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Beste ouder(s) en verzorger(s) 

De eerste nieuwsbrief, gemaakt door niemand minder dan Emmy, is een feit! In dit 

kwartaalnummer staat het thema ‘Corona’ centraal. Naast het verdriet waar de 

beperkende maatregelen voor zorgen… zie je ook iets heel moois gebeuren!  

Het zorgt ervoor dat zowel de bewoners als de begeleiders elkaar goed leren kennen. 

Vriendschappen ontstaan en het vertrouwen in elkaar groeit. Ik ben trots op de 

ouders die het zo goed volhouden, op de bewoners die begrip hebben voor de 

situatie en op de begeleiders die er, onder deze bijzondere omstandigheden, het 

beste van proberen te maken. Middels deze nieuwsbrief krijgt u een idee wat er zoal 

aan activiteit heeft plaats gevonden.  

Dat Huize de Bankier maar een plek mag worden waar veel mooie herinneringen 

zullen ontstaan, waar dromen waargemaakt worden en waar liefde en geborgenheid 

zal zijn. Hier wil ik graag op proosten op 1,5 meter afstand, dat dan wel..  

        Liefs  
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VLIEGENDE START! 

6 januari 2020 kwam het team, bestaande uit Anneke, Debbie, Elly, Emmy, Herman, Jade, Marissa, 

Tosca en Robert voor het eerst in zijn volledigheid bij elkaar om de voorbereidingen te treffen op de 

komst van de eerste 6 bewoners en 2 logees van Huize de Bankier. Inmiddels is ons team per 1 april  

uitgebreid met de komst van Ada. Deze uitbreiding is nodig omdat het aantal bewoners ook groeit. 

Per 1 april heeft Rick Karremans, logee van het eerste uur, ook zijn eigen plekje in de Bankier.  Er is 

hard gewerkt om het appartement van Barry Sebel en Kevin Zwemstra in te kunnen gaan richten. 

Vanaf  22 april  wonen zij officieel bij ons. Kevin van Marrewijk zijn appartement is bijna klaar en 

Lisanne Valstar heeft haar appartement uitgekozen. Ook hier is gestart met klussen. De komst van de 

volgende twee logees is uitgesteld i.v.m. de Corona maatregelen. Binnenkort hebben 11 jongeren hun 

eigen woonplek in de Bankier. 

CORONA 

Ja, CORONA! Het virus gooide behoorlijk roet in het eten! Wat een veranderingen bracht dit voor een 

ieder van ons met zich mee. Allereerst voor de jongeren die niet meer naar hun dagbesteding 

mochten. Hierna de bezoekregeling die steeds verder ingeperkt moest worden. En tot slot een 

praktisch ‘volledige lockdown’ wat het contact betreft. Dit is nogal wat voor u als ouders en voor de 

jongeren; net uit huis en dan na 6 weken een bijna ‘algeheel contactverbod’. Je zou het kunnen 

vergelijken met een Cold Turkey...  Na jaren van zorgen, opvoeden, regelen en begeleiden opeens 

even ‘niets’. Maar wat doen de jongeren (en u als ouders) het goed! TOP! We proberen er echt met 

elkaar het beste van te maken. Gelukkig kunnen we nu iets versoepelen.  
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Omdat wij niet de enigen zijn die in deze situatie beland zijn, was bij iedereen ‘de knop vrij snel om’. 

We zijn met elkaar aan de slag gegaan. Sporten, klussen, fietstochtjes en creatieve activiteiten. Een  

kleine impressie van de activiteiten die zoal plaats hebben gevonden geven wij u middels deze foto’s. 
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Zo hebben we Mandela-kaarten gemaakt 

voor ouderen en bezorgd in Maasdijk.  

Hier hebben wij een super leuke reactie  

op gekregen zoals u hieronder kunt lezen.  

Bewonderenswaardig dat je als 88 jarige  

met zoveel humor je eigen situatie kan  

verwoorden en verbeelden! 
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Er is een DJ Booth gemaakt voor en door onze DJ’s Kevin Z en Barry, welke ingewijd is op de 

surpriseparty van Rick. De haren van de jongens zijn geknipt door Jade en het terras boven ondergaat 

een metamorfose. Zo zijn we met elkaar lekker bezig en hopen we dat een ieder aan zijn trekken komt. 

Diverse bedrijven hebben ons verrast met bloemen en planten, welke een mooi plekje hebben 

gekregen. Hartelijk dank hiervoor!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Verjaardagen 

     Rick Karremans    29 jaar      22 april 

     Marissa Guijt        31 jaar      26 april 

     Wilfred Hofland    27 jaar      2 mei 
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Mijn naam is Ada Kuyvenhoven en ik woon in Maasdijk. 
Ik ben getrouwd met Henk en wij hebben vier kinderen. 

Drie jongens en één meisje in de leeftijd van 34 en 24 jaar. 
Geen kinderen meer thuis. 

Onze tweede zoon Quinten heeft een beperking. Hij woont in de Koningshof in 
Maassluis, dit valt onder de stichting ASVZ. 

Mijn ouders waren binnenvaartschippers, dan ga je met 6 jaar van boord naar een 
schippersinternaat. Mijn schooltijd heb ik in Zwolle doorgebracht. Op mijn 17e ben ik 

de opleiding voor ziekenverzorgende gaan volgen. 
Toen ik 23 was heb ik Henk leren kennen op een wintersportvakantie. 

We zijn 3 jaar later getrouwd en zo ben ik in Maasdijk terecht gekomen. 
Toen onze jongste 4 jaar werd en naar school ging ben ik weer de zorg ingegaan.      

Ik ben begonnen met avonddiensten in de Drie Maashave. 
Na 4 jaar ben ik de wijk gaan werken bij Pallia zorgbureau in ’s-Gravenzande, totdat 

ik werd benaderd door Buurtzorg Maasdijk. Buurtzorg is de grootste wijkzorg 
organisatie van Nederland. Het concept van Buurtzorg is dat het allemaal 

zelfsturende teams zijn. Je hebt dan niet met managers te maken. Wij deden zelf de 
intake, indicaties, roosters, planning etc. Het werkveld is voornamelijk Maasdijk en 

Maassluis. Ik heb daar een fijne tijd gehad en veel geleerd. 
Na 10 jaar Buurtzorg wilde ik graag iets anders. Het nadeel van het werk in de wijk is 
dat je bijna elke dag met je werk bezig bent. In de ochtend een paar uurtjes, naar 
huis en in de middag of avond opnieuw in de wijk. Ik hield inmiddels wel in de gaten 
wat er in de Rabo Bank zou komen. Toen ik hoorde dat er jongvolwassenen met een 
beperking zouden komen wonen zag ik dat als een leuke uitdaging en ben gaan 
solliciteren. Op 1 april ben ik begonnen en ik moet zeggen, ik werk met heel veel 
plezier. Een heel andere doelgroep, maar voor mij wel bekend als ouder van Quinten. 

Ik ervaar het als een hele leuke groep jongeren, waar ik de uitdaging mee wil 
aangaan. Om doelen te bereiken die zij willen leren. Ook wil ik er aan mee werken 

dat de bewoners zich veilig en gelukkig voelen in Huize de Bankier. Met de bedoeling 
dat zij kunnen zeggen; dit is mijn thuis. 

Bij dit alles is het belangrijk de ouders te betrekken bij het welbevinden van hun kind 
in Huize de Bankier. 

 
Een hartelijke groet, Ada Kuyvenhoven 

 
Wij hopen u middels deze nieuwsbrief te betrekken bij het wel en wee in de Bankier. 

Een hartelijke groet namens ons allen, Emmy (emmy@infohuizedebankier.nl) 
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