NUWS #4
17 april 2019
Op 29 maart was het precies een jaar geleden dat wij naar Nuwenhuys verhuisden. Het jaar
is voorbijgevlogen! We kijken terug op een prachtig eerste jaar, waarin we al veel bijzondere
ontmoetingen tussen mensen met en zonder een beperking tot stand hebben gebracht.
Zonder de hulp van onze lieve vrijwilligers hadden we dit nooit kunnen doen. Veel dank voor
jullie hulp en betrokkenheid!!!
Terugblik
In februari en maart waren er drie kleinschalige vergaderingen op Nuwenhuys, waarbij
leerlingen en bewoners van Visio, begeleid door de Nuwenhuys vrijwilligers, de lunch
bereidden die ze vervolgens samen met de vergaderaars gezellig aan tafel oppeuzelden.
Zelfs in februari aten we nog de groenten uit de moestuin: ingekuilde wortels en witlof en de
pastinaken uit de grond. Goed voor een heerlijke wortel/pastinaak soep en witlofsalade.
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Het blijft bijzonder om te ervaren hoe in het contact met onze gasten met een beperking, de
vergaderaars de mildere versie van zichzelf (weer) ontmoeten. En wat is het heerlijk om te
zien hoe onze gasten met een beperking boven zichzelf uitstijgen door de aandacht en
oprechte belangstelling. Daar doen we het voor!
De vrijwilligersborrel op 22 februari was
een gezellig weerzien van onze
vrijwilligers mét en zonder beperking. De
bewoners van de Galderseweg en hun
familieleden waren in grote getale
aanwezig – wat erg gezellig was. Wij
voelen ons heel dankbaar voor de vele
fijne mensen die zich aan Nuwenhuys
verbinden. Dank dat jullie er zijn!

De tweede editie van het Samen op Verhaal Komen op Nuwenhuys was weer een genot om
mee te maken. Dit keer deden 10 kinderen van groep 7 van de Klokkebei uit Ulvenhout mee,
samen met leerlingen van Visio onderwijs. Na twee ontmoetingen bij Visio, waarbij de
leerlingen samen knutselden en speelden in de belevingstuin en op het speelplein was op 16
april de Paasvertelling op Nuwenhuys. Tussendoor hebben de kinderen samen ook heel veel
paaseitjes gevonden. Op www.facebook/nuwenhuys zie je meer foto’s en filmpjes van dit
project. Ondertussen is ook het verhaal voor de middelbare scholieren opgestart. Op 20 mei
is de Paasvertelling mét vossenjacht op Nuwenhuys. Daarvoor zoeken we nog vrijwilligers
die als ‘vos’ tijdens de vertelling willen rondlopen en daarnaast helpen met alles klaarzetten
voor de kinderen.
Moes- en Pluktuyn
Ad en Jean-Marie hebben noeste arbeid verricht in de moestuin door de grond goed om te
spitten. De perken liggen er tip top bij en uit de kas zijn we al spinazie, rucola, keeltjes, sla en
radijs aan het oogsten. In de bloementuin hebben Marije, Anne en Annina al veel onkruid
gewied, de tulpen en de anemonen bloeien en de meerjarige planten zijn duidelijk al veel
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groter dan afgelopen jaar. Inmiddels staan er in de kas wat nieuwe planten te groeien en zijn
ook alle dahlia’s weer in de grond gezet.

Je kunt je nog steeds opgeven om tijdens de moestuindagen een handje te helpen:
20 april, 4 mei, 25 mei en 8 juni – start op 10.30 uur. Stuur je een email als we op je kunnen
rekenen? Werkzaamheden zijn o.a. onkruid wieden, boomspiegels vullen met mulch,
timmeren van composthopen, maken van insektenhotels, bloemenzaadjes planten.
Voortgang bouw van de Vlaamse Schuur
Het ontwerp bestemmingsplan voor het Markdal ligt inmiddels ter inzage. Daarmee komt de
realisatie van de Vlaamse Schuur weer een stap dichterbij. Met de architect zijn we nu bezig
om het ontwerp van de Vlaamse Schuur verder uit te werken. Er zijn weer heel veel keuzes
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te maken! De aannemer en de constructeur buigen zich over de constructie en over de
begroting. Voor niets gaat de zon op! We houden er voorzichtig rekening mee dat we in
november 2019 met de bouw kunnen gaan beginnen. Dat betekent dat de dagbesteding
hoogstwaarschijnlijk na de zomervakantie van 2020 van start kan!
Fondsenwerving
We zijn op zoek naar fondsen die ons kunnen helpen bij het realiseren van de inrichting van
de Vlaamse Schuur en het aanbrengen van voorzieningen voor mensen met een beperking.
Deze zoektocht willen we graag verrichten met een klein team vrijwilligers. Mocht je talent
op dit vlak hebben en tijd hebben om hier ‘gas op te geven’ dan horen we dat graag. We
willen graag eind mei een eerste bijeenkomst hiervoor inplannen.
Netwerk gevraagd… voor website en app ontwikkeling, financiële administratie /
boekhouding
Met de dagbesteding in zicht, breekt ook het moment aan om werk te maken van
doorontwikkeling van de website van Nuwenhuys. Weet je een IT deskundige die verstand
heeft van de bouw van websites en apps en die vanuit maatschappelijke betrokkenheid
hierin voor ons iets kan betekenen dan horen we dat graag.
Zo zijn we ook op zoek naar iemand die volgend jaar voor ons de boekhouding en financiële
administratie op zich wil nemen.
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.
Nuwenhuys Genootschap
Mensen met een gift aan Nuwenhuys van ten minste € 120,- behoren automatisch tot het
Nuwenhuys genootschap in het jaar van de gift. 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. Op de website vind je een document
met uitleg over ‘giften en belasting’. Op de website vind je ook de overeenkomst die bij de
periodieke gift hoort. Deze kun je invullen en naar mij opsturen voor verdere afhandeling.
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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 10.30 uur
Zaterdag 4 mei: start om 10.30 uur
Zaterdag 25 mei: start om 10.30 uur
Zaterdag 8 juni: start om 10.30 uur (combinatie met externe ‘gasten’).

Project Samen op Verhaal komen op Landgoed Nuwenhuys: 20 mei, 9.30 – 13.00
Voor maandag 20 mei zijn we nog op zoek naar vrijwilligers die als ‘vos’ rond willen lopen.
De kinderen kunnen je aanspreken met de vraag of jij toevallig een letter voor ze hebt. Als
onderdeel van het verhaal gaan de kids namelijk speuren naar letters. En heel toevallig ben
jij bijvoorbeeld een boekje aan het lezen onder de bomen, of in de moestuin aan het werk,
of iets anders aan het doen dat je leuk vindt…
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.
Open monumentendag 15 september
Net als afgelopen jaar zijn we tijdens open monumentendag geopend voor het publiek.
Mensen kunnen weer genieten van optredens van DOT belevingstheater, pizza bakken in het
bakhuis en andere activiteiten ondernemen samen met mensen met een beperking. We
hopen dat we weer op veel hulp van onze Nuwenhuys vrijwilligers kunnen rekenen.

