
 
 

 

 
Nieuwsbrief april 2022 

 
 
 
Stichting De Stampertjes is een vrijwilligersorganisatie die respijtzorg biedt in de vorm van kleinschalige dagopvang 
aan jonge kinderen van 0 t/m 4 jaar die extra ondersteuning nodig hebben. Kinderen met een lichamelijke- of 
verstandelijke beperking, kinderen met een ontwikkelingsachterstand en/of kinderen uit kwetsbare gezinnen 
worden opgevangen door gekwalificeerde groepsmedewerkers en ondersteunende krachten. Ons doel is om ouders 
van deze jonge kinderen die iets extra’s nodig hebben te ontlasten door het bieden van dagopvang. 
 
 
Terugkijkend op het Lustrumjaar 2021  
 
Op 27 november 1996 opende De Stampertjes haar deuren in Bloemendaal. Een gastouderproject, opgericht door 
Etty Bischoff, een warm en veilig huis waar ouders hun meervoudig gehandicapte kind naartoe konden brengen. 
Aanleiding voor de start waren Mats, Matthijs en Tiemen, drie ernstig meervoudig gehandicapte kinderen. Omdat de 
reguliere opvang geen mogelijkheden had voor jonge kinderen zoals Matthijs, kleinkind van Etty, is zij samen met 
Alida van Veelen gestart met De Stampertjes. 
Het jubileumjaar 2021 wilden we niet zomaar aan ons voorbij laten gaan. Meerdere bijeenkomsten en activiteiten, 
zoals o.a. NLdoet en Burendag hebben vorig jaar in het teken gestaan van 25 jaar De Stampertjes! Op 19 september 
vierden we een feestje bij boerderij Zebra-Zorg te Vogelenzang. Deze bijeenkomst was georganiseerd voor alle 
kinderen en hun ouders/verzorgers/contactpersonen die gebruik maken of hebben gemaakt van De Stampertjes en 
alle vrijwilligers die zich inzetten of hebben ingezet voor onze Stichting. 
 
Ook is er een prachtig Lustrumboek ’25 jaar De Stampertjes’ gemaakt door fotograaf Ron Moelijker met mooie 
foto’s, verhalen, en het interview van de oprichter van De Stampertjes, Etty Bischoff en mede oprichter Alida van 
Veelen, door Johan Tempelaar.  Dit Lustrumboek is tijdens een kleinschalige Kerstborrel op 18 
december aangeboden aan Etty en Alida door oud-Stamper Tessa en huidige bestuursleden van De Stampertjes. Het 
boek is tevens geschonken aan alle huidige vrijwilligers en ouders van de huidige Stampertjes.  
 

                
 

           
 

Het Lustrumboek De Stampertjes 25 jaar ligt ter inzage op De Stampertjes, en indien gewenst kan het kosteloos 
aangevraagd worden (zolang de voorraad strekt) bij de coördinator. 
Wilt u meer lezen en zien over het Lustrumjaar van De Stampertjes? Kijk dan op onze website! 
  



 
 

 
Annette Molkenboer – Hamming Bloemendaler van het jaar 2021 
 
Heugelijk nieuws! Onze voorzitter van Stichting De Stampertjes Annette 
Molkenboer - Hamming is op 1 maart uitgeroepen tot Bloemendaler van het 
jaar 2021. Burgemeester Elbert Roest overhandigde haar de penning die 
speciaal voor deze gelegenheid is ontworpen en roemde haar “niet aflatend 
enthousiasme en inzet voor diverse projecten in de gemeente. Altijd met als 
doel mensen te verbinden en iedereen te laten meedoen in de 
maatschappij.” 
 
Er werden vijf genomineerden voorgedragen voor de titel Bloemendaler van het Jaar. De Adviesraad 
BloemendaalSamen koos uit de voordrachten unaniem voor Annette Molkenboer. De adviesraad meent “dat ze zich 
op voorbeeldige wijze verdienstelijk heeft gemaakt voor zowel de gemeente Bloemendaal als haar inwoners. Het 
project ‘Godfried Bomans herleeft in Bloemendaal’, ter gelegenheid van de 50ste sterfdag van Bomans, heeft niet 
alleen binnen de gemeente voor mooie activiteiten gezorgd, maar heeft ook de gemeente Bloemendaal op een 
positieve wijze op de kaart gezet in de omringende gemeenten”. Daarnaast is ze al jaren actief bestuurslid van De 
Stampertjes, een organisatie die al 25 jaar respijtzorg biedt in de vorm van kleinschalige opvang van kinderen met 
een beperking, ontwikkelingsachterstand en kinderen uit kwetsbare gezinnen. Ook is ze lid van het bestuur van 
stichting De Ark in Bloemendaal, een project waarbij mensen met een verstandelijke beperking en/of achterstand 
tot de arbeidsmarkt werkzaam zijn. 

 
 

 
Nieuws vanuit het bestuur 
 
Ingezonden stukje van bestuurslid Esther 
 
Even voorstellen.... 
Sinds begin 2020 ben ik bij De Stampertjes als bestuurslid betrokken. Eerder mocht ik 
meekijken met de vrijwilligerscoördinator om te adviseren op het gebied van 
vrijwilligerszaken vanuit STG vrijwilligershulp en mantelzorg (www.stg-
vrijwilligershulp.nl/contact). Toen ik met die baan stopte en er een positie vrijkwam 
binnen het bestuur was het voor mij een mooie kans om hier in te stappen. Ik kijk mee 
met het vrijwilligersbeleid en voer de jaarlijkse gesprekken met de vrijwilligers. 
Ontzettend leuk om op die manier betrokken te zijn bij deze prachtige organisatie.
            Yvonne en Esther                  
            bijeenkomst bij De Stampertjes 
 
Daarnaast heb ik een betaalde baan als coördinator bij Buurtgezinnen in Haarlem en Zandvoort. Buurtgezinnen 
koppelt gezinnen die het zwaar hebben aan een stabiel steungezin in de buurt. Dat kan inmiddels in 85 gemeenten in 
Nederland (www.buurtgezinnen.nl).  
 
Naast het koppelen van een vraaggezin aan een steungezin, organiseren we samen met STG op 20 mei een 
strandwandeling voor ouders van kinderen met een beperking (www.stg-vrijwilligershulp.nl/wp-
content/uploads/Aangepast-Uitnodiging-Ouderbijeenkomst-strandwandeling-20-mei.jpg). 
Lukt het niet om hier bij te zijn, dan is er nog een kans op 21 mei bij een wandeling speciaal voor mantelzorgers 
(www.tandemmantelzorg.nl/agenda/wandeling-wandel-rustig-mee-week-van-de-respijt-2022).  
Beide wandelingen zijn zonder kinderen erbij, een moment voor jezelf! 
 
Zowel voor de wandelingen, als voor vragen over de werkwijze van Buurtgezinnen en vragen rondom 
vrijwilligersbeleid voor De Stampertjes informeer ik jullie graag. Aarzel niet om contact met me op te nemen, ik ben 
goed te bereiken via 06 40655576. 
Graag tot ziens! 
Esther Groenheide 



 
 

 
Onze Vrijwilligers 
 
Ingezonden stukje van ondersteunende vrijwillige Erica 
 

Hallo allemaal, ik ben Erica de Klerk, 54 jaar, getrouwd met Frank en 2 dochters van 20 en 
23. Ik werk samen met Tineke op de woensdagmiddag. 
Ik heb eerst 10 jaar bij een bank gewerkt. Op het moment dat ik kinderen kreeg ben ik 
thuisblijfmoeder geworden. Ik ben ongeveer 9 jaar als vrijwilligster werkzaam geweest bij 
een peuterdagverblijf. Toen ze daar stopten met het werken met vrijwilligers ben ik op zoek 
gegaan naar nieuw vrijwilligerswerk. 
In 2015 ben ik begonnen bij de Stampertjes. Ik vind het heel leuk om met kinderen te 
werken in de leeftijd van baby tot kleuterleeftijd. Geen woensdag is hetzelfde. 
Ook het kleinschalige in een woonhuis vind ik heel fijn. Het geeft mij een heel voldaan 
gevoel eind van de middag dat ik heb meegeholpen om de kinderen een leuke middag te 
bezorgen en te ouders even te ontlasten. 

 
Ik doe tevens al 20 jaar vrijwilligerswerk bij een speelotheek in Hillegom. Ik zit daar ook in het bestuur. 
Ook werk ik sinds 2015 in het bezoekerscentrum in De Kennemerduinen als baliemedewerkster. 
Ik vind het heel leuk om zo veel verschillende dingen te doen. Ik ben graag bezig. 
In mijn vrije tijd wandel ik graag met Frank of met de hond. Ook is koken en lezen een hobby van mij. En lekker uit 
eten doe ik ook graag! 
En verder zorg ik ook nog af en toe voor mijn moeder die sinds februari verleden jaar weduwe is geworden. 
Kortom, ik verveel mij geen moment. 
Tot ziens bij De Stampertjes!! 
 
Afscheid en nieuwe vrijwilliger 
Helaas hebben we afscheid moeten nemen van onze inval - ondersteunende krachten Rosita en Lisa. Gelukkig heeft 
zich inmiddels en nieuwe inval - ondersteunende kracht bij ons aangemeld, Maggie, die momenteel wordt 
ingewerkt. In de volgende Stampbrief zal zij zich voorstellen. 
 
Wel zijn we op zoek naar een inval - beroepskracht: 
 
 
 

De Stampertjes zoekt een inval Pedagogische groepsleider (Beroepsvrijwilliger) 
 
Je hebt affiniteit met de kinderen die op De Stampertjes worden opgevangen; je hebt beroepsmatig werkervaring 
met jonge kinderen en hebt een afgeronde kindgerichte-, (ortho)pedagogische opleiding, SPH, SPW, of en andere 
aan de zorg gerelateerde opleiding; je bent minimaal een dagdeel in de 2 maanden beschikbaar op de groep, en 
verder af en toe op oproepbasis. Zie hier de vacature.  
Ben jij degene die wij zoeken of ken je iemand die dit zou kunnen zijn? Stuur een mail naar info@destampertjes.nl 
 
 
 
  



 
 

 
De Stampertjes in tijden van Corona 
 
Vanaf eind februari zijn in Nederland veel van de nog geldende coronamaatregelen vervallen. Ook bij De Stampertjes 
konden we versoepelen: mondkapjes zijn niet meer verplicht en ouders/verzorgers en kindjes kunnen weer via de 
voordeur binnen ontvangen worden en in de ochtend worden ouders/verzorgers weer ontvangen met een kopje 
koffie of thee.  

 
Verder hanteren we enkele andere maatregelen ter bescherming van onze vrijwilligers, de kinderen en hun 
gezinnen. Lees hier de huidige Coronamaatregelen waar we ons op De Stampertjes aan houden. Om te kunnen 
beslissen of een kind gebracht mag worden naar De Stampertjes kunt u de stappen van de Beslisboom volgen.  
 
We zijn heel blij dat tijdens Coronatijd De Stampertjes grotendeels open kon blijven. De meeste van onze vrijwilligers 
wilden en konden blijven werken in deze tijd waarin ouders/verzorgers door de dagopvang van hun kindje toch 
beetje ontlast konden worden. Veel dank aan de vrijwilligers die ingevallen hebben om de gaten in het rooster op te 
vullen zodat we zo goed als niet hebben moeten sluiten door vrijwilligerstekort. 
 
 

 
Koffiebijeenkomst op De Stampertjes 
 
Het was al eerder aangekondigd… Zodra het Corona-tijdperk gekeerd is en het weer mogelijk en veilig is om met 
grotere groepen bij elkaar te komen, starten we met koffiebijeenkomsten op De Stampertjes. Deze bijeenkomsten 
zijn bedoeld om ouders/verzorgers (zonder kinderen erbij), vrijwilligers en bestuursleden met elkaar in contact te 
brengen en de mogelijkheid te bieden om met een kopje koffie of thee kennis met elkaar te maken, met elkaar 
ervaringen en/of kennis uit te wisselen of gewoon zomaar een babbeltje te maken. Gaandeweg gaan we ook 
thema's, lezingen en andere activiteiten eraan koppelen. Deze koffieochtenden zullen enkele keren per jaar 
plaatsvinden bij De Stampertjes. Ouders/verzorgers en vrijwilligers ontvangen hier meer informatie over via email. 
 

De eerste koffieochtend zal plaatsvinden op vrijdagochtend 10 juni van 10:00 tot 11:30 uur. 
 
 

 
 

 
  



 
 

 
De Stampertjes tijdens feest- en vrije dagen 

 
Overzicht van de dagen waarop De Stampertjes GESLOTEN is de komende periode:  
 

Koningsdag: woensdag 27 april 2022 
Bevrijdingsdag: donderdag 5 mei 2022 

Hemelvaartsdag: donderdag 26 mei 2022 
2e Pinksterdag: maandag 6 juni 2022 

 
Behalve vrije dagen hebben we de komende tijd te maken met wijzigingen in het vaste rooster van de vrijwilligers 
door vrije dagen en vakanties, maar ook door het tijdelijk uitvallen van ondersteunende kracht Leonieke op 
donderdagmiddag. Zij is herstellende van een oogoperatie. De komende tijd zullen ouders/verzorgers en kindjes 
hierdoor te maken kunnen krijgen met invallers en soms onbekende gezichten. Uieraard zullen er altijd per dagdeel 
twee vrijwilligers op de groep staan, een beroepskracht en een ondersteunende kracht. We doen er alles aan om 
vervanging te vinden voor de vrijwilligers die afwezig zijn. Als dit niet lukt en we een dag(deel) zouden moeten 
sluiten dan wordende ouders/verzorgers tijdig op de hoogte gebracht. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
De Stampertjes op Facebook en Instagram… volg ons! 

 
De Stampertjes 
Boslaan 16     023 - 52 74 651   Rekeningnr. NL96 INGB 0007 5825 28 
2061VJ Bloemendaal    info@destampertjes.nl  KvK nr. 41227253 
Open: ma/wo/do 9.00-16.00    www.destampertjes.nl 
 

 


