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Vriendenbulletin  
 

         Brielle, mei 2020 

         20e jaargang. Nr.1 

Beste vrienden, 

 

Het jaar 2020 begon, zoals voorafgaande jaren, met een Nieuwjaarsconcert van het duo 

Fraters Corona. Ook nu hebben de bewoners weer genoten van hun optreden! 

 

   
 

Maar toen sloeg het noodlot toe in de vorm van het Corona-virus. Een ieders leven veranderde 

drastisch en de verpleeghuizen gingen “op slot” 

Ook de officiële opening van de belevingstuin kon niet plaatsvinden (gepland op 21 maart 2020) 

De bewoners mochten geen bezoek meer ontvangen en de vrijwilligers konden ook geen bijdrage 

meer leveren. 
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Maar ondanks deze misère is de Stichting Vrienden van De Plantage de bewoners niet vergeten en 

heeft toch iets gedaan voor hen, zoals hen voorzien van verschillende lekkernijen en plantjes.e.d. 

I   

 

   
 

Alle leveranciers uit Brielle en omstreken hebben hun producten met een flinke korting 

aangeboden, zoals o.a.de aardbeien door Kwekerij van den Bos, de slagroom van Albert Heijn. De 

kibbeling van Vishandel Schot-Bout. Gebak van de firma Voskamp De plantjes komen van  

Bloemetjes en Bijtjes en zijn geschonken door De Van Ginkel Groep uit Brielle. 

Deli-Deux uit Oostvoorne heeft gezorgd voor vers fruit. voor alle bewoners. 

De bewoners werden dus extra verwend in deze voor hen zo vervelende tijd, zonder bezoek. 

Zij hebben ervan genoten! 
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Het DeltaPORT Donatiefonds heeft een bedrag van € 1250,00 geschonken aan de Stichting voor 

extra entertainment voor de bewoners in de vorm van activiteiten, planten en bloembakken. 

.. 

Ook is er gedacht aan de verzorgenden, zij kregen allen een keramiek hartje, vervaardigd door de 

keramiste Bernadet van Doren, om hun een hart onder de riem te steken.  

   

 
 



                        

4 

 

 

 

Rolstoelbus 

Het bestuur is nog steeds naarstig op zoek naar sponsors. Kent u iemand die wel sponsor wil  

Worden, dan volgen hier de tarieven. 

    .  

- Voor een éénjarig contract € 425,-- per jaar, inclusief het aanbrengen van belettering 

- Voor een tweejarig contact € 400,-- per jaar, inclusief het aanbrengen van belettering 

- Voor een driejarig contract € 375,-- per jaar, inclusief het aanbrengen van belettering 

U kunt uw opgave doen aan info@svvdp.nl 

 

Donateurs 

Het aantal donateurs staat momenteel op 223.  Het bestuur, met name de secretaris, schrijft 

iedere maand de zaakwaarnemers/belangenbehartigers van nieuwe bewoners aan met de vraag of 

zij donateur willen worden. Dit heeft al geresulteerd in meerdere nieuwe donateurs. Ook hebben 

een aantal donateurs opgezegd, vandaar 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 dus 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 zal binnenkort weer worden aangepast. 

mailto:info@svvdp.nl
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Kijk op www.svvdp.nl. 

Ook zijn wij te vinden op Facebook, waarin eveneens de activiteiten van de Stichting  

worden weergegeven. 

 

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 juni worden geïnd. 

 

Het bestuur wenst u een fijne zomer, ondanks deze 

vervelende tijd. 

 

 

 

 

 

VRIENDENBON 

http://www.svvdp.nl/
mailto:info@svvdp.nl
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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:…………………………………………………………… 


