
Word vriend van Westerhout:

WIJ HEBBEN UW 
STEUN MEER DAN 

OOIT NODIG!

vrienden van
WESTERHOUT



De Zorgcirkel, regio Alkmaar
‘Ouder worden in een stijl die bij u 
past’: dat biedt De Zorgcirkel haar 
bewoners op verschillende locaties 
in en rond Alkmaar. Zorgcirkel 
Westerhout (Elzenhof, Kastanjehof 
en Platanenhof) aan de Van 
Houtenkade, Zorgcirkel De Vleugels 
in de wijk het Hoefplan, Zorgcirkel 
Amberhof in Heiloo en diverse 
projecten in de wijk voor mensen 
met dementie en hun familie. Zes 
dagen in de week worden hier 
aan ouderen gedurende de dag 
aangepaste activiteiten geboden. 
De Zorgcirkel heeft in Alkmaar en 
omgeving hoofdzakelijk apparte-
menten, waarin de bewoners zelf- 
standig wonen, terwijl ze tegelijker-
tijd de zorg en verpleging krijgen die 
ze nodig hebben. Dit alles in een  
sfeervolle omgeving, mede dankzij 
de aanwezigheid van (onder meer) 
 winkels, bruin café/biljart, internet-
café, beautycentrum, zwembad, 
fitness, restaurants en een kapel op  
de locatie Westerhout. Veel voor-

zieningen zijn er niet alleen voor 
onze eigen bewoners, maar ook 
voor omwonenden die hiervan 
gebruik willen maken. Zo willen we 
een centrale, sociale rol vervullen.

Stichting Vrienden van 
Westerhout
De ‘Stichting Vrienden van 
Westerhout’ is er voor de extra’s 
die het leven van de bewoners 
veraangenamen, maar waarvoor 
vaak geen budget is. Met deze 
extra’s wordt de kwaliteit van 
wonen en welzijn op een zo hoog 
mogelijk niveau gehouden.  De 
‘Stichting Vrienden van Westerhout’ 
is in 2008 ontstaan uit een fusie 
tussen de ‘Stichting Vrienden van 
de Vereniging van Diaconieën 
Westerlicht’ en de ‘Stichting 
Vrienden van De Vleugels’. Beide 
vriendenstichtingen zijn al vele 
jaren actief. ‘Stichting Vrienden 
van Westerlicht’ sinds 1982 en de 
‘Stichting Vrienden van de Vleugels’ 
sinds 1991.



Wonen en welzijn op hoog 
niveau mede dankzij de  
Vrienden van Westerhout
Dankzij de vrijwillige bijdragen aan 
onze stichting, zijn al veel projecten 
gerealiseerd, zoals uitstapjes en 
vakanties voor de bewoners. Ook  
de aanschaf en installatie van een 
therapiebad en van een audiogroot- 
beeld tv is mogelijk gemaakt met 
steun van de stichting. Tevens werd  
een bijdrage geleverd aan de inrich-
ting van de kapel in Westerhout, 
waardoor deze geschikt gemaakt is 
voor diverse culturele activiteiten 
ten behoeve van de bewoners. Een 
kerntaak van de stichting is het be- 
waken en conserveren van het erf-
goed afkomstig uit de rijke historie 
van De Vleugels en Westerlicht. De 
geschiedenis van De Vleugels gaat 
zelfs terug naar 1744 en kent zijn 
oorsprong in het Hof van Sonoy aan 
de Nieuwesloot.

Daarom hebben wij uw steun 
meer dan ooit nodig
Als ‘Vriend van Westerhout’ helpt u 
ons deze projecten in stand te hou- 
den en nieuwe projecten mogelijk 
te maken. U kunt ons steunen door 
‘Vriend van Westerhout’ te worden. 
Dit doet u door de bon in te vullen 
en naar ons op te sturen. 
U kunt ervoor kiezen om ons een-
malig te machtigen of u wordt 
donateur. Dan ontvangt u jaarlijks 
een acceptgiro of u machtigt ons 
jaarlijks een bedrag af te schrijven 
van uw rekening. Naast een 
jaarlijkse bijdrage os ook het nalaten 
van een legaat mogelijk. 
Als ‘Vriend van Westerhout’ houden 
wij u regelmatig op de hoogte 
gehouden van de projecten die 
gerealiseerd zijn door middel van 
onze nieuwsbrief. 



Meer informatie?
Voor meer informatie en/of voor donaties en giften kunt 
u de aangehechte antwoordkaart invullen en (vanwege 
privacy) in een envelop zonder postzegel opsturen naar:

Stichting Vrienden van Westerhout
Antwoordnummer 84
1800 VB Alkmaar

Onze plannen worden verwezenlijkt met uw steun.

Uiteraard danken wij u, namens onze bewoners,  
hartelijk voor uw bijdrage!
maart 2023
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JA, ik wil graag Vriend van Westerhout worden!

O  Ik maak eenmalig een bedrag van €               over op 
rekeningnummer 3764495529 ten name van de Stichting 
Vrienden van Westerhout in Alkmaar

O  Ik word donateur en ontvang jaarlijks een acceptgiro voor een 
bedrag van €

O  Ik machtig De Stichting jaarlijks een bedrag van €               af 
te schrijven van rekeningnummer: NL.............................................. 
ten name van ..........................................................................................
te..............................................................

vrienden van

WESTERHOUT



Naam

Straat

Postcode   Plaats

Telefoon

E-mail

Rekeningnummer

Handtekening

Stuur deze ingevulde en ondertekende antwoordkaart, zonder postzegel, in 
een envelop naar: Stichting Vrienden van Westerhout, 
Antwoordnummer 84, 1800 VB Alkmaar

Wij danken u, namens onze bewoners, hartelijk voor uw bijdrage!


