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Als	 je	vol	vertrouwen	de	richting	van	je	dromen	volgt,	beleef	 je	
successen	die	je	nooit	zou	hebben	verwacht!	
	
Op	16	november	2012	werd	Stichting	Droom	je	Thuis	opgericht.	
Vol	 vertrouwen.	 Vijf	 jaar	 later	 kijken	 we	 terug	 op	 hetgeen	 is	
bereikt.	Dankbaar	voor	de	successen	die	we	hebben	beleefd	en	
vol	 verwachting	 en	 vertrouwen	 dat	 onze	 grote	 droom	
verwezenlijkt	zal	gaan	worden.	
	
De	gemeente	Westland	heeft	onze	plannen	omarmt	en	daarmee	
wordt	 de	 stip	 op	 de	 horizon	 groter	 en	 groter.	 Dat	 geeft	 ons	
energie	 om	 door	 te	 gaan,	 want	 er	 moet	 nog	 veel	 gerealiseerd	
worden.	
	
Wij	 bedanken	 alle	 ouders,	 het	 personeel,	 ‘vrienden’	 en	 gulle	
gevers	voor	hun	inzet	en	giften	de	afgelopen	jaren.	
Maar	de	grootste	dank	gaat	uit	naar	onze	kanjers,	die	iedere	keer	
ons	 weer	 weten	 te	 inspireren	 om	 op	 weg	 door	 te	 gaan

https://www.vriendenvandroomjethuis.nl


	
 De	Vrienden	van	Droom	Je	Thuis,	een	nieuwe	stichting	

	
In	 november	 2017	 is	 de	 steunstichting	 Vrienden	 van	 Droom	 je	 Thuis	
opgericht	 ter	 ondersteuning	 van	 de	 Woon-	 en	 Zorgstichting	 Droom	 je	
Thuis.	 	 De	 stichting	 Vrienden	 van	 Droom	 je	 thuis	 werft	 fondsen	 ter	
dekking	van	noodzakelijke	extra	uitgaven	die	gedaan	moeten	worden	om	
de	 	 woonvoorziening	 van	 onze	 gehandicapte	 jongeren	 te	 kunnen	
realiseren.	 Hierbij	 valt	 te	 denken	 aan	 de	 inrichting	 van	 de	 gezamenlijke	
woonkamers,	tuininrichting,	snoezelruimte,	tilliften,	domotica	etc.		
Onze	 stichting	 is	 afhankelijk	 van	 giften,	 donaties,	 legaten	 en	 sponsoring	
door	fondsen.		

	
Maar	 minstens	 zo	 belangrijk	 is	 dat	 onze	 stichting	 veel	 vrienden	 nodig	
heeft.	Niet	 in	de	 eerste	plaats	 voor	het	 geld,	maar	om	ons	verbonden	 te	
voelen	 en	 daarmee	 een	 breed	 draagvlak	 in	 de	 samenleving	 te	 kunnen	
creëren.			
	
Wordt	 u	 ook	 vriend?	 Gebruik	 de	 button	 rechts	 “Steun	 Ons”.	 In	 een	 paar	
klikken	bent	u	Vriend!	
	

 										Anbi-status	
	
We	zijn	blij	te	kunnen	melden	dat	onze	stichtingen	de	Anbi-status	hebben	gekregen.	
ANBI	 is	 de	 afkorting	 van:	 Algemeen	 Nut	 Beogende	 Instelling.	We	 zijn	 blij	 met	 dit	
‘keurmerk’,	waarmee	de	particuliere	gever	zijn/haar	gift	fiscaal	aftrekbaar	maakt.		
	

 										Onze	websites	zijn	vernieuwd	
	
De	oprichting	van	de	nieuwe	stichting	en	de	toekenning	van	de	ANBI-status	was	aanleiding	om	onze	
oude	website	aan	te	passen.	(zie	www.stichtingdroomjethuis.nl).	Op	deze	site	treft	u	onze	algemene	
gegevens	aan.	
Op	onze	nieuwe	site	“Vrienden	van”	treft	u	alle	actualiteiten	aan	betreffende	sponsoring,	projecten	
en	onze	bouwplannen	in	Westland.		
Neem	even	kijkje	op	de	site,	meer	dan	de	moeite	waard:	www.vriendenvandroomjethuis.nl.	
	

 										Het	geld	ligt	op	straat	
	
Donderdag	 30	 november	 vond	 de	 vijfde	
College	 Tour	 plaats,	 georganiseerd	 door	
Bestuurdersbank	 Westland,	 Vitis	 Welzijn	 en	
Rabobank	 Westland.	 In	 deze	 editie,	 met	 als	
thema	‘Het	g€ld	ligt	op	straat.	Pak	jij	het	op?’,	
presenteerden	 elf	 organisaties	 hun	 verhaal.	
Het	 publiek	 bepaalde	 welke	 drie	 er	 ‘door’	
mochten	naar	het	panel	van	geldverstrekkers.	
Dynamiek	 en	 enthousiasme	 was	 duidelijk	
voelbaar!	De	tips	en	suggesties	van	het	panel	
én	 drie	 inspiratoren	 waren	 zinvol	 voor	 de	
bezoekers.	
	
Presentator	 Rob	 Veenman	 nodigde	 de	
organisaties	uit	voor	hun	presentatie	van	één	
minuut.	 Stichting	 Droom	 Je	 Thuis	 mocht	 als	

https://www.vriendenvandroomjethuis.nl/ja-ik-help-mee/
https://www.vriendenvandroomjethuis.nl
https://www.stichtingdroomjethuis.nl


	
eerste	 met	 de	 presentatie	 beginnen	 en	 Ingrid	 Nieuwenhuis,	 een	 van	 onze	 ouders,	 kreeg	 snel	 de	
aandacht	van	het	publiek	en	vertelde	 in	het	kort	het	 verhaal	 van	het	 toekomstige	Droom	 Je	Thuis	
huis.		
	
Na	stemming	van	het	publiek	werd	Stichting	Droom	je	Thuis	één	van	de	vier	finalisten,	waarmee	zij		
een	 streepje	 voor	 hebben	 bij	 de	 behandeling	 van	 hun	 financiële	 aanvraag.	 Inmiddels	 is	 bij	 de	
aangesloten	organisaties	een	aanvraag	ingediend.		
	

 										Intentieovereenkomst	met	Gemeente	Westland	
	
In	 oktober	 2017	 heeft	 Stichting	Droom	 Je	 Thuis	 een	 zgn.	 Quick	 Scan	 voor	 de	 locatie	 Zuideinde	 te	
Naaldwijk	 ingediend.	De	gemeente	Westland	heeft	 in	haar	antwoord	op	onze	Quick	Scan	aangeven	
dat	 zij	 positief	 staat	 tegenover	 dit	 initiatief.	 In	 november	 2017	 heeft	 het	 eerste	 gesprek	 met	 de	
ambtenaar	 van	 de	 afdeling	 Planontwikkeling	 plaats	 gevonden.	 Diverse	 gesprekken	 op	 ambtelijk	
niveau	 volgden	 in	 de	 maanden	 daarna	 ter	 bepaling	 van	 de	 stedenbouwkundige	 visie	 voor	 deze	
locatie.		
	

De	 gesprekken	 tussen	 de	 gemeente	
Westland	 en	 Stichting	 Droom	 Je	 Thuis	
hebben	uiteindelijk	geleid	tot	het	opstellen	
van	een	intentieovereenkomst,	met	als	doel	
om	gezamenlijk	onderzoek	te	doen	naar	de	
planologische,	 ruimtelijke	 en	 financiële	
haalbaarheid	van	de	(her)ontwikkeling	aan	
het	 Zuideinde.	 Op	 dinsdag	 27	 maart	 is	 de	
overeenkomst	 getekend	 door	 Marga	 de	
Goeij,	 wethouder	 Zorg,	 Kees	 Quak,	
voorzitter	van	Stichting	Droom	 je	Thuis	en	
Julian	 Heemskerk,	 directeur	 van	
Projectikon.	 Op	 een	 naast	 gelegen	 perceel	
zal	 Projectikon	 een	 eigen	
bouwontwikkeling	gaan	realiseren.		

	
 										Start	bouw	bungalows	AVAVIEREN	

	
In	 de	 zomer	 van	 dit	 jaar	 worden	 de	 bungalows	 op	
Strandpark	 Vlugtenburg	 te	 ’s-Gravenzande	 in	 gebruik	
genomen,	 welke	 mede	 door	 Stichting	 Avavieren	 zijn	
gerealiseerd.	Stichting	Droom	Je	Thuis	gaat	vanaf	juli	dit	
jaar	 gedurende	 de	 logeerweekenden	 hiervan	 gebruik	
maken.	 Daar	 kijken	 wij	 erg	 naar	 uit,	 zodat	 ons	 zeer	
gemotiveerd	 personeel	 in	 betere	 omstandigheden	 de	
zorg	aan	onze	kinderen	kan	bieden.		
	
	

 										Met	Droom	Je	Thuis	“op	stap”	
	
Hans	en	Grietje	de	musical	(door	Danny)	
	
Op	17	februari	2018	zijn	we	met	de	kanjers	naar	de	musical	Hans	en	Grietje	geweest	in	theater	
De	Koningshof	in	Maassluis.	We	hadden	van	tevoren	afgesproken	om	gezellig	iets	te	drinken	in	het	
theater.	Om	15:00	was	het	zover	en	ging	de	voorstelling	van	start.		
	



	
Hans	 en	 Grietje	 maken	 deel	 uit	 van	 een	 arm	
houthakkersgezin.	 Hun	 vader	 kan	 hen	 niet	 onderhouden	
en	besluit	ze	in	het	bos	achter	te	laten.	In	dit	bos	komen	zij	
de	tovenaars	Titus	en	Fien	tegen.	Zij	nemen	hem	mee	naar	
hun	huisje	 in	het	bos.	Dit	huisje	bleek	volledig	van	 snoep	
gemaakt	te	zijn.	Hans	en	Grietje	konden	hun	geluk	niet	op.	
Wat	zij	niet	echter	niet	wisten,	 is	dat	Fien	alleen	maar	uit	
was	 op	 een	 kindertraan.	 Deze	 kindertraan	 had	 zij	 nodig	
voor	 haar	 toverdrankje	 om	 de	 machtigste	 vrouw	 ter	

wereld	te	worden.	Titus,	de	man	van	Fien,	besluit	de	kinderen	te	helpen	ontsnappen.	Samen	sluiten	
ze	 Fien	 op	 en	 Titus	 brengt	 Hans	 en	 Grietje	 terug	 bij	 hun	 vader.	 Zij	 konden	weer	 bij	 hem	 komen	
wonen,	omdat	hij	inmiddels	voldoende	geld	had	verdiend	om	voor	hen	te	zorgen.	Eind	goed,	al	goed!	
	
De	voorstelling	was	enorm	komisch	voor	zowel	de	kanjers	
als	begeleiding.	Vooral	het	tovenaarsduo	Titus	en	Fien	was	
erg	 hilarisch.	 De	 musical	 zat	 vol	 met	 leuke	 en	 gezellige	
liedjes.	We	zijn	na	de	voorstelling	nog	even	gebleven	om	
wat	 te	drinken	en	naar	de	 liedjes	 te	 luisteren.	Een	aantal	
van	de		
kanjers	 en	 begeleiding	durfde	 zelfs	 een	dansje	 te	wagen!	
Voordat	we	allemaal	weer	naar	huis	gingen,	zijn	we	op	de	
foto	geweest	met	de	acteurs.		
Al	met	al	kunnen	we	terugkijken	op	een	enorm	geslaagde	
dag.	 Het	 was	 erg	 gezellig	 met	 zijn	 allen	 en	 de	 musical	 zat	 goed	 in	 elkaar.	 Het	 was	 zeker	 voor	
herhaling	vatbaar!	
	



	
Dummy	de	Mummie	de	Musical	(door	Tess)	
	
Vrijdag	9	maart	was	het	weer	een	feest,	een	nieuw	logeerweekend	met	op	zaterdag	een	leuk	uitje…	
namelijk:	 Dummie	 de	 Mummie	 de	 musical.	 Voor	 alle	 kanjers	 was	 het	 verhaal	 al	 bekend.	We	 zijn	
tijdens	 een	 ander	 logeerweekend	 al	 naar	 de	 film	 van	 Dummie	 geweest.	 Maar	 een	 musical	 is	
natuurlijk	nog	veel	leuker.		
	
Voor	 de	 musical	 moesten	 we	 met	 de	 bussen	 helemaal	 naar	 Rotterdam	 Zuidplein.	 In	 Rotterdam	
hebben	we	eerst	met	z’n	alle	geluncht.	Zo	konden	we	met	een	volle	maag	gaan	genieten.	Tijdens	de	
musical	 hebben	we	 allemaal	 genoten,	 gelachen	 en	meegeleefd.	Maar	waar	 ging	 het	 nou	 over?	Dat	
gaan	we	hier	niet	verklappen,	de	musical	is	volgens	al	onze	kanjers	een	aanrader	om	heen	te	gaan!	
	
Nadat	de	musical	was	afgelopen	mochten	we	nog	op	de	 foto	met	Goof	en	Dummie	de	Mummie,	de	
hoofdrolspelers.	En	of	dit	allemaal	nog	niet	leuk	genoeg	was,	kregen	we	nog	een	drankje	achteraf.	We	
mochten	ook	nog	op	de	foto	met	Klaas,	de	vader	van	Goof!	Hierna	gingen	we	allemaal	voldaan	terug	
naar	Vlugtenburg.	In	de	bussen	werd	nog	flink	gezongen.	Voor	veel	kanjers	is	een	ritje	in	onze	mooie	
Droom	Je	Thuis	bus	of	in	de	bus	van	IPSE		een	echt	uitje.		

	
 										Even	voorstellen	

	
Mijn	 naam	 is	 Wilco	 de	 Vette	 en	 ik	 woon	 in	 Den	 Hoorn.	 Ik	 ben	
getrouwd	met	Natasja	en	samen	hebben	wij	2	kinderen;	Tycho	van	14	
en	Milan	van	10	jaar.	Ik	heb	een	drukke	baan	in	de	olie	en	gas	en	zit	
daarvoor	 geregeld	 in	 het	 buitenland.	 M'n	 vrije	 tijd	 besteed	 ik	 het	
meest	aan	m'n	kids	en	ben	o.a.	coach	van	Milans	voetbalteam.		
	
Zomer	 2014	 hebben	we	Marja	 Quak,	moeder	 van	 kanjer	 Rens,	 naar	
hun	ervaring	 gevraagd	over	de	 speekselklieroperatie	die	Tycho	kort	
daarna	zou	ondergaan	in	Nijmegen.	Rens	had	deze	namelijk	al	eerder	
gehad.	Dit	 contact	 verliep	 zo	prettig	dat	het	 al	 snel	niet	 alleen	meer	
over	de	operatie	ging,	maar	over	het	leven	met	een	zorgintensief	kind.	
We	zijn	kort	daarna	via	een	gesprek	met	Ellen	en	Marja	ook	onderdeel	



	
geworden	van	stichting	Droom	Je	Thuis.	 Initieel	om	op	korte	termijn	wat	vrije	 tijd	 te	creëren	door	
middel	 van	de	 logeerweekenden,	maar	 ook	om	mee	 te	 'dromen'	 naar	de	mogelijkheden	om	op	de	
langere	termijn	als	ouderinitiatief	een	woonhuis	te	realiseren	voor	onze	kanjers.		
Al	snel	hebben	we	ons	plekje	binnen	de	stichting	gevonden.	Tycho	als	drukke,	altijd	vrolijke	spring-
in-het-veld,	 binnen	de	groep	van	kanjers.	Natasja	nam	de	 taak	als	penningmeester	 al	 snel	 over	 en	
werd	tevens	bestuurslid	en	ik	draag	mijn	steentje	bij	in	onder	andere	de	personeelsavonden,	EHBO-
avonden	en	onze	Droom-Je-Thuis	buscommissie.	
Nu	bijna	4	jaar	later	is	het	een	hechte	groep	van	9	kanjers	en	kijk	ik	vol	trots	én	vertrouwen	naar	de	
toekomst	voor	Tycho	en	de	rest	van	de	kanjers,	waarin	we	een	mooi	(t)huis	voor	hen	gaan	realiseren.	
	

 										Tank	en	Schenk	

Het	 nieuwe	 tankstationmerk	 Peut	 van	 coöperatie	 De	 Vrije	 Pomp	 (DVP)	 wil	 in	 de	 toekomst	 een	
netwerk	 optuigen	 van	 zo’n	 honderd	 stations.	 Peut	 is	 een	 oudhollandse	 term	 voor	 brandstof	 en	 is	
afgeleid	 van	 het	 woord	 petroleum.	 Het	 is	 een	 merk	 dat	 een	 beetje	 rebels	 is,	 lef	 uitstraalt,	
ondernemend	is,	maar	ook	nuchter	en	Hollands.	
Sinds	een	aantal	weken	is	het	tankstation	(ex	Argos)	aan	de	Kruisbroekweg	overgegaan	in	Peut.	Per	
getankte	liter	draagt	Peut	Naaldwijk	1	cent	af	aan	een	goed	doel.	Welke	doel	dat	is,	bepaalt	u	als	klant	
zelf	op	de	iPad	bij	de	kassa.	
Stichting	Vrienden	van	Droom	Je	Thuis	staat	ook	in	het	lijstje,	waaruit	men	kan	kiezen.	Kies	voor	ons	
en	in	plaats	van	te	sparen	voor	de	zoveelste	handdoek,	gaat	u	nu	naar	huis	met	het	goede	gevoel	dat	
u	meehelpt	het	Droom	Je	Thuishuis	te	realiseren	in	Naaldwijk.	Dank	u	wel	voor	uw	deelname.	
	

 										Acties	en	donaties	
Sinds	onze	laatste	nieuwsbrief	 	hebben	wij	weer	van	diverse	mensen	en	bedrijven	donaties	mogen	
ontvangen	voor	ons	goede	doel.		
De	kanjers	van	DJT,	namelijk	Marit,	Anne	en	Rens	hebben	meegeholpen	emballagebonnen	acties	te	
organiseren.	Wij	mochten	statiegeldbonnen	sparen	bij	Jumbo	Koorneef	Wateringen,	Jumbo	Buitenhof	
Delft	en	AH	’s-Gravenzande.	De	totale	opbrengst	van	deze		emballagebonnen	acties	was	bijna	€1000,-
Een	geweldig	mooi	bedrag.		
	
Ook	 ontvingen	 wij	 een	 gift	 van	 de	 familie	 Nottet.	 Jan	 Nottet	 vierde	 zijn	 75e	 verjaardag	 “Jullie	
aanwezigheid	 is	ons	 cadeau”	 stond	er	op	de	uitnodiging.	Maar	als	 jullie	 toch	niet	met	 lege	handen	
willen	 komen	 dan	 wordt	 de	 enveloppe	 geschonken	 aan	 Stichting	 Droom	 Je	 Thuis	 schreef	 Jan.	
Stichting	Droom	Je	Thuis	mocht	€700,-	 in	ontvangst	nemen.	Wat	een	geweldig	mooi	gebaar	van	de	
familie	Nottet.	Dank	jullie	wel.	
	



	
Tijdens	 de	 kerst	 werd	 er	 in	 de	 Vredeskerk	 van	 de	 Lier	 gecollecteerd	 voor	 Droom	 Je	 Thuis.	 De	
opbrengst	 van	 deze	 collecte	 was	 686,-	 En	 tijdens	 de	 buurt	 kerstborrel	 hebben	 de	 buren	 van	 de	
familie	 Boers	 €300,-	 in	 een	 donatiedoos	 voor	 DJT	 op	 gehaald.	
Zelfs	 tijdens	 het	 kerstspel	 op	 de	 school	van	hun	dochter	Marinde	 is	
voor	 DJT	 gecollecteerd.	 Alle	 gulle	 gevers	bedankt.	
	
De	 opa	 en	 oma	 van	 onze	 kanjer	 Anne	 vierden	 begin	 2018	 hun	 50	
jarig	 huwelijksfeest.	 In	 plaats	 van	 cadeaus	voor	het	echtpaar	werd	er	
geld	 ingezameld	 voor	 goede	 doelen.	 Wij	 mochten	 van	 meneer	
en	 mevrouw	 Hofstede	 het	 mooie	 bedrag	van	€500,-	ontvangen.	Heel	
hartelijk	bedankt.	
	
	
Tenslotte	ontvingen	wij	van	GJ	Personeelsdiensten,	n.a.v.	de	pitch	“het	geld	ligt	op	straat”,	€1.400,-	
voor	de	aanschaf	van	een	bank	voor	de	gezamenlijke	woonkamers	in	het	DJT	huis	en	van	Kringloop	
Maasdijk	 2	 televisietoestellen	 t.w.v.	 	 ongeveer	 €2.000,-,	 ook	 bestemd	 voor	 de	 gezamenlijke	
woonkamers.	
	
Wij	 bedanken	 alle	 sponsoren	 hartelijk	 voor	 hun	 giften	 die	 100%	 gebruikt	 gaan	worden	 	 voor	 de	
realisatie	van	het	DJT	huis.		
	
	
	
	
	
	
	
	

 										Ladies	Run	2018	voor	DJT	
	
Een	 week	 na	 de	 marathon	 van	 Rotterdam	 wordt	 er	 op	 zondag	 15	 april	 weer	 een	 Ladiesrun	
georganiseerd	bij	Atletiek	Vereniging	Waterweg.	Het	 is	 alweer	de	 tiende	 editie	 van	dit	 evenement	

voor	het	goede	doel.	De	naam	van	het	goede	doel	is	
via	 een	 poll	 gekozen	 en	 de	 keuze	 is	 op	 Stichting	
Droom	 Je	 Thuis	 gevallen.	 Wij	 zijn	 daar	 natuurlijk	
ontzettend	blij	mee!		
	
Wilt	u	mee	doen	aan	deze	run?	Op	15	april	start	de	
10e	Ladiesrun	om	10.00	uur	op	de	atletiekbaan	bij	
AV	Waterweg	Albert	 Schweitzerdreef	 in	Maassluis.	
U	kunt	vanaf	08.30	uur	inschrijven.	
	
	

 					Westland	Open	2018	golftoernooi,	golfen	voor	het	goede	doel	
	
Het	 Westland	 Open	 2018	 is	 een	
golftoernooi	voor	 iedereen;	of	 je	nu	 jong	
of	 oud	bent,	 professional	 of	 niet.	Het	 zal	
deze	 zomer	 voor	 de	 4e	 keer	 worden	
georganiseerd	 en	 is	 een	 initiatief	 van	
Golfclub	 Westland	 uit	 ’s-Gravenzande.	
Het	 wedstrijdprogramma	 van	 Het	
Westland	 Open	 is	 verdeeld	 over	
selectieronden	 (de	 Par	 3	 Challenge)	 en	



	
een	 finaledag.	 Alle	 deelnemers	worden	 over	 vier	 hcp-categorieën	 verdeeld.	 De	 Par	 3	 baan	 op	 het	
Juliana	 Sportpark	 zal	 fungeren	 als	 toneel	 voor	 de	 voorrondes	 en	 op	 een	 nog	 nader	 te	 bepalen	
golfbaan	zal	de	finale	worden	gespeeld.	
	
Het	Westland	Open	is	een	open	toernooi	met	ruimte	voor	1.000	deelnemers.	Het	woord	Open	zegt	
het	 al;	 er	 is	 ruimte	 voor	 spelers	 uit	 heel	 Nederland	 (en	 daarbuiten).	 Of	 je	 nou	 handicap	 54.0	 of	
handicap	 8.0	 hebt,	 iedereen	 is	 welkom.	 Op	 de	 finaledag	 wordt	 er	 gestreden	 om	 de	 titel	 van	 Het	
Westland	Open	2018,	aansluitend	zal	er	een	diner	en	een	prijsuitreiking	plaatsvinden.	
	

Golfclub	 Westland	 wil	 graag	 invulling	
geven	 aan	 maatschappelijk	
ondernemerschap.	 Daarom	 wordt	 ook	 in	
2018	 met	 dit	 sportieve	 evenement	 geld	
ingezameld	 voor	 een	 goed	 doel.	 Stichting	
Vrienden	 van	 Droom	 Je	 Thuis	 is	 zeer	
verheugd	 dat	 de	 Westlandse	 golfers	 dit	
jaar	 geld	 bijeen	 willen	 brengen	 voor	 de	
bouw	van	het	Droom	Je	Thuis	Huis.		
	
Wij	 hopen	 en	 verwachten	 dat	 het	
wederom	een	gezellig	en	sportief	toernooi	
gaat	 worden	 en	 roepen	 alle	 golfende	
vrienden	 van	 Droom	 Je	 Thuis	 op	 om	 dit	
jaar	deel	te	nemen	aan	het	Westland	Open	
2018.	

	
 										Concert	Musica	

	

Het	 benefietconcert	 dat	 Westlandse	 Koorvereniging	 Musica	 onder	 leiding	 van	 Gerard	 Breas	 gaat	
geven	 t.b.v.	 de	 bouw	 van	 het	 Droom	 Je	 Thuis	 Huis	 gaat	 door.	 De	 uitvoering	 zal	 plaatsvinden	 op	
maandag	8	oktober	2018.		

	
De	 Westlandse	 Koorvereniging	 Musica	 is	 een	 gemengd	 koor,	 dat	 muziek	
uitvoert	 in	alle	facetten	en	stijlen.	Het	koor	heeft	een	uitgebreid	repertoire	en	
artistieke	 kwaliteiten	 die	 goed	 uitkomen	 in	 samenwerking	 met	 artiesten	
waarmee	wordt	opgetreden.	
	
Tijdens	deze	benefietavond	zal	Jan	Vayne	geheel	belangeloos	zijn	medewerking	
verlenen.	 Jan	 Vayne	 is	 een	 pianovirtuoos	 die	 zowel	 solo	 als	 met	 anderen	
optreedt.	Tijdens	het	concert	zal	hij	beide	combineren.		
	
	



	
En	 om	 nog	 een	 feestelijker	 tintje	 te	 geven	 aan	 deze	 avond	 is	 ook	 operazanger	
Marco	Bakker	benaderd.	Ook	hij	reageerde	zeer	enthousiast	op	het	verzoek	en	zal	
belangeloos	optreden	tijdens	het	benefietconcert!	
	
Zet	 het	 alvast	 in	 de	 agenda!	 Op	 maandagavond	 8	 oktober	 2018	 zal	 het	
benefietconcert	 gegeven	 worden	 op	 een	 nog	 nader	 te	 bepalen	 locatie	 in	 het	
Westland!	 Zodra	 daar	 meer	 duidelijkheid	 over	 is	 zal	 dit	 via	 onze	 website	 en	
Facebook	bekend	worden	gemaakt.	Er	zal	plaats	zijn	voor	zo’n	500	personen.		
En	natuurlijk	zetten	wij	er	op	in	dat	het	concert	uitverkocht	raakt.	
	

 Nieuw:	“doneren”	en	“vriend	worden”	nu	mogelijk	via	iDEAL	
	
Onze	 droom,	 een	 aangepaste	 woning	 voor	 onze	 kanjers,	 is	 een	 opgave	 die	 wij	 nooit	 kunnen	
realiseren	zonder	de	morele	en	financiële	steun	van	familie,	vrienden	en	sponsoren.	
	
Dat	 Westlanders	 een	 groot	 hart	 hebben	 is	 ons	 inmiddels	 bekend.	 Tuinders,	 ondernemers,	
particulieren	 en	 organisaties	 geven	 regelmatig	 financiële	 steun	 aan	 ons.	 Ouders	 van	 onze	 kanjers	
organiseren	zelf	acties	of	vinden	in	hun	netwerk	mogelijkheden	om	fondsen	te	werven.	
	
De	 financiële	 lat	om	ons	doel	 te	bereiken	 ligt	hoog.	Wij	 zijn	ervan	overtuigd	dat	wij	dat	doel	gaan	
halen.	Dat	wij	investeerders	kunnen	overtuigen	van	de	bouw	het	DJT-huis	te	financieren.	Maar	ook	
dat	het	ons	lukt	om	de	financiën	voor	de	zgn.	meerkosten	zelf	bij	elkaar	te	brengen,	hoewel	dat	een	
enorme	opgave	is.		
	
Tot	 voor	 kort	 kon	 men	 alleen	 vriend	 worden	 door	 het	 invullen	 van	 een	
papieren	folder.	Veel	familieleden,	kennissen	en	collega’s	zijn	op	deze	wijze	
vriend	geworden.		
Sinds	 kort	 is	 het	 nu	 ook	mogelijk	 om	op	 onze	website	 “online”	 vriend	 te	
worden.	 Het	 digitale	 	 formulier	 kan	 daar	worden	 ingevuld	 en	 verstuurd.	
Dus	 geen	 “gedoe”	meer	met	 downloaden,	 printen,	 invullen	 en	 op	 de	 bus	
doen.	Kies	voor	periodieke	gift	met	het	door	u	gewenst	bedrag	en	u	treedt	
toe	tot	onze	mooie	familie.	Met	de	“steun	ons”	knop	rechts	bent	u	in	een	paar	
klikken	Vriend.	
	
Indien	u	er	de	voorkeur	aangeeft	om	een	eenmalige	gift	te	doen,	dan	zijn	wij	daar	natuurlijk	ook	heel	
blij	mee.	Gebruik	daarvoor	de	knop	hieronder.		
	
	
	
	
	
	

 										Agenda	
	
Zondag	15	april:	 	 	Ladies	Run	2018	in	Maassluis	
Zomer	2018:	 	 	 Het	Westland	Open	2018	golftoernooi	
8	oktober:	 	 	 Benefiet	concert	WKV	Musica		
	

https://www.vriendenvandroomjethuis.nl/ja-ik-help-mee/
https://www.vriendenvandroomjethuis.nl/ja-ik-doneer/
https://www.vriendenvandroomjethuis.nl


	
	


