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BESTE DONATEURS EN LEDEN VAN 
DE CLUB VAN 100, 

We hebben u allen een leuk nieuwtje te 
vertellen, daarom ontvangt u al weer een 
nieuwsbrief. Daarnaast hebben we een leuke 
uitnodiging voor u als leden van de club van 
100, een oproep en nog wat acties. 

 
 
NIEUWE BEWOONSTER 
We kunnen u trots melden dat we een nieuwe 
bewoonster hebben. De reden hiervoor is dat 
het met negen bewoners financieel wat krap 
zou worden. Er is een commissie benoemd die 
heeft gekeken wie er in de groep zou passen. 
Daar waren wel wat eisen voor. De voorkeur 
ging uit naar een meisje omdat er nu drie 
meisjes zijn en vier maakt een mooier aantal. 
Daarnaast was het ook belangrijk dat ze binnen 
de leeftijdsgroep van onze jongeren zou passen. 
En wat bleek… er was een jongedame die 
helemaal aan dit profiel voldeed. 
Het is Sabine van der 
Giesen uit Numansdorp 
een gezellige, lieve en 
sociale meid van 19 jaar.  
Sabine en haar ouders zijn 
heel blij dat ze bij het 
Droomhuis mogen horen. 
Sabine en haar ouders zijn mee geweest met 
het uitje naar Faunapark Flakkee en Sabine 
heeft deze week al samen met Wendy een 
modeshow gelopen bij Two Times in 
Numansdorp voor het Droomhuis. 

        
 

SAVE THE 
DATE 

Op zaterdag 27 
augustus willen 
we u als leden van 
de club van 100 
ontmoeten en in 
het zonnetje 
zetten.  Onder het 
genot van een hapje en een drankje vinden we 
het leuk om kennis te maken met de mensen 
die ons zo trouw steunen en we willen u wat 
meer vertellen over ons Droomhuis, hopelijk 
kunnen we zelfs al iets vertellen over het 
ontwerp. De architect is er druk aan het 
tekenen.  
Deze middag zal gehouden worden in het Actief 
College in Oud-Beijerland.   
Wilt u hierbij zijn? Zet de datum vast in uw 
agenda. In een volgende nieuwsbrief hoort u 
meer en laten we ook weten hoe u zich kunt 
opgeven. 

 
 
MOEDERDAGACTIE 
 
De Moederdag actie is prima 
verlopen. Alle manden zijn 
verkocht en van de firma Preesman 
hadden we prachtige hortensia’s 
gekregen om erin te doen. We 
hebben veel positieve reacties 
gehad op deze actie en daar zijn we blij mee. 

 
 

VADERDAGONTBIJT 
Op zondag 19 juni is het Vaderdag en ook dit 
jaar zorgen we weer voor heerlijke Vaderdag 
ontbijtjes. Nou… het is echt een royaal ontbijt 
vol met verse producten.  Op dit moment 
hebben we er nog ongeveer 40. Het gaat dus 
erg hard. Als u nog een ontbijt wilt bestellen, 
wees er dan snel bij! Een ontbijt voor een 
persoon kost 17,50. Twee ontbijten op 
hetzelfde adres kosten 30,00 
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Opgeven kan bij: 
anita@stichtingdroomhuishw.nl 
martine@stichtingdroomhuishw.nl 
 

 
 

KERSENFEEST 
Op zaterdag 25 juni is de tiende editie van het 
Hoeksche Waardse kersenfeest bij Van Herk 
Fruit aan de Westdijk in Heinenoord. Op dit, 
altijd gezellige feest, mogen we van stichting 
Droomhuis Hoeksche Waard staan. We zullen 
daar spullen verkopen, kinderspelen houden, 
kersenpitspugen en een verloting houden. 
Als u nog prijzen heeft die we kunnen verloten, 
of u heeft mooie (zelfgemaakte) spullen die we 
kunnen verkopen, wilt u dan contact met ons 
opnemen? Wij zijn daar erg blij mee.  U kunt 
bijvoorbeeld ook denken aan waardebonnen 
van/voor uw bedrijf, presentjes voor het 
envelop trekken, zoals doucheschuim, 
kindercadeautjes, zelfgemaakte jam, 
handwerkproducten, plantenbakjes enz. die we 
kunnen verkopen of verloten. 
Als u iets voor ons heeft, kunt u het laten weten 
aan: 
Rianne@stichtingdroomhuishw.nl 
Anita@stichtingdroomhuishw.nl 
Martine@stichtingdroomhuishw.nl 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
TOT SLOT 

We zijn blij dat we u zo snel al weer heuglijk 
nieuws konden brengen. We gaan ondertussen 
verder met allerlei acties en niet te vergeten 
met het voorbereiden van 27 augustus. We 
hopen van harte dat we u snel weer mooie 
berichten kunnen melden. 
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