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Wat ga jij belangrijk maken in 2020?
Dit was mijn vraag aan een aantal vrienden tijdens de kerstvakantie. Het werd meteen stil.
Er was bedenktijd én zin nodig voor het beantwoorden ervan. Ik vroeg bewust niet naar
voornemens. Voornemens lijken hun betekenis verloren te hebben. Ik denk dat wanneer je
iets belangrijk maakt, het je aandacht houdt. Door blijvend te focussen op iets dat voor jou
van ‘belang’ is, ga je vanzelf díe dingen doen die dat belang dienen.
Wat ga ik belangrijk maken in 2020?
1. De projectbegeleiding van de bouw van de Vlaamse Schuur.
2. De werving van fondsen en sponsoren voor de inrichting van de Vlaamse Schuur t.b.v. de
Dagverrijking.
3. De Dagverrijking tijdens de Bakhuys-dagen.
4. Het project ‘Samen op Verhaal Komen op Nuwenhuys’.
5. De diverse landgoedprojecten: bouw van de dierenstal en inrichting van de dierenweide,
de compostbakken, het ontmoetingswandelpad, het verwerken van de oogst uit de
Moestuyn.
6. De Nuwenhuys vrijwilligers en donateurs.
Aan deze belangrijke zaken wil ik graag sámen met anderen werken. Mét aandacht en
zónder tijdsdruk. Als één van bovenstaande onderwerpen jouw aandacht heeft, hoor ik dat
graag.
Dankbaar voor zoveel warmte en licht tijdens de donkerste dagen van 2019
December was in meerdere opzichten een bijzondere maand voor de Stichting
Maatschappelijke Activiteiten Nuwenhuys.
• De kerstedities van het project Samen op Verhaal Komen op Nuwenhuys zorgden voor
zowel hartverwarmende ontmoetingen als leerzame momenten voor schoolkinderen
met en zonder beperking.
• De donaties van de Rotary Santarun, de Lionsclub Zuidelijke Baronie, Stichting fonds
Timmermans en de NSGK zijn voor ons belangrijke lichtpunten: de donaties helpen bij
het realiseren van de doelstelling én bevestigen ons in het idee dat we, op een goede
wijze, belangrijk werk doen.
• De betrokkenheid en inzet van onze vrijwilligers en donateurs bij Nuwenhuys maakt het
werk lichter én warmer. Daar ben ik heel dankbaar voor!

Ik wens jou veel liefde en vriendschap:
warmte en licht.
Zien we je tijdens de vrijwilligersborrel op 7 maart?
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Korte terugblik op november en december 2019
15 november, Nuwenhuys wint de
tweejaarlijkse Boerderij Pluim
Na een spannende ‘finale’ werd duidelijk dat
Nuwenhuys de Boerderij Pluim van 2019
gewonnen had. Stichting de Brabantse Boerderij
waardeert met de Pluim restauraties van
historische boerderijen en draagt daarmee bij
aan het behoud van dit erfgoed voor het
Brabantse land.

11-16 november NSGK collecte
Tijdens de nationale collecteweek van de NSGK heeft Nuwenhuys via de digitale collectebus
€ 929,- opgehaald. De helft daarvan is bestemd voor het project Samen op Verhaal komen
op Nuwenhuys, de andere helft voor de NSGK die daar mooie projecten mee mogelijk maakt
– waaronder het verhogen van bijdragen van serviceclubs aan bijvoorbeeld Nuwenhuys.
Veel dank aan allen die hebben gedoneerd in de digitale collectebus!
Donaties
In december ontving de Stichting Maatschappelijke Activiteiten Nuwenhuys van
• de stichting Fonds Timmermans € 8.500,• de Lionsclub Zuidelijke Baronie € 11.250,Deze twee donaties zijn bestemd voor de aanleg van een ‘ontmoetingswandelpad’ op
Landgoed Nuwenhuys. Het pad nodigt de mensen met en zonder beperking uit om met
elkaar tijdens de wandeling leuke momenten te beleven. Doel van het pad is het stimuleren
en mogelijk maken van zowel de interactie als lichamelijke beweging.
Van de Rotary Santarun die op 15
december werd gelopen, ontvangen
we waarschijnlijk € € 5.032,-namelijk
de helft van de opbrengst van de
loop. De andere helft gaat naar de
stichting Zomerkampen in Breda.
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December: Samen op verhaal komen – lagere school project en middelbare school project
Op de Nuwenhuys facebook pagina (www.facebook/nuwenhuys) en op de website van
Nuwenhuys (www.nuwenhuys.nl) zijn filmpjes te zien van dit project. De beelden spreken
voor zich. Inmiddels zijn de filmpjes al meer dan 3000 keer bekeken. Het artikel in BN de
Stem beschrijft welk effect dit project op de deelnemende kinderen heeft. Wegens de
relevantie en het succes van dit project gaan we er de komende jaren met veel plezier mee
door.
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Organisatorische zaken
1. Op de website van Nuwenhuys, onder het kopje ‘financiën’, kun je het jaarverslag van de
stichting downloaden.
2. Vanaf 2020 gaat de administratie van de Nuwenhuys stichtingen gedaan worden door
PTFinancial Support (www.ptfs.nl). Ta-Tung Hsueh en zijn collega’s gaan ons – in 2020
belangeloos - helpen bij het inrichten van de administratieve organisatie als stevige basis
onder de toekomstige dagverrijking.
3. Marcel Burg (BurgBurg.nl) en Marijn de Vries (Heldhavtig.nl) gaan de website van
Nuwenhuys ‘toekomst bestendig’ bouwen en inrichten wat tevens een aantal
communicatie werkzaamheden gaat verbeteren en vereenvoudigen.

Komende activiteiten
Vrijwilligersborrel op 7 maart
Save the date! Op zaterdag 7 maart ontvangen we graag onze vrijwilligers met hun partners
vanaf 16.30 uur voor een gezellige borrel. Stuur je een berichtje om je aanwezigheid te
bevestigen?
Nuwenhuys genootschap bijeenkomst op 9 mei
De leden van het Nuiwenhuys genootschap ontvangen nog een uitnodiging voor de eerste
bijeenkomst op zaterdag 9 mei, 17.00 uur. Je treedt toe tot het Nuwenhuys genootschap
wanneer je jaarlijks minimaal € 120,- doneert aan de stichting. Meer informatie hierover
vind je op de website onder het kopje ‘financiën’.
Bouw van de Vlaamse Schuur
De gemeenteraden van Breda en Alphen Chaam hebben in december het nieuwe
bestemmingsplan voor het Markdal vastgesteld. 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. Zodra het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant, gaat de 6-weken
beroepstermijn in waarin eerdere bezwaarmakers de gang naar de Raad van State mogen
maken. Dat betekent dat we medio februari een goede inschatting kunnen maken van het
tijdstip waarop we de omgevingsvergunning voor de bouw van de Vlaamse Schuur kunnen
aanvragen.
We zijn nu bezig de laatste details uit te werken en alle documentatie ten behoeve van de
omgevingsvergunningsaanvraag te verzamelen.
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Agenda
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

