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 Nieuwsbrief  

                        Nummer 2 – Mei 2010                                                                   SBPN 
                                                                              Stichting Belangenbehartiging  

                                                                                                              Pleeggrootouders Nederland                                                                        

 

                                

                                                           
Secretariaat: 
Vegelinsbos 26 

2716  JJ Zoetermeer 

tel. 079-3514964 

e-mail: ftwahove@wxs.nl 

 

Redactie: 
Joyce van der Hoofd 

e-mail: j.vanderhoofd@chello.nl 

 

 
 

Van de redactie 
Voor U ligt de tweede nieuwsbrief van de Stichting Belangenbehartiging Pleeggrootouders Nederland 

(SPBN).Grootouders die een mailadres hebben zullen de nieuwsbrief per mail ontvangen en de 

overigen ontvangen de nieuwsbrief per post. Heeft u een e-mailadres en is dat nog niet bekend bij ons? 

Dan kunt u dat doorgeven aan Joyce van der Hoofd, die het adressenbestand up to date houdt. Dit kan 

via de mail; j.vanderhoofd@chello.nl  Hiermee besparen we portokosten die gebruikt  kunnen worden 

voor andere dingen. In deze nieuwsbrief staat het bestuur van de SBPN en de website centraal. Graag 

laten wij u in een volgende nieuwsbrief aan het woord. Heeft u een vraag, een leuke anekdote, een tip 

of een mooie foto? Stuur het op naar de redactie (j.vanderhoofd@chello.nl).  

Adreswijzigingen e.d. graag per mail, per post (Racinestraat 6, 3076 VT Rotterdam) of per telefoon 

010 419 12 98 (na 18 uur) 

 

 
In memoriam 

Op 28 december j.l. is na een kort ziekbed overleden ons aller Joop Houtzager, 

drijvende spil binnen onze stichting. Joop heeft aan de wieg gestaan van de 

stichting en is samen met de huidige voorzitter Mirte Loeffen de oprichter van 

de SBPN geweest. Wij zullen Joop als bestuurslid, maar zeker als mens heel 

erg missen. 

 
 

Van de bestuurstafel 
Mede door het wegvallen van Joop Houtzager en het aanschuiven van nieuwe bestuursleden, is het een 

en ander binnen het bestuur en de taken gewijzigd.  

 

Wat niet gewijzigd is, is het voorzitterschap van Mirte Loeffen. Mirte is tevens 

contactpersoon voor fondsen en orthopedagoog. Daarnaast is zij senior-adviseur op 

het gebied van jeugdzorg bij BMC, een groot adviesbureau dat gevestigd is in 

Amersfoort. Mirte is getrouwd en heeft een dochter en een pleegzoon. 

(m.loeffen@pleeggrootouders.nl) 

 

 

Het secretariaat is in handen van Frans van Hove.  

Frans voedde samen met zijn vrouw zijn inmiddels volwassen tweeling kleinzoons op. 

Frans is gepensioneerd gemeenteambtenaar. Hij is naast een begenadigd zanger en 

dirigent secretaris van de SBPN. 

(f.vanhove@pleeggrootouders.nl) 
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Als nieuw lid van het bestuur verwelkomen wij Bertus de Groot.   

Bertus is penningmeester binnen het huidige bestuur en gepensioneerd. Hij is zijn 

hele werkzame leven internationaal actief geweest in het bankwezen. Hij voedt al 13 

jaar zijn twee kleinzoons op die in hun tienerjaren zijn. 

(b.degroot@pleeggrootouders.nl) 

 

 

Joyce van der Hoofd is algemeen bestuurslid en maakt in die hoedanigheid de 

nieuwsbrief en houdt de ledenadministratie actueel.  

Joyce voedt samen met haar man al jaren haar kleindochter in de basisschoolleeftijd op. 

Daarnaast werkt ze als  personeelsfunctionaris in een welzijnsinstelling.   

(j.vanderhoofd@pleeggrootouders.nl) 

 

 

Andre Smit is algemeen bestuurslid en verzorgt de notulen van de 

bestuursvergaderingen. Daarnaast is hij druk met de organisatie van de landelijke 

pleeggrootouderdagen.  

Andre is gepensioneerd en voedt samen met zijn vrouw zijn kleindochter op omdat 

hun dochter overleed.  

(a.smit@pleeggrootouders.nl) 

 

 

Guus Vrancken is algemeen bestuurslid en gespecialiseerd in juridische 

kwesties en weet alles van financiële regelingen. Hij is dan ook de deskundige 

bij uitstek voor vragen van pleeggrootouders op dit gebied.  

Guus  is gepensioneerd brandweercommandant en uitvinder. Hij voedt zijn 

twee kleinzoons op die in de onderbouw van de basisschool zitten.  

(g.vrancken@pleeggrootouders.nl) 

 

 

Maria Martosoedjono, is ook nieuw als algemeen bestuurslid. Zij bemoeit zich 

actief met de organisatie van de landelijke pleeggrootouderdagen. Zij voedt samen 

met haar man haar kleindochter op en werkt als administratief/postkamer 

medewerkster in een groot farmaceutisch bedrijf.  

(m.martosoedjono@pleeggrootouders.nl) 

 

 

Last but zeker not least hebben we Leijntje Houtzager, die zich jarenlang samen 

met haar man Joop dag en nacht heeft ingezet voor pleeggrootouders. Samen 

organiseerden zij de pleeggrootouderdagen, verzorgden de ledenadministratie en 

beantwoordden telefonisch vragen. Tegenwoordig is Leijntje onze hulplijn voor 

vragen van grootouders. Daarnaast blijft ze actief in de organisatie van de 

landelijke pleeggrootouderdagen.  

Leijntje is voor vragen te bereiken op ; 0548-364844 Houtzager (l.houtzager@pleeggrootouders.nl) 

 

 
Website pleeggrootouders.  

Sinds half april heeft de SBPN een eigen website. Op www.pleeggrootouders.nl kan iedereen die 

geïnteresseerd is informatie over onze stichting vinden. De site biedt naast actualiteiten ook relevante 

wetsartikelen, achtergrondinformatie en uitspraken van rechters (jurisprudentie). 

Ook is er een rubriek voor foto’s en video’s van o.a. de pleeggrootouderdag. Met dank aan de familie 

Lindeman kon er al een video geplaatst worden. Heeft u ook foto’s gemaakt op de opapa en omama 

dag 2009? Wij zouden ze graag plaatsen. Stuur ze op via het mail adres van de redactie, dan wordt er 

voor gezorgd dat ze op de website komen.     

Heeft u suggesties of informatie die van belang kan zijn om op de site te plaatsen, dan vragen wij u dat 

te doen via de voorzitter Mirte Loeffen (m.loeffen@pleeggrootouders.nl). Zij is vooralsnog de 

contactpersoon tussen de websitebouwers en bestuur/geïnteresseerden.  
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Om onze website te onderhouden zijn wij op zoek naar een Webmaster (vrijwilliger) M/V. 
  

De werkzaamheden als webmaster bestaan o.a. uit: 

- het aanpassen en wijzigen van onze website en gallery, 

- het aanvullen van verschillende vormen van informatie en media, 

- beheren en controleren van het discussieforum, waarbij indien nodig moderators    

hierbij kunnen assisteren,. 

Voor de techneuten onder ons: onze website bestaat uit een CMS waardoor het 

niet nodig is om programmeerkennis te hebben, wij bevelen echter toch een 

basiskennis van HTML aan. Daarnaast heeft u ook een goede beheersing van de 

Nederlandse taal. Het beheer van het CMS systeem wordt voorzien door onze Internet Provider (ISP) 

en bij vragen, problemen of uitbreidingen overleg je met de ISP.  

Hebt u interesse? 

Neemt u dan contact op met Mirte Loeffen op m.loeffen@pleeggrootouders.nl 

 

  

 
Radio- en/of tv uitzendingen 

In de nieuwsbrieven proberen we om uitzendingen op radio en/of tv zijn geweest hier te noemen. Voor 

mensen die over internet beschikken kunnen zowel radio als televisie uitzendingen terug gezien 

worden via het internet.  

 Argos. VPRO/VARA, radio 1 van zaterdag 3 april 2010 van 12.15 – 13.00 uur. Hierin een verslag 

van het InterProvinciaal Overleg door de Nationale Ombudsman dhr. Alex Brenninkmeijer, die 

een kritisch rapport heeft geschreven over de heikele positie van de netwerkpleeggezinnen en hij 

klaagt in Argos de bureaucratie in de jeugd- en pleegzorg aan. (via www.radiocast.nl > Argos> 

uitzending 3 april) 

 KRO’s de Wandeling. In de uitzending van 5 februari j.l. vertellen Wim en Annie Walgers over 

hoe zij hun kleindochter opvingen toen bleek dat haar ouders niet voor haar konden zorgen.  

(www.nederland2.nl/uitzendinggemist/programma/kro-de-wandeling) 

 

Heeft u iets gezien of gehoord op radio of televisie? Deel het met andere pleeggrootouders en geef het 

door aan de voorzitter voor de website.  
 

 
Pleeg (grootouder) verlof en – vergoedingen. 

Wist u dat u recht heeft op pleegverlof? Wat is pleegverlof? Pleegverlof is het verlof dat u 

kunt krijgen als u een kind adopteert, dus definitief opneemt in uw gezin. U kunt dan 4 weken 

verlof krijgen. Pleegverlof moet minimaal drie weken voordat het verlof in moet gaan 

aangevraagd worden  bij uw werkgever. Als pas kort van tevoren de exacte datum van de 

pleegzorgplaatsing bekend is, is het mogelijk om het verlof ook later aan te vragen. Uw 

werkgever stuurt de aanvraag naar het UWV. uw werkgever mag het pleegverlof niet 

weigeren en moet meewerken aan de aanvraag. Adoptie en pleegzorgverlof gelden voor 

vrouwen én mannen  

Heeft u geen werkgever, maar een uitkering van het UWV  bv. Ziektewet, WW, WAO of Wajong 

dan kunt u extra geld ontvangen. Kijk op de site van het UWV onder 

zwangerschapsverlof/pleegkinderen en adoptie. Daar staat ook hoe het aangevraagd kan worden. Op 

onze site staat een directe link hiervoor. 
Heeft u geen internet? Bel dan het UWV op nummer 0900 - 92 94 (lokaal tarief). U krijgt dan een 

aanvraagformulier toegestuurd.  
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Opapa en Omama dag (Landelijke  Grootouderdag): 13 oktober 2010 

Ook in 2010 zal er wederom een opapa en omama dag worden georganiseerd. De datum is al 

vastgesteld, evenals de plek. Op woensdag 13 oktober 2010 zal de dag opnieuw plaatsvinden in 

Utrecht in het Vechthuis. U kunt zich vast inschrijven  bij Leijntje Houtzager 

(l.houtzager@pleeggrootouders.nl). 

Graag zouden wij van u horen waarover u het die dag zou willen hebben, wie u uitgenodigd zou willen 

zien, welke onderwerpen wij aan kunnen snijden en hoe u de dag ingedeeld zou willen hebben. Laat u 

het ons weten? Het is tenslotte UW dag. 

 
 

Oproepen aan de opapa’s en omama’s  
Adresgegevens opapa’s en omama’s  

Wij hebben het dringende verzoek aan alle grootouders die bij de stichting in het adressenbestand zijn 

opgenomen om bij een verhuizing en/of adreswijzing dit door te geven. Zo ook als u van provider -

voor wat betreft uw internet met daarbij uw mailadres- verandert.  

Wij zouden het jammer vinden als u door zoiets eenvoudigs in de toekomst verstoken zou blijven van 

de berichtgeving vanuit het bestuur.  

 

Contacten tussen opapa’s en omama’s 

Voor grootouders die behoefte hebben aan contact met lotgenoten is er  de mogelijkheid hiervoor een 

oproep te doen via onze nieuwsbrief. Mailt u de oproep naar de redactie (j.vanderhoofd@chello.nl). 

Wij dragen zorg voor de plaatsing en verspreiding van uw oproep. Vanzelfsprekend stellen wij het ook 

zeer op prijs als u wetenswaardigheden die belangrijk kunnen zijn voor andere grootouders aan ons 

zou willen melden zodat wij deze in een van de volgende nieuwsbrieven en/of op de website kunnen 

plaatsen. Ook zouden wij graag van u horen of er bij u in de buurt/stad een 

pleeggrootoudercontactgroep is zodat wij dit kunnen vermelden op de website. 

 

Bronvermelding bij foto’s en ander materiaal voor website 

Indien u materiaal aanlevert voor de website en/of nieuwsbrief en het materiaal is niet van eigen hand , 

wilt u dan wel de bron er bij vermelden? We voldoen dan aan het auteursrecht! 

 

Tot slot 

We hopen u allen weer te ontmoeten op 13 oktober en tot die tijd horen we graag van u via de mail en 

zijn we benieuwd naar uw reacties op de website! 

 

 

 

 

Deze nieuwsbrief is mede tot stand gekomen dankzij sponsoring van: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Inschrijving: Kamer van Koophandel voor Oost Nederland nr. 08185185 

Bankrekening: Rabobank West Twente nr. 1461.47.011 ten name van SBPN Hellendoorn 
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