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De renovatie van Nuwenhuys heeft de afgelopen 1 ½ jaar bijna al onze tijd gevraagd… het
updaten van de facebook pagina en de website heeft daaronder geleden. Daarom hoog tijd
om jullie te informeren hoe ver we zijn met alle ontwikkelingen.
Verhuisd!
29 maart zijn we verhuisd naar Nuwenhuys. Op een paar kleine details na, zijn zowel de
boerderij, het bakhuys als de tuin af. Onze verwachtingen zijn overtroffen…
Langzaam maar zeker werken we alle dozen weg en vinden onze spullen hun nieuwe plekje.
Het voelt echt als thuis.
Stichtingen opgericht
Per 2 januari hebben we twee stichtingen opgericht: Stichting Steunfonds Nuwenhuys en
Stichting Maatschappelijke Activiteiten Nuwenhuys. Beiden hebben als doel ‘het bevorderen
van de interactie tussen mensen met en zonder beperking en beiden zijn zonder
winstoogmerk. De eerste stichting richt zich op fondsenwerving en communicatie. De
tweede stichting richt zich op de organisatie van de ‘maatschappelijke activiteiten’. De
stichtingsbesturen zijn actief. We hebben een 3-jaren plan voor beide stichtingen uitgewerkt
en daarmee zicht op de activiteiten voor de komende jaren. Daarover later in deze
nieuwsbrief meer.
Werkgroep Moestuyn en Pluktuyn van start – kom je op 7 april of 21 april een handje
meehelpen?
Samen met Ad van der Made en Marije Deveny zijn we begonnen met het ontwerp van de
moestuyn en de pluktuyn.
Hoewel de grond nog wel heel erg nat is na alle regen, wordt het toch tijd om de tuin plantklaar te maken.
Op 7 april en op 21 april willen we een flink aantal plantbedden en tuinpaden in gereedheid
brengen.
Wie wil meehelpen met dit best zware werk? Stuur je me een berichtje als je komt helpen in
de tuin op 7 of 21 april?

Werkgroep Bakhuys van start
Op vrijdag 20 april gaan we het Bakhuys ‘inbakken’. De twee mannen die de oven hebben
herbouwd, Wenzel en Hilbrand van Het Reizend Bakhuis, gaan de hele dag met de
werkgroep Bakhuys bakken (brood, ovenkoeken en pizza’s) en ons de kneepjes van het vak
bijbrengen.
Dit jaar gaan we vier bakworkshops als ‘bedrijfsuitje’ organiseren in het Bakhuys. Een groep
mensen van een bedrijf gaat dan samen met een groepje mensen met een beperking aan de
slag in het Bakhuys. Shirley Mathon gaat deze workshops met ons vormgeven en begeleiden.
Werkgroep Zonnewende van start
Op donderdag 21 juni is het eerste evenement op Nuwenhuys: Zonnewende op Nuwenhuys.
Dit wordt een jaarlijks terugkerende evenement.
De werkgroep die dit evenement organiseert, is al volop bezig met de voorbereidingen.
We gaan uit van 150 betalende bezoekers, die onder het genot van hapjes (uit het Bakhuys)
en drankjes en een gezellig muzikaal optreden genieten van bijzondere ontmoetingen tussen
mensen met en zonder beperking. Dit alles vindt plaats in de boomgaard en rondom het
Bakhuys.
Mensen met een beperking verrichten hand en spandiensten tijdens dit evenement of zijn
aanwezig als bezoeker. Burgemeester Depla gaat samen met onze Philip de officiële
openingshandeling van de activiteiten op Nuwenhuys verrichten.
Tijdens dit evenement doen we ook graag een beroep op ‘vrijwilligerskracht’. Laat me vooral
weten of we jou als extra kracht mogen inzetten op 21 juni.
Werkgroep Communicatie van start
Maurijn de Vries (van bureau Heldhavtig) heeft de Nuwenhuys huisstijl ontwikkeld en gaat
nu met ons meedenken over alles wat met communicatie te maken heeft. Een website en
wat algemene communicatie sjablonen staan als eerste op de planning.
Ondersteuning op communicatie vlak is zeer welkom, dus als je je geroepen voelt, hoor ik
het graag.
Andere activiteiten in 2018
In 2018 staan de volgende activiteiten ook op de planning:
• 22 september 2018 houden we het eerste Oogstfeest op Nuwenhuys. Ook dit wordt
een jaarlijks terugkerend evenement. Net als bij de Zonnewende op Nuwenhuys,
kopen mensen hier kaarten voor.
• In 2018 verzorgen we vier workshops voor mensen met een beperking in combinatie
met mensen zonder beperking. Bijvoorbeeld broodplanken maken of jam maken.
Meld je svp bij mij aan, als je mee wil helpen met het organiseren van één van deze
activiteiten.

B&B open in september 2018
Voor de B&B hebben we ook nog het een en ander te organiseren – zoals een website en
boekings- en betalingsmogelijkheden. We gaan rustig aan beginnen, waarschijnlijk met de
eerste gasten vanaf september 2018.
Voortgang bouw Vlaamse Schuur – oplevering begin 2020
De gemeente heeft positief gereageerd op het ontwerp voor de Vlaamse Schuur. In 1992 is
de oorspronkelijke Vlaamse Schuur afgebrand en wij zijn van plan om op precies dezelfde
locatie een vergelijkbare schuur terug te zetten – maar wel in een eigentijds jasje.
Deze schuur gaan we gebruiken voor allerlei activiteiten die passen bij de doelstelling van
Landgoed Nuwenhuys. Maar eerst moet het nieuwe bestemmingsplan Markdal definitief zijn
vastgesteld – want daarin is opgenomen dat we de Vlaamse Schuur mogen terugzetten en
ook dat we een kas in de tuin mogen bouwen. Wanneer alles verloopt volgens verwachting,
kunnen we rond de zomer van 2019 beginnen met de bouw van de Vlaamse Schuur. Dat
betekent dat we begin 2020 van start kunnen met het zorgconcept op Nuwenhuys en
structurele dagbesteding kunnen bieden aan mensen met een beperking.
Wil jij ook Nuwenhuys vrijwilliger zijn?
Vele handen maken licht en leuk werk! Voel je je geroepen om als vrijwilliger actief te zijn
voor Landgoed Nuwenhuys, dan ben je van harte welkom. Meld je dan vooral aan bij mij. Ik
houd je dan op de hoogte van onze activiteiten via de email Nuwsbrief voor vrijwilligers.
Ik kijk uit naar jullie reacties en suggesties en zie jullie graag op Nuwenhuys.
Hartelijke groet,
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info@nuwenhuys.nl
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