
 

 

 
Week van de Pleegzorg 2016 
 

De Week van de Pleegzorg vindt dit jaar plaats 

van 29 oktober t/m 6 november. Deze week is een 

initiatief van Pleegzorg Nederland in samen-

werking met de daarbij aangesloten 28 regionale 

pleegzorgorganisaties, waaronder Combinatie 

Jeugdzorg. Het doel is om de aandacht te 

vestigen op het belang van pleegzorg.  

 

In de afgelopen tien jaar is het aantal kinderen dat 

landelijk gebruikmaakt van pleegzorg toegenomen   

van 15.960 in 2004 naar 22.512 in 2015. In de regio 

Zuidoost-Brabant zijn op dit moment ruim 450  

kinderen en jongeren vanuit Combinatie Jeugdzorg 

geplaatst in een pleeggezin.  

 

Deze week staat bij Combinatie Jeugdzorg in het 

teken van waardering en behoud van onze huidige 

pleegouders, het werven van nieuwe pleegouders en 

pleegzorg weer onder de aandacht brengen bij  

 

 

diverse gemeenten. Om die reden organiseren we 

acties en bijeenkomsten voor bestaande pleeg-

ouders, geïnteresseerden in pleegzorg, pleegouders 

in voorbereiding en beleidsmakers en -uitvoerders 

binnen de gemeenten. Dus voor elk wat wils! Op 

www.weekvandepleegzorg.nl vind je medio oktober 

alle activiteiten die georganiseerd worden. 

 

 

29 oktober t/m 30 november – Gast bij de gemeente 
 

Vorig jaar werden burgemeesters, wethouders, 

raadsleden en beleidsambtenaren door ons 

uitgenodigd om tijdens én na de Week van de 

Pleegzorg een vorkje mee te prikken bij een 

pleeggezin tijdens het avondeten (Gast aan tafel). 

Dit jaar draaien we het om en benaderen we 

gemeentes voor de activiteit ‘Gast bij de 

gemeente’.   

 

Gast bij de gemeente 

Gast bij de gemeente houdt in dat we gemeentes 

benaderen met de vraag of we in de periode van 

zaterdag 29 oktober t/m woensdag 30 november iets 

in hun gemeente mogen doen om pleegzorg, op wat 

voor manier dan ook, onder de aandacht te brengen.   

 

 

 

 

Activiteiten 

Deelnemende Gemeenten kiezen hoe ze binnen de 

gemeente in contact willen komen met pleeggezinnen. 

Bijvoorbeeld door samen met pleeggezinnen te 

lunchen, pleegouders aan te laten sluiten bij een 

bijeenkomst van de gemeente om iets te vertellen 

over pleegzorg of door posters op te hangen en flyers 

neer te leggen in het gemeentehuis om zo aandacht 

voor pleegzorg te vragen. 

http://www.weekvandepleegzorg.nl/


 

 

 

22 oktober – Pleeggezinnenfamiliedag in Best 
 

Tijdens de avondvierdaagse in Best mochten alle 

kinderen een wens doen. De organisatie liet in 

samenwerking met de lokale Rabobank een aantal 

bijzondere wensen in vervulling gaan. Zo ook de 

wens van pleegkind Arzu (7). Zij wenste een leuke 

dag voor alle pleegkinderen in Best. Zodat ze 

elkaar kunnen ontmoeten.  

 

 

De organisatie van de avondvierdaagse heeft contact 

met ons opgenomen en gevraagd of wij hieraan mee 

wilden werken. Natuurlijk doen we dat! We hebben 

uitgezocht om hoeveel pleegkinderen het gaat. Dat 

bleken er 17 te zijn in leeftijd van 0 t/m 17 jaar. Om 

ervoor te zorgen dat alle pleegkinderen, ongeacht hun 

leeftijd, hierbij aanwezig konden zijn en omdat pleeg-

ouders het wellicht ook leuk vinden om elkaar te 

ontmoeten, is de dag nu bedoeld voor alle 

pleeggezinnen in Best.  

 

Zaterdag 22 oktober is het zover. Dan gaat de wens 

van Arzu in vervulling. De organisatie van de avond-

vierdaagse  en de lokale Rabobank hebben geregeld 

dat pleeggezinnen samen een hele leuke middag 

gaan beleven. De pleeggezinnen in Best zijn hiervoor 

persoonlijk door ons benaderd.  

 

 

 

31 okt & 3 nov - Verwenmiddag pleegmoeders aangeboden door het Summa 
 

De opleiding Uiterlijk verzorging van het Summa 

College biedt tijdens de Week van de Pleegzorg 

20 pleegmoeders een verwenarrangement aan. 

Het arrangement bestaat uit een hand-/voet-

behandeling, een gezichtsbehandeling en een 

massage. De behandelingen worden gegeven 

door tweedejaars studenten van de opleiding.  

 

Wanneer? 

 Maandag 31 oktober van 13.45 uur tot 17.00 uur. 

Summa College, Sterrenlaan 4 in Eindhoven.   

10 plaatsen beschikbaar 

 Donderdag 3 november van 10.00 uur tot 12.45 

uur. Summa College, Sterrenlaan 4 in 

Eindhoven. 10 plaatsen beschikbaar 

 

 

 

 

Gastles 

Combinatie Jeugdzorg geeft alle studenten vooraf-

gaand aan jullie bezoek gastles over pleegzorg. Zo 

komen ze meer te weten over pleegzorg en weten ze 

welke doelgroep er in hun stoel ligt.   

 

Belangrijk om te weten  

Er is in totaal plek voor 20 pleegmoeders. Als er 

meer aanmeldingen binnenkomen dan er plekken 

zijn, wordt er geloot. De behandelingen die de 

leerlingen geven maken onderdeel uit van hun 

lesprogramma. Het is daarom belangrijk dat alle 

stoelen gevuld zijn. Geef je je op, dan gaan we er 

ook vanuit dat je komt. Mocht er onverhoopt toch iets  



 

 

 

tussenkomen, geef dit dan zo vroeg als mogelijk aan 

ons door. Dan kunnen we nog vervanging regelen.  

 

Aanmelden 

Wil je jezelf eens lekker in de watten laten leggen en 

weet je zeker dat je een van die twee dagen kan, 

meld je dan aan via deze link.  

 

Vragen? 

Heb je vragen over deze activiteit, neem dan contact 

op met Esther van Hulten via 

e.v.hulten@combinatiejeugdzorg.nl.  

 

 

 

 

29 oktober t/m 6 november – gratis zwemen voor pleeggezinnen 
 

Tijdens de Week van de Pleegzorg stelt Optisport 

maar liefst 45 binnenzwembaden in Nederland 

beschikbaar voor pleeggezinnen. Je kan sportief 

banen gaan zwemmen of gewoon een gezellig 

dagje uit met het pleeggezin. Voor alle in huis 

wonende leden van het pleeggezin biedt Optisport 

je eenmalig gratis toegang tot een van hun 

binnenzwembaden. 

 

Er worden hiervoor speciale vouchers beschikbaar 

gesteld. Per voucher kunnen 4 personen gratis 

zwemmen. Bij grotere pleeggezinnen zijn dus 

meerdere vouchers nodig. 

 

Wil je als pleegouder gebruikmaken van deze 

unieke actie?  

Meld je uiterlijk zondag 16 oktober a.s. aan bij het 

zorgsecretariaat pleegzorg via e-mail naar 

zorgsecretariaatpleegzorg@combinatiejeugdzorg.nl. 

Vermeld hierin: 

 Naam, adresgegevens en telefoonnummer 

pleeggezin 

 Aantal leden van het pleeggezin dat meegaat 

zwemmen. 

 Na 16 oktober worden de vouchers (bewijs van 

entree) toegestuurd. 

Deelnemende Optisport zwembaden in 

Noord-Brabant en Limburg 

 Boxmeer: Sportcentrum ’t Hoogkoor 

http://www.optisport.nl/hoogkoor  

 Breda: Zwembad Sonsbeeck 

http://www.optisport.nl/sonsbeeck  

 Breda: Zwembad De Wisselaar 

http://www.optisport.nl/wisselaar    

 Oisterwijk: Zwembad de Leye 

http://www.optisport.nl/leye  

 Kerkdriel: MFC de Kreek 

https://www.optisport.nl/kreek   

 Gennep: Sportcentrum Pica Mare 

http://www.optisport.nl/picamare  

 

 

Veel zwemplezier, mede namens Optisport! 

 

 

 

 

https://www.combinatiejeugdzorg.nl/aanmeldformulier-verwenarrangement-summa-college/
mailto:e.v.hulten@combinatiejeugdzorg.nl
mailto:zorgsecretariaatpleegzorg@combinatiejeugdzorg.nl
http://www.optisport.nl/hoogkoor/
http://www.optisport.nl/sonsbeeck/
http://www.optisport.nl/wisselaar/
http://www.optisport.nl/leye/
https://www.optisport.nl/kreek
http://www.optisport.nl/picamare/


 

 

 

 

5 en 6 november – Pleegzorgfamiliedag in attractiepark Duinrell 
 

Op zaterdag 5 en zondag 6 november staat 

attractiepark Duinrell in Wassenaar in het teken 

van de landelijke Pleegzorg Familiedag*.  Deze 

dag wordt georganiseerd voor alle (geaccep-

teerde) pleegouders in ons land.  

 

Entreekaarten bestellen 

Wil je hiernaar toe, dan kun je met de speciale 

kortingscode FamPlz16 via de actiewebsite 

www.pleegzorg.nl/duinrell entreekaarten bestellen. 

Met deze code krijg je bijna 80% korting op de 

normale toegangsprijs. Je betaalt slechts € 5,- voor 

een toegangskaart (i.p.v. € 23,50). Kinderen t/m 2 

jaar hebben gratis toegang tot het park. Tevens kun 

je bij aankomst op het park, op vertoon van de 

entreekaarten, toegangskaartjes met korting 

aanschaffen voor het welbekende Tikibad. De kosten 

zijn dan € 1,50 p.p. voor 2 uur toegang.  

 

Voorwaarden 

 Alleen online verkoop via de actiewebsite 

www.pleegzorg.nl/duinrell  

 Maximaal 6 kaartjes per pleeggezin. 

 Alleen geldig op zaterdag 5 of zondag 6 

november 2016. 

 Niet te gebruiken in combinatie met andere 

acties en/of aanbiedingen. 

 Niet inwisselbaar voor contanten.  

 De webshop is geopend t/m 6 november zolang 

er kaarten beschikbaar zijn (d.w.z. totdat het 

maximale aantal bezoekers van het park is 

bereikt op één dag) 

 

 

Zo werkt het 

1. Open de website en typ de kortingscode in 

2. Kies het aantal e-tickets 

3. Vul uw gegevens in (incl. naam van uw 

pleegzorgorganisatie)  

4. Betaal veilig en snel met behulp van iDEAL. 

5. Print uw e-tickets uit en neem ze mee. 

 

Duinrell 

Duinrell is een groot vakantie- en attractiepark in 

Wassenaar, vlakbij Den Haag. Op het spetterende 

attractiepark zijn er meer dan 40 afwisselende 

attracties voor jong en oud. Voor de wat jongere 

kinderen is er bijvoorbeeld Wonderland, een 

sprookjesachtig eiland vol verrassingen! Voor 

mensen met lef zijn er spannende attracties zoals de 

Waterspin, de Splash, Mad Mill en de achtbaan 

Falcon. Voor de echte waterliefhebbers is er het 

tropische Tikibad met o.a. spannende glijbanen, een 

Lazy River, een golfslagbad en nog veel meer!  

 

Vragen 

Heb je vragen over deze activiteit, neem dan contact 

op met Judith Heijnis via 

triangel@combinatiejeugdzorg.nl  

 

 

* Voor deze Familiedag wordt een kleine eigen  bijdrage gevraagd. 

 

 

 

 

 

Contactgegevens 

Triangel, centrum voor pleeggezinnen 

onderdeel van Combinatie Jeugdzorg 

Nuenenseweg 4, 5631 KB  Eindhoven 

Tel: 040 245 19 45 

e-mail: triangel@combinatiejeugdzorg.nl  

website: www.combinatiejeugdzorg.nl  

 

bereikbaarheid 

ma, woe en vrij => van 09.00 tot 12.30 uur 

di en do => van 13.00 tot 17.00 uur 

http://www.pleegzorg.nl/duinrell
http://www.pleegzorg.nl/duinrell
mailto:triangel@combinatiejeugdzorg.nl
mailto:triangel@combinatiejeugdzorg.nl
http://www.combinatiejeugdzorg.nl/

