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Na de prachtige zomer én herfst van 2018 brak in november een rustigere periode aan met
bezigheden passend bij het seizoen: opruimen, tot rust komen, verhalen rond de haard en
plannen maken voor 2019.
We kijken met grote tevredenheid terug op 2018, waarin tijdens de vele bijzondere
activiteiten met ondersteuning door onze vrijwilligers de doelstelling centraal stond: het
bevorderen van de interactie tussen mensen met en zonder een beperking. In deze
Nuwsbrief deel ik graag het chronologische overzicht van de activiteiten van augustus tot
december2018 met je.
Ook vind je een overzicht van de al geplande komende activiteiten, waarbij helpende
handen weer van harte welkom zijn.
Terugblik
12 augustus: Dwars door Breda fietstocht De Keyzer
We waren een stempelpost voor
de fietstocht voor de relaties van
De Keyzer. Meer dan 100 fietsers
hebben bij Nuwenhuys een
stempel gehaald onder het genot van een drankje en een
stukje pizza gemaakt door Keelin van Gelder en JeanMarie in het Bakhuys. Philip heeft genoten van het
ontvangen van al het bezoek en we waren schor van het
vele vertellen over Nuwenhuys. Een leuke manier om
Landgoed Nuwenhuys onder de aandacht te brengen.
18 augustus: Verjaardagsfeest Yvonne Raaijmaekers
Yvonne (inmiddels ook vrijwilliger) vierde haar 40e verjaardag met haar dierbaarste
vriendinnen en hun kinderen. Zittend aan de lange, mooi versierde tafels in de boomgaard
hebben ze genoten van elkaar, het samen pizzabakken en de prachtige omgeving.
30 augustus: Appels plukken door leerlingen van Visio onderwijs
Een groepje leerlingen van Visio onderwijs kwam kijken hoe appels groeien aan de bomen.
Elk kind mocht een rijpe appel plukken. Als het aan de kinderen had gelegen, waren alle
bomen kaal geplukt! Maar de appels en peren waren nog niet zo ver…
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30 augustus, 2 en 8 september: Vlaaien bakken in het Bakhuys
Het was inmiddels hoog tijd voor het experiment ‘Vlaaien Bakken’. Anneke Gerritse, Caroline
Frencken en Jaap de Koning hielpen mee. De vlaaien zagen er werkelijk schitterend uit! Het
lastigste bij het bakken van vlaaien in het Bakhuys, is het regelen van de juiste temperatuur.
De eerste keer was de oven veel te warm en kwamen de vlaaien al na 20 minuten met
zwarte korsten uit de oven. Op 2 september ging het al beter en op 8 september waren we
in staat om heerlijke vlaaien te bakken voor verkoop tijdens de open monumenten dag.
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1 september: Familiedag in combinatie met bewoners van Visio
De familie Van Rijsewijk hield haar jaarlijkse familiedag op Landgoed Nuwenhuys. Na de
ontvangst met iets lekkers gingen ze in groepjes aan de slag. Elk groepje ontfermde zich over
één of meerdere bewoners van Visio. Er is hard gewerkt: takken verzameld in het bos en
takkenbossen gemaakt, boomspiegels gespit bij de fruitbomen en gevuld met houtsnippers,
tafelboeketjes geplukt in de pluktuyn, ingrediënten voor de pizza’s gesneden en pizza’s
gebakken als borrelhap. En natuurlijk gezellig gekletst met de bezoekende bewoners van
Visio. De aansluitende BBQ werd verzorgd door Gastrobites – onze huis cateraar voor
grotere groepen. Iedereen heeft volop genoten. Vrijwilligster Mirjam Dirven heeft super
ondersteuning verleend.
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9 september: 900 (!) bezoekers tijdens de Open Monumentendag
Op deze stralende dag was er een overweldigende belangstelling voor Nuwenhuys! Zowel
van mensen mét als zonder een beperking. Bezoekers kregen van leerlingen van de
RooiPannen een rondleiding door het oude woonhuis waarbij ze van alles hoorden over de
geschiedenis van Nuwenhuys en een diashow bekeken over het verloop van de renovatie.
Onder de stretchtent genoten mensen van versnaperingen en hun zelf-in-het-Bakhuysgemaakte pizza. DOT belevingstheater verzorgde verschillende optredens waar jong en oud
volop van genoten. De moes- en pluktuyn werden druk bezocht en daar konden mensen ook
meedoen met de ’watermeloen challenge’: hoe zwaar wegen de twee watermeloenen
samen? Bezoekers hielpen mee met hout klieven of takkenbossen binden en maakten een
ritje in het huifbed met de paardjes van Visio. Er hing een gemoedelijke sfeer. De meer dan
30 vrijwilligers, waarvan meerdere met een beperking, hebben de hele dag enorm hard
gewerkt in prachtige harmonie.
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16 september: Start jaarlijkse fietstocht van de Boerensociëteit Ginneken
Deze carnavalsvereniging verzamelde in de ochtend op Landgoed Nuwenhuys, om na een
kleine versnapering en uitleg over de aanleiding en het doel van Landgoed Nuwenhuys met
elkaar op stap te gaan.
15 oktober: Vergadering van een team van GGZ Breburg op Nuwenhuys
7 mensen kwamen de hele dag vergaderen en genoten met een groep deelnemers van het
Visio vakantieproject tijdens de lunch buiten op het terras (in oktober!) van de gezellige
kletspraatjes én van de pizza’s die ze samen gemaakt hadden.
29 november: Vergadering van Breda University of Applied Science
Het concept is inmiddels beproefd: vergaderen en tijdens de lunch de ontmoeting met
mensen met een beperking. Dit keer hadden we 4 leerlingen van de praktijkgroep van Visio
onderwijs. ’s Morgens hielpen de praktijkleerlingen mee met het bereiden van de hapjes en
salades voor de lunch. Tijdens de lunch hebben ze heerlijk gekletst en samen met de
‘vergaderaars’ de pizza’s gebakken. Dat Nuwenhuys een fijne én unieke plek is om tot elkaar
te komen, wordt duidelijk uit onderstaande quote:
“We hebben een prachtige en productieve dag met negen collega’s gehad bij Nuwenhuys. De
ruimte was zeer geschikt voor onze sessie waarin creativiteit en teamvorming centraal
stonden. De warme ontvangst en huiselijke sfeer zorgden ervoor dat iedereen op zijn gemak
was. De ontwapenende ontmoetingen met Stijn, Philip, Ghyslan en Elysea en hun
begeleiders, maakten bovendien dat iedereen in het team zijn rol en status even moesten
loslaten om gewoon even mens te zijn. Een zeer waardevolle ontmoeting daarmee voor ons,
die positief heeft bijgedragen aan onze doelstelling voor de dag en het eindresultaat!” (Bert
Smit, principal lecturer Customer Experience & Service Design. Academy of Hotel and Facility
Management, Breda University of applied Sciences)
15 december: Fotoshoot Prins Joep XVII van Bosuilendorp
De Prins en zijn
gevolg hadden het
mooiste plekje in
de buurt
uitgezocht voor
hun jaarlijkse
fotoshoot. Philip
vond het enorm
grappig allemaal
en kijkt nu al uit
naar het
carnavalsfeest…
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17 en 20 december 2018: ‘Op Verhaal komen bij Landgoed Nuwenhuys’

‘In verhalen vertellen, naar verhalen luisteren, ontmoeten wij elkaar….’
Tijdens de open monumentendag was Marjolein Burgers van hetVertelatelier op bezoek
geweest. Nuwenhuys leek haar een prachtige plek voor het vertellen van verhalen… We
hebben de koppen bij elkaar gestoken en daaruit ontstond het project ‘Samen op Verhaal
Komen bij Landgoed Nuwenhuys’.

Doel is het contact tussen kinderen met en zonder beperking te stimuleren door samen te
werken aan het maken, vertellen en ervaren van een verhaal. Aanleiding is dat kinderen met
een beperking vaak door andere kinderen worden aangestaard, uitgelachen of genegeerd.
Blijkbaar werpt de beperking een drempel op die het maken van contact in de weg staat.
Terwijl het contact zo verrijkend is voor iedereen.
Het project houdt in dat kinderen van reguliere scholen en kinderen van het speciale
onderwijs gedurende een periode van vijf weken drie keer bij elkaar komen rondom een
verhaal dat zij samen gaan ervaren. Eerst krijgen de kinderen van het reguliere onderwijs
een voorlichting over ‘kinderen met een beperking’ – dit is als voorbereiding op het eerste
contact. De eerste echte kennismaking tussen de kinderen vindt plaats op de school van het
speciale onderwijs. Daarna gaan de kinderen samen werken aan het maken van materialen
die tijdens het verhaal nodig zijn. Tot slot wordt het verhaal door Marjolein Burgers van
HetVertelatelier (www.vertelatelier.nl) verteld op Landgoed Nuwenhuys. De kinderen
zonder beperking helpen de kinderen met een beperking om het verhaal op een fijne wijze
te beleven.
De Dr. De Visserschool (groep 7), het Stedelijk Gymnasium Breda (klas 4) en hun
leeftijdsgenoten uit het speciaal onderwijs van Visio Onderwijs Breda deden mee aan de

9
eerste versie van dit project. Nuwenhuys vrijwilligers hebben zich tijdens de verschillende
ontmoetingen ingezet om het contact tussen de kinderen goed te laten verlopen. Voor alle
betrokkenen – kinderen, ouders, leerkrachten, vrijwilligers – was het een indrukwekkend en
hartverwarmend project. Het doel is gerealiseerd – en hoe. De foto’s spreken boekdelen: op
de website en facebookpagina van Nuwenhuys kunnen jullie meer foto’s zien. In 2019 gaan
we door met dit project – in het voorjaar en in de kerstperiode. De data vind je elders in
deze Nuwsbrief.
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Donaties
Dankzij de donaties die we in 2018 mochten ontvangen, kunnen we ook in 2019 activiteiten
ontplooien en randvoorwaarden scheppen die de ontmoeting tussen mensen met en zonder
beperking mogelijk maken. Het realiseren van donaties is een belangrijke inspanning waar
vrijwilligers ook een rol bij spelen, bijvoorbeeld tijdens de landelijke collecteweek van de
NSGK.
19 oktober: Donatie van Lionsclub de Zuidelijke Baronie
Enorm verrast
werden we door
de fantastische
gift die we
ontvingen tijdens
de ‘projecten
borrel’ die de
Lions hadden
georganiseerd in
lunchroom de
Uitdaging. Met
deze donatie gaan
we de kruidentuin
in bakken ‘op
hoogte’
aanleggen. Deze
komt bij de nog te
bouwen Vlaamse
Schuur. Het
bedrag is via de
‘NSGK plus’
regeling verhoogd
naar € 10.125,-!

1 november: Stimuleringsbijdrage van Stichting De Grez-Mahie
Zo kan het ook: binnen 24 uur na het indienen van de aanvraag voor een projectbijdrage
voor het project ‘Samen op Verhaal komen’ (zie verder) heeft het Bestuur van Stichting De
Grez-Mahie besloten onze aanvraag te honoreren met een stimuleringsbijdrage van €
1.000,-. Hoe bijzonder is dat!
12 t/m 17 november: Collecteweek NSGK
Jaarlijks is de derde week in november bestemd voor de landelijke collecte van de NSGK: de
Nederlandse stichting voor het gehandicapte kind. Vanuit Nuwenhuys liepen er 10
vrijwilligers met de collectebus langs de deuren. Door hun noeste inspanning is een
gezamenlijk bedrag van € 1.660,- opgehaald. De helft daarvan is voor de NSGK en de helft
gaat direct naar de activiteiten van Nuwenhuys. Philip heeft samen met Carolien
gecollecteerd en kreeg hele leuke reacties aan de deuren…
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14 december : Donatie van de stichting van de familie Timmermans
Heel bijzonder was ook de ‘out of the blue’ donatie van Stichting Familiefonds
Gemeenschappelijk Bezit Familie Timmermans. Deze stichting steunt ‘inspirerende
projecten’. Ook deze stichting heeft gebruik kunnen maken van de NSGK plus regeling,
waardoor de donatie uitkwam op € 6.600,-.
Nuwenhuys Genootschap
Om een continue stroom van donaties voor de stichting op gang te brengen, willen we dit
jaar het Nuwenhuys Genootschap tot leven wekken. Mensen met een periodieke gift aan
Nuwenhuys van ten minste € 120,- behoren automatisch tot het Nuwenhuys genootschap.
De leden van het Nuwenhuys Genootschap worden op een persoonlijke manier
geïnformeerd over de activiteiten en resultaten van Nuwenhuys.
Giften aan Nuwenhuys zijn aftrekbaar. Periodieke giften – dat zijn jaarlijkse giften voor
minimaal 5 jaar waar een overeenkomst aan ten grondslag ligt – zijn voor 100% van de
belasting aftrekbaar. Gewone (éénmalige) giften zijn afhankelijk van de hoogte van de gift en
je totaalinkomen van de belasting aftrekbaar. In dit document over ‘giften en belasting’ kom
je hier meer over te weten. Dit is de overeenkomst die bij de periodieke gift hoort. Deze kun
je invullen en naar mij opsturen voor verdere afhandeling.
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Moes- en Pluktuyn
De leden van de Tuynploeg – met name Ad van
der Made, Marije Deveny en Monique en Luc
van Logtestijn - hebben heel wat uurtjes
doorgebracht in de moes- en pluktuyn. We
hebben enorm genoten van alle groenten die
de moestuyn gegeven heeft en de prachtige
bloemen die maar bleven komen. Wat een
rijkdom! We hebben voor het begin van het
‘seizoen’ weer een aantal ‘tuyndagen’ gepland
(zie verderop in de Nuwsbrief): gezellig én vele
handen maken licht werk!
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Bijen op Nuwenhuys
Annina start op 24 januari met de basiscursus bijenhouden. Het lijkt ons heel fijn om een
aantal bijenvolken te huisvesten op Nuwenhuys. Enerzijds goed voor de bevordering van de
biodiversiteit, anderzijds natuurlijk erg leuk om straks van de honing van eigen land te
kunnen genieten en kaarsen te maken van Nuwenhuys bijenwas.
Aanleg voedselbos
Binnenkort beginnen we met de ontwikkeling van een klein ‘voedselbos’ tussen het huis en
de Mark. De bedoeling is dat hier veel verschillende bomen, struiken en kruiden geplant
worden die op de een of andere wijze ‘eetbaar’ zijn. Interessant voor vogels, dieren en
mensen!
Bewoner voor uilenkast gezocht
Helaas heeft zich nog geen Steenuil gemeld voor bewoning van de uilenkast. We wachten
geduldig…
Bouw van de Vlaamse Schuur
Het ontwerp bestemmingsplan voor het Markdal wordt dit voorjaar ter inzage gelegd. Dat
betekent dat wij het bouwproject kunnen optuigen en hopelijk na de bouwvak kunnen
beginnen met de bouw van de Vlaamse Schuur. De dagbesteding zou dan in het tweede
kwartaal van 2020 van start kunnen gaan.
Opstarten van 1 dag dagbesteding
We willen in 2019 alvast te beginnen met 1 dag ‘dagbesteding’ rondom het Bakhuys. De
woensdag lijkt hiervoor de meest geschikte dag, omdat we dan ook ‘kinderfeestjes’ kunnen
faciliteren. De eerste stap is het uitzoeken van wat er allemaal bij komt kijken om vervolgens
de boel op te tuigen.
Sneak preview…. ons eigen bier…
We zijn bezig met de ontwikkeling van twee speciale bieren. Het op kleinschalige wijze
brouwen van bier zal in de toekomst een activiteit zijn van de ‘dagbesteding’, waarbij we ook
ingrediënten van eigen land zullen gebruiken. Dit jaar brengen we samen met een
professionele brouwer de eerste biertjes op de markt…
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Agenda
Oproep voor Nuwenhuys Vrijwilligers
helpende handen gevraagd
Moes- en pluktuyn dagen
In het voorjaar is er altijd veel te doen in de moes- en pluktuyn. Naast planten en wieden,
zijn er ook ‘bouw-klussen’ zoals het maken van compostbakken en een afdak voor
houtblokken. Als je het leuk vindt om daarbij te helpen, horen we graag van je wanneer je
mee wilt doen.
•
•
•
•

Zaterdag 20 april: start om 10.00 uur
Zaterdag 4 mei: start om 10.00 uur
Zaterdag 25 mei: start om 10.00 uur
Zaterdag 8 juni: start om 10.00 uur (combinatie met externe ‘gasten’).

Project Samen op Verhaal komen op Landgoed Nuwenhuys
Mocht je je als vrijwilliger willen inzetten voor dit project, dan hoor ik dat graag. Geef in je
berichtje aan voor welk project je intekent (b.v. lagere school voorjaar 2019)
Onderstaande data zijn onder voorbehoud van beschikbaarheid van deelnemende scholen.
Voor de kinderen is het prettig wanneer dezelfde vrijwilligers gedurende het hele project
betrokken zijn. De aangegeven tijden, zijn de tijden voor de deelnemende kinderen. De
vrijwilligers komen iets eerder en blijven iets langer voor alle voorbereidingen en het
opruimen.
Lagere school Voorjaar 2019
Wat
Voorbereidende bijeenkomst
voor leerlingen van de
reguliere lagere school
Eerste ontmoeting tussen de
kinderen: rondleiding +
kennismaking tijdens een
activiteit
Tweede ontmoeting: samen
knutselen, 1 op 1 tijd

Waar
Reguliere lagere school

Wanneer
Week van 11 maart
1 uur: tijdstip in overleg

Speciaal onderwijs

Week van 25 maart, maandag
of woensdag 1,5 uur: 10.30 –
12.00 uur

Reguliere school of Speciaal
onderwijs

Derde ontmoeting: Paas(haas)
verhaal

Nuwenhuys

Week van 7 april, maandag of
woensdag
1,5 uur: 10.30 – 12.00 uur
Week van 15 april, maandag of
woensdag
1,5 uur: 10.30 – 12.00 uur
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Middelbare school – Voorjaar 2019
Wat
Voorbereidende bijeenkomst
voor leerlingen van de
reguliere middelbare school
Eerste ontmoeting tussen de
kinderen: rondleiding +
kennismaking tijdens een
activiteit
Tweede ontmoeting: samen
knutselen, 1 op 1 tijd

Waar
Reguliere middelbare school

Wanneer
Week van 15 april
1 uur: tijdstip in overleg

Speciaal onderwijs

Week van 6 mei, maandag of
woensdag 1,5 uur: 10.30 –
12.00

Reguliere school of Speciaal
onderwijs

Derde ontmoeting:
Vossenjacht

Nuwenhuys

Week van 13 mei, maandag of
woensdag 1,5 uur: 10.30 –
12.00
Week van 20 mei, maandag of
woensdag, 2,5 uur: 10.30 –
13.00 uur

Lagere school Kerstperiode
Wat
Voorbereidende bijeenkomst
voor leerlingen van de
reguliere lagere school
Eerste ontmoeting tussen de
kinderen: rondleiding +
kennismaking tijdens een
activiteit
Tweede ontmoeting: samen
knutselen, 1 op 1 tijd
Derde ontmoeting: Kerst
verhaal

Waar
Reguliere lagere school

Wanneer
Week van 18 november
1 uur: tijdstip in overleg

Speciaal onderwijs

Maandag 2 december, 1,5 uur:
10.30 – 12.00 uur

Reguliere school of Speciaal
onderwijs
Nuwenhuys

Maandag 9 december, 1,5 uur:
10.30 – 12.00 uur
Maandag 16 december,
1,5 uur: 10.30 – 12.30 uur

Middelbare school – Kerstperiode
Wat
Voorbereidende bijeenkomst
voor leerlingen van de
reguliere middelbare school

Waar
Reguliere middelbare school

Wanneer
Week van 18 november
1 uur: tijdstip in overleg

Eerste ontmoeting tussen de
kinderen: rondleiding +
kennismaking tijdens een
activiteit
Tweede ontmoeting: samen
knutselen, 1 op 1 tijd
Derde ontmoeting: Kerst
verhaal

Speciaal onderwijs

Woensdag 4 december
1,5 uur: 10.30 – 12.00 uur

Reguliere school of Speciaal
onderwijs
Nuwenhuys

Woensdag 11 december
1,5 uur: 10.30 – 12.00 uur
Woensdag 18 december
1,5 uur: 10.30 – 12.30 uur
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NSGK collecte organisatoren – bijeenkomst regio Zuid Nederland op 8 juni
Op zaterdag 8 juni komen tussen 10.30 en 15.00 uur ca. 40 organisatoren van de NSGK
collecte samen op Nuwenhuys voor hun jaarlijkse ontmoeting. Zij hebben dan ook een
ontmoeting met bewoners van Visio De Blauwe Kamer tijdens verschillende activiteiten die
ze vanaf de lunch samen ondernemen (pizza bakken, takkenbossen binden, moestuin
klusjes, houd klieven). Het zou heel fijn zijn als er een aantal vrijwilligers wil helpen bij het in
goede banen leiden van de activiteiten.
Trouwfeest op donderdag 27 juni
Op donderdag 27 juni is er een trouwfeest op Nuwenhuys – waarbij er vanzelfsprekend ook
ontmoetingen met mensen met een beperking zijn. We willen graag vrijwilligers inzetten om
de mensen met een beperking te ondersteunen bij hun taakjes, bijvoorbeeld bij het
bemannen van het gastenboek en het rondbrengen van hapjes. Dit zal tussen 16.00 en 19.00
uur zijn.

