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Naaldwijk, 12 oktober 2012

Zeer geslaagde ‘Beursvloer Westland’ voor Careyn Rozenhof
Op donderdag 11 oktober 2012 vond de 2e ‘Beursvloer Westland’ plaats voor
vrijwilligersorganisaties, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven.
Het was een druk bezochte bijeenkomst, er zijn in totaal maar liefst 182 matches
geregistreerd en ondertekend door de notaris. Careyn nam vanuit drie locaties deel aan de
beursvloer. Careyn Pijletuinenhof en Careyn Rozenhof uit Naaldwijk deden mee en Careyn
De Ark uit Wateringen ook. De jury bepaalde uit alle matches ‘de Mooiste Match’. De
winnaars waren Careyn Rozenhof en ROC Mondriaan.
De Mooiste Match, Careyn Rozenhof en ROC Mondriaan
Linda Sentse, activiteitenbegeleider bij Careyn Rozenhof: “Ik heb zeven matches gemaakt
en vind het erg leuk leuk dat één van mijn matches is gekozen tot ‘de Mooiste Match’. De
winnende match is dat leerlingen van het ROC rolstoelles krijgen en daarna met de
bewoners wandelen naar de kinderboerderij. Een mooi begin van een langdurige
samenwerking! In totaal hebben mijn Careyn collega’s en ik 23 leuke matches weten
binnen te halen.”
Twee voorbeelden van andere gemaakte matches zijn:
Bakkerij Het Blauwe Hek - Careyn Rozenhof: Careyn mag een middag in de bakkerij komen
kijken en de bezoekers worden getrakteerd op koffie met iets lekkers erbij. De bakkerij
krijgt daarvoor een vermelding in het informatiebulletin, voor naamsbekendheid en
reclame.
Lovely Backed - Careyn Rozenhof: Lovely Backed komt bij Careyn een workshop cupcakes
maken verzorgen voor een groepje bewoners. Zij krijgen daarvoor ook een vermelding in
het informatiebulletin.
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Bijgevoegd: Foto van Linda Sentse, activiteitenbegeleider bij Careyn Rozenhof, met de
door de jury uitgereikte trofee, de ‘Beursvloer Westland Mooiste Match 2012’.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Petra van Dijk, locatiemanager
Rozenhof en Pijletuinenhof, T 0174-628101. Op de website www.beursvloerwestland.nl is
ook meer informatie beschikbaar.

