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Het is zaterdag 4 juni, nog ruim een maand te gaan en dan worden begin juli de eerste sleutels 

overhandigd zodat op 1 augustus daadwerkelijk gewoond kan worden! 

 

Waar zijn we mee bezig: 

 Stichting Plus Wonen: Het is heel druk, de begroting is sluitend, bestellingen zijn gedaan, 

de PR krijgt veel aandacht, er gaat veel tijd in door alle bestuursleden. 

 Angelique de Ridder met name, van Centraalzorg, is hard aan het werk om het nu voltallige 

zorgteam klaar te hebben voor 1 augustus en wat nog veel belangrijker is de tijd daarna. 

 Nog twee bewoners zitten in de aannameprocedure, zodra dat rond is kunnen de woningen 

rekening houdende met ieders opgegeven voorkeur worden toebedeeld. 

 De samenwerkingsovereenkomst met Centraalzorg is bijna klaar. Wilko Groeneweg en ik-

zelf (uiteraard met ruggespraak naar het bestuur) hebben daarin duidelijk beschreven wat 

de rollen van Stichting Plus Wonen en Centraalzorg en de voorwaarden zijn. Stichting Plus 

Wonen is en blijft de drager van het project en zal zijn visie blijven uitdragen en bewaken 

zoals beschreven in zijn visiedocument. Centraalzorg is de uitgekozen zorgleverancier en 

zal verantwoordelijk zijn de zorg te leveren, rekening houdende met onze visie. In de over-

eenkomst staat onder andere beschreven de overlegstructuur, de cliëntenraad, de bewo-

nersraad, de klachtenafhandeling, de ontbindende voorwaarden, onvoorziene omstandig-

heden en nog veel meer.  

 Monique Fieseler, ook penningmeester in ons bestuur, werkt momenteel samen met Ange-

lique de Ridder, zij schrijven momenteel een bij onze visie aansluitend beleidsplan en daar 

vanuit maken zij weer een zorgpad. 

 Monique legt tevens de laatste hand aan ons visiedocument, dit is het uitgangspunt. Hier-

uit wordt het beleidsplan geschreven en daarna het zorgpad ontwikkeld. 

Zoals u leest, we zitten niet bepaald stil en hebben gelukkig een paar héle professionele mensen 

in het bestuur die zich belangeloos inzetten!  

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. Wiepke Cahn,                          

Medisch Hoofd Zorglijn 

Schizofrenie  Universitair 

Medisch Centrum 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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2. Open Dag 27/08/2011 

OPEN DAG, zaterdag 27 augustus as.OPEN DAG, zaterdag 27 augustus as.OPEN DAG, zaterdag 27 augustus as.   
Wij willen u de kans niet ontnemen te komen kijken: zet vast in uw agenda: 

Het exacte programma wordt nog nader bekend gemaakt, maar er is in ieder geval een officieel 

gedeelte alleen voor genodigden van 10.30 uur tot 12.00 uur en een vrij toegankelijk deel van de 

dag voor iedereen die wil komen kijken van 12.00 uur tot 16.00 uur. Nadere details volgen.  

U krijgt dan een unieke en waarschijnlijk éénmalige kans om als gast van de trotse bewoners hun 

gemeenschappelijke gebouw, hun binnentuin en een aantal opengestelde woningen te bekijken. 

Wij zijn er van overtuigd dat u uw ogen uitkijkt, dus mis de kans niet op 27 aug.! 
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3. Mary Dekker erelid 

Omdat er ter verkrijging van € 11.600,00 bijdrage van een 

fonds de eis was dat er geen familierelatie mocht zijn bin-

nen het bestuur zijn de statuten hiertoe gewijzigd en is Ma-

ry Dekker begin 2011 daarom uit het bestuur gestapt. Zij 

woont de vergaderingen nu bij als adviseur. 

 
Aangezien zij de initiatiefneemster is van ons mooie en 

bijzondere project, het voor elkaar heeft gekregen dat er 

daadwerkelijk gebouwd is gaan worden, dat er straks een 

prachtig en smaakvol complex staat en omdat zij zich 

meerdere dagen per week nog steeds inzet heeft het vol-

tallige bestuur haar de status van erelid van de Stichting 

Plus Wonen gegeven. 

 

Mary je hebt het verdiend! Gefeliciteerd! 

Na een positief advies van de wijkhoofden van de Ango collecte heeft het bestuur van Stichting 
Maatschappelijke Begeleiding Leusden (SMBL) besloten vanuit de opbrengst van de Ango collecte 

2010 aan de Stichting Plus Wonen een bedrag toe te kennen van 500 euro voor de aanschaf van 

planten of materiaal voor de tuin. 

 

Hartelijk dank hiervoor, wij stellen dit gebaar zeer op prijs. 

 
Vraag van de SMBL:  

Wij hebben nog een groot aantal vacatures voor de collecteorganisatie van dit jaar en volgende jaren. 

Mocht u kandidaten kennen die beschikbaar zijn als collectant of wijkhoofd dan houden wij ons aanbevolen. 
35% van de Ango collecte mag in Leusden besteed worden.Dus hoe groter de opbrengst, hoe meer aanvra-

gen wij in Leusden kunnen honoreren. 

 

Uw reactie(s) zien wij met belangstelling tegemoet. 

 

Met vriendelijke groet, 

Namens het bestuur van SMBL 

Ton Geijsberts 

E-mail: t.geijsberts@casema.nl] 

4. Gift van de Stichting Maatschappelijke Begeleiding Leusden (SMBL)  



Pagina 3 

 

Bestuursleden: 

Drs. John Verkaik,     

voorzitter  

Mw. Monique Fieseler,  

penningmeester   

Mw. Miriam van Loe-

nen, secretaris  

Bestuursleden: 

Mw. Rita de Greef 

Mw. Helma van den 

Berg 

Erelid: 

Mary Dekker 

Commissies: 

Subsidies/ donaties en 

sponsoring: 

Wim Koolhaas 

(voorzitter), Helma van 

den Berg,    Henk Wij-

nands,                     Joke 

Wijnands 

Website: 

Aljo Wijnands 

De Stichting Plus Wonen  

is opgericht op 9 aug. 

2006, 

nr.KvK. 32117369 

05 juni 2011 

Jaargang 6, nummer 2 

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 

Volgende week begint de hovenier Rick Scherpenzeel uit Kockengen aan de aanleg van 

de tuin. Het ontwerp van de tuin is ons aangeboden door een tuinarchitect. De nodige 

bedrading is al aangebracht. 
Als u kijkt op de foto van 8 mei 2011 is al te zien waar paden en terrassen komen en 

waar gras en beplanting gepland staan. Voor iedere woning is bijvoorbeeld te zien dat 

er een laag hegje komt. 

Als de bewoners gaan wonen op 1 augustus zal de tuin grotendeels klaar zijn. Zandge-

deelte worden terrassen en looppaden, tuingrondgedeelte wordt beplant. 

Doordat er graszoden komen zal de tuin meteen heel wat lijken! 

 

De woningen zijn al aardig klaar:             

 

 
een keuken in één van de huizen: panorama-

foto (keukenblad is echt recht ☺)      

 

 

 

 

 

 

 

 
Kijkend naar het westen aan de zuid-

kant: links 5 huizen en rechts het ge-

meenschappelijke gebouw 

5. De bouw  
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16 jan. 2011 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                               
 
 
 
 
    8 mei 2011 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
16 jan. 2011 
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Specsavers heeft een stichting opgericht waarbij via stemmen een goed doel uit de om-

geving gesteund wordt. Wilt u voor ons stemmen ga dan naar: 

http://www.stichtingspecsaverssteunt.nl/amersfoort/stichting-plus-wonen_476/ 

 

6. Stichting Specsavers 

7. Informatie-avond bewoners 

8. Voorlichtingsavond omwonenden 

27 April was in het wijkcentrum een avond waar de 12 bewoners die al definitief  toege-

laten zijn waren uitgenodigd om kennis te nemen van een hoop zaken.  

 

Een kleine greep: 
Mary Dekker heeft uitgebreid verteld en aan de hand van voorbeelden en stalen laten 

zien hoe de woningen, de tuin en vooral het gemeenschappelijke gebouw er uit gaan 

zien. 
De woningen hebben bijvoorbeeld allemaal al vloerbedekking en gordijnen, de bewoners 

konden alvast een kleur voor de gordijnen uitkiezen. 
De toekomstige bewoners krijgen waarschijnlijk begin juli de sleutel zodat zij ruim de tijd 

hebben om rustig hun woning in te richten. Toegang alleen overdag en met bijvoorbeeld 

ouders. Slapen mag natuurlijk pas vanaf 1 augustus. 
Angelique de Ridder heeft ook veel toegelicht samen met Wilko Groeneweg, beide van 

Centraalzorg, onze zorgleverancier. 
Er is ook uitleg gegeven over de manier waarop de woningen worden toegewezen: eerst 

zelf drie voorkeuren in de verschillende rijtjes woningen opgeven, dan wordt op volgorde 

van wachtlijst daar naar gekeken en eventuele medische noodzaken worden er aan toe-

gevoegd. Het is natuurlijk niet altijd mogelijk iedereen precies zijn voorkeur te geven, 

zeker bij de hogere wachtlijstnummers. 

Er waren een klein aantal vragen, deze zijn natuurlijk ook beantwoord. 

25 Mei is in hetzelfde wijkcentrum Antares een voorlichtingsavond geweest voor omwo-

nenden en belangstellenden van Plus Wonen. We hadden de 30 naaste buren per brief 

uitgenodigd, de wijkagent per e-mail en hebben een drietal persberichten in de krant 

gezet.  

 

Centraalzorg was met het vrijwel voltallige zorgteam aanwezig. 

 
Mw. Dr. Wiepke Cahn heeft na een korte inleiding van John Verkaik een hele duidelijke 

voordracht gehouden over de ziekte schizofrenie. Wat is de ziekte, wie krijgt het, waar-

om krijgen mensen het, wat merkt iemand er zelf van, wat merkt de omgeving ervan, 

hoe te behandelen, hoe ermee om te gaan?  
Hele eerlijke vragen uit het publiek kwamen uitgebreid aan bod en werden beantwoord 

door Mw. Cahn , Angelique de Ridder en bestuur van Plus Wonen. Bijvoorbeeld zijn deze 

mensen gevaarlijk, wat te doen als ik iets bemerkt of er last van heb? 
Vorige week stonden er een drietal artikelen in de kranten met o.a. een interview van 

een buurtbewoonster die er gerust op is en blij is te weten wie haar buren worden. 
Het was een nuttige avond. Bijzonder aan te prijzen was de aanwezigheid van veel be-

woners van de naburige starterswoningen. 



Pagina 6 

 

 

Bestuursleden: 

Drs. John Verkaik,     

voorzitter  

Mw. Monique Fieseler,  

penningmeester   

Mw. Miriam van Loe-

nen, secretaris  

Bestuursleden: 

Mw. Rita de Greef 

Mw. Helma van den 

Berg 

Erelid: 

Mary Dekker 

Commissies: 

Subsidie: 

Wim Koolhaas 

(voorzitter), Helma van 

den Berg,    Henk Wij-

nands,                     Joke 

Wijnands 

Website: 

Aljo Wijnands 

De Stichting Plus Wonen  

is opgericht op 9 aug. 

2006, 

nr.KvK. 32117369 

05 juni 2011 

Jaargang 6, nummer 2 

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 

www.stichtingpluswonen.nl 

info@stichtingpluswonen.nl 

tel. 033-4952023 

ING-rekening: 5112780 tnv. Stichting Plus Wonen 

9. Onze donateurs: 

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 grote donateur  - Anoniem bedrijf uit Amersfoort 

- Stichting Royal Care Fund, Thuiszorg van Oranje 

- AFAS Leusden   - Monuta Charity Fund 

- Fonds Wiggers van Kerchem - Philips Nederland   

- Stichting “De Boom”  - Stichting Maatschappelijke begeleiding  

- Woningstichting Leusden    Leusden 

- Op ten Noort Blijdenstein  

 

 
Deze donaties/giften/subsidies worden aangewend voor de inrichting van het gemeen-

schappelijke gebouw, de gemeenschappelijk binnentuin en de donatie van St.”De Boom” 

is bedoeld voor de Open Dag op 27 augustus. 

 
 


