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Inleiding 

 

Voor U ligt het Jaarverslag 2020, een bijzonder jaar, dat zeker de geschiedenisboeken ingaat 

als het jaar van onzekerheid, eenzaamheid, ziekte, verdriet en soms ook verlies. Het Covid-

19 virus heeft de hele wereld op zijn kop gezet.  

Op 2 januari is ons bestuurslid Ad Deutekom overleden. Ad was de grote kracht binnen het 

bestuur. Heel betrokken bij alle zaken die op het programma stonden, waarvoor we hem 

nog steeds dankbaar zijn. We wisten dat hij al langere tijd heel ziek was, maar toch pakte hij 

alle zaken op. Wij zullen hem niet vergeten.  

Gelukkig zijn de werkzaamheden in en aan het Thuishuis Winkel gestaag doorgegaan en 

hebben wij kunnen zien dat er enorme stappen zijn gezet. 

De eerste bewoners zijn aangemeld en hopelijk krijgen zij zo snel als mogelijk de sleutel voor 

hun nieuwe woning. Om samen te gaan wonen in hun nieuwe huis : het Thuishuis Winkel. 

Eenzaamheid zal dan verleden tijd worden want zij delen samen de huiskamer en keuken, 

eten samen en trekken met elkaar op. Wat een mooi vooruitzicht is dat. 

Het vrijwilligersbestuur en de vrijwilligers coördinator Lida de Jong en haar vrijwilligers doen 

er alles aan om dit proces goed te begeleiden. Lida is met de Thuisbus op pad geweest en 

heeft vele contacten kunnen leggen. Samen met haar vrijwilligers zijn er diverse acties op 

touw gezet, allemaal ter bestrijding van de eenzaamheid. 

Deze acties zijn goed ontvangen en hebben de nodige contacten opgeleverd. 

Ondanks de beperkingen van Corona hebben zij veel laten zien afgelopen jaar. 

Daarvoor hartelijk dank aan iedereen en in het bijzonder een woord van dank aan Jan 

Ruyten, bedenker van het concept Thuishuis en Annelies Brand, zij hebben ons afgelopen 

jaar bijgestaan als coach. 

We zien uit naar een jaar waarin we weer gewoon kunnen functioneren en eenvoudiger met 

mensen in gesprek kunnen raken en naar het jaar waarin het Thuishuis ook een Thuis wordt 

voor de nieuwe bewoners. 

Jeanette de Boer-Visser, voorzitter Thuishuis Winkel 
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De doelstelling van het Thuishuis Winkel. 
 

 

Geïnspireerd door de Stichting Thuis in Welzijn, grondlegger van 
het Thuishuisproject en een idee van Jan Ruyten, heeft 
Wooncompagnie in 2015 het initiatief genomen om een 
Thuishuisproject te ontwikkelen in de gemeente Hollands 
Kroon, en het Thuishuis te vestigen in een deel van het 
voormalig ouderen complex Winkelmadepark te Winkel. 
 
Een aantal betrokken inwoners uit Winkel en omgeving hebben 
zich bereid verklaard om het Thuishuis project ook 
daadwerkelijk te gaan realiseren in Winkel. Daarvoor is de 
Stichting Thuishuis Winkel opgericht. 
 
Met behulp van een groep enthousiaste en geschoolde 
vrijwilligers  ontplooit de daartoe aangetrokken 
vrijwilligerscoördinator een aantal activiteiten die de situatie 
van alleenstaande ouderen in Winkel en omgeving kunnen 
verbeteren. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wapen van Winkel 

  



4 
 

 

Het Thuishuis project Winkel bestaat uit 2 delen: 

 

1. Het Thuishuis 

Het complex biedt woonruimte aan 6 
ouderen uit de doelgroep, “alleenstaande 
ouderen, die niet alleen willen wonen”.  
Zij kiezen er voor samen met 
leeftijdsgenoten in één groot huis, het 
Thuishuis, te gaan wonen.  
Huiselijkheid, gezelligheid en 
zelfredzaamheid staan voorop. Dit past 
geheel in de huidige trend binnen onze 
samenleving, waarbij men graag heeft dat de 
ouderen zichzelf zo lang mogelijk redden. 
 
 
 
Net als overal spelen zelfzorg, mantelzorg en vrijwilligerswerk hierin een belangrijke rol. De 
bewoners hebben elk hun eigen woonruimte van ongeveer 40 m2, met een woon- en 
slaapkamer, een badkamer en een kleine pantry. Zij richten deze naar eigen smaak en 
wensen in. Met elkaar delen de bewoners van het Thuishuis een gezamenlijke keuken, 
woonkamer, een hobbyruimte, een logeerkamer en een buitenruimte/tuin, inclusief een 
berging. 
 

2. Het Thuisbezoek 
 
Om dit te kunnen realiseren beschikt de Stichting over een aantal vrijwilligers  en een 
(betaalde) coördinator (0.2 FTE)   
De uitgangspunten van het Thuisbezoek zijn: 

• Het bezoeken van alleenstaande ouderen met een klein netwerk teneinde hen te 
begeleiden en/of te ondersteunen  bij het verbreken van de door hun als eenzaam 
beleefde positie. 

• Dit vanzelfsprekend in relatie met de behoeften die de ouderen kenbaar maken. 

• Doel is de zelfredzaamheid van de ouderen te bevorderen.  

• En te proberen hun netwerk te vergroten.  Hier zit aantoonbaar een verband tussen. 
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Organisatie  

Bestuurssamenstelling 

Op 1 januari 2020 was het bestuur Thuishuis Winkel als volgt samengesteld: 

 

 Voorzitter:    Jeanette de Boer – Visser 

 Secretaris:    Marieke Roos – van Riel    

 Penningmeester:  Ad Deutekom t/m jan 2020   

 Opgevolgd door:  Marja de Snaijer    

 Bestuurslid HR en AVG:  Petra  Borst - Koorn  

                

 

 

Stichting Thuis in Welzijn 
Het bestuur is nauw gelieerd aan de  Stichting Thuis in Welzijn te Woerden. 

Deze Stichting is vertegenwoordigd door Jan Ruyten en Annelies Brand.  

Informatie over de Stichting kunt u vinden op de website www.thuishuis.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

De vrijwilliger coördinator en de vrijwilligers 

De vrijwilliger coördinator Thuishuis Winkel is Lida de Jong.  

Zij is per 1 februari 2020 aangesteld en is bereikbaar via de mail 

coordinator@thuishuiswinkel.nl en telefonisch via 06-24497094. 

 

Website  

De website www.thuishuiswinkel.nl wordt beheert door de vrijwilliger Maartje de Vries. 

 

Financieel Jaarverslag  
Ons financieel jaarverslag vindt u op onze website onder het kopje  “Over Ons” en 

vervolgens doorklikken naar “Organisatie”.   

http://www.thuishuis.org/
mailto:coordinator@thuishuiswinkel.nl
http://www.thuishuiswinkel.nl/
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Bestuursactiviteiten in 2020 

 
Dit jaar is het bestuur 9x bij elkaar geweest. De meeste keren digitaal. 

 

Vrijwilligerscoördinator  

2020 bestond vooral uit het inwerken van de vrijwilliger coördinator. Zij heeft zich 

gedurende het eerste kwartaal ingelezen in het doel en streven van de Stichting. Vanuit het 

bestuur is Petra Borst haar directe aanspreekpunt. De Covid pandemie heeft veel invloed 

gehad op de werkzaamheden van de Stichting. Activiteiten en trainingen gingen niet door en 

de pandemie deed een groot beroep op onze inventiviteit.  

 

Bouw  

2020 was ook het jaar van wachten op de start van de bouw  van het Thuishuis. Het bestuur 

had  regelmatig  contact met de Wooncompagnie, maar geen invloed op de voortgang van 

de bouw. In het laatste kwartaal is er met de bouw begonnen, zodat de Stichting haar 

plannen voor de inrichting kon opstarten. In het eerste kwartaal van 2021 zal het Thuishuis 

worden opgeleverd. Samen met de heer Jan Ruyten van Thuis in Welzijn is regelmatig 

contact geweest met aspirant bewoners van het Thuishuis. Zodat de bewoners elkaar leren 

kennen. Lida de Jong heeft als vrijwilligerscoördinator alle bijeenkomsten bijgewoond.  

Het Thuishuis staat in het Winkelmadepark en de eerste contacten zijn gelegd met een 

delegatie van de bewonersvereniging. Deze zal in gesprek gaan met de bewoners van het 

Thuishuis wanneer die er wonen en de vrijwilliger-coördinator zal in het begin de rol van 

intermediair oppakken.  

Fondsenwerving  
Er zijn diverse activiteiten ontwikkeld op het gebied van fondsenwerving. Dit om de 

benodigde gelden bijeen te krijgen voor de inrichting van de gezamenlijke ruimten van het 

Thuishuis. En met succes! Alle toezeggingen voor de benodigde gelden zijn binnen. Wij 

kunnen aan de gang.  

Ook in 2020 zijn de activiteiten van de Stichting mede mogelijk gemaakt door de (financiële) 

support van de gemeente Hollands Kroon en de Wooncompagnie in het bijzonder. Dit is en 

blijft belangrijk voor de realisatie van de doelstelling van de Stichting. 

  

 

 
  

  

 

 

 

 



7 
 

 

Overzicht van de activiteiten van de coördinator 

 

Februari  

Vanaf 1 februari 2020 is Lida de Jong gestart als vrijwilligerscoördinator bij het Thuishuis 

Winkel. Vooral in de eerste periode heeft zij zich ingelezen. In het tweewekelijks contact met 

Jan Ruyten (projectcoach Thuis in Welzijn) kon zij vragen stellen over de inhoud van de 

werkzaamheden en werd zij goed ingewerkt.  

 

Maart  

In maart heeft de vrijwilligerscoördinator kennismakingsgesprekken gehad met de 

vrijwilligers en groepsbijeenkomsten voor de bewoners georganiseerd.  

April 

In april is de vrijwilligerscoördinator 

gestart met ideeën die er waren uit te 

voeren.  De corona maatregelen vanuit 

het Rijk werkten helaas zeer beperkend.  

Op 30 april 2020  komt een prachtig 

aanbod van Ageeth van den Oever, 

beeldend kunstenaar uit Lutjewinkel. Zij 

stelt haar bus beschikbaar voor 

Thuishuis Winkel. 

 

Mei  

Naar voorbeeld van de Thuisbus Woerden rijdt de vrijwilligerscoördinator naar de 

verschillende kleinere woonkernen om ouderen uit te nodigen voor een kop koffie. In de bus 

kan de 1,5 meter richtlijn beter gehandhaafd worden dan met een koffie- of statafel. Het 

effect is groeiende. Bij de bus vinden er gesprekken met voorbijgangers plaats. Al voelen de 

mensen zich nog niet zo vrij om erbij te komen zitten.   

 

Om herkenbaar te zijn, hebben wij als Stichting Thuishuis Winkel automagneten met het 

Thuishuis logo gerealiseerd waardoor de bus een begrip kan worden voor de omgeving.  
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Op 30 mei staat Stichting Thuishuis Winkel, conform de 1,5 meter regeling,  op het 

parkeerterrein tegenover het Winkelhart Nieuwe Niedorp.   

Er werden folders uitgedeeld en informatie gegeven over de Stichting Thuishuis Winkel met 

als doel het Thuishuis onder de aandacht te brengen. De uitkomst is dat er 1 kandidaat zich 

heeft aangemeld die zich later helaas heeft teruggetrokken doordat er andere woonruimte 

eerder beschikbaar kwam. 

 

 

 

 

 

Moederdag. Op 12 mei gaan vrijwilligers op pad om 

een kop koffie met boterkoek aan te bieden bij 

mensen thuis.  

 

Mooi was te ervaren dat op deze dag de moeders 

werden bezocht door de kinderen en kleinkinderen. 

Het werd heel erg gewaardeerd dat we op deze 

manier konden zorgen dat de moeders zelfgebakken 

boterkoek konden presenteren.  
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Juni  

Tot onze vreugde heeft de Stichting 

Hollands Kroonse Uitdaging, die de 

Microsoft Coronagift mocht verdelen, 

onze aanvraag  goedgekeurd. De 

Stichting Thuishuis Winkel heeft 

€ 2000, ontvangen zodat onze 

vrijwilligerscoördinator Lida de Jong 

haar werkzaamheden aan kan passen 

aan het nieuwe normaal.  

 

Zonder dit bedrag was het heel moeilijk geworden voor de vrijwilligers om hun 

werkzaamheden voort te zetten. Dankzij een splinternieuw magnetisch logo is de bus van 

verre te herkennen. Met de bus worden een 10 tal mensen persoonlijk bezocht die een kop 

koffie bij de voordeur krijgen aangeboden en via mond op mond berichtgeving kan ons 

werkgebied uitgebreid worden.  

 

Kaartenactie. Er worden kaarten 

gemaakt en geschreven, met de 

vrijwilligersgroep, voor inwoners van 

de gemeente. In de week van 8 juni 

vallen die bij  12 mensen op de mat.  

 

 

 

Juli  

Met koffie, koek en wat spel- en leesmogelijkheden is de Thuisbus uitgerust om mensen met 

elkaar in contact te brengen. Wij staan onder andere bij Woonzorggroep Samen aan de 

Trambaan, het Winkelmadepark en op de parkeerplaats bij het Burgemeester Ankerplein.  

Vooraf wordt er een flyer in de deur gedaan zodat mensen weten waar de Thuisbus staat. 

Het is voor iedereen nog even wennen om mensen op straat aan te spreken voor een’ 

koppie’. Dit kan nog uitgroeien tot het gewenste effect. 

 

 

 

 

 

 

  



10 
 

 

Informatiebijeenkomst 

Op 23 juli heeft de vrijwilligers coördinator een informatie bijeenkomst gereorganiseerd. 

Deze is samen met Thuis in Welzijn en Wooncompagnie vorm gegeven. Geïnteresseerde 

werden hartelijk welkom geheten met een kop koffie met wat lekkers en na afloop kon er 

onder het genot van een drankje en een hapje worden nagepraat. Een en ander werd mede 

dankzij de sponsors gerealiseerd te weten; Bakker de Koning, Klaver Kaas en Slagerij Jacco 

van Zoonen. 

 

Augustus 

Met koffie, koek en wat spel- en leesmogelijkheden heeft de Thuisbus wederom bij 

Woonzorggroep Samen aan de Trambaan, het Winkelmadepark en op de parkeerplaats bij 

het Burgemeester Ankerplein gestaan 

 

 

 

 

 

 

 

 

September  

Door de Corona pandemie konden de  Floralia Nieuwe Niedorp en Bloemencorso Winkel dit 

jaar niet doorgaan. De vrijwilligers hebben o.a. bloemen, gadgets en anderszins ontvangen 

om bij de doelgroep uit te delen. Er zijn pakketjes gemaakt en 23 inwoners hebben een 

attentie ontvangen die doet denken aan de Floralia en bloemencorso. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op 2 september is er een eerste bijeenkomst voor de a.s. bewoners georganiseerd. Doel is 

onderlinge kennismaking en enige uitleg over het reilen en zeilen in een Thuishuis. Door het 

organiseren van bewonersbijeenkomsten komen wij  zo tot de groepssamenstelling.  
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Oktober  

Op 21 oktober is er een tweede bijeenkomst voor de bewoners. Op dat moment zijn er drie 

mensen die zeker weten dat ze een appartement willen huren. Een vierde heeft een optie 

genomen. 

Deze bijeenkomsten worden geleid door Jan Ruyten. De rol van de vrijwilligercoördinator is; 

uitnodigingen versturen, ruimte regelen, kort verslag schrijven en een relatie opbouwen met 

de bewoners van het Thuishuis. 

 

St. Nicolaas Centrale Niedorp 

In oktober vindt de overdracht plaats van de Sint Nicolaas Centrale Niedorp Er worden 

sponsors aangeschreven en een tijdspad gemaakt zodat er in de week van 5 december 117 

fruitdozen bezorgd kunnen worden. De complimenten waren lovend en de actie heeft 

geresulteerd in adressen waar de bewonder graag verdere contacten wil met de 

coördinator. Behalve in de bus vinden de contacten plaats via telefoontjes en appjes. Zo kan 

snel gereageerd worden indien nodig. 

 

November 

De vrijwilligers coördinator heeft deze maand 

weinig activiteiten verzorgd omdat zijzelf was 

geveld door het Corona virus. Zij heeft hier 

veel vermoeidheidsverschijnselen aan 

ondervonden.  

Wel zijn gezamenlijk met de vrijwilligers de 

voorbereidingen gestart voor de Sint Nicolaas 

Actie.  

 

December  

Er hebben 30 mensen positief  gereageerd op 

de bijgesloten oproep tijdens de Sint Nicolaas 

actie om geregeld even contact te hebben met 

de vrijwilligers coördinator of een van de 

vrijwilligers.  

Ook hebben er 10 thuisbezoeken plaats 

gevonden en deze worden gecontinueerd.  

Daarnaast zijn er 10 telefoontjes geweest die op deze manier voortgang blijven houden daar 

mensen voorzichtig zijn i.v.m. Corona. 
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Incidentele activiteiten. 

 

Interview. Voor radio Noordkop Centraal   

heeft er interview plaats gevonden waarin  

de coördinator werd bevraagd over het  

Thuishuis Winkel. Dit is een gezellig en   

Informatief interview geworden.  

 

 

Zichtbaarheid Wekelijk levert de vrijwilligerscoördinator 

tekst aan voor de Niedorper en sinds kort ook voor de 

Heraut. Daarnaast zijn er contacten met PeWi ( digitaal 

nieuwsorgaan). Vrijwilligers helpen mee om de 

Facebookpagina bij te houden. 

 

 

Afsluitend. 

Wanneer dit jaarverslag wordt opgesteld zijn er 3 appartementen in het Thuishuis bezet en 

op 1 appartement is een optie.   

De vrijwilligerscoördinator kijkt terug op een turbulent jaar, vorm geven aan deze functie 

heeft tijd gekost. In het najaar is ze zelf nog een tijd non-actief geweest vanwege Covid 19.  

Samen met een groep vrijwilliger die enthousiast zijn over het Thuishuis concept van 

Stichting Thuis in Welzijn is er dit jaar al heel wat gerealiseerd waarop voort geborduurd kan 

worden in 2021.  

 
Slot. 
Met het vooruitzicht dat in 2021 het Thuishuis er daadwerkelijk zal komen ziet het bestuur de 
toekomst met vertrouwen tegemoet! 
 
 
Het bestuur Stichting Thuishuis Winkel. 
Maart 2021  
 
 
Bijlage: Financieel jaarverslag 2020.  
 


