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‘Word donateur en steun
onze stichting (!)’
Het LangeLand Ziekenhuis is een prachtig
ziekenhuis waar we niet alleen in Zoetermeer
dolblij mee zijn. Ook vanuit omliggende gemeenten
als Leidschendam-Voorburg, Rijswijk en Pijnacker-
Nootdorp komen steeds meer patiënten naar ons
ziekenhuis toe. Ik doe daarom graag een oproep
om ons te steunen door donateur te worden.
Wilt u het werk van de ‘Vrienden van Het LangeLand 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 bijeenkomst met rondleiding door het ziekenhuis.
Op alle artikelen in de gezellige Brasserie van het ziekenhuis
ontvangt u tien procent korting. Bij opname in het ziekenhuis
krijgt u als donateur bovendien een bloemetje en dagelijks een
krant bij uw bed. Meld u vandaag nog aan als donateur en stuur
een email naar info@vriendenlangeland.nl
Het bestuur heeft overigens een aantal mutaties ondergaan.
Meer hierover leest in deze nieuwsbrief. Ik bedank de vertrokken
bestuursleden voor hun inzet en betrokkenheid.

Donatie voor de uitslaap - en
wachtruimte van de MDL-afdeling

Hilbrand Nawijn,
Voorzitter van de stichting het LangeLand Ziekenhuis

Het LangeLand Ziekenhuis onmisbaar in de stad én de regio

Iedere inwoner van Zoetermeer
kent het LangeLand Ziekenhuis.
Het is één van de belangrijkste
voorzieningen van de stad en een
onmisbare schakel in de regionale
gezondheidszorg. Het jaar 2017
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heeft ons geleerd dat het ziekenhuis ook bijzonder belangrijk voor
de regio is geworden. Hier speelt
de stichting ‘Vrienden van het
LangeLand Ziekenhuis’ graag op in.
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 voorziening te kunnen bieden,
die in hun persoonlijke situatie
gewenst is. Juist daarom is
de stichting ‘Vrienden van het
LangeLand Ziekenhuis’ opgericht.
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Bestuur vernieuwd met ‘vers bloed’
Het bestuur van de stichting heeft een aantal vernieuwingen
ondergaan. Naast voorzitter Hilbrand Nawijn bestaat het
bestuur nu uit secretaris Bert Broekman, penningmeester
Marc van der Veen, communicatieadviseur Bart Bakker
en voor de fondsenwerving is Barbara Kok aangesteld.
Naast Barbara Kok zullen ook Hilbrand Nawijn en
Bart Bakker zich specifiek met de fondsenwerving
bezighouden. Zij komen daarom graag in contact
met ondernemers, die iets voor het ziekenhuis
willen betekenen. Ze kunnen hiervoor mailen
naar info@vriendenlangeland.nl

Van links naar rechts Barbara Kok,

Bert Broekman, Marc van der Veen,
Hilbrand Nawijn en Bart Bakker.

Please to meet you:

Please to meet you:

De Voorburgse Barbara Kok, (mede)directeur/eigenaar van burnout-poli Unlimited People, is onlangs
toegetreden tot het bestuur van de stichting ‘Vrienden van het LangeLand Ziekenhuis in Zoetermeer.
,,We zijn bijzonder blij met haar komst’’, reageert
voorzitter Hilbrand Nawijn. ,,Barbara Kok heeft
een fraai medisch bedrijf opgebouwd, is uiterst
deskundig, beschikt over een groot netwerk en
heeft affiniteit met de zorgbranche’’.
,,Een mooie uitdaging’’, zegt Barbara Kok, die ook
in de ledenraad zit van de Rabobank. ,,Tijdens een
exclusieve rondleiding en bijeenkomst ben ik onder
de indruk geraakt van het LangeLand Ziekenhuis. Dit
gold ook voor de presentaties die werden gegeven
en mijn kennismaking met diverse directieleden,
medewerkers en ondernemers. Ik wil me dan ook
graag inspannen om het regionale bedrijfsleven te
enthousiasmeren voor het ziekenhuis en de stichting
‘Vrienden’. Hierdoor kunnen we met elkaar het welzijn en de faciliteiten voor de patiënten vergroten’’.

De 41-jarige Zoetermeerder Marc van der Veen
is de nieuwe penningmeester van de stichting
‘Vrienden van het LangeLand Ziekenhuis’.
,,Ik ben opgeleid als bedrijfseconoom en register
accountant . Ik zet me dan ook graag in om de
functie van penningmeester zo goed mogelijk uit te
oefenen’’, aldus Marc. ,,Daarnaast ben ik sinds kort
gestart als zelfstandig consultant / accountant en
voer ik in die hoedanigheid vooral werkzaamheden
uit op het gebied van risicomanagement en treed ik
op als intern en extern accountant’’.

Barbara Kok

Marc van der Veen

,,In het verleden heb ik me op vrijwillige basis ingezet
voor maatschappelijke taken en ben ik onder meer
4 jaar penningsmeester geweest van de voetbal
vereniging FC Zoetermeer. De kennis en ervaring
die ik daar heb opgedaan, verwacht ik ook ten
gunste van de stichting te kunnen inzetten’’.
,,De reden dat ik een bijdrage wil leveren aan de
activiteiten van de stichting is dat ik onder de indruk
ben van de impact van de projecten op de patiënten.
Vooral in de roerige tijden die de zorg momenteel
doormaakt, is iedere activiteit die een bijdrage levert
aan het geluk van een patiënt er één om te koesteren. Gelet daarop ben ik me dus zeer bewust van het
belang van de stichting, haar donateurs en sponsors.

Hilbrand Nawijn (rechts) verwelkomt Barbara Kok als
bestuurslid. Links Bart Bakker.
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Donatie voor de uitslaap - en wachtruimte van de
MDL-afdeling
Dankzij ‘De Vrienden’ kon de uitslaap en de
wachtruimte van de nieuwe Maag-Darm en
Leverafdeling worden opgeknapt. Tijdens
de feestelijke opening van de afdeling van
het ziekenhuis knipte wethouder Fuchs het
toegangslint door.
Hilbrand Nawijn te gast op de MDL-afdeling.
Een arts legt hem hier alles uit.

Schenkingen van ‘De Vrienden’
Donatie voor de kinderafdeling
Ieder jaar wordt er geld gevonden in het Holland
Casino. Dit geld wordt door de medewerkers van
het casino geschonken aan regionale kleinschalige
doelen. Dit jaar was de speelkamer van de kinderafdeling van het LangeLand Ziekenhuis één van de
doelen.

Hilbrand Nawijn kreeg samen met Michael van
der Snoek (Holland Casino Scheveningen), Bert
Broekman (secretaris van Vrienden van het
LangeLand Ziekenhuis) en communicatieadviseur
Bart Bakker van zorgmanager Dayenne Oele een
bezichtiging van de vernieuwde speelkamer en
een rondleiding over de kinderafdeling.

In het afgelopen jaar hebben ‘De Vrienden’ weer
het één en ander voor het ziekenhuis kunnen
betekenen. Dit uitte zich in een aantal projecten,
waarvan er een aantal op een rij is gezet.

De speelkamer is opgeknapt met een mooie kast,
nieuw meubilair, mooie wandbekleding en nieuw
speelgoed in frisse kleuren waar de kinderen veilig
en met plezier mee kunnen spelen.
Ook de Prins Clausschool en ‘De Vrienden’ hebben
bijgedragen. Onlangs lieten wij aan OR- afgevaardigde van het Holland Casino, Michael van der Snoek
het eindresultaat zien.
Veel dank aan alle sponsors, namens alle kinderen
en ouders.

Charity Gala Dinner in teken van ‘De Vrienden’
In het najaar vond het twaalfde Charity Gala Dinner voor ondernemers uit de regio Zoetermeer
plaats in Hofstede Meerzigt. Tijdens het diner werkten chef-koks, vrijwilligers en leveranciers
belangeloos mee. De avond werd muzikaal omlijst door Jeroen van der Boom en Trijntje Oosterhuis.
Door de aanwezige gasten is een prachtig bedrag ingezameld voor Stichting Vrienden van het
LangeLand Ziekenhuis. Dit was één van de twee goede doelen die dit jaar verbonden waren aan het
Charity Gala Dinner. De stichting heeft de donatie besteed aan de inrichting van de wachtruimte en
uitslaapkamer van de MDL-afdeling. Zo krijgen patiënten en hun naasten hier in de toekomst meer
privacy en ruimte, wanneer zij voor onderzoeken in het ziekenhuis aanwezig moeten verblijven. Dit
was een grote wens van het ziekenhuis, die met dank aan de vele gulle gevers, in vervulling is gegaan.
Wij danken alle donateurs, de organisatie van het Charity Gala Dinner (Floravontuur) en de Stichting
Vrienden van het LangeLand Ziekenhuis van harte voor deze fantastische gift.
www.vriendenlangeland.nl
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Chemokuur in een prettige omgeving

Hilbrand Nawijn, voorzitter van ‘De Vrienden’, bij de chemokamers.

Een belastende behandeling zoals
een chemokuur moet zo mogelijk plaatsvinden in een prettige
omgeving met een vriendelijke
sfeer. ‘Floravontuur’ organiseerde
voor dit mooie doel een Charity
Gala Dinner. Met de aanzienlijke
opbrengst daarvan mochten we

twee geheel vernieuwde
chemokamers openen.
Bijzonder fijn is onder meer dat
we nu mooie relaxstoelen hebben, voorheen waren dat alleen
bedden. Die zijn er nog steeds
voor mensen die moeten overnachten. Maar voor wie slechts

een paar uurtjes komt, blijkt het
toch een stuk prettiger om comfortabel te kunnen zitten. Eveneens
nieuw zijn de tv-schermen die zijn
bevestigd aan draaibare hangbeugels, waardoor patiënten vanuit
allerlei posities goed zicht hebben
op het beeldscherm.
Onze grote dank voor dit hartverwarmende initiatief gaat uit
naar alle gulle sponsors, waaronder Van Waaij interieurs, Luiten
vleeswaren, DS Beveiliging en
MKZ metaalbewerking.

Jeanette Koster-Olthof
Jeanette Koster-Olthof is als
Manager Marketingcommunicatie
nauw betrokken bij de positionering en het imago van het LangeLand Ziekenhuis. Tevens biedt zij
‘De Vrienden’ de helpende hand
als het gaat om zaken die het
ziekenhuis aangaan.

De aanschaf van de zogenaamde
tovertafel, het opknappen van de
wacht- en uitslaapruimte, faciliteiten voor de chemokamer en de
spullen voor de kinderafdeling zijn
ook voor Jeanette aansprekende
voorbeelden als het gaat om de
schenkingen vanuit ‘De Vrienden’

,,We dragen ‘De Vrienden’ uiteraard een warm hart toe’’, zegt
Jeanette. ,,Dank zij hen kunnen
we extra faciliteiten voor onze
patiënten creëren. Ik wens het
vernieuwde bestuur dan ook alle
succes toe met de fondsenwerving en hun activiteiten’’.

Verplaatsen
,,Het is belangrijk dat we onszelf in een patiënt verplaatsen’’,
vervolgt Jeanette. ,,We vinden het
fijn als onze patiënten zich zoveel
mogelijk prettig voelen gedurende
hun verblijf in ons ziekenhuis. Het
is bewezen dat bijvoorbeeld een

Colofon:
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Jeanette Koster-Olthof.

fraai opgeknapte kamer bijdraagt
aan het welbevinden van de
patiënt. Tevens is het voor de
patient bijzonder prettig als er
extra faciliteiten zijn. Dit geldt
voor jong en oud’’.

Opmaak en drukwerk Knijnenburg Producties. Redactie en coördinatie
Bart Bakker en Hilbrand Nawijn. Met dank aan Jeanette Koster-Olthof
www.vriendenlangeland.nl
en vormgeefster Jessica Monker.

