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Voor u ligt onze najaarsnieuwsbrief waarmee wij u, onze vrienden,
sponsoren en supporters, op de hoogte houden van de laatste
ontwikkelingen die hebben plaatsgevonden ten behoeve van de
realisatie van onze Droom, een woonhuis voor onze 12
jongvolwassen, mindervalide kinderen in het Westland. Een
woning die midden in de samenleving zal staan en waar 24 uur
zorg geleverd gaat worden opdat de bewoners, binnen hun
beperkingen, zo zelfstandig als mogelijk kunnen leven.
Onze Droom Je Thuis-familie is deze zomer uitgebreid, de
bouwcommissie is steeds druk in overleg met de gemeente
Westland en diverse sponsoractiviteiten, waaronder het
benefietconcert van WKV Musica, staan weer voor ons op stapel de
komende tijd.
Wij wensen u namens onze 10 kanjers weer veel lees- en
kijkplezier.
Kees Quak
Voorzitter

Van Velsenstraat 13 / 2658 RB Poeldijk / IBAN: NL94 RABO 0325 0358 57 / KvK 70048916

Onze nieuwste kanjer
Door Ellen:
Na een periode van wederzijds wennen hebben we in augustus Kelly, een
vrolijke en gezellige meid van 22 jaar, en haar ouders Hans en Christine
Zwinkels opgenomen in onze Droom Je Thuis-familie. Het was een unaniem
besluit van kanjers, ouders en begeleiders.
Gelukkig deelden Kelly en haar ouders dezelfde mening. Kelly deed gelijk
leuk mee aan alle activiteiten en vriendschappen zijn al gesloten. Met de
komst van Kelly bestaat onze groep nu uit 10 kanjers. Stapje voor stapje
komen we dichterbij onze droom en wij zijn heel blij dat Kelly en haar
ouders hier deel van uit kunnen en willen maken.
Wij wensen Kelly heel veel plezier en een mooie toekomst bij Droom Je
Thuis.

Hoe ver zijn jullie?
Door Dorith:
“Hoe ver zijn jullie?” Het is zondermeer de meest gestelde vraag door mijn omgeving als het gaat om
Droom Je Thuis. Het is natuurlijk hoe je het bekijkt, maar in feite zijn we best ver!
Eind maart dit jaar sloten wij een intentieovereenkomst met de Gemeente Westland en met Projectikon
om de haalbaarheid van de ontwikkelingen van “Zuytbrugge” (de gewenste locatie van o.a. ons Droom Je
Thuis-huis in Naaldwijk centrum) te onderzoeken. Naar verwachting rond 1 oktober a.s. is dit onderzoek
afgerond en we hopen dat we voor het einde van het jaar de anterieure overeenkomst kunnen
ondertekenen. Als deze overeenkomst is afgesloten zijn wij zeker van deze mooie woonplek voor onze 12
jongvolwassenen van Droom Je Thuis.
Onze zorg zit hem dan nog in de snelheid van de daadwerkelijke ontwikkeling. De thuissituatie bij de nu
nog thuiswonende kanjers is natuurlijk bij een ieder verschillend, maar voor diverse kanjers wordt het
hebben van een eigen woonplek al urgenter. De wooncommissie richt zich dan ook op een spoedig verloop
van de nog te ondernemen grote stappen zoals de verdere planontwikkeling “Zuytbrugge”, het definitieve
ontwerp van de woning en de financiering ervan.
Wij zijn erg blij dat wij, voor wat betreft het
bouwmanagement, in contact zijn gekomen met
Guido van Arkel van Bruco Huisvesting
Adviseurs. Hij heeft veel ervaring met
bouwprojecten in de zorgsector en wij hebben in
het huidige proces al veel baat bij zijn
begeleiding. Want ook al organiseren wij als
ouders van Droom Je Thuis bijna alles zelf, er zijn
specialismen die je beter kunt uitbesteden voor
het beste resultaat.

Logeerweek strandpark Vlugtenburg
Door Ingrid B:
Na de feestelijke opening op zaterdag 14 juli, mochten de kinderen van
Droom Je Thuis als een van de eersten een week vakantie vieren in de
huisjes van Avavieren. Vrijdag 20 juli om 17.00 uur was het zover en konden
de kanjers op ontdekkingsreis door huisjes Courgette en Paprika.
Wat was het schitterend: een aangepaste badkamer, hoog-laag bedden en
alles zo prachtig nieuw. We hadden ook nog de hele week een stralende zon,
kortom alle ingrediënten voor een top week. We hebben gefietst,
gezwommen in de zee en het zwembad, gesnoezeld, met de ferry weg geweest, met de strandrups naar het
strand, beauty dag, naar de bioscoop en naar de Cultuurschuur.
We hebben ook heerlijk gegeten. Er werd goed gekookt door het personeel, een BBQ georganiseerd door
de ouders van personeelslid Pauline, een Pannenkoek bij Hé Pannenkoek, een ijsje gehaald tijdens het
fietsen en een visje gescoord in Hoek van Holland.
We hadden ons eigen programma maar hebben ook gebruik mogen maken van de faciliteiten van Stichting
Avavieren zoals de snoezelruimte, de aangepaste fiets, de strandrups en de strandrolstoelen. Hoe mooi is
het om te merken dat er voor alle kinderen passende activiteiten georganiseerd kunnen worden, deels met
de hele groep tegelijk en soms met een kleiner deel van de groep.
De kanjers hebben kunnen ontspannen, heel veel pret gemaakt en echt geschaterd van het lachen. Wat
zijn we dankbaar voor de liefdevolle groep personeelsleden die ervoor zorgden dat het weer een
onvergetelijke week is geworden. Mede dankzij de geweldig mooie huisjes van Stichting Avavieren op
Strandpark Vlugtenburg heeft iedereen weer genoten!

Even voorstellen
Door Christine:
Wij zijn Hans en Christine Zwinkels, de trotse ouders van Kelly. Zij is 22 jaar
en heeft het syndroom van Down. Kelly is sinds juni ingestroomd bij de
groep van Droom Je Thuis dus wij zijn nog niet zo lang bij de groep
betrokken. Hans is bijna 57 jaar, timmerman van beroep en werkt al 40 jaar
bij Zwarts bouwbedrijf. Hij houdt dus wel van een klein beetje klussen op
zijn tijd. Ik ben net 50 jaar geworden en werk al 16 jaar als caissière bij de
Hoogvliet in ‘s-Gravenzande. Wij zijn 28 jaar getrouwd en dat bevalt goed.
Verder hebben wij nog twee chihuahua hondjes, Gino en Daisy waar we
allemaal dol op zijn. Wij wonen met veel plezier in ‘s Gravenzande.
Onze gezamenlijke hobby's zijn; met elkaar fietsen, erop uitgaan, leuke uitjes
ondernemen, lekker wandelen, op vakantie gaan en rommelen in en om ons
huis. Wij hopen op een mooie toekomst met de Droom Je Thuis-groep, waar we ons al zeer welkom voelen.
Daarvoor onze dank.

De jaarlijkse DJT BBQ
Door Mariëlle:
Zondag 9 september was er weer onze jaarlijkse leuke en gezellige BBQ voor het personeel en kinderen
met ouders, broers en zussen. Deze BBQ wordt elk jaar gehouden om het personeel te bedanken voor hun
inzet, maar ook om de onderlinge contacten te versterken in een ontspannen omgeving. Ook is het fijn om
eenmaal per jaar met de hele DJT familie bij elkaar te zijn.
Dit jaar was erg speciaal, omdat de gehele BBQ was gesponsord door lokale ondernemers. Onze nieuwe
kanjer Kelly en haar ouders hebben zich hiervoor ingezet en hebben, met een bezoek aan de diverse
ondernemers, een bijdrage aan onze BBQ gevraagd: De Parel Foodmaster, Keurslager Poleij, Slagerij van
Koppen, Hoogvliet, Il Bianco, Poelier vd Ende, Poelier Lieffering, Westland Salades BV, Bakker vd Berg,
Meesterbakker Roodenrijs, Dirk, AH, Drukkerij Multi Media Westland, Bongaards Bloemwerk, Kwekerij
IJzelenberg en Weg Na Het Werk gaven hier gehoor aan waardoor een heerlijke BBQ kon worden
samengesteld.
Fijn om te beleven dat ook zij Stichting Droom Je Thuis een warm hart toedragen. Bedankt voor jullie
geweldige bijdragen.

Het Westland Open 2018 Golftoernooi
Door Kees S:
Het in de vorige nieuwsbrief aangekondigde golftoernooi
Westland Open 2018 gaat door omstandigheden niet door
dit jaar.
In het voorjaar is wel een start gemaakt door Golfclub
Westland, die dit toernooi jaarlijks organiseert, echter bleek
al snel dat het geen haalbare kaart was om de organisatie
rond te krijgen. Daarom is besloten in 2018 het toernooi
niet te organiseren en te verschuiven naar 2019.
Wij hopen natuurlijk van harte dat Droom Je Thuis ook
volgend jaar weer het goede doel is waarvoor gespeeld gaat
worden, maar of dat zo is moeten we afwachten.

Wordt u ook vriend? Gebruik de button rechts “Steun Ons”. In een paar klikken bent
u 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 links.

Evenementen en ontvangen giften
Door Ingrid N, Mariëlle en Kees S:
Op 5 september 2018 mocht Ingrid N. namens Stichting Droom Je Thuis een
cheque van €250,-- in ontvangst nemen. Notaris Frans Remmerswaal
(www.remmerswaalnotariskantoor.nl) heeft vanwege zijn 25-jarig jubileum
als notaris bij Remmerswaal Notariskantoor te Honselersdijk maar liefst 18
goede doelen beloond met een cheque. Er was een oproep gedaan wie als
goed doel in aanmerking wilde komen voor deze gift en Droom Je Thuis was
één van de verkozen goede doelen.
Op deze avond werden we ontvangen met een feestelijk gebakje bij de
koffie/thee, waarna één voor één de goede doelen een cheque kregen. Leuke
manier om dit te doen, want zo zagen we oude bekenden en deden nieuwe
contacten op. Wij zijn Frans Remmerswaal dankbaar voor deze cheque en
danken hem hartelijk.
Rotaryclub het Westland ondersteunde dit voorjaar acht
goede doelen met in totaal €10.000,-. Het meeste geld is
gegaan naar twee wooninitiatieven voor mensen met een
beperking: de Nederhof en Droom Je Thuis. Zij krijgen
respectievelijk €2.150,- en €2.400,-.
In juni waren de heer en
mevrouw Bokslag 50 jaar
getrouwd. Hiertoe gaven zij
voor familie en vrienden een
groot feest in de Tuinderij, waarbij de gasten met een Westlander gingen
varen of op de solex een rijtoer maken door het Westland. Aansluitend was
er een heerlijk buffet. De familie Bokslag heeft aan hun gasten gevraagd om
als cadeau een gift te doen voor 2 goede doelen, namelijk Hospice
Beukenrode en Stichting Droom Je Thuis. In totaal werd op deze wijze
€1.000,- ingezameld waarvan wij €500,- mochten ontvangen. Wij zijn heel
blij met deze gift, die ook gebruikt gaat worden voor het Droom Je Thuis
Huis.

Van 3 t/m 6 oktober wordt er in de
Vredekerk in de Lier de jaarlijkse
bazar gehouden, waarvoor Droom
Je Thuis als één van de goede
doelen is uitgekozen. In deze week
worden er diverse activiteiten
georganiseerd. Het is er altijd druk
en gezellig en wij bevelen deze
bazar van harte bij u aan.

Op donderdag 16 en vrijdag 17 augustus was er een braderie
in de Lier. Daar mochten wij ook een dagdeel staan om mooie
kerkpuzzels te verkopen. Die kans hebben we aangepakt en
Anne, een kanjer van DJT, heeft met ondersteuning van 2
moeders, en een zus van een andere DJT kanjer hard haar best
gedaan om zoveel mogelijk puzzels te verkopen. De opbrengst
van deze puzzels gaat naar de bazar van de Vredekerk, en dus
ook naar Droom Je Thuis.
Afgelopen juni werd Robert van
Leent,
eigenaar
van
het
gelijknamige bouwbedrijf uit ’sGravenzande, 50 jaar. Hij vindt
ons initiatief zo leuk en
waardevol dat aan de gasten op het
verjaardagsfeest een gift voor Stichting Droom Je Thuis werd
gevraagd. Blij en dankbaar waren wij, toen er een bedrag van
€2.000,- op onze rekening werd gestort. Dank je wel Robert
voor dit mooie bedrag. Het gaat zeker goed besteed worden.
In augustus is weer het jaarlijkse Kiwanis Goede Doelen
golftoernooi gespeeld op het golfterrein van Golfclub
Ockenburg. Stichting Droom Je Thuis was, net als vorig jaar,
één van de goede doelen. Het andere goede doel was Stichting
Westlands Sinterklaasfeest.
Na afloop van het toernooi zijn diverse mooie kavels geveild.
De opbrengst van de veiling en het toernooi was ongeveer
€12.000. Stichting Droom Je Thuis ontvangt de helft van dit
mooie bedrag en gaat het geld bestemmen om straks het
Droom Je Thuis-huis van "domotica" te voorzien, waarmee de
toekomstige zorg voor de bewoners nog beter kan worden.
Kiwanis, alle sponsoren en deelnemers aan het toernooi,
ontzettend bedankt voor deze mooie gift.
En het houdt maar niet op. Van kringloopwinkel Re-Sell uit ’s-Gravenzande mochten wij ook een gift
ontvangen. De opbrengst van de
verkochte goederen wordt namelijk
2x keer per jaar verdeeld over
geselecteerde goede doelen. Deze
keer was er € 30.000,- te verdelen
over 12 goede doelen en Stichting
Droom Je Thuis ontving €2.000,- Wij
zijn heel blij met deze gift en
bedanken de vrijwilligers van de
kringloopwinkel hartelijk voor hun
belangeloze inzet en voor het geld
dat
wij
mochten ontvangen.
Als laatste in deze rij maar zeker niet de minste zijn de sponsoractiviteiten van onze
kanjer Kelly en haar ouders.
Tijdens de BBQ vertelden zij hun “grote geheim” aan de Droom Je Thuis-groep.
Hun verrassing was een uitje naar Diergaarde Blijdorp, een kortingsbon van
Theater de Naald om naar een film te gaan, twee kratten vol boodschappen
voor het logeerweekend en ook nog eens €3.000,- bijeen gesponsord, door
vele lieve mensen die zij kennen vanuit het werk, winkeliers, familie,
vrienden en bedrijven. Kelly, Hans en Christine, bedankt voor zoveel moois
en jullie mooie inzet

Het DJT Benefietconcert
Door Evelien:
Onze voorzitter, Kees Quak, kreeg op een dag in 2017 een telefoontje van
Gerard Brëas, dirigent van de Westlandse Koorvereniging Musica uit
Monster, met de vraag of hij iets kon betekenen met zijn koor voor
stichting Droom Je Thuis. En dat bleek het geval!
Uit dit contact is een prachtig Benefietconcert ontstaan dat maandag 8
oktober om 20.00 uur zal plaatsvinden in de PKN kerk Burg.
Kampschoërstraat 25, te Monster. De artiesten, Bariton Marco Bakker,
pianist Jan Vayne, Blaaskwintet Hi Five, organist Aarnoud de Groen en
Arthur Postma op de synthesizer, zullen belangeloos optreden. En zo
heeft ook de PKN-kerk in Monster zich zondermeer beschikbaar gesteld.
Evenals de mensen die verantwoordelijk zijn voor de bouw van het
podium met licht en geluid, Wave Technics.

Maandag 8 oktober
ten behoeve van

Met medewerking van:

Westlandse Koorvereniging MUSICA
•
•
•
•
•
•

Marco Bakker
Jan Vayne
Aarnoud de Groen
Arthur Postma
Hi Five
Gerard Brëas

PKN kerk Monster
Burg. Kampschoërstraat 25
Zaal open: 19:30 uur
Aanvang: 20:00 uur

− Bariton
− Piano
− Orgel
− Synthesizer
− Blaaskwintet
− Dirigent
Kaarten € 25,00
Verkrijgbaar via website
WKV Musica
www.wkvmusica.nl

Westlandse Koorvereniging Musica is een gemengd koor van ongeveer
140 personen, dat muziek uitvoert in alle facetten en stijlen. De kracht van Musica ligt in het feit, dat in
principe alle genres van muziek gezongen worden.
Het concert is nagenoeg geheel gesponsord, zodat de opbrengst ten goede komt aan stichting Droom Je
Thuis. Wij zijn bijzonder blij en dankbaar met het benefietconcert dat koorvereniging Musica voor ons
heeft georganiseerd. Hiermee maken we weer een stap om onze droom te verwezenlijken.
We hopen u allen 8 oktober te verwelkomen en u een prachtige muzikale avond aan te bieden. U kunt de
kaarten bestellen via de website: www.wkvmusica.nl De toegangsprijs is €25,- per persoon.

Agenda
3-6 oktober
8 oktober:
12-17 november
18 mei 2019

Bazar Vredekerk de Lier
Benefiet concert WKV Musica
Collecteweek NSGK
Westlands Boksgala in de Leuningjes --- Goede doel: DJT

Wordt u ook vriend? Gebruik de button rechts “Steun Ons”. In een paar klikken bent
u 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 links.

