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Denkraam 50 uitgereikt
aan wethouder Marco Florijn
Op donderdag 15 september is het vijftigste nummer van Denkraam
verschenen. Dit jubileumnummer is op feestelijke wijze uitgereikt
aan wethouder sociale zaken Marco Florijn, in aanwezigheid van
(ex-)cliënten uit de ggz, maatschappelijke opvang en verslavingszorg, vertegenwoordigers van cliëntenraden en direct betrokken organisaties uit de regio Rijnmond.
Er was een hoge opkomst van belangstellenden, zeker tachtig tot
honderd mensen waren gedurende de middag aanwezig. Directeur
Robert Boersma verzorgde de presentatie van Zorgbelang Zuid-Holland en de afdeling Basisberaad, eindredacteur Bas van Bellen reikte
het jubileumnummer van Denkraam uit aan Marco Florijn. In zijn reactie gaf Florijn aan onder de indruk te zijn van de kracht en energie
van de afdeling Basisberaad, en bedankt de redactie voor de uitreiking van het vijftigste nummer. De NAS-band (de band van de Nico
Adriaan Stichting) zorgde voor de muzikale omlijsting.
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[reacties]
‘Zonder jullie had ik het nooit gered’
Een bloemlezing van reacties op het vijftigste nummer van Denkraam
en de receptie ter ere daarvan.
Beste redactie (hoofd-, eind- en gewone redactie, correspondenten en fotografen),
Van harte gefeliciteerd met de uitgave van de 50ste Denkraam. Helaas kunnen wij
morgenmiddag niet aanwezig zijn, als jullie dit heuglijk feit vieren, maar we hopen
dat het een gezellige middag wordt. We wensen jullie nog veel succes met de komende nummers. Wij lezen Denkraam altijd met veel interesse.
Hoi mensen van de Denkraam, ik kon helaas niet bij jullie Lustrum zijn, maar wil jullie
langs deze weg alsnog van harte feliciteren!!!! Op naar de volgende jaren, en hopende dat het er nog vele mogen worden! Ik lees altijd met plezier! :)
Beste redactie van Denkraam. Van harte gefeliciteerd met jullie 50e editie van jullie
magazine. Helaas kunnen wij hier niet bij aanwezig zijn maar wij wensen jullie een
heel groot feest toe en op de volgende 50 jaar ;-)
Onder de indruk van de kracht en energie van Basisberaad! Dank voor de uitreiking
van het 50ste nummer. Samen sterk.
Marco Florijn, Wethouder
Van harte gefeliciteerd met de 50e editie van Denkraam, op naar de 100e
Gefeliciteerd met de 50e editie van het blad Denkraam. Ik wens er zeker nog meer.
Topblad!
Gefeliciteerd! Bedankt dat jullie er waren. Zonder jullie had ik het nooit gered.
Hartstikke gefeliciteerd!
Gefeliciteerd 50e Denkraam. Grandioos, heel gezellig, band NAS top, en met elkaar
gaan voor het voortbestaan.
Bij deze iets leuks!
Hoi, ik vind dit een fantastisch feest met prima band! Ook lekker gedanst.
Supergezellig om velen van jullie weer eens te zien! Groeten en succes!
En ten slotte willen we als redactie van Denkraam alle mensen bedanken die hebben
meegewerkt aan de vijftig edities van Denkraam: alle schrijvers, fotografen, vrijwilligers, redactieleden, medewerkers, alle lezers en belangstellenden, iedereen die de afgelopen negen jaar heeft bijgedragen aan Denkraam! Zonder de inzet van jullie
hadden we nooit vijftig Denkramen kunnen uitbrengen! Ook de hoge opkomst op de
receptie bij de uitreiking van het jubileum nummer was goed! Ook hiervoor dank!
Vol goede moed gaan we door naar de honderd!
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