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Angelique de Ridder is, in overleg met ons bestuur door onze zorgaanbieder 
Centraalzorg aangesteld als Teamleider van ons project Plus Wonen in Leus-

den! 
 
Angelique is een ervaren verpleegkundige met relevante werkervaring. Maar wellicht 
nog belangrijker, Angelique begrijpt hoe wij het zorgaanbod in ons project graag 
vorm willen geven! Wij zijn als bestuur dan ook blij met haar benoeming en rekenen 
op een prettige samenwerking. 
Binnenkort zal Angelique samen met Wilko Groeneweg (directeur van Centraalzorg) 

afspraken maken voor de eerste kennismakingsgesprekken met de toekomstige be-

woners en ouders. 

Met vriendelijke groet, John Verkaik, voorzitter 

1. Van het bestuur:  

Comité van               

Aanbeveling: 

Prof. Dr. René S. Kahn, 

voorzitter en medisch 

afdelingshoofd Afdeling 

Psychiatrie Universitair 

Medisch Centrum Utrecht 

Mr. Boris O. Dittrich,      

advocaat 

Mevr. Dr. Wiebke Cahn,                          

Medisch Hoofd Zorglijn 

Psychotische Stoornissen 

Universitair Medisch Cen-

trum Utrecht  

Mw. Drs. A. Vermeulen, 

Burgemeester van Leus-

den 

Drs. Cees Jan G.M. de 

Vet,                                 

Lid directieraad Vereni-

ging Nederlandse Ge-

meenten 

Bert Stavenuiter, direc-

teur Ypsilon , vereniging 

voor familieleden van 

mensen met schizofrenie 

of een psychose 
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Graag wil ik mij aan u voorstellen. Ik ben Angelique de Ridder, 39 jaar, getrouwd en 
ik heb een dochter Isa en een zoon Bas. Ik wilde op jonge leeftijd al in de zorg, maar 
het was voor mij nog niet duidelijk welk werkveld ik in de zorg leuk zou vinden en bij 
mij zou passen. Na de HBO-V afgerond te hebben en op verschillende werkplekken 
gewerkt te hebben, kwam ik erachter dat de psychiatrie bij mij past. 
 
Ik vind het erg mooi om te werken voor mensen die een psychotische kwetsbaarheid 
hebben, en samen te kijken wat zij aan wensen en persoonlijke doelstellingen heb-
ben, bijvoorbeeld op het gebied van wonen, werken, leren en daar hen daar natuur-
lijk de juiste ondersteuning bij te geven. 
 
Het contact met ouders is voor mij zeer belangrijk  tijdens de begeleiding van de 
mensen met een psychotische kwetsbaarheid. In mijn huidige werk heb ik veel con-
tact met ouders en is de samenwerking erg prettig. Je wil met elkaar maar één ding 
en dat is het beste voor de bewoner! 
 
Ik verwacht dat we door de kleinschaligheid van het project, en de betrokkenheid van 
de medewerkers die er komen te werken, een persoonlijke vorm van begeleiding 
kunnen aanbieden die het voor de bewoners mogelijk maakt om op hele fijne (en vei-
lige) manier zelfstandig te kunnen wonen.  
 
Ik vind het geweldig om al mijn ervaring als verpleegkundige, nu toe te kunnen pas-
sen in mijn nieuwe functie als teamleider bij Centraalzorg. Ik heb er vertrouwen in dat 
we er samen iets heel moois van kunnen maken! 
 
 In mijn vrije tijd werk ik als groepsmoeder bij mijn kinderen op school, je helpt dan bij 

allerlei activiteiten. Verder vind ik lezen, een heerlijke boswandeling maken met mijn 

gezin, strandwandeling en fietsen erg leuk om te doen. 

Lees verder op blz. 2 

2. Wij hebben Angelique gevraagd zich aan u voor te stellen: 
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www.stichtingpluswonen.nl 

info@stichtingpluswonen.nl 

tel. 033-4952023 of 06-21881559 

ING-rekening: 5112780 tnv. Stichting Plus Wonen 

Bestuursleden: 

Drs. John R. Verkaik,     

voorzitter  

Mw. Monique Fieseler,  

penningmeester   

Mw. Miriam van Loenen, 

secretaris  

Bestuursleden: 

Mw. Rita de Greef 

Mw. Helma van den Berg 

Commissies: 

Ontwikkeling woningen: 

Mary  Dekker (voorzitter),  

Wim Koolhaas,                     

Hans Schaapherder 

Zorg: 

John Verkaik,                         

Rita de Greef 

Subsidies/ donaties en 

sponsoring: 

Wim Koolhaas (voorzitter), 

Helma van den Berg,    

Henk Wijnands,                     

Joke Wijnands 

Website: 

Aljo Wijnands 

De Stichting Plus Wonen  

is opgericht op 9 aug. 

2006, 

nr.KvK. 32117369 

03 nov. 2010 

Jaargang 6, nummer 1 

Nieuwsbrief Stichting Plus Wonen 
Tel. 033-4952023, Email: info@stichtingpluswonen.nl 

De doelstelling van de  

stichting : 

Het (doen) oprichten en in 

stand houden van een 

wooncomplex voor men-

sen die reeds langere tijd 

lijden aan schizofrenie.  

Er wordt daarbij de voor-

waarde gesteld dat zij 

ouder zijn dan 25 jaar, dat 

hun ziektebeeld redelijk 

stabiel is en dat zij niet 

verslaafd zijn aan alcohol 

en geen drugs gebruiken 

Vervolg blz. 1 
 

 

Ik kreeg de vraag om een foto van mij er bij te doen. Ik kwam er achter dat ik alleen 

maar foto’s heb waar ik met mijn kinderen op sta. Aangezien mijn kinderen ook een 

belangrijke rol spelen in mijn leven, heb ik voor deze foto gekozen. Deze foto is 

gemaakt na een heerlijke strandwandeling in Zeeland. 

  

Ik kijk er naar uit om met jullie kennis te gaan maken. 

En ik heb er erg veel zin in! 

Tot gauw 

Angelique de Ridder 
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De bouw gaat hard! Ga kijken, het is leuk om te zien! 
 

De bouw gaat hard, diegenen die regelmatig gaan kijken zullen dat met mij eens 
zijn. De woningen hebben bijna allemaal de ramen en deuren erin, het gemeen-
schappelijke gebouw ziet er steeds verder voltooid uit. Ondanks de vorst is de ver-
wachte opening nog steeds juni 2011! 

16 jan. 2011 

 
16 jan. 2011 
 
 
 
 
 
 
 

16 jan. 2011 
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Tijdens de door John Visser  van de Korf aangeboden lunch op 24 december voor 
Leusdense vrijwilligers, krgen wij tot onze verbazing van de firma AFAS uit Leus-
den hun aanmoedigingsprijs vrijwilligersorganisatie 2010 overhandigd. 
Voor de AFAS aanmoedigingsprijs waren dit jaar 21 projecten aangemeld. De 
Stichting Plus Wonen voldeed aan alle criteria voor de prijs. 
Ons werd de wisselbeker , de oorkonde overhandigd en een cheque ter waarde 
van € 500,00 ! 
 

Op de website van AFAS staan  
wij dan ook vermeld  en wellicht 
heeft u ons ook zien staan op 
het enorme elektronische beeld-
scherm van het AFAS gebouw 
in Leusden . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Voorzitter stichting Wonen Plus John Verkaik ontvangt 
wisselbeker van van Ton van der Veldt, Raad van bestuur 

AFAS aanmoedigingsprijs vrijwilligers organisatie 2010 

In willekeurige volgorde: 

 

- Diverse ouders   - Familieleden 

- Toekomstige bewoners  - De Provincie Utrecht  

- Astra Zeneca   - Thuiszorg van Oranje 

- Diaconie Leusden   - Fonds NutsOhra   

- kfHein fonds   - RABO-bank A’foort & Omstreken 

- Stichting Voorzorg Utrecht - Skan fonds 

- VSB fonds    - Oranje Fonds 

- Anonieme donateur  - Anoniem bedrijf uit Amersfoort 

- Stichting Royal Care  - AFAS Leusden 
- Monuta 
 

Onze donateurs: 

Donatie van Monuta: 

Monuta, uitvaartverzorger én uitvaartverzekeraar heeft ons een gift toegezegd van  
€ 1500,00 voor een audio-visuele installatie in het gemeenschappelijke gebouw!     
Tijdens de eerstvolgende commissievergadering krijgen wij de cheque overhandigd 
van de heer Landsman van Monuta. 
Wij zijn uiteraard blij verrrast met dit gebaar. 


