plantage, 
Plantageweg 4, 3232 LE BRIELLE of lever hem in bij de receptie van De Plantage. 
 
Plaats: ……………………………………….Datum:…………………. 

Handtekening:…………………………………………………………… 


