NUWS #2
19 juli 2018
Wat fijn dat je even de tijd wilt nemen om het Nuwenhuys Nuws te lezen en de vele foto’s te
bekijken. We hebben het afgelopen kwartaal veel ondernomen en zijn heel blij dat ons
concept aanslaat! De inzet van onze vrijwilligers en donateurs is daarbij onmisbaar. Dank je
wel voor jouw betrokkenheid en inzet!
In dit Nuws eerst een paar oproepen voor helpende handen. Daarna een terugblik en
vooruitblik op de activiteiten. Tevens de aankondiging van de B&B en tot slot de voortgang
van de herbouw van de Vlaamse Schuur.

Oproepen
9 september: Open Monumenten Dag
(Deze activiteit vervangt het oogstfeest dat gepland stond op 22 september).
In 2017 hadden we tijdens de open monumenten dag aan de lopende band bezoekers – er
zijn wel 350 mensen langsgekomen. Dit jaar verwachten we hetzelfde aantal – mede omdat
we nu op de route liggen waar ook de Klokkenberg in is opgenomen.
Kom jij als vrijwilliger een handje helpen op zondag 9 september (tussen 10.00 en 17.00
uur)? Er zijn verschillende werkzaamheden, o.a. mensen verwelkomen, informeren over het
concept van Nuwenhuys, van een hapje en een drankje voorzien (daar betalen bezoekers
voor).
Meld je svp aan voor 9 september door een email te sturen naar info@nuwenhuys.nl
Je ontvangt dan tijdig informatie over het hoe en wat van alles.
Bakhuys: stokers en bakkers gezocht
We hebben al een enthousiaste groep bakhuys vrijwilligers en we zoeken nu meer mensen
die de kneepjes van het vak willen leren, zodat we over genoeg opgeleide mensen
beschikken voor alle activiteiten die we organiseren. Wil jij graag helpen in het bakhuys?
Meld je svp aan als stoker / bakker door een email te sturen naar info@nuwenhuys.nl

Collecte NSGK (nederlandse stichting voor het gehandicapte kind)
Onze activiteiten worden door de NSGK ondersteund. Door de ondersteuning van allerlei
projecten, zorgt de NSGK ervoor dat kinderen en jongvolwassenen tot 30 jaar met een
beperking niet langer aan de zijlijn staan, maar helemaal mee kunnen doen.
Van 12 tot en met 17 november is de jaarlijkse NSGK collecte en Landgoed Nuwenhuys doet
mee als collecte organisator. Door dit te doen, kunnen we de helft van de opbrengst van
onze collectanten houden. Daarvoor hebben we wel collectanten nodig:
Help jij ons in de week van 12 – 17 november door met de NSGK collecte bus rond te lopen
in de omgeving van Landgoed Nuwenhuys (Galder, Ulvenhout, Breda)? Hoe meer
collectanten, hoe minder inspanning per collectant…
Meld je svp aan als collectant door een email te sturen naar info@nuwenhuys.nl. Je
ontvangt dan tijdig informatie over het hoe en wat van de collecte.

Terugblik
7 april en 21 april: moestuyn dagen
Het blijft indrukwekkend hoe een braak liggend stukje grond verandert in een moes- en
pluktuyn. Dat gaat natuurlijk niet vanzelf! Op de moestuin dagen in april hebben we met in
totaal 16 personen hard gewerkt om de paden aan te leggen en de vaste bloemen en
groenten te planten. De moestuin staat er dankzij onze grondwater pomp redelijk goed bij.
Ad, Marije en Lisa zijn regelmatig in de moestuyn te vinden om te wieden, de planten te
verzorgen en natuurlijk te oogsten. Heerlijk wat er van het land komt!

20 april: Inbakken van het Bakhuys
Onder de inspirerende leiding van Wenzel en Hildebrand (Reizendbakhuis.be) hebben we
geleerd hoe we brood bakken in onze bakoven. Wat een feest was het. Indrukwekkend hoe
het vuur in de oven aanzwelt tot een machtige bron van warmte. En het brood smaakt
heerlijk!
Als er iemand is die zich wil voegen bij de Bakhuys werkgroep, dan hoor ik dat graag. Bij
activiteiten willen we graag het bakhuys inzetten en daarvoor doen we graag een beroep op
gecommitteerde bakhuys vrijwilligers die zich het stoken en bakken eigen maken.

28-30 mei: Eerste zakelijke gasten in de B&B
We kregen een aanvraag voor twee x twee zakelijke overnachtingen… en wat doe je dan
wanneer de B&B nog niet klaar is? Ja zeggen en heel hard werken om de ruimtes geschikt te
maken voor het eerste verblijf van gasten! Het was alsof we in het programma ‘Ik Vertrek’
zaten… met de last-minute stress van ‘straks komen de gasten en de muggen horren moeten
nog gemaakt worden…’. Vanaf 15 augustus is de B&B te boeken – daarover lees je meer
verder op in dit Nuws.
31 mei: Bedrijfsuitje van De Smaakspecialist
Ook kwam er een spontane aanvraag van ‘De Smaakspecialist’ om aan het einde van hun
bedrijfsuitje, op Landgoed Nuwenhuys te eten. Dat was een mooie gelegenheid om het
concept te testen: het realiseren van de ontmoeting tussen mensen met en zonder
beperking. De groep ging eerst aan de slag: takkenbossen binden met behulp van het
‘bindpaard’, takken verzamelen in het bos en werkzaamheden in de Moestuyn. En dat in
aanwezigheid van een groep bewoners van Visio die het heel gezellig vonden om te komen
buurten. De medewerkers van De Smaakspecialist waren diep onder de indruk van alle
ervaringen en de bezoekers van Visio vonden het zo leuk dat ze graag weer terug willen
komen. Het zelf Pizza bakken in het Bakhuys was een heerlijke activiteit – in alle opzichten!

21 juni: Zonnewende op Nuwenhuys
Het eerste grote evenement op Landgoed Nuwenhuys is geweldig goed verlopen. Hoewel
het op 21 juni ineens heel koud was (12 graden ’s avonds), was het een hartverwarmende
gebeurtenis. Het leger vrijwilligers, waaronder meerdere personen met een beperking, heeft
ontzettend hard gewerkt – zowel in de voorbereiding als op de avond zelf. Zij hebben de 135
betalende bezoekers van de Zonnewende een heerlijke avond bezorgd. De complete
maaltijd was zelf bereid en er zijn wel 200 pizza’s gebakken in het Bakhuys. De muzikanten
waren van hoog niveau. De gasten deden enthousiast mee met de verschillende activiteiten:
takkenbossen binden en een gezamenlijk kunstwerk maken door het beschilderen van

zwerfkeien. Tot slot kwam burgemeester Depla om de rituele openingshandeling te
verrichten samen met Philip. Ontroerend was dat. Voor ons staat de Zonnewende op
Nuwenhuys symbool voor de wende in ons leven: we varen nu echt een andere koers!
De evaluatie van dit eerste evenement heeft veel suggesties opgeleverd om een volgende
evenement nog indrukwekkender te maken. We gaan er voor.

1 juli: Ulvenhout Urban Golf toernooi
Wat een gezelligheid op 1 juli, toen 90 mensen Landgoed Nuwenhuys aandeden om drie
holes te spelen tijdens het Urban Golf toernooi. Uitdagende holes waarbij menig balletje
verloren is. De spelers konden genieten van een stuk pizza, natuurlijk vers gebakken in het
bakhuys (door Jean-Marie en Keelin). En Philip vond het prachtig om al die mensen te zien
afslaan…

11 juli: Eerste zakelijke vergadering
De kop is eraf: de eerste zakelijke vergadering is gehouden op Landgoed Nuwenhuys. Een
management team van een groot zuivelbedrijf had Nuwenhuys uitgekozen als plek om in alle
rust met elkaar van gedachten te wisselen. De zitkamer van de B&B was ingericht als
workshopruimte, compleet met beamer, scherm en flip-over. Koffie, thee en frisdranken zijn
onbeperkt beschikaar vanuit de pantry. De lunch bestond uit vers geoogste groenten uit de
moestuyn (venkel / sugarsnap salade, groene salade) en zelf gebakken pizza’s uit de
bakoven. En met heerlijk vers bereide versnaperingen in de ochtend en middag en
aansluitend een borrel en diner, zijn de gasten lekker verwend. Natuurlijk kunnen dit soort
activiteiten alleen plaatsvinden op Nuwenhuys, wanneer er ook aan de doelstelling gewerkt
wordt: het bevorderen van de ontmoeting tussen mensen met en zonder beperking. Daarom
kwam na de lunch een groep bewoners van Visio langs om gezellig te kletsen. De MT leden
hebben met de bezoekers gewandeld en volop gepraat. De reactie achteraf van de
bezoekers met een beperking was: ja hoor, dit vinden we leuk, erg gezellig, doen we nog een
keer! De reactie van de leden van het MT waren unaniem heel positief. De ontmoeting met
mensen met een beperking vonden ze heel indrukwekkend. Confronterend, ontroerend,
ontnuchterend. Kortom: missie van Landgoed Nuwenhuys geslaagd! Iedereen wil
terugkomen
. Dus: hoort zegt het voort. We zijn klaar voor bijeenkomsten van kleine
groepen tot maximaal 8 personen.

Vooruitblik
12 augustus: Dwars door Breda fietstocht De Keyzer
We zijn deze dag een stempelpost voor de fietstocht voor de relaties van De Keyzer, goed
verzekerd! Weer een leuke manier om Landgoed Nuwenhuys onder de aandacht te brengen.
1 september: Besloten familiebijeenkomst
Naar aanleiding van het bedrijfsuitje van De Smaakspecialist, kregen we het verzoek van één
van hun medewerkers om de jaarlijkse familiedag op Landgoed Nuwenhuys te houden. Het
wordt min of meer een kopie van het bedrijfsuitje. De BBQ wordt verzorgd door Gastrobites
– onze huis cateraar voor grotere groepen. We hebben er zin in!
9 september: Open huis tijdens de Open Monumentendag
Het is weer zo ver: de open momenten dagen op 8 en 9 september. We zijn op 9 september
geopend en dan zullen er allerlei activiteiten plaatsvinden gedurende de dag.
16 september: Start jaarlijkse fietstocht van de Boerensociëteit Ginneken
Deze carnavalsvereniging verzamelt in de ochtend op Landgoed Nuwenhuys, om na een
kleine versnapering en wat takken bossen binden, met elkaar gezellig op pad te gaan.

B&B Landgoed Nuwenhuys geopend
Vanaf 15 augustus kan de Bed & Breakfast geboekt worden. Inmiddels staat de B&B op de
website en is het ook te vinden bij Airbnb
(https://www.airbnb.nl/rooms/27017707?adults=1&children=0&infants=0&toddlers=0&s=a
yN1XoOl)
Geniet van de foto’s en …. hoort zegt het voort!

Voortgang bouwplannen
Helaas is het nog steeds onduidelijk wanneer het ontwerp BestemmingsPlan Markdal ter
inzage wordt gelegd. De optimisten verwachten dat dat dit najaar het geval zal zijn. Dan zal
de raad het in maart wellicht goedkeuren.
Pas dan kunnen wij de omgevingsvergunning aanvragen – doorloop 8 weken. Dus als alles
meezit, begint de herbouw van de Vlaamse Schuur rond de bouwvak van 2019.
Het wordt dus echt pas begin 2020 voordat wij kunnen beginnen met de dagbesteding en de
‘beschutte werkomgeving’ voor mensen met een beperking.
In september 2018 beginnen we wel met de detail uitwerking van de bouwplannen – zodat
de aanvraag van de omgevingsvergunning helemaal klaar ligt op het moment dat het
ingediend kan worden. En we zullen die tijd ongetwijfeld hard nodig hebben!

Dank je wel voor je belangstelling en graag tot ziens!
Annina van Logtestijn – Heimovaara
info@nuwenhuys.nl

