
St. Vrienden van
De Kreek 
Sonnevanck

De Hooge Tuinen

Voor meer informatie over
St. Vrienden van De Kreek, 

Sonnevanck en De Hooge Tuinen  
kunt u contact   opnemen met: 

Secretariaat 
St. Vrienden van De Kreek, 

Sonnevanck en De Hooge Tuinen
Leeuweriklaan 34

2691 CK  ‘s-Gravenzande 
telefoon: 0174-741000
www.pietervanforeest.nl

Bankrekening NL80RABO0135323800
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Vrienden

St. Vrienden van De Kreek, Sonnevanck en 
De Hooge Tuinen is op zoek naar vrienden!                                       

Iedereen heeft vrienden nodig, mensen op wie je
kunt bouwen.

Wij ook.

St. Vrienden van ondersteunt financieel 
activiteiten en projecten die buiten het reguliere
budget vallen. Het zijn dus echte vrienden, die
ervoor zorgen dat er extra dingen gerealiseerd 
kunnen worden.  

Een verpleeghuis of woonzorgcentrum krijgt geld
van de overheid voor het leveren van zorg en
behandeling. Maar niet voor de extra activiteiten.
Hierbij kunt u denken aan zaken die het leven van
de cliënten veraangenamen: recreatieve avonden,
uitstapjes, aanschaf van een minibus voor het 
vervoer van de cliënten, een apart servies, een
tuinkas, een orgel of de aanschaf van kunst-
werken met afbeeldingen uit de omgeving. 
De kosten hiervan vallen helaas vaak buiten 
het reguliere budget.

St. Vrienden van wil De Kreek, Sonnevanck en 
De Hooge Tuinen graag blijven steunen. Om dit te
kunnen realiseren is geld nodig en steun van onze
vrienden. 

Hoe kunt u ons steunen?

Een mogelijkheid om uw betrokkenheid bij,
waardering voor en/of tevredenheid over 
De Kreek, Sonnevanck en De Hooge Tuinen tot
uitdrukking te brengen, is het geven van een
financiële bijdrage aan St. Vrienden van. 

Dat kan in de vorm van een gift. Maar het is 
ook mogelijk om donateur te worden. U betaalt
dan een vaste, door u zelf te bepalen jaarlijkse
bijdrage. Voor de betaling ontvangt u jaarlijks een
rekening. Wilt u zich aanmelden als donateur of
een gift schenken, dan kunt u dit doen door
middel van de antwoordkaart in deze folder. 

Locatie De Kreek
Leeuweriklaan 34
2691 CK  ‘s-Gravenzande 
T: 0174-74 10 00

Locatie Sonnevanck
Viottastraat 2
2692 BS  ‘s-Gravenzande 
T: 0174-74 35 00

Locatie De Hooge Tuinen
Atriumhof 2
2672 HP  Naaldwijk
T: 0174-    27 30 00
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