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Angelique Voois uit Naaldwijk is chro-
nisch ziek en kan niet meer werken, maar 
op de bank zitten is niets voor haar. “Ik 
ben twee jaar geleden begonnen met 
het maken van knuffels en visjes. Ik wilde 
eigenlijk geld ophalen om mijzelf te 
sponsoren tijdens de Erasmus Tour de 
Rotterdam, maar door mijn ziekte kon ik 
dat wel vergeten. Omdat ik de visjes toch 
voor een goed doel wilde inzetten, koos 
ik voor Stichting Vaarwens. Ik volgde 
Evert Stel en Inge de Graaf van Stichting 
Vaarwens al een poos via internet en het 
zijn fantastische, liefdevolle mensen die 
geweldig goed werk doen. Ze willen nu 
een tweede boot om meer dagtochten 
met zieke mensen te kunnen doen en 
daar zet ik me graag voor in.”

Actie
Dankzij de samenwerking met Het Barrel 
veranderde de solo-actie van Angelique 
in een Westland-brede inzet. “Peter van 
Zeijl van de oldtimerclub is een goede 
vriend van me”, vertelt ze. “Toen ik hem 
vertelde over Stichting Vaarwens, deed 
hij de suggestie dat ik het als goed doel 
voor het Breeje Durp Oldtimer Festival 
zou aanmelden. Dat deed ik en de rest 
van het bestuur vond het allemaal een 
goed idee. Er was wel een belangrijke 

voorwaarde waaraan moest worden vol-
daan.De goede doelen die worden gese-
lecteerd voor het BreejeDurp Oldtimer 
Festival moeten een basis hebben in het 
Westland. Dit vormde de aanleiding om 
de organisatie Westland voor Vaarwens 
op te richten. Van deze organisatie ben 
ik samen met Hans Voskamp en Peter 
van Zeijl ambassadeur. Deze organisatie 
heeft zich ten doel gesteld Stichting 
Vaarwens in het Westland bekend te 
maken en daarmee toegankelijkheid 
te verhogen en geldinzamelacties te 

organiseren. Inmiddels hebben we 
met deze organisatie op verschillende 
Westlandse evenementen gestaan in 
‘s-Gravenzande, De Lier, Wateringen en 
Naaldwijk. Is er een loterij georganiseerd 
een Facebookpagina ingericht en een 
e-mail campagne naar bedrijven en par-
ticulieren opgezet.
In de afgelopen jaren hebben er de afge-
lopen jaren al veel Westlanders meege-
varen met Stichting Vaarwens, maar tot 
vorig jaar was er slechts een landelijke 
stichting. Met ons initatief brengen we 

de organisatie dichter bij de Westander 
waardoor de drempel om hier gebruik 
van te maken ook lager wordt.

Kerst
Dat gebeurt met de vissen en knuffels 
die Angelique verkoopt, maar ook met 
een loterij voor het goede doel. Op 7 
oktober wordt het bedrag dat door 
WestlandVoorVaarwens is opgehaald 
overhandigd aan Stichting Vaarwens. 
Angelique stopt dan echter niet. “Ik ga 
verder met vissen maken en geld inza-
melen voor Vaarwens. De kerst komt er 
aan, en dan ga ik kerstbomen en -sterren 
verkopen. Ik heb inmiddels al honderden 
vissen verkocht en zelfstandig een paar 
vaartochten gesponsord, maar ik blijf 
doorgaan. Die tweede boot moet er 
komen!”

Vissen en loterijloten voor 
Stichting Vaarwens

Angelique Voois met een aantal van haar 
vissen.  Foto: PR

te verhogen en geldinzamelacties te stichting. Met ons initatief brengen we 

Met de zelfgemaakte visjes zamelt Angelique geld in voor Stichting Vaarwens.  Foto: PR

Honderden 

stoffen vissen 

heeft Angelique 

Voois al gemaakt. 

De stukjes 

huisvlijt verkoopt 

ze op Westlandse 

markten en 

braderieën om 

geld op te halen 

voor Stichting 

Vaarwens, het 

goede doel van 

het Breeje Durp 

Oldtimer Festival.

Het compleet vernieuwde centrum van 
‘s-Gravenzande wordt op zaterdag 7 
oktober overgenomen door een bont 
gezelschap van bijzondere oldtimers. Op 
die dag vindt het Breeje Durp Oldtimer 
Festival plaats; een groot evenement 
waarbij klassieke auto’s en brommers 
centraal staan. De dag wordt georgani-
seerd door Oldtimerclub Het Barrel, in 
samenwerking met de ondernemers van 
‘s-Gravenzande.

Rally
De hoofdrol van het evenement is weg-
gelegd voor oldtimers van minimaal 
25 jaar oud die een rally door de regio 
rijden. Zij starten rond 10.45 vanaf het 
Marktplein in ‘s-Gravenzande. Zo wordt 
het evenement dicht bij alle Westlan-
ders gebracht. Onderweg moeten de 
deelnemers stempels verzamelen om te 
bewijzen dat ze de hele route hebben 
afgelegd. Voor de bezitters van een klas-
sieke brommer is er ook weer een geza-
menlijke rit; deze start om 13.30.

Rock ‘n roll
Publiek dat is toegestroomd op al het 
blinkende chroom in ‘s-Gravenzande 
hoeft zich niet te vervelen. De starts van 
de rally’s zijn spectaculair om mee te 
maken. Daarnaast is er een springkussen 

voor de jeugd, draait een DJ muziek en 
is er een show met oude trekkers in het 
centrum. Rond 14.30 komen de eerste 
oldtimers weer terug op het plein, waar 
ze worden uitgestald om de rest van de 
middag bewonderd te kunnen worden. 
Dan begint ook het optreden van de 
Westlandse rock ‘n roll-band MoD, die 
hits uit de jaren 60, 70 en 80 speelt. 

Vaarwens
De opbrengst van het festival is ieder jaar 

bestemd voor een goed doel. Dit jaar is 
dat de Actie Westland voor Vaarwens, 
die geld in zamelt voor Stichting Vaar-
wens. Het geld wordt bijeengebracht 
door bijdragen van sponsoren, het 
inschrijfgeld van deelnemers en andere 
acties. Zo worden er bijvoorbeeld loten 
verkocht voor een loterij, zijn er knuf-
fels verkocht en is er gecollecteerd. Het 
Breeje Durp Oldtimer Festival is bedoeld 
om nog een laatste duit in het zakje te 
doen. Vrijwilligers van de actie en de 

stichting zijn op 7 oktober aanwezig in 
het centrum. Ze verkopen loten, collec-
teren en geven informatie wat Stichting 
Vaarwens doet. Aan het einde van de 
dag wordt de opbrengst overhandigd 
aan voorzitter Inge de Graaf ambassa-
deur en ambassadeur Klaas Wilting van 
Stichting Vaarwens.

Zie voor meer informatie www.hetbarrel.
com, www.koopstadaanzee.nl en 
www.stichtingvaarwens.nl.

Zaterdag 7 oktober

Barrels gaan los voor 
Westland Voor Vaarwens

De oldtimerrally is het hoogtepunt van het Breeje Durp Oldtimer Festival.  Foto: PR (archief)

Komende zaterdag 

staat ‘s-Gravenzande 

- en eigenlijk het 

hele Westland - in 

het teken van het 

tiende Breeje Durp 

Oldtimer Festival. 

Vanuit het centrum 

van ‘s-Gravenzande 

rijdt een lange stoet 

mooie oldtimers een 

route waarbij alle elf 

de dorpen van onze 

gemeente worden 

aangedaan.


