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Inleiding 

 

Voor U ligt het Jaarverslag 2021. Een jaar waarin het Covid virus nog steeds een grote rol 
speelt, maar waar mede dankzij vaccinaties er toch wat licht aan het eind de tunnel kwam. 
 
Eenzaamheid onder Nederlanders neemt de komende jaren toe. Dit blijkt uit de 
Volksgezondheid Toekomst Verkenning, uitgevoerd door Rijksinstituut voor Volksgezondheid 
en Milieu (RIVM). De toename van het aantal eenzamen komt door de vergrijzing en doordat 
er in de toekomst meer eenpersoonshuishoudens zullen zijn. 
Met dit gegeven, is ons werk met volle kracht, ondanks alle beperkingen,  gewoon 
doorgegaan.  
 
De vrijwilligers coördinator Lida de Jong en de vrijwilligers hebben er alles aan gedaan om 
zoveel mogelijk contacten te kunnen leggen. Diverse acties zijn er geweest, met als doel: 
bestrijding van de eenzaamheid! 
De acties zijn goed ontvangen en hebben weer contacten opgeleverd. 
 
Hoogtepunt van het jaar was de opening van het Thuishuis te Winkel. 
De inrichting was een hele uitdaging, want alle winkels waren in lock-down. Maar via goede  
contacten, is het bestuur er toch in geslaagd om de gezamenlijke ruimtes in te richten. 
De 6 bewoners kunnen nu samen een mooie toekomst bouwen. 
 
Een woord van dank aan alle sponsoren voor de inrichting , ook de bedenker van het 
concept Thuishuis de heer Jan Ruyten, en Lida de Jong met haar vrijwilligers:  
allemaal bedankt! 
 
We zien uit naar een jaar waarin we het Corona virus achter ons kunnen laten en we weer  
onze activiteiten op normale wijze kunnen uitvoeren. 
 
Jeanette de Boer-Visser, voorzitter Thuishuis Winkel  
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De doelstelling van het Thuishuis Winkel. 
 

 
  Geschiedenis 

Geïnspireerd door de Stichting Thuis in Welzijn, opgericht door 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 ouderencomplex Winkelmadepark te Winkel. Dit concept, waarin 
een groep van 6 tot 8 alleenstaande ouderen de stap nemen gezamenlijk te gaan 
wonen, is ontwikkeld door Jan Ruyten. 
Onlosmakelijk verbonden met dit initiatief is het ondersteunen van ouderen die 
aangeven zich eenzaam te voelen en graag bezocht willen worden.  
 
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 
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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 zo lang mogelijk redzaam blijven. 
Het Thuishuis is geopend op 2 oktober 2021. 

 
 
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. 
 

 
 
1. Het Thuisbezoek 

 
Om het thuisbezoek 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 (te) klein netwerk teneinde hen te 
begeleiden en/of te ondersteunen  bij het doorbreken van de door hen als eenzaam 
beleefde situatie. 

• Doel is de zelfredzaamheid van de ouderen te bevorderen.  

• En te proberen hun netwerk te vergroten.  Hier zit aantoonbaar een verband tussen. 
•     Dit vanzelfsprekend in relatie met de behoeften die de ouderen kenbaar maken. 
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Organisatie  

Bestuurssamenstelling 

Op 1 januari 2021 was het bestuur Thuishuis Winkel als volgt samengesteld:  

 

 (l.b.)   Voorzitter                        : Jeanette de Boer – Visser  

 (r.b.)   Secretaris                        : Marieke Roos – van Riel     

 (l.o.)   Penningmeester            : Marja de Snaijer       

 (r.o.)   Bestuurslid , HR, AVG   : Petra  Borst - Koorn  

                                        

 

 

 

Stichting Thuis in Welzijn 

Het bestuur voelt zich nauw betrokken bij de  Stichting Thuis in Welzijn te Woerden. 

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

Er is regelmatig contact geweest met deze stichting in de vorm van de persoon Jan Ruyten.  

Hij is betrokken geweest bij de selectie van de bewoners van het Thuishuis.  

 

De vrijwilligerscoördinator en de vrijwilligers 
Stichting Thuishuis Winkel heeft Lida de Jong, de vrijwilligerscoördinator in dienst met 

Winkel als standplaats. 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 beheerd 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 2021 

 
Dit jaar is het bestuur 10x bij elkaar geweest. Door Corona de meeste keren digitaal. 

 

 Aandachtspunten:  

• Hoe kunnen we ondanks de beperkingen van Corona blijven draaien? 

De activiteiten van de vrijwilligercoördinator zijn in grote lijnen doorgegaan. 

Groepsactiviteiten organiseren zijn zeer bemoeilijkt of uitgesteld. 

• Selecteren bewoners Thuishuis. 

Doordat fysieke ontmoetingen met de kandidaten tezamen bijna onmogelijk zijn 

geweest is de nodige groepsvorming om de start te vergemakkelijken in grote mate 

verhinderd. Toch is het gelukt op 18 mei de laatste kandidaat aan de bewonersgroep 

toe te voegen. 

• Bouw en inrichting Thuishuis 

2021 was het jaar van wachten op de afronding van de bouw  van het Thuishuis. Het 

bestuur had  regelmatig  contact met de Wooncompagnie, maar geen invloed op de 

voortgang van de bouw. 

Voorzitter en stylist Jeanette de Boer heeft op vrijwillige basis het Thuishuis geheel 

ingericht. De keuken en de vloer is een keuze van haar geweest. De wandafwerking 

heeft de Wooncompagnie voor haar rekening genomen. 

Op 13 september heeft de officiële overdracht van de goederen aan de bewoners 

plaatsgevonden. Het een en ander kreeg een officieel tintje. 

• In het laatste kwartaal is het thuishuis opgeleverd en op 2 oktober feestelijk geopend 

met een speech van voorzitter Jeanette de Boer en Jan Ruyten, geestelijke  vader van 

het thuishuis, omlijst met muziek van de heer E. Bijlstra en mevrouw J.Kager.  

Daarna genoten de gasten van een uitgebreide lunch, geheel verzorgd door de 

vrijwilligers en een bewoonster van het Thuishuis. Het programma werd vervolgd in 

het centrum van Winkelmadepark waar ’s middags het gehele park werd geopend.  

• Cursusdag bestuur 

Op 8 november heeft het voltallige bestuur een cursusdag van Thuis in Welzijn in 

Woerden bijgewoond.  

 

Fondsenwerving     

Nieuwe aanvragen ter bekostiging van het thuishuis zijn dit jaar niet meer gedaan. 

De binnengekomen gelden zijn toereikend geweest om de inrichting te bekostigen. 

Na de opening van het thuishuis zijn de meeste fondsen de financiën afgerond.  

 

In 2021 zijn de activiteiten van de Stichting, met name die van de vrijwilligerscoördinator,  

mogelijk gemaakt door de (financiële) support van de gemeente Hollands Kroon. 
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Jaarverslag 2021 Inbreng vrijwilligerscoördinator. 
 

In 2021 zijn de volgende kerntaken geformuleerd: 

 

1. Zelfredzaamheid vergroten van eenzame ouderen in omgeving Winkel en Nieuwe 

Niedorp. 

2. Samenwerken met het netwerk van organisaties die eenzaamheid  tegen willen gaan. 

3. De Thuisbus wordt een begrip in de omgeving Winkel en Nieuwe Niedorp. 

4. Er is een geschoolde groep vrijwilligers actief om eenzame ouderen uit hun isolement 

te halen 

5. Het Thuisbezoek bij ouderen vergroten. 

6. De Thuishuis Centrale verder door ontwikkelen. 

7. Thuishuis Winkel is gerealiseerd. 

 

 

1.  Zelfredzaamheid vergroten van eenzame ouderen in omgeving Winkel en Nieuwe 

Niedorp. 

 

Er is een fietsclub opgericht waar mensen van 55+ 

die alleen zijn zich voor kunnen opgeven.  

Twee wekelijks word er een route uitgezet door 

een deelnemer. De route is 40 kilometer met na 

20 kilometer een koffie stop. De slogan 'samen 

fietsen is leuker dan alleen' kan mensen over de 

streep trekken om zich op te geven.   

Er is en er wordt enthousiast gereageerd op de 

fietsclub. Tijdens de maanden dat het slechter 

weer was hebben fietssers elkaar op een andere 

manier gesproken. Je merkt dat er andere 

activiteiten met elkaar worden gedaan zoals een 

bioscoop bezoek en/of een lunch. 

 

2. Samenwerken met het netwerk van organisaties die eenzaamheid  tegen willen gaan 

 

Dit jaar heb ik aan een 3-tal workshops deelgenomen van diverse organisaties. Zo is er 

Movisie die actief is op het gebied van 'vergroten van regie en tegengaan van eenzaamheid' 

en Alet Klarenbeek die veel onderneemt op dit gebied. 

Het is leerzaam en wat ik er van meeneem is dat je goed kijkt naar;  

✓ voor wie wil je iets doen (wat is je doelgroep) 

✓ ga met je doelgroep in gesprek over wat zij willen 
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Het was mooi te kunnen delen met andere dat de kracht van Stichting Thuishuis Winkel is 

om bij de mensen op bezoek te gaan om in dit gesprek de wensen helder te krijgen.  

 

 

3. De Thuisbus wordt een begrip in de omgeving Winkel en Nieuwe Niedorp. 

 

Het begrip Thuisbus is nog geen begrip geworden, de keren dat de Thuisbus op een plek 

stond. Vooraf was geflyerd dat de Thuisbus er zou staan, echter er waren geen mensen die  

een kopje koffie kwamen drinken.  We hebben wel mensen gesproken en het individueel 

gesprek en de 1 op 1 contacten werden als prettig ervaren.   

 

 

4. Er is een geschoolde groep vrijwilligers actief om eenzame ouderen uit hun isolement 

te halen 

 

In oktober hebben de vrijwilligers een scholing gevolgd en van hieruit is het idee ontstaan 

om met een jaarplan te werken. Dit jaarplan is op 17 december opgesteld en geeft richting 

wat we als vrijwilligers kunnen doen als het gaat om het realiseren van activiteiten voor 

eenzame mensen. De cursus is als zeer positief ontvangen en bij de laatste cursusdag werd 

de vrijwilligers-overeenkomst getekend en kregen alle deelnemers een certificaat. Bij de 

eerste en de laatste cursusdag waren leden van het bestuur aanwezig. 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto's geven een impressie van de leerzame en gezellige scholing.  

 

Als vrijwilligersgroep hebben we elkaar beter leren kennen wat er voor gezorgd heeft dat er 

een grote mate van betrokkenheid is naar elkaar en wordt de visie van Stichting Thuishuis 

Winkel omarmt.   
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5. Het Thuisbezoek bij ouderen vergroten 

De thuisbezoeken hebben een structureel karakter, door te werken met een maandelijks 

bericht in de Niedorper en de Heraut komt er bekendheid. Er wordt nu circa één keer per 

maand door inwoners gebeld met de vraag of ik langs kan komen. Dit jaar heb ik 20 

thuisbezoeken afgelegd en voor 3 inwoners heeft er een koppeling met een vrijwilliger 

plaats gevonden.  

 

6. De Thuishuis Centrale verder door ontwikkelen. 

De Thuishuis Centrale heeft zijn plek gekregen binnen Stichting Thuishuis Winkel.  In 2021 

hebben er 3 acties plaats gevonden.  Zo was er in februari een hutspotactie; er werd thuis 

verse hutspot gekookt en door vrijwilligers rondgebracht. 

In maart kregen we narcisjes aangeboden en is er direct actie ondernomen om een 

lentegroet te brengen bij  die mensen die wel wat extra aandacht en/of een verrassing 

kunnen gebruiken. In juni zijn er pannenkoeken gebakken en konden we mensen verblijden 

met een zelfgebakken pannenkoek.  

 

De foto's geven een impressie van de acties. 

 

 

We bedanken de sponsors voor de spontane reacties. De vrijwilligersgroep voelt zich 

betrokken bij de acties en maakt er geen punt van als er kleine kosten worden gemaakt. Dit 

jaar heeft de vrijwilligersgroep een saamhorigheid gekregen die ervoor zorgt dat activiteiten 

met elkaar gedragen worden.  

 

7. Thuishuis Winkel is gerealiseerd 

 

In het begin van het jaar is hard gewerkt aan de inrichting van het Thuishuis er is 

schoongemaakt met behulp van de vrijwilligers en de keuken is ingericht zodat op 2 maart 

de eerste bewoners er konden gaan wonen.  Er zijn 6 bewonersbijeenkomsten geweest en er 

hebben 6 rondleidingen plaats gevonden voor geïnteresseerden 
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Op 13 september was er de overdracht van de 

roerende   goederen. Hiermee deed de Stichting 

afstand van de goederen die waren aangekocht voor 

het Thuishuis en zijn vanaf dit moment de goederen 

van de 6 Thuishuis bewoners. Dit officieel moment 

werd gevierd met een hapje en een drankje.  

 

  

 

 

 

Op 2 oktober vond de opening van het Thuishuis plaats en waren alle bewoners verhuisd.  

  

 

Afsluitend 

Als vrijwilligers coördinator kijk ik terug op een mooi jaar waarin  veel hoogtepunten waren. 

Zo heeft de PR ervoor gezorgd dat ik door mensen gebeld wordt, er zijn nieuwe vrijwilligers 

bijgekomen en de opening van het Thuishuis werd een feit. De vrijwilligerscursus heeft de 

gezorgd voor een groepssamenstelling die wensen van mensen kan realiseren.  Dank aan het 

bestuur en de gemeente voor het vertrouwen. 

Lida de Jong, Vrijwilligerscoördinator Thuishuisproject Winkel 
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Slot. 

Met het vooruitzicht dat in 2022 de Covid periode eindigt, het Thuishuis Winkel bewoond is 

en de activiteiten uitgebouwd kunnen worden met het groeiend aantal vrijwilligers, ziet het 

bestuur de toekomst met vertrouwen tegemoet! 

 

Het bestuur Stichting Thuishuis Winkel. 

Maart 2022  

 

 

Bijlage: Financieel jaarverslag 2021.  

 

 


