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 Beste ouder(s) en verzorger(s),  

Eindelijk is het weer zover, de tweede nieuwsbrief is klaar!  

Deze brief is bestemd voor de ouder(s) en verzorger(s) van de bewoners van 

STICHTING ONS BUITENHUIS.  

Wellicht valt jullie nu al iets op…  

Dit kan zeker kloppen! De uitstraling van deze brief heeft nogal een rigoureuze 

verandering doorgemaakt. De naam, Huize de Bankier, doet denken aan luxe en 

nadat ik het stof van mijn marketingboek had geblazen werd daar aangegeven dat de 

kleuren in het logo, donkerblauw en goud, het gevoel oproepen tot rijkdom en 

afstandelijkheid.  Het voelt inderdaad als een rijkdom om in zo’n omgeving te mogen 

werken, maar….  

met als doel sponsorgeld binnen halen is er met dit logo weinig kans op succes. Het 

logo van Stichting Ons Buitenhuis sluit beter aan bij ons doel. Voortaan treden we 

naar buiten met dit logo. Groen straalt namelijk rust, eerlijkheid en groei uit.     

Daar gaan we met elkaar voor, groeien naar een financieel gezonde stichting mét een  

passend logo.  

Lees snel verder hoe u ervoor kunt zorgen dat er GRATIS sponsorgeld binnenkomt.  

Voor jullie allemaal, een mooie en zonnige zomer toegewenst.  

Liefs 
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Moederdag 

Ja, dan is het inmiddels mei en zitten we nog midden in de Corona-beperkingen. Niet naar huis kunnen 

met Moederdag was een van de beperkingen. Het werd voor de jongeren nu wel erg zwaar. Gelukkig 

kwam Debbie met een goed idee en is het plan van aanpak uitgewerkt.  

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Als dank voor de liefdevolle zorg van ouder(s) en verzorger(s) is iedereen aan de slag gegaan en zijn 

alle ouders op vrijdagavond verrast met een zelfgebakken taart of cake.  
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Niet alleen de ouders, ook de jongeren werden deze week verrast. Vanuit de Protestantse Gemeente 

Maasdijk stond er voor iedereen een leuk plantje klaar, er werd een mand vol leuks en lekkers 

gebracht door Soroptimisten vereniging Westland.  

Doordat sporten bij de vereniging al vanaf 16 maart niet meer kon, kregen wij van korfbalvereniging 

De Dijkvogels een eigen korf met flitsende bal. De jongeren  kunnen zo met elkaar oefenen, van elkaar 

leren en wie weet....  in het nieuwe seizoen.....   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zo zijn we direct bij de Sponsering aangekomen. Van de kringloop Maasdijk kregen wij een gave 

bokspaal met handschoenen… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Huize de Bankier Nieuwsbrief   Jaargang 1 editie 2 

 

 

 

…en prachtige grote bloempotten waarbij de bewoners planten zijn gaan uitzoeken met Bernadette. 

Op de eerste etage hebben we ondertussen een gezellig terras kunnen creëren met meubilair, 

parasols, potten en planten.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

De ouders van éen van de jongeren schonk ons een mooie houten speltafel, welke net als de bokspaal, 

een plekje heeft gekregen in activiteitenruimte de Munt. 

 

 

 

 



Huize de Bankier Nieuwsbrief   Jaargang 1 editie 2 

 

 

 

Sponsorcommissie 

De sponsorcommissie komt regelmatig bij elkaar om verschillende activiteiten te bedenken en 

vervolgens te organiseren. Zo hebben wij onlangs een succesvolle, erg gezellige bingoavond gehad.  

Zij regelden samen met Jan en Jan de sponsoring van alle cadeaus via lokale bedrijven,  namen de 

catering voor hun rekening  en verrasten ons met het mooie bedrag van  1595,70 euro! 

Noteer Zaterdag 26 September alvast in de agenda (onder voorbehoud i.v.m. corona). Deze dag staat 

er een najaarsmarkt  gepland. Het terrein van Stichting Ons Buitenhuis wordt deze dag omgetoverd 

in een gezellig marktplein. Familie, vrienden en dorpsgenoten zijn  van harte welkom. De 

voorbereidingen zijn al in volle gang. Er wordt op donderdagavond geknutseld door de jongeren o.l.v. 

enkele ouders. Naast de creastand is er een koffiecorner, snuffelmarkt, bloemen- en plantenkraam. 

Kortom, voor elk wat wils! 

 

Gratis sponsoren 

Als Stichting zijn wij aangemeld op SponsorKliks. Hierdoor kunnen jullie (en bekende van jullie) GRATIS 

de Stichting sponsoren. Als we met elkaar ons best doen om het verder te verspreiden kunnen we er 

echt wel een flink bedrag mee ophalen om zo een deel van de inboedel te kunnen afbetalen.  

Hoe werkt SponsorKliks?  

Download de SponsorKliks app en kies voor; Stichting Ons Buitenhuis. Bestel online, via de 

SponsorKliksapp, bij bedrijven als Bol.com, Greetz.nl, Booking.com en nog vele andere! De Stichting 

ontvangt hiervoor een percentage van het aankoopbedrag.  
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Nieuwe bewoners 

In de afgelopen maanden zijn een aantal bewoners druk bezig geweest om hun appartement in te 

richten. Nick en Vitoria hebben hun appartement inmiddels betrokken. In het appartement van Jorik 

staat de komende maand nog heel wat te gebeuren. Teun en Sil hebben hun logeerperiode afgerond. 

Teun komt niet wonen. Er is nog plek voor nieuwe logees. Kent u iemand waarbij u verwacht dat 

diegene in aanmerking komt voor wonen? Geef het door! 

Bewonersvergadering 

6 Juni zijn wij voor het eerst gestart met de bewonersvergaderingen, die in het vervolg elke eerste 

zaterdag van de maand staat gepland. De bewoners kunnen bij deze vergadering zelf punten 

inbrengen, ideeën opperen en aangeven wat zij (anders) zouden willen. Dit is best even wennen, maar 

tijdens de vergadering van 4 juli waren er al wel wat punten van tevoren aangeleverd en verliep het 

gesprek lekker vlot. Zaterdag 1 aug. is de volgende bijeenkomst. Stimulans van ouders om de 

vergaderingen bij te wonen stellen wij zeer op prijs! 

Tijdelijke én nieuwe gedragskundige 

Helaas is Robert de Boer voor langere tijd afwezig. Gelukkig hebben wij Marlien van Roelofs -van 

Schaik bereidt gevonden om ons een aantal maanden te ondersteunen. 14 augustus komt Caroline 

van der Winden in dienst om ons team te versterken. Zij gaat aan de slag als gedragsdeskundige. 

Marlien gaat Caroline deze periode inwerken. 

Vrijwilligers  

Linda Lievaart heeft zich aangemeld om als vrijwilliger om zo nu en dan bij te springen bij activiteiten. 

Wij zouden het fijn vinden als er meer vrijwilligers zijn die ons willen helpen met hand- en 

spandiensten. Hierbij kunt u denken aan vervoer met uitjes, boodschappen doen, gezellige avonden 

organiseren, 1 op 1 met  een jongere op stap, kortom; gezellige dingen met elkaar ondernemen. 

Verder hopen wij in september gebruik te kunnen gaan maken van de activiteiten die MYOSOTIS  

organiseert. Eind februari waren de contacten gelegd en de plannen gesmeed, totdat Corona roet in 

het eten gooide.....  
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       Gevierde verjaardagen 

     Cynthia Zuidgeest       4 juni  30 jaar                   

     Anneke Vellekoop      14 juli  62 jaar                  

     Sil van der Ende          19 juli  24 jaar             

     Jade van Bodegom     28 juli  27 jaar 

     Emmy van den Berg   28 juli  60 jaar 

 

 

            Aankomende verjaardagen 

Marisa Mostert    25 aug   25 jaar 

Gwen  v.d. Meer   20 aug  60 jaar 

Tosca Tieleman     18 aug  28 jaar                
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Hallo,  
 

Ik ben Caroline en ik kom gezellig bij jullie werken vanaf half augustus.  
Ik woon zelf in Vlaardingen en ben 30 jaar oud.  

 
Na mijn studie psychologie ben ik bij Ipse de Bruggen gaan werken met jongeren met een 

verstandelijke beperking. Ik ben per toeval bij die doelgroep terecht gekomen, maar voelde me er 
meteen in thuis. Wat is het toch fijn om aan de toekomst van jongeren te mogen bouwen en ze te 

helpen om zich voor te bereiden om een plekje te vinden in de maatschappij.  
 

Ik werkte in een trainingshuis; eigenlijk is dit een tussenstap tussen thuis wonen en (begeleid) 
zelfstandig wonen. Daar zijn tussen de 55-65 jongeren, ze zijn afwisselend thuis en in het 

trainingshuis. Naast het werken met de jongeren op de groep was ik onder andere verantwoordelijk 
voor de jongerenplanning, de aanmeldingen en intakes van nieuwe jongeren, en de vergaderingen.  

In het trainingshuis heb ik ook Tosca en Marisa leren kennen.  
 

Marisa zou gaan wonen bij Stichting Ons Buitenhuis en liet allemaal foto’s zien van het gebouw en 
vertelde er vol trots over. Toen ook Tosca (die ondertussen gesolliciteerd had bij Huize de Bankier) 

vol enthousiaste verhalen zat, werd ik heel nieuwsgierig. 
  

Afgelopen november ben ik eens een kijkje gaan nemen en maakte ik kennis met Jade. In maart dit 
jaar zou ik even mee komen kijken op de groep en de bewoners gaan ontmoeten, maar helaas 

gooide het Corona-virus roet in het eten. Een paar maanden later is het dan toch zover: ik kom het 
team versterken. Ik zal als gedragsdeskundige aan de slag gaan. Het leuke van Stichting Ons 

Buitenhuis, locatie Huize de Bankier vind ik dat de bewoners blijven, zo kunnen we als begeleiding 
veel meer een band opbouwen en op die manier goed insteken op de behoeftes en doelen van de 

bewoners.  
 

Samen kunnen we bouwen aan een mooie toekomst. 
Naast mijn werk geef ik elke zaterdagochtend sportles. Een uurtje gymles voor peuters en kleuters 
en daarna een uurtje sport en spel voor kinderen met een beperking. Dit doe ik al heel wat jaartjes 

met veel plezier.  
 

 Ik kijk er enorm naar uit om jullie allemaal te leren kennen, tot snel! 
 

Groetjes, Caroline van Winden 
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Hoi allen, 
 

Ik ben Gwendoline vd Meer ofwel Gwen. 
Ik woon bijna mijn hele leven al in Maasdijk. 

Ik ben getrouwd en moeder van een dochter en een zoon. 
 

Al jaren lang ben ik werkzaam in de verpleging met heel veel plezier! 
Nu was ik toe aan een nieuwe uitdaging en die heb ik hier op Huize de bankier gevonden. 

 
Een hartelijke groet, Gwen van der Meer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

hartelijke groet namens ons allen, Emmy  

(emmy@infohuizedebankier.nl) 
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