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Is het weer tijd voor het Nuwenhuys Nuws?
Tijd is een bijzonder fenomeen. Enerzijds zit Tijd je op de hielen en anderzijds verdwijnen
door het verstrijken van de Tijd dingen die niet echt belangrijk zijn. Deze week bekeek ik de
eerste aflevering van ‘Inside Bill’s brain’, over Bill Gates. Een medewerker van hem zegt
daarin dat Tijd de enige ‘commodity’ is die Bill niet met geld kan kopen. Met meer tijd zou hij
nog meer kunnen doen.
Ik heb vaak ervaren dat ik meer Tijd wilde hebben om alles te realiseren wat we voor ogen
hebben. Zoveel te doen, in zo weinig tijd! Nuwenhuys verandert echter mijn relatie met Tijd.
Ik geef je daar graag een aantal voorbeelden van.
• Het aankoop proces van Nuwenhuys heeft ruim twee jaar geduurd. In het begin
voelde ik dat die ‘wachttijd’ onze plannen frustreerde. Later ervoer ik juist dat die tijd
ons de gelegenheid gaf om de plannen te laten rijpen en ons in staat stelde om
betere keuzes te maken.
• Toen we 1 ½ jaar geleden verhuisden naar Nuwenhuys, ging ik meteen van alles
ondernemen op Nuwenhuys om de doelstelling te realiseren. Geen tijd te verliezen!
Dat zorgde voor een vliegende start waarin veel mensen konden genieten van wat
Nuwenhuys te bieden heeft. In de zomer van dit jaar ervoer ik dat het wel ‘wat veel’
was om alles tegelíjkertijd te willen doen en sloeg de vermoeidheid toe. Met de
hijgende adem van tijd in mijn nek, was ik mezelf vergeten te vragen of ‘iets minder’
ook goed zou kunnen zijn. In de zomer heb ik de tijd gebruikt om alles op een rijtje te
zetten en dat resulteerde voor mij in duidelijkheid over príoriteiten en dat brengt mij
rust en ruimte.
• Zo is de enorme vertraging van de bestemmingsplanprocedure van het Markdal ook
een ‘blessing in disguise’. Hoe hadden we de bouw van de Vlaamse Schuur erbij
kunnen hebben? Er is echt een tijd voor alles…
Nuwenhuys heeft mij geleerd dat er ook in vertraging veel kracht zit. Vertraging scheidt
hoofdzaak van bijzaak en concentreert de kracht die daardoor nog effectiever is.
Ik wil graag de kracht van Nuwenhuys koesteren: een plek die uitnodigt tot vertragen
waardoor er tijd is om met aandacht voor elkaar mooie ontmoetingen te laten plaatsvinden.
In dit Nuws lees je wat er het afgelopen half jaar is gebeurd en krijg je een beeld van wat er
in 2020 gaat gebeuren. Veel lees en kijkplezier!

2

Terugblik afgelopen half jaar
Samen op Verhaal Komen op Nuwenhuys – de Vossenjacht
Op 20 mei deden 17 leerlingen van het Breda college en 17 leerlingen van het Onze Lieve
Vrouwlyceum mee met de Vossenjacht op Nuwenhuys. Twee ontmoetingen waarbij ze over
en weer elkaars scholen hebben gezien en samen hebben gespeeld, waren er al aan
voorafgegaan. Tijdens de Vossenjacht op Nuwenhuys voerden de Speurderskoppels
opdrachten uit waarmee ze informatie verzamelden om het raadsel in het verhaal op te
lossen. Zowel de Speurderskoppels als de Vossenkoppels bestonden uit een leerling van het
Breda College en een leerling van het OLV. De kinderen hebben heerlijk gekletst, gelachen
en zijn veel over elkaar te weten gekomen. Het belangrijkste inzicht: “we zijn allemaal
anders maar dat maakt helemaal niet uit – we hebben het gewoon heel gezellig samen!”.
Kortom: missie geslaagd. Op www.facebook/nuwenhuys vind je nog meer foto’s en filmpjes.

Moestuyn dagen
20 april, 4 mei en 25 mei is er hard gewerkt door vrijwilligers om de moes- en pluktuyn te
verzorgen. Met materiaal dat op het erf lag, hebben we het insekten hotel gebouwd. Het is
altijd een groot genot om met elkaar aan de slag te zijn in de tuin. De grond is ook dankbaar,
want het levert een rijke oogst. De data voor de moestuyn dagen in 2020 zijn bekend.
Daarvoor verwijs ik je graag naar de planning aan het einde van dit bericht. Nog meer
moestuin vrijwilligers zijn altijd welkom!
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Bijeenkomsten op Nuwenhuys
In het afgelopen half jaar hebben er 7 groepsactiviteiten plaatsgevonden: 4 vergaderingen, 2
‘uitjes’ en een grote trouwerij. Bij elke activiteit hebben mensen met een beperking,
afkomstig van Visio de Blauwe Kamer, meegedaan. Met de hulp van onze vrijwilligers waren
het weer succesvolle en indrukwekkende bijeenkomsten, waarbij mooie ontmoetingen tot
stand zijn gekomen. Daarnaast zijn er als onderdeel van het vakantieprogramma van Visio 3
bezoeken van de bewoners en de deelnemers aan het vakantieproject van Visio geweest:
samen ijs eten en pizza bakken. Een sfeer impressie aan de hand van foto’s:
Vergaderen in het groen…
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Samen de salades bereiden en pizza’s bakken

Een prachtige dag voor een trouwerij

Op naar de moestuin om de ingrediënten voor de salade te halen
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Mooie ontmoetingen

Vakantie programma: lunchen op Nuwenhuys
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Terrasje pakken op Nuwenhuys

Open monumentendag met 800 bezoekers!
Net als vorig jaar, was Nuwenhuys weer een populaire bestemming voor de bezoekers van
de Open Monumentendagen. Op zondag 15 september zijn er 800 bezoekers geweest,
waarvan velen lang zijn gebleven om te genieten van het DOT belevingstheater, de
lunchtuyn, het zelf pizza’s bakken, struinen door de moestuin, de rondleiding door de
leerlingen van de Rooi Pannen of een ritje met het huifbed. Ondanks de drukte hing er een
heerlijk relaxed sfeertje, mede dankzij het geweldig mooie weer, maar vooral door de
fantastische manier waarop alle vrijwilligers alles in goede banen hebben geleid.
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Jong en oud, met en zonder een beperking, genieten van DOT belevingstheater

De lunchtuyn zit prima

Lekker liggen in het huifbed

Zelf pizza bakken

Uitleg over de moestuyn
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Lekker struinen door de moes-en pluktuyn

Bijen op Nuwenhuys
Annina heeft het eerste diploma ‘imkeren’ gehaald. De basiscursus van de Nederlandse Bijenhouders
Vereniging was erg interessant. Van de twee bijenvolken die Nuwenhuys kreeg, bleek er in 1 een
‘darrenbroedige’ koningin te zitten. Dat betekent dat ze haar eitjes niet meer kan bevruchten omdat
ze door haar spermavoorraad is. Daarom zijn de twee volken met elkaar verenigd. Nu zijn de bijen
zich klaar aan het maken voor de winter. We hopen natuurlijk dat ze in het voorjaar weer gezond
gaan uitvliegen.
De volken verenigen zich, na het afslaan van het blauwe volk
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De eerste Nuwenhuys appelsap

Wat een feest om de appels van
Nuwenhuys te plukken en daar sap van
te maken. De mobiele sap-pers van de
Sappers stond bij kinderboerderij
Wolfslaar en daar hebben we 60 kg
Nuwenhuys appels geperst. Op de
facebook pagina van Nuwenhuys staat
een prachtig filmpje over het persproces – met Philip en Carolien in
de hoofdrol. Door het rode vruchtvlees van de ‘red love’ appel, is
ons appelsap mooi rood gekleurd. 56 liter sap. Heerlijk!
Door een spontane actie van Pieter Dirven, heeft hij de eerste persing ‘op de kop getikt’ voor
€ 250,-. Een prachtige donatie aan de stichting!

Vooruitblik
NSGK collecte: 11 – 16 november
Tijdens de landelijke collecteweek van de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind
belt de collectant bij je aan. Nuwenhuys doet mee met de ‘digitale’ collectebus. Via facebook
krijg je daarover bericht en hopelijk wil je het bericht delen met al je vrienden. De helft van
de opbrengst van de digitale bus is voor Nuwenhuys.
Samen op Verhaal Komen op Nuwenhuys
In december komen leerlingen van het reguliere en het speciaal onderwijs weer drie keer bij
elkaar rond een verhaal op Nuwenhuys. In de agenda vind je de data en als je als vrijwilliger
betrokken wilt zijn bij het lagere of het middelbare school project, dan ben je van harte
welkom.
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Rotary Santarun 2019: 15 december
In 2019 vindt alweer de 8e editie
plaats van de Rotary Santa Run Breda
plaats, en wel op zondagmiddag 15
december. De Santa Run is een
jaarlijkse fun run van 3 (of 6)
kilometer, waarbij deelnemers
verkleed als kerstman/-vrouw voor
het goede doel een prachtig parcours
(hard)lopen: hét kerstevent voor de
hele familie! De Goede Doelen voor
de 8e editie van de Rotary Santa Run
Breda zijn bekend. Na zorgvuldige
selectie heeft het organiserend comité
besloten de opbrengst in 2019 te
gunnen aan Stichting Maatschappelijke Activiteiten Nuwenhuys en Stichting Zomerkampen
Breda. Schrijf je vooral in voor deze gezellig run via
https://breda.rotarysantarun.nl/inschrijven/
De gift van de Santa Run gaan we gebruiken voor de realisatie van de ‘bakhuysdagen’ die we
vanaf 2020 gaan organiseren.
Bakhuys dagen
Vanaf januari 2020 gaan we eens per maand op een woensdag brood bakken in het Bakhuys,
samen met mensen met een beperking en vrijwilligers. Het brood verkopen we aan
belangstellenden.
Bouw van de Vlaamse Schuur
De gemeenteraden van Breda en Alphen Chaam stellen in november 2019 het nieuwe
bestemmingsplan voor het Markdal vast. Daarin is naast de ontwikkeling van nieuwe natuur
ook geregeld dat Nuwenhuys een Vlaamse Schuur mag bouwen op de plek waar die ooit
gestaan heeft. Dit wordt de plek waar de ‘dagverrijking’ van Nuwenhuys gaat plaatsvinden.
De exacte timing weten we nog niet, maar de verwachting is dat we in het voorjaar van 2020
eindelijk de omgevingsvergunning kunnen aanvragen, zodat we rond de zomer van 2020
kunnen beginnen met de bouw. Opening van de Vlaamse Schuur is dan in de zomer van
2021.
Vrijwilligersborrel op 7 maart
Save the date! Op zaterdag 7 maart ontvangen we graag onze vrijwilligers vanaf 16.30 uur
voor een gezellige borrel.
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Agenda
Helpende Handen Gevraagd

NSGK collecte
11 – 16 november
Samen op verhaal komen – lagere school project
2, 9 en 16 december van 10.30 – 12.00 uur
Samen op verhaal komen – middelbare school project
4, 11 en 18 december van 9.30 – 11.00 uur
Rotary Santa Run
15 december
Vrijwilligersborrel
Zaterdag 7 maart, 16.30 uur
Nuwenhuys genootschap bijeenkomst
Zaterdag 9 mei, 17.00 uur
Moestuyndagen:
1. Kasbouwen (bij goed weer): 7 maart, 10.00 uur
2. Compostbakken bouwen: zondag 22 maart, 10.00 uur
3. Moestuyn: 4 april, 10.00 uur
Samen op Verhaal Komen, Vossenjacht (lagere school en middelbare school gecombineerd)
Begin juni
Bakhuysdagen (10.00 – 15.00)
1. Woensdag 29 januari
2. Woensdag 26 februari
3. Woensdag 25 maart
4. Woensdag 22 april
5. Woensdag 27 mei
6. Woensdag 24 juni
7. Woensdag 26 augustus
8. Woensdag 30 september
9. Woensdag 28 oktober
10. Woensdag 25 november

Als je mee wilt helpen met activiteiten, stuur dan een bericht naar info@nuwenhuys.nl

