
 

 

 

 
 
 

Beste allemaal, 
 

Wat een goed nieuws zo die eerste maanden van het jaar.  
Het jaar kon niet beter beginnen.  

E I N D E L I J K kunnen we van de daken schreeuwen dat de groep compleet, 
afgeladen, bomvol, stampvol is! Dit moeten we vieren.  

Een mooi moment voor een full house borrel op donderdagavond 5 mei om 
19:30 uur in het huisrestaurant.  

Kom je ook?  
 
 
 
 
 

Fijn voor de bewoners dat de groep compleet is. Bij elke logee was het toch 
altijd even spannend. Met wie zit ik morgenochtend aan de ontbijttafel?  

 
In deze nieuwsbrief een terugblik naar activiteiten welke plaats gevonden 

hebben zoals een feestje met Amin als heuse zeemeerman, de 
ontruimingsoefening met brandweerman Moos en meer. 

 
Ook wordt er vooruitgeblikt. Zo wordt er een fietstocht en een grote 

schoonmaakdag voorbereid en kun je 15 mei plaats nemen in het restaurant 
voor het muziekoptreden van het Maasdijkse koor I Mellom. 

 
Veel plezier met het lezen van deze nieuwsbrief! 

 
Liefs 

 
 
 

    
 



 

Stichting Ons Buitenhuis bestaat 2 jaar!  

 

Op 11 januari 2020 trokken de eerste 5 bewoners in hun appartement! Exact 2 jaar later hebben we 

deze dag gevierd met een ontbijtje bij de teamvergadering en met heerlijke taart van Bakker Van Den 

Berg voor de bewoners. Wij waren druk op zoek naar bewoner nummer 20 maar per 1 april… ik hoor 

je al denken ‘haha 1 april, kikker in je bil’ maar nee nee.. we hebben Sven mogen verwelkomen! Full 

house..! Een hele goede reden voor een feestje! Kunnen we jou ook verwachten?  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Op 12-1 hebben we dit 2 jarige bestaan gevierd met een 

spontaan verkleedfeestje. Er is stel op sprong verkleedkleding 

geregeld en iedereen heeft een leuke outfit uitgekozen. DJ Kevin 

heeft voor de muziek gezorgd en de ‘Westlandse gouden lijst’ 

mocht niet ontbreken. Er is die avond in het rond gedraaid door 

zeemeerman Amin en ook de limbodans wedstrijd was in trek. 
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Ik wil niet naar China want daar is het te druk..   

Gelukkig kwam China hier naar toe! Op 29 januari was het themadiner: CHINA. Met elkaar hebben we 

het restaurant in stijl versierd. Zo kwamen er slingers, Chinese vlaggen, gele servetten etc. In de avond 

hebben we heerlijk gesmuld van een Chinees buffet, de keuze was reuze! Hierna heeft Anneke 

gebakken banaan gemaakt en hadden we dus nog een heerlijk toetje, smullen. Het was een hele 

gezellige avond en iedereen heeft genoten van het eten. Volgens de bewoners mag dit thema veel 

vaker terug komen!  

   



Bowlen, mini-golven en lasergamen 

Op zondag 27 Maart hebben wij een leuk uitje met de bewoners gehad bij The City. Dit is vanuit de 

sponsorcommissie georganiseerd. Fred, Antoinet, Peter, Gerda, Jantine, Cees en Rien waren allen van 

de partij! Patricia ging mee als begeleidster. Met de opbrengst van de verkoop van de winkel kon het 

uitje bekostigd worden. Bewoners hebben er hard voor gewerkt. Het was een geslaagde middag en 

avond. Leuk gebowld en gegeten, hierna was er de keuze tussen lasergamen en mini-golven. Moe maar 

voldaan kwamen wij rond 20:30 uur weer thuis. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Carnaval!  

Op zaterdagavond 26 februari was het carnaval! Op verzoek van de bewoners is er verkleedfeest 

georganiseerd! Het blijft natuurlijk altijd de vraag hoe iedereen verkleed komt en of je ze dan ook nog 

herkent       Iedereen had onwijs zijn best gedaan en iedereen probeerde origineel te zijn.  Degene die 

er echt boven uitstak met zijn of haar verkleedkleding kon een prijs bij winnen! Het was nog even 

spannend, maar uiteindelijk heeft Lisanne gewonnen, met haar outfit als Olaf van Frozen!!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Kom van dat dak af.. ik waarschuw niet meer.. 

Op dinsdag 1 maart was er een heus spektakel bij Ons Buitenhuis. Bij spektakel denk je waarschijnlijk 

aan de feestweek van Maasdijk nee. Er was namelijk in het grootste geheim een grootschalige oefening 

gepland waarbij zowel de brandweer als de begeleiding en de bewoners van Ons Buitenhuis konden 

oefenen wat te doen en hoe te handelen in het geval van brand. Begeleiding en bewoners wisten nog 

van niets zodat er zo realistisch mogelijk kon worden geoefend.  

Na het avondeten stonden Ada en Caroline in de keuken (zij waren aan het werk die avond) toen de 

piepers afgingen: een melding van brand in de technische ruimte. Ada en Caroline zijn als een speer 

met een brandblusser naar boven gerend, waar ze een lachende Moos aantroffen. Ah gelukkig maar.. 

het is een oefening, niets ernstigs aan de hand. Snel werden de taken verdeeld en de ontruiming van 

het pand begon. Bewoners werden overal vandaan geplukt, sommige in hun onderbroek en anderen 

onder andere van het toilet en zelfs onder de douche vandaan. Alle bewoners verzamelde zich buiten 

op de parkeerplaats, behalve eentje.. waar was Dave?? Dave zat in het complot en was als slachtoffer 

gestrikt, een rol die hij heel overtuigend speelde. Dave was zogenaamd boven in de eetzaal de lamp 

aan het vervangen waarbij hij van de ladder is gevallen doordat hij onder stroom heeft gestaan. Hierbij 

zou hij zijn been hebben gebroken en zijn hoofd gestoten hebben. Gelukkig lag Dave ruim een uur 

veilig op afstand van de brand, dus werd er eerst verder ontruimd. Dave kon niet zelfstandig het 

gebouw verlaten, dus werd hij uiteindelijk door de brandweermannen met de hoogwerker vanaf het 

balkon in veiligheid gebracht. Dit was een heel spectaculair gezicht, de nodige foto’s en filmpjes 

werden dan ook door menig toeschouwer gemaakt.  

Tijdens de oefening liepen er meerdere observatoren waaronder ook Jade, Peter en Chiel rond die 

hetgeen er gebeurde goed in de gaten hielden. De brandweer heeft die avond met elkaar en de 

begeleiding geëvalueerd wat er goed ging en waar de verbeterpunten liggen. Op een later moment is 

er ook een evaluatiemoment geweest met de bewoners. Zij konden hierbij aangeven wat de oefening 

met hen deed en hoe ze deze hebben ervaren. Al met al een hele leerzame en spannende avond, 

waaruit een aantal goede verbeterpunten zijn gekomen. 

 

  



We hebben ook nog in de krant gestaan! Heeft u het al gelezen?  

  



Hollandse lekkernij 

Sinds kort hebben we een pannenkoekenteam, bestaande uit Dave die gelukkig weer goed ter been 

is      , Marijke, William en Wilfred. Zaterdag 5 Maart was het voor de eerste keer zover, Dave en Ada 

waren de gelukkige om ons van heerlijke pannenkoeken te voorzien. De bewoners hadden van tevoren 

aangegeven hoeveel en welke pannenkoeken ze wilden. Zo was er keuze uit naturel of met spek, appel 

of rozijnen. Dave had de boodschappen gehaald bij boerderij Landlust waar hij werkzaam is. Met 4 

pannenkoekenpannen hebben Dave en Ada in een uurtje zeker 50 pannenkoeken gebakken en die 

waren lekker! Op tafel stonden allerlei lekkere dingen om op de pannenkoeken te doen en iedereen 

heeft gesmuld. 

 

Groetjes van het pannenkoekenteam. 

 

 

  



Ramenzeemclub 

Hebben jullie de ramen van het pand al zien blinken? Een aantal vaders en Dave en zijn druk bezig 

geweest om dit voor elkaar te krijgen. Eerst even uitzoeken hoe zo’n telescoopzeem precies werkt en 

erna op een zaterdag met elkaar aan de slag. Al dat geboen heeft een heel mooi resultaat geleverd! 

Naast blinkende ramen bespaart het op jaarbasis een hele hoop kosten. Voorheen was het ramen 

zemen uitbesteed.  

     



De grote schoonmaak, hoe pak ik dit aan? Samen!  

Ben jij als ouder / verzorger er ook bij op de grote schoonmaak op zaterdag 18 juni van  10:00 tot 

12:30 uur? Alle appartementen eens grof onder handen nemen met elkaar! En erna aansluitend een 

lunch in het huisrestaurant.   

Schoonmaken kan een flinke klus zijn, het tussendoor bijhouden scheelt als je meerdere keren per jaar 

jouw huis een grote schoonmaakbeurt geeft. Om de grote schoonmaak iets gemakkelijker en leuker te 

maken gebruiken we hiervoor een leuk schoonmaakboekje! Hierin staan grote schoonmaakgeheimen 

tot kleine slimmigheidjes, alles is in dat boekje te vinden. In het boekje hebben we de grote 

schoonmaak ingedeeld per ruimte, zodat je eenvoudig kunt vinden waar je naar zoekt. Zodra jij dit 

boekje hebt doorgewerkt, is jouw huis helemaal schoon en fris! Dit boekje zal aanwezig zijn bij de grote 

schoonmaakdag. Erg handig om te gebruiken en af te vinken! Hieronder is alvast een sneakpeak te zien 

van een bladzijde uit het  boekje, wist jij dit allemaal al? En heb jij dit al in huis voor de grote 

schoonmaakdag? Graag inschrijven op het inschrijfformulier op de balie zodat we voldoende 

producten voor de lunch in huis kunnen halen. Zouden jullie dit vóór 1 Juni in willen vullen?  

Dank jullie wel!  

 

  



Boodschappenpakket 

Met zo’n grote hoeveelheid boodschappen dat wij doen met ons grote huishouden spaar je ook een 

hele hoop zegeltjes. We hebben dit keer gespaard voor een mooi boodschappenpakket. Samen met 

Rowan en Lisanne hebben we deze uitgepakt. Het zat vol leuke artikelen zoals op de foto te zien is! 

Dat komt wel op.  

 

  



Fietstocht op 11 juni 2022 
 

Evenals vorig jaar, komt er ook dit jaar weer een fietspuzzeltocht. Zaterdag 11 juni is de dag dat je mee 

kunt doen aan deze sportieve activiteit. De tocht van 25 km gaat door het hele Westland. Onderweg is 

er gelegenheid om even af te stappen en iets te nuttigen. De voorbereidingen voor dit gezellige 

evenement zijn al in volle gang! Het inschrijfgeld bedraagt € 10,- en komt ten goede aan de hobbykas 

voor de bewoners. Over het aanmelden, de starttijd en de inschrijving hoort u nog van ons. Voor nu is 

het belangrijk dat u de datum van 11 juni in uw agenda noteert. Doe gezellig mee en laat u van uw 

sportieve kant zien. Deze mooie fietstocht mag u niet missen. Na afloop van de tocht ontvangen wij u 

graag op het terras. Daar kunt u genieten van een heerlijk kopje koffie of thee met wat lekkers. Wij 

zien uit naar een zonnige dag met heel veel deelnemers.  

 

De sponsorcommissie 

 

 

  



Zing gezellig mee!  
 

Het Maasdijkse I Mellom koor komt bij ons optreden!  

U bent van harte welkom in ons restaurant! 

 

 

Wanneer:  Zondag 15 mei  

Tijd:   15.00 – 17.00 uur 

Locatie:  Stichting Ons Buitenhuis  

Korte Kruisweg 48 A8, Maasdijk 

 
 

Wij zorgen voor heerlijk kopje koffie of thee met een koekje. 

Andere consumpties zijn verkrijgbaar tegen betaling. 

 

 

Graag tot dan!  

Stichting Ons Buitenhuis  

 

 
 

 

 

 

 



 

Hallo allemaal,  

 

Ik ben Chayenne Ramadhin. Ik ben 21 jaar oud en woon in Rotterdam. Ik volg de opleiding 

Persoonlijke Begeleider Specifieke Doelgroepen hiervoor loop ik stage bij Stichting Ons Buitenhuis 

daarnaast werk ik in de GGZ in Rotterdam als woonbegeleidster. 
 

Opleiding hiervoor; 

Voor de opleiding Persoonlijke Begeleider Specifieke Doelgroepen heb ik de Helpende Zorg & 

Welzijn niveau 2 gedaan aan het ROC Mondriaan in Naaldwijk Een opleiding waar ik veel gezien 

en geleerd heb. Tijdens deze opleiding heb ik met ouderen gewerkt.  
 

Opleiding nu; 

Ik volg de opleiding Persoonlijke Begeleider Specifieke Doelgroepen niveau 4 aan het Albeda 

College in Rotterdam en ik zit in mijn laatste jaar. De opleiding is heel breed je kan vele kanten op 

denk maar aan; werken met gedetineerden, werken in de vrouwenopvang, werken op het AZC 

etc. Mijn opleiding houdt vooral in dat ik de cliënten/bewoners begeleid, dit kan van alles zijn, 

denk aan zelfstandig het eigen appartement schoonmaken tot aan zelfstandig afspraken maken. 

Ook is mijn hulp vaak nodig bij leuke dingen zoals; samen koken, spelletjes spelen, eigenlijk het 

bieden van een zinvolle dagbesteding.  

Ik ben midden maart ingestroomd bij Stichting Ons Buitenhuis, de doelgroep heeft mij zeer 

positief verrast. Ik heb voornamelijk met ouderen in een verzorgingstehuis gewerkt, dit is dan ook 

nieuw voor mij maar ik vind het ontzettend leuk. Ik heb heel veel stages gehad en ik kan zeggen 

dat ik het erg naar mijn zin heb bij SOB. 
 

Opleiding hierna;  

Als ik klaar ben met de opleiding Persoonlijke Begeleider Specifieke Doelgroepen wil ik graag 

verder studeren Ik heb me ingeschreven voor de opleiding Verpleegkunde aan de Hogeschool 

Rotterdam, hiervoor ben ik ook al aangenomen, ik start september 2022 met deze opleiding!!  

Ik ben dus nog wel even bezig met studeren. 

 

Hoe zit mijn dag eruit als ik vrij ben? 

Als ik vrij ben, ben ik vaak met familie en/of vriendinnen. Met familie doe ik vooral spelletjes en 

gaan we 1x in de 2 maanden met z’n alle weg voor een familieweekendje. Hier gaat dan ook 

iedereen mee van jong tot oud. Met vriendinnen houd ik het klein, vaak gaan we naar de stad en 

eten en/of shoppen, naar de bioscoop of we gaan bij elkaar op visite en koken, kijken we een film 

of praten we gezellig. Ik vind het soms ook wel fijn om even niks te doen en lekker alleen te zijn. 

Als ik zulke momenten heb lig ik vaak in bed, kijk ik wat op tv, Netflix, Videoland of HBO Max, 

gewoon even lekker tot rust komen.  

 

Dit was mijn stukje over mezelf. Ik hoop dat jullie het leuk vonden en dat het meer informatie 

heeft gegeven over wie ik ben en wat ik doe.  

 

Groetjes Chayenne.  
 

Even voorstellen...   

 

  



Even voorstellen...   

 
 
 

 
Hallo, 

 
Mijn naam is Heleen Bergwerff en mij is gevraagd mezelf voor te stellen.  
65 jaar vertellen in een kort stukje is best lastig maar ik ga het proberen. 

Met Gerrit ben ik 45 jaar getrouwd, we hebben 4 kinderen gekregen en hebben nu 6 kleinkinderen. 
Ons 3e kind is helaas op bijna 17 jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van een verkeersongeluk. 

Jaren van verdriet, chaos en niet weten hoe ik mijn leven weer op de rails kon krijgen volgden en 
uiteindelijk kwam er een doel;  

ik wilde coach worden en mensen begeleiden die te maken kregen met verlies of rouw. 
 

Nu ben ik dus NLP coach en daarnaast begeleid ik familieopstellingen wat  heel fijn is om te doen 
omdat daar veel inzicht en heling ontstaat. Toen Ons Buitenhuis in Maasdijk kwam had ik al direct 
het idee om daar vrijwilligerswerk te gaan doen. Voor mijn trouwen heb ik met kinderen gewerkt 

met een geestelijke beperking. Inmiddels heb ik kennis gemaakt met de bewoners van ons 
Buitenhuis en dat beviel me heel goed.  
De sfeer is fijn en ik voel me welkom. 

 
Ik vind het leuk om uiteenlopende activiteiten te doen bv; spelletjes, wandelen, fietsen, een 

eenvoudig uitje, maar ook waar nodig coachen of wat gesprekken voeren om verdieping te zoeken. 
Ik houd er niet zo van om me vast te leggen in vaste tijden. Vind het fijner om flexibel te zijn dus dat 

is even uit proberen of dat gaat werken. 
 

Tot nu toe ervaar ik het als heel leuk om in Ons Buitenhuis te zijn. De ideeën waar ik mee kom 
worden steeds enthousiast ontvangen dus dat is fijn. ik hoop in de toekomst mijn kwaliteiten te 

kunnen inzetten om een klein stukje bij te dragen aan het woonplezier van alle mooie mensen die in 
Ons Buitenhuis wonen. 

 
Groetjes Heleen 

 

 

 

 

 



Verjaardagenoverzicht personeel Ons Buitenhuis:  

Naam Geboortedatum 

Ada  09-01-1957 

Anneke  14-07-1958 

Caroline  08-12-1989 

Chiel  19-11-1956 

Debbie  29-06-1973 

Elly  05-01-1956 

Herman  04-02-1965 

Jade  28-07-1993 

Julia  15-11-1998 

Lennart  23-02-1991 

Patricia 16-03-1984 

Peter  22-05-1968 

Robbin  09-02-2002 

Tessa  10-02-1987 

Tosca  19-08-1992 

 

 

Verjaardagenoverzicht bewoners Ons Buitenhuis: 

Amin 03-11-1993 

Barry 23-05-1998 

Cynthia 04-06-1990 

Dave 25-07-1998 

Emily 10-03-1998 

Jim 30-12-1992 

Jorik  28-05-1990 

Kevin V. 18-09-1993 

Kevin Z. 14-10-1993 

Lisanne 07-12-2000 

Marco  03-05-1989 

Marijke  02-05-1993 

Marisa 25-08-1995 

Nick 06-05-1993 

Rick  22-04-1991 

Rowan 13-11-1990 

Sven 12-08-1996 

Vitoria 25-11-1997 

Wilfred 02-05-1993 

William 21-08-1996 

 

 


