
 
 
 
 
 
 

Beste allemaal, 
 

De 6de Ons Buitenhuis nieuwsbrief alweer! Wat gaat de tijd toch snel voorbij… 
Al meer dan 1,5 jaar ‘werk’ ik bij Ons Buitenhuis. Tussen haakjes want als 
ik google naar de betekenis van werken dan komt daar het volgende uit:  

Arbeid verrichten, lichte vorm van zwoegen…  
Als ik voor mijzelf spreek voelt het werken bij Ons Buitenhuis niet 

als zwoegen. Natuurlijk maken we wel is veel te lange dagen, een overuur hier 
of daar is ons ook niet vreemd maar zwoegen klinkt als iets negatiefs en dat is 

het ‘werken’ hier allesbehalve! 

 

Weet u waar de naam van de stichting voor staat?  
Ons als in vanuit de ouders opgericht.  

Buitenhuis als in een (t)huis buiten het ouderlijk huis.  
Zo met de tijd is Ons Buitenhuis voor mij toch ook Mijn Buitenhuis geworden, 
mijn tweede thuis. Niet doordat ik hier wat aantal uurtjes doorbreng per week 

maar door de fijne sfeer die er hangt. Stiekem ga ik ervan uit dat dit voor de 
medewerkers niet anders voelt.  

 

Eindelijk kunnen verschillende activiteiten doorgang vinden.  
Vanuit de begeleiding, de crea-club en de sponsorcommissie zijn er volop leuke 

activiteiten georganiseerd. Hierdoor worden jullie waarschijnlijk 
ook steeds meer ‘kind aan huis’ en gaat de naam Ons Buitenhuis ook steeds 
meer voor jullie op. Jullie zijn welkom, drink een op zijn Westland gezegd ‘ 

bakkie’ in het huisrestaurant  met het personeel, bewoners of anders.  
 

                    
Veel leesplezier gewenst! 

Liefs 
   
   
  
  
 
  
 



 
Blacklightparty 
We keken er al een tijdje naar uit maar op 24 april was het zover…. BLACK LIGHT 

PARTY. Dit hield in witte kleding, neonarmbanden en neonbrillen, goede muziek aan 

(stiekem iets harder dan normaal) ennnnnn….. dansen maar! Er waren lekkere 

snoepjes, hapjes en drankjes en de ruimte was leuk versierd. Het was een hele 

gezellige avond met elkaar.   

  



 
Koningsspelen  
Niet op 30 april (het zit bij ons nog zo in ons systeem) maar op 27 april werden de 
jaarlijkse koningsspelen georganiseerd. Hierbij hebben de bewoners in groepjes 
verschillende spelletjes gedaan in hun mooiste oranje outfit! Dit waren 
bijvoorbeeld estafette lopen, korfballen, waterflessen omrollen en koekhappen.    
Het was een warme dag dus er was voldoende oranje limonade aanwezig. Ook 
ouders hebben ons geholpen deze dag. Dit was erg fijn!  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Beautyavond  
Wie mooi wil zijn moet….  Auw, nee daar doen wij niet aan mee. Wie mooi wil zijn 
kan lekker relaxt met de voeten in een voetenbadje op 31 mei. We hebben met 
een aantal dames en heren een heerlijke beautyavond gehouden. 
Gezichtsmaskers (herkent iemand Tosca nog?!), gezicht- en handcrèmes en 
nagellakjes kwamen eraan te pas. Spiegeltje spiegeltje aan de wand….     
  



Wandeltocht 
Tweede Pinksterdag, maandag 24 mei was het zover… de wandeltocht! Er was te 
kiezen voor de 5 of de 10 km. De tocht werd georganiseerd door de 
sponsorcommissie. Iedereen had er heel veel zin in en was er klaar voor. De tocht 
was uitgestippeld en de vragen stonden op papier. De organisatie was top. 
Alleen……..het weer. We hoopten op een droge dag en een lekker zonnetje want bij 
alle activiteiten van Ons Buitenhuis schijnt tot nu toe volop de zon (uhum..) Helaas 
pakte dat anders uit. Gelukkig waren de meeste lopers niet van suiker (alleen onze 
gedragsdeskundige Caroline wel) dus om 11.00 uur startten de eerste wandelaars. 
Halverwege de tocht stond aan de Lange Kruisweg 88 koffie en thee met wat lekkers 
klaar, was dat niet toevallig het ouderlijk huis van onze Wilfred? Sommige 
wandelaars kwamen “verregend” aan en anderen pauzeerden wat langer om de 
regen te ontwijken. Het mocht de pret niet drukken. Alle wandelaars hadden het 
erg naar hun zin. Onderweg werden de vragen fanatiek beantwoord en werd en 
zelfs nog gezongen. Ondanks het weer was het een geslaagde dag. Na afloop was 
er voor iedereen een broodje en een presentje. De winnaars van de prijsvraag 
hebben hun prijs inmiddels ontvangen. De familie Valstar (Lisanne) had de 1e prijs. 
Alle vragen goed beantwoord! Geweldig. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Even `bijtanken` en opwarmen in de kantine op het bedrijf van Wilfred z´n ouders. 
 
 
 
 
 
 



Jungle party  
Zaterdag 19 juni werd het huisrestaurant omgetoverd tot een ware JUNGLE. Bij dit 
thema was het de bedoeling dat iedereen in een jungle outfit kwam zoals 
bijvoorbeeld een dierenprintje of iets groens. Hier heeft iedereen zich ook erg 
goed aan gehouden!!  
Van 20:00 uur tot ongeveer 21:15 uur hebben onze Dj’s Barry en Kevin Z gedraaid. 

Hierna kwam DJ Timber (vriend van Robbin) draaien tot 22:30 uur. De avond was 

erg gezellig en iedereen heeft genoten. Robbin had dit feestje georganiseerd om 

haar stageperiode af te sluiten. Gelukkig kunnen we nog langer van Robbin genieten 

want zij is in dienst gekomen als Persoonlijk Begeleidster. Robbin heel erg bedankt 

voor jouw inzet tijdens jouw stageperiode!  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TUINFEEST 
In juni bestonden we 1,5 jaar en dat was een hele goede reden voor een feestje met 

de ouder(s) en verzorger(s). Het Tuinfeest werd op 25 juni georganiseerd. Het idee 

achter het tuinfeest was om alle bewoners te laten stralen en in hun kracht te 

zetten. We gaan het niet meer over het weer hebben want dat konden we stiekem 

al een beetje voorspellen in het regenachtige Nederland. ’s Middags waren 

bewoners en begeleiding druk bezig met alles klaar te zetten. Vanaf 15.00 uur 

kwamen alle genodigden langzaam binnen druppelen (toepasselijk😊). Er werd 

gestart met een voetbaltoernooi. Het voetbaltoernooi is georganiseerd door de 

voetballiefhebbers ons de bewoners. Aan alles was gedacht, hesjes, goede bal, 

fluitje, rode en gele kaarten. Een scheidsrechter welke de spelregels kent had 

handig geweest, sorry Jade! Zowel de ouder(s) als verzorger(s) als de begeleiding 

flink werden in gemaakt door de bewoners, dit neigt naar een revanche.  Daarna 

kregen we dansjes te zien, een boks training, spinnende jongens, 

een wasophangwedstrijd, yogales en we kregen een muzikaal concert van 

Wilfred. Ook de moodboards die veel bewoners hadden gemaakt om te laten zien 

wat hen typeert, hun tekenkunsten of wat ze leuk vinden om te doen, waren 

tentoongesteld. Allemaal onder het genot van heerlijke patatjes, saté, drankjes en 

de gezellige muziek van onze Dj’s. Daarnaast was er de mogelijkheid om  de 

(regen)dans te doen en mee te zingen. Het doel was om alle bewoners in het 

zonnetje te zetten en hun talenten en vaardigheden te laten zien.  We kunnen wel 

zeggen dat dat geslaagd is. Het was hun dag om te shinen! Alle bewoners zijn trots 

op wat ze hebben laten zien en genieten erg na. Dus allemaal hartelijk bedankt voor 

jullie komst en de deelname aan de activiteiten! Vooral een Shout-out naar alle 

stoere lenige mannen die meededen aan de yogales!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Schuitvaren  

Wat doen we toch een hoop leuks! Op zondag 4 juli gingen de bewoners 
schuitvaren. Een echte Westlandse activiteit.  Om 11:00 uur voeren we weg en 
gingen we een rondje door het Westland. Met muziek en wat lekkers hielden de 
bewoners dit zeker wel vol. Aan het begin was het heerlijk weer (aha toch een 
activiteit met zon!) maar later op de dag werd dit helaas wat minder maar dit kon 
de pret zeker niet bederven.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

De sponsorcommissie aan het woord… 

De sponsorcommissie is sinds kort gesplitst in twee groepen. Zo zullen Fred 

Zuidgeest, Cees Voogt en Peter Hofland zich gaan focussen op het binden van 

sponsoren aan de stichting. Gerda, Jantine, Antoinet en Rien worden onderdeel 

van ‘de crea-club’ en zullen o.a. de knutselavonden voor hun rekening nemen.  

 

De creaclub aan het woord… 

De wandeltocht van 2e pinksterdag viel letterlijk in het water. De opbrengst van 
deze tocht is voor een verassingsuitje voor de bewoners. We kunnen nog niets 
verklappen maar het is iets waar de bewoners heel graag naar toe willen!  
Na de zomerstop beginnen we op 26 augustus weer met de knutselavonden op de 
donderdagen. 
 
Tromgeroffel… we hebben weer iets leuks bedacht! Op 25 september (nationale 
burendag) staat er een markt op het programma. Het betreft voor het grootste 
gedeelte een VINTAGE markt. De uitnodiging volgt nog maar bij deze blok alvast 
uw agenda. Wij zijn op zoek naar goede tweedehands spullen. Hierbij kan u 
bijvoorbeeld denken aan kleding, schoenen, tassen, boeken of speelgoed. Ook 
komt er een kraam met zelfgemaakte etenswaren zoals vruchtenjam, cake en 
koek. Misschien zijn er meer ouders of verzorgers die zelf leuke ideetjes hebben 
voor de verkoop. Vrijdag 6 augustus zijn wij aanwezig in Ons Buitenhuis van 19.00 
- 21.00 uur. Iedereen is dan welkom om spullen te brengen of ideetjes aan te 
dragen voor de vintagemarkt.   
 

Met vriendelijke groet, 

Gerda, Jantine, Antoinet en Rien 

 

De sponsorcommissie is bereikbaar via: 

sponsorcommissie@stichtingonsbuitenhuis.nl 
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Berichtje vanuit Ons Buitenhuis… 

Talenten van de ouder(s) en verzorger(s) 

Vanuit een praatje hier en daar en de laatste ouderbijeenkomst kwamen goede 

ideeen om de ouders en verzorgers meer in te zetten. Er werden goede ideeen 

aangedragen zoals het oprichten van een onderhoudsclub en een ramenzeemclub. 

Super fijn dat jullie zo enthausiast zijn en dat jullie iets willen betekenen om er een 

nog fijner thuis van te maken. Daarnaast besparen we er natuurlijk ook geld mee. 

Het laten zemen van de ramen kost toch al gauw zo’n 1.000 euro per jaar. (zo’n 

prachtig mooi pand heeft dus blijkbaar toch ook een nadeel, we hebben ook zoveel 

ramen). Hoe fijn als we dit met elkaar kunnen doen zodat de stichting eerder 

financieel gezond is. Ook het idee van een groepsapp en kleine appgroepjes kwam 

voorbij. Om alles goed neer te kunnen zetten wordt er eerst vanuit de stichting een 

plan gemaakt om deze de volgende ouderbijeenkomst met elkaar door te nemen. 

We kunnen dan met elkaar kijken wie op welk gebied iets zou kunnen en willen 

betekenen.  

 

Zondagavond 

De afgelopen twee maanden zien we dat er weinig bewoners mee-eten en thuis zijn 

op de zondagavond. We hebben er daarom voor gekozen om (in ieder geval de 

aankomende periode) de late dienst te schrappen. Dit houdt in dat er in het vervolg 

één begeleider werkzaam zal zijn op de zondagavond (de slaapdienst). Zodra 

bewoner (of jullie) er van op de hoogte zijn dat bewoner zondagavond niet 

meedineert is het voor de begeleiding erg handig om hier zo snel mogelijk van op 

de hoogte te zijn. Bewoner kan dit aangeven op de presentielijst diner welke in het 

huisrestaurant hangt. Mochten we namenlijk van te voren zien dat er toch meer 

bewoners thuis zijn dan een begeleider aan kan dan kunnen we van te voren een 

extra dienst inzetten. De vrijgekomen uren zullen op een ander moment ingezet 

worden.  

  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gratis sponsoren 

Als Stichting zijn wij aangemeld op SponsorKliks. Hierdoor kunnen 

jullie (en bekende van jullie) GRATIS de Stichting sponsoren. Als we 

met elkaar ons best doen om het verder te verspreiden kunnen we er 

een flink bedrag mee ophalen om zo een deel van de inboedel te kunnen 

afbetalen.  

Hoe werkt SponsorKliks?  

Download de SponsorKliks app en kies voor; Stichting Ons Buitenhuis. 

Bestel online, via de SponsorKliksapp, bij bedrijven als Bol.com, 

Greetz.nl en Booking.com en nog vele andere! De Stichting ontvangt 

hiervoor een percentage van het aankoopbedrag.  

 



 

 

 

 

 

 

 

HAPPY BIRTHDAY TO YOU…. 

 

 

 

Gevierde verjaardagen 

 

Wilfred Hofland      2 mei  28 jaar        

Marijke Tettero       2 mei  28 jaar              

Marco v. Holstein  3 mei  32 jaar                

Nick Leder             6 mei  28 jaar              

Barry Sebel              23 mei   23 jaar                                      

Jorik Broch              28 mei   31 jaar 

Cynthia Zuidgeest     4 juni   31 jaar 

Debbie Toussain     29 juni   48 jaar 

 

 

Aankomende verjaardagen 

Anneke Vellekoop 14 jul   63 jaar                            

Dave vd Akker   25 jul   23 jaar 

Jade v Bodegom  28 jul   28 jaar 

Tosca Tieleman         19 aug  29 jaar     

Marisa Mostert         25 aug  26 jaar 

Kevin Voogt         18 sept 28 jaar 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

   
Hallo lieve allemaal, 

 
Wat leuk, ook ik mag mijzelf nu eindelijk eens wat uitgebreider voorstellen. De 

nieuwste collega's zijn allemaal aan de beurt geweest om zich voor te stellen en 
nu zijn om de beurt degene aan de beurt die al werkzaam waren ten tijde van het 

uitkomen van de allereerste nieuwsbrief. 
 

Tja, wat zal ik eens over mezelf vertellen :-) Verhalen zat om te vertellen maar die 
komen nog wel een keer op gezelliger momenten tijdens een hapje en een drankje 

met elkaar. Ondertussen wordt het weleens tijd om elkaar allemaal wat beter te 
leren kennen in een meer normale setting. Ik kijk er nu al naar uit! 

 
In het kort: Debbie, 47 jaar (ondertussen alweer 48… zucht..) gezegend met een 
mooie lieve dochter van 17 jaar. Ik ben geboren en getogen in Delft. Tussendoor 

heb ik een uitstapje gemaakt van 9 jaar naar Spanje. Ik heb daar heerlijk gewoond 
en genoten van al het moois dat Spanje te bieden heeft.  Mijn dochter is een 

Spaanse. Zij is daar geboren en toen zij 6 jaar was (2010) zijn wij terugverhuisd 
naar ons mooie Nederland. Voor mijn vertrek naar Spanje heb ik 10 jaar lang met 

veel plezier bij het toen nog hetende Craeyenburg in Nootdorp gewerkt. 
(later Ipse de Bruggen)  

 
Daar heb ik de interne opleiding Z Verpleegkundige behaald. Na mijn uitstapje 

naar Spanje mocht ik weer terugkomen bij Ipse de Bruggen. Ik heb er toen weer 
10 jaar gewerkt waarvan de laatste 7 jaar als coördinerend 

begeleider. Op deze woonlocatie waar 12 bewoners woonachtig waren gaf ik 
samen met de manager sturing aan een team van 12 medewerkers. Dit was een 

hartstikke leuke tijd waar ik met plezier op terugkijk. In 2018 heb ik na 2 jaar 
studeren op de Hogeschool Ede de studie Social Work (HBO) behaald en hierna 
ben ik een andere baan gaan zoeken en die vond ik dankzij een tip van Tosca bij 

Ons Buitenhuis! 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.dggiethoorn.doopsgezind.nl%2Fnieuws.php%3Fnr%3D35453%26stuurdoor%3Dnee&psig=AOvVaw1N19jTnXttZMUrAmYi69d1&ust=1587830131353000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJjp1OG2gekCFQAAAAAdAAAAABAE


Ondertussen werk ik er nu 1.5 jaar en ik ben oprecht blij om bij Ons Buitenhuis 
te mogen werken! Ik voel me helemaal thuis in het Westland en bij Ons 

Buitenhuis! 
 

In mijn vrije tijd ben ik voornamelijk druk met het ondernemen van allerlei leuks. 
Zo vermaak ik mijzelf met o.a. het maken van muziek. 

Sinds 6 jaar speel ik in een boerenkapel genaamd Dameskapel 3igenwijs uit 
Delft. Ook mijn dochter speelt in deze band. Ik ben slagwerker en mijn dochter 

speelt trompet. Wij spelen veelal op dweilfestivals, carnavalsavonden en 
regelmatig worden we uitgenodigd voor feesten en partijen waar 

we dan iedereen verblijden met onze feestelijke muziek. We zijn zelfs 2 x 
Nederlands kampioen dweilorkesten in de leutklasse geweest. Hier zijn wij als 

band erg trots op! 
Voor nu het wel even belangrijkste wat er over mij te vertellen is, de rest komt wel 

een keer op een later moment😊 

 

Liefs Debbie 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hallo allemaal! 
 

Mijn naam is Naomi. Ik ben 21 jaar oud en ik kom uit ‘s-Gravenzande. Sinds vorig 
jaar heb ik mijn diploma behaald voor de opleiding Sociaal Maatschappelijk 
Dienstverlener niveau 4 en heb zin om mijn avontuur bij Ons Buitenhuis te 

beginnen! Vanaf mei zullen jullie mij af en toe tegenkomen. Mijn hobby’s zijn 
sporten, shoppen en uiteten gaan. Ik kijk er naar uit om iedereen te ontmoeten en 

te leren kennen. 
 

Groetjes Naomi 
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