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Nieuwsbrief 
De hoogtepunten...

Het bestuur en communicatie-
manager Jeanette Koster krijgen
uitleg over de tovertafel door fysio
therapeut Marjolein Wondergem

Bart Bakker bedankt Bert van Vliet,
rayondirecteur van de Rabobank
Zoetermeer, voor het lidmaatschap
van de ‘Vrienden’

Najaar 2018

Zeer gewaardeerde
donateurs,
Voor u ligt weer een exemplaar van de nieuwsbrief die de Stichting Vrienden van ‘t Lange Land
Ziekenhuis twee keer per jaar uitbrengt voor de
donateurs. Wij zijn blij u de laatste nieuwtjes weer
over te kunnen brengen.
De Stichting is weer hard aan het werk geweest en
heeft weer de nodige gelden kunnen ophalen. De
kinderafdeling is verder opgeknapt. Het Charity Gala heeft dankzij
Floravontuur een mooi bedrag opgeleverd. Dit betreft onder andere
de keuken op de SEH afdeling.
In april bestond het ziekenhuis 30 jaar. Dit werd gevierd met een
groot feest voor het personeel en een Zorgdebat voor relaties.
Op 8 november vond weer een donateursbijeenkomst plaats.
Het programma bestond uit een rondleiding door de heer Erik
Booden, directeur van het ziekenhuis en een medisch specialist.
Daarna kon men een kijkje nemen langs de projecten die de
stichting met uw bijdragen heeft gerealiseerd voor het ziekenhuis.
Mede namens het voltallige bestuur van de stichting wens ik u
alvast een gezond en gelukkig 2019.
Hilbrand Nawijn,
Voorzitter Vrienden

Het bestuur van links naar rechts
Barbara Kok, Bert Broekman, Marc
van der Veen, Hilbrand Nawijn en
Bart Bakker.

Fraaie donatie van de basisschool ‘Spelevaert’

www.vriendenlangeland.nl

Het bestuur van De Vrienden heeft een fraaie donatie gekregen,
die dankzij de leerlingen van de basisschool Spelevaert tot
stand kwam. “Geweldig gedaan, kinderen van de basisschool
‘Spelevaert’. Wat een fantastisch bedrag hebben jullie bij elkaar
gebracht! Onze dank namens de kinderen in ons ziekenhuis is
groot. We gaan er hele leuke dingen mee doen”. Dit was de
reactie van het bestuur van De Vrienden nadat er een fraaie
cheque met een bedrag van € 2154,99 euro werd overhandigd.
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Vriendenclub voor
ondernemers

Flip Huisman komt
bestuur versterken

Er is speciaal voor ondernemers een
Vriendenclub opgericht die toebehoort tot
de stichting ‘Vrienden van ‘t Lange Land’.

Voormalig fractievoorzitter van D66 in
Zoetermeer, Flip Huisman, heeft zich
bereid verklaard om het bestuur van
de stichting te komen versterken.

Voor deze Vriendenclub zijn diverse sponsorpakketten mogelijk variërend van 500 euro tot
5000 euro. Niet alleen ondernemers uit Zoetermeer
zijn van harte welkom. Ook ondernemers uit
omliggende gemeenten als Leidschendam-Voorburg,
Pijnacker-Nootdorp en Lansingerland kunnen
zich bij ons aansluiten.

“We zijn bijzonder blij met zijn komst”,
zegt voorzitter Hilbrand Nawijn.
“Naast veel financiële kennis, heeft
Flip Huisman de nodige bestuurlijke
ervaring. We kijken uit naar de
samenwerking”.

Heeft u hiervoor interesse, neem dan contact op
met het bestuur, bereikbaar via het mailadres
info@vriendenlangeland.nl

Interactie en beweging dankzij Tovertafel
Met hulp van de Vrienden van ’t Lange Land Ziekenhuis kon een mooie zogenaamde Tovertafel aangeschaft
worden. De Tovertafel is een kastje dat aan het plafond wordt gehangen, boven een tafel. In het kastje zitten
onder andere een hoge kwaliteit beamer, infraroodsensoren, een luidspreker en een processor waarmee
interactieve spellen op tafel worden geprojecteerd. Hiermee worden patiënten uitgedaagd te bewegen en
gesprekken te voeren. De tafel is bijzonder populair; er zijn dagelijks met name oudere patiënten te vinden
die er gebruik van maken, soms samen met hun bezoekers.
Het bestuur van de Vrienden
probeert samen met fysio
therapeut Marjolein Wondergem (rechts) de Tovertafel uit.
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Charity Gala Dinner in teken van De Vrienden
Het Zoetermeerse Charity Gala Dinner dat bij
Hofstede Meerzigt plaatsvond, heeft 55.500 euro
opgeleverd. Ruud Steggerda (directeur Floravontuur
Promotie Zoetermeer) en Bert de Boer (Activin Wine
Group) reikten de cheque samen met burgemeester
Charlie Aptroot uit aan Peter Hop, directeur van
Tuingezel, en aan Hilbrand Nawijn, voorzitter van
de Vrienden van ‘t Lange Land Ziekenhuis.

Er schoven ruim honderd gasten aan in Hofstede
Meerzigt, waaronder veel Zoetermeerse en regionale ondernemers, vertegenwoordigers van maatschappelijk betrokken bedrijven en organisaties én
het nieuwe college. Vier chef-koks van verschillende
restaurants bedachten elk een zomers gerecht voor
het viergangendiner.
Harry Visbeen (ROC Mondriaan), Shahab Ajallouian
(Restaurant Bo&Ro), Alain Adriaanse (Hofstede
Meerzigt) en Jeroen van der Geest (De Heeren van
Soetermeer) ontfermden zich over de bereiding van
de culinaire hoogstandjes, die door leerlingen van
ROC Mondriaan werden uitgeserveerd.
Veilingmeester en tv-persoonlijkheid Bert van
Leeuwen uit Zoetermeer spoorde de gasten aan tot
hoge biedingen op items die waren aangeboden
door het bedrijfsleven uit de regio.

Foto (v.l.n.r.): Ruud Steggerda, Charlie Aptroot,
Peter Hop, Hilbrand Nawijn, Bert de Boer
en Bert van Leeuwen.
Fotograaf: Wim IJzendoorn
Bron: www.zoetermeersdagblad.nl

Een deel van de opbrengst komt ten goede aan het
opknappen van de ontvangstruimten op de vierde
etage van het ziekenhuis en de verpleegkamers op
de afdeling Acute Zorg.
Het bestuur dankt alle donateurs, de organisatie van
het Charity Gala Dinner (Floravontuur) van harte
voor deze fantastische gift.

Van der Kooij
Vastgoed steunt
de ‘Vrienden’
Wim van der Kooij senior is met
zijn gelijknamige vastgoedbedrijf
lid geworden van de ‘Vriendenclub’. “Ik draag ‘t Lange Land
Ziekenhuis een warm hart toe”,
aldus Wim van der Kooij senior bij
de ondertekening van de overeenkomst. “Zij doen geweldig werk
voor de Zoetermeerders. Op deze
wijze kan ik hiervoor iets terug
doen”.

www.vriendenlangeland.nl

Wim van der Kooij junior, Bart Bakker en Hilbrand Nawijn kijken toe hoe
Wim van der Kooij senior zijn handtekening zet.
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‘Word donateur en steun onze stichting’
Wilt u het werk van de ‘Vrienden
van ‘t Lange Land Ziekenhuis’
steunen? U kunt donateur worden
voor minimaal 30 euro per jaar.
(Meer mag natuurlijk ook).
Als dank ontvangt u dan twee
keer per jaar een nieuwsbrief en

u wordt jaarlijks uitgenodigd voor
een ontvangst met rondleiding
door het ziekenhuis.

u als donateur bovendien een
bloemetje en dagelijks een krant
bij uw bed.

Op alle artikelen in de gezellige
Brasserie van het ziekenhuis
ontvangt u tien procent korting.
Bij opname in het ziekenhuis krijgt

Meld u vandaag nog aan. Ook zijn
uiteraard eenmalige giften van
harte welkom.

Onmisbare schakel
Iedere inwoner van Zoetermeer kent ‘t Lange Land
ziekenhuis. Het is één van de belangrijkste voorzieningen van onze stad en een onmisbare schakel
in de regionale gezondheidszorg. De overheid en
verzekeraars stellen weliswaar geld beschikbaar
voor de deskundige behandeling en verzorging van

patiënten en voor de noodzakelijke apparatuur.
Maar er is meer nodig om de patiënten een gevoel
van rust en herkenning te geven, of net die voor
ziening te kunnen bieden, die in hun persoonlijke
situatie gewenst is. Juist daarom is de stichting
‘Vrienden van ‘t Lange Land Ziekenhuis’ opgericht.

Bionic stoelen voor afdeling ‘Dagbehandeling’
Met behulp van De Vrienden is
er een aantal zogenaamde Bionic
stoelen aangeschaft. Deze stoelen
zijn voor patiënten die een behandeling hebben ondergaan en
even op een comfortabele manier
willen uitrusten. De stoelen zijn
een enorme aanwinst. Veel
patiënten maken er dagelijks
gebruik van.

Hilbrand Nawijn
laat zich door de
verpleegkundigen
informeren’.

Het bestuur van de stichting,
bestaande uit Hilbrand Nawijn,
Barbara Kok, Bert Broekman,
Marc van der Veen en Bart
Bakker, komt graag in contact
met ondernemers, die iets voor
het ziekenhuis willen betekenen.
Zij kunnen hiervoor mailen naar
info@vriendenlangeland.nl

Colofon:
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Tekst en coördinatie: Bart Bakker. Met dank aan Jeanette Koster,
Hilbrand Nawijn, Bert Broekman, Marc van der Veen, Barbara Kok en
www.vriendenlangeland.nl
Knijnenburg Producties.

