Beste allemaal,
De koude dagen zijn weer aangebroken en dat is altijd even wennen.
In het donker opstaan en thuis komen….. bbrr… maar deze tijd van het jaar
brengt ook prachtige kleuren met zich mee, dat is toch elk jaar weer een
feestje om te zien!
Nu de herfst volop in ‘nabloei’ is maken we ons al op richting de feestdagen.
Vanaf november kan hier in huis niemand meer om de voorbereidingen van de
eindejaarstradities heen. Sinterklaasrijmen worden gemaakt, kerstmenu’s
worden bedacht, cadeaus worden gekocht en leuke spellen worden
voorbereid.
De donkere dagen nodigen ons uit om gezellig samen te komen met familie en
vrienden. Juist op deze momenten zouden we het liefst alles weer met elkaar
willen kunnen ondernemen. Daar duimen we ook voor maar het is even
afwachten hoe het er straks uit komt te zien, met velen of in een kleine groep.
Wat vast staat is dat we er iets moois van gaan maken!
De afgelopen tijd hebben een hoop activiteiten gelukkig doorgang kunnen
vinden. Van een ware vintagemarkt, het bezoeken van sprookjesbos De
Efteling tot aan een Halloweenfeestje.
Over de voorbereidingen van de feestdagen gesproken.. wij zijn nog op zoek
naar vaders of moeders die goed zijn in versieren.
Het huis dan wel he.. 😉 in kerstsferen om precies te zijn. Cees en andere
ouders zijn al eerder bezig geweest met het versieren…
Hmmm, wat zij versierd hebben is verderop te lezen.
Veel plezier met het lezen van deze nieuwsbrief!
Liefs

Casanova Cees
Onze casanova Cees is heel druk bezig geweest met het ‘versieren’ van de muren met een
likje (zeg maar emmers) verf op zowel de begane grond als op de eerste verdieping. Het eind
is bijna in zicht maar wat een klus is dit! Meerdere ouders en personeelsleden hadden met
elkaar eerder dit jaar twee muren op de begane grond geverfd maar in de hoeveelheid werk
hadden we ons wat vergist. Er leek geen eind aan te komen dus toen hebben we toch maar
een offerte opgevraagd bij een schildersbedrijf. Deze was zo prijzig dat Cees bereid was om
te komen schilderen. Meerdere bewoners gaven aan dat zij bij de huidige witte muren
moeten denken aan ziekenhuismuren en dat is natuurlijk niet de bedoeling. Jade heeft Cees
een paar uurtjes geholpen met schilderen maar toen het droog was waren er op haar geverfde
stuk al enkele strepen zichtbaar. Voor bepaalde klussen is beter om het bij een professional
te laten als Cees
Super bedankt Cees en andere helpers! We zijn er allen onwijs blij mee.
P.s. Gelukkig voor vrouwlief Jantine versiert Cees alleen muren.

Velen handen maken licht werk
Jullie hulp is meer dan welkom!! Om dit in goede banen te leiden zijn er 4 clubs waarvoor
jullie je kunnen inschrijven. De vier clubs zijn als volgt:
1. Ramenzeemclub
Elke 1ste zaterdag van elk kwartaal met twee personen alle ramen van het pand zemen met
een telescoop. Op jaarbasis bespaart dit zo'n 1300,- euro! Natuurlijk met na afloop een lekker
bakje koffie.

2. Onderhoudsclub
Op oproepbasis klusjes in en om het huis doen zoals een slot vervangen, ramen plakken of
een plafondplaat vervangen. Moeilijk inschatten hoeveel dit op jaarbasis bespaart maar het
gaat over een hele hoop geld!
3. Pannenkoekenclub
Elke 3de vrijdagmiddag van de maand om 15:00 uur pannenkoeken bakken voor alle
bewoners samen met 1 begeleider en 1 bewoner en erna gezellig mee-eten. De bewoners zijn
dol op pannenkoeken!!

4. Kookclub
Elke 2de zaterdag in de even maanden samen met 3 of 4 bewoners boodschappen doen, één
maaltijd koken en gezamenlijk dineren. Meerdere bewoners vinden het erg leuk om (beter)
te leren koken en onder jullie zijn er vast echte chef-koks te vinden.
De inschrijflijst hangt bij de entree. Er zit geen max aan het aantal inschrijvingen per club. Bij
meerdere inschrijvingen per club zal u minder frequent aan de beurt zijn.

Efteling
Zaterdag 4 september was het na heel lang wachten EIN-DE-LIJK zover: de dag van de Efteling.
Wat hebben we met z´n allen toegeleefd naar deze dag uit en wat hebben we er zin in!
De bewoners die meegaan verzamelen zich al op tijd in het restaurant. Amin kan helaas niet
mee vanwege een blessure en Marijke is helaas ziek. Herman en Julia gaan mee als de
begeleiding en Fred, Antoinet, Moos, Rien en Gerda zijn ook van de partij. Bepakt en bezakt
gaan we richting de bus die om 8.30 uur voor ons klaar staat. Buschauffeur Willem heeft zijn
gezin meegenomen. Ook heel gezellig!
Jade zwaait ons om 09.00 uur uit en we vertrekken richting Kaatsheuvel. Daar aangekomen
pakken we alle papieren die nodig zijn om in te checken. Daarna lopen we met z´n allen naar
een verzamelplaats en maken we afspraken. Groepjes worden gevormd en we kunnen het
park in.
Yiehaaa… We genieten van Droomvlucht, Fata Morgana, Symbolica, Wildwaterbaan en nog
veel meer. De waaghalzen onder ons stappen zelfs in Joris en de Draak, de Baron en de
Python. Brrrr… mij niet gezien. Om 12.30 uur staat de lunch klaar. Heerlijke broodjes, geheel
verzorgd door Fred en Antoinet. Iedereen heeft trek maar binnen de kortste keren is ook
iedereen weer vertrokken. Het park in, er is zoveel te beleven.
Om 18.00 uur staat de bus klaar om richting Maasdijk te rijden. Ondertussen gaat Julia bij
iedereen langs om de bestelling voor het eten op te nemen. We stoppen bij de gouden
driepoot, of terwijl de Mac Donald, in Maasdijk. Wat een feest! Er wordt heerlijk gegeten en
gelachen en rond de klok van 20.30 uur rijden we de Korte Kruisweg weer in. Een zeer
geslaagde dag. Met dank aan Willem de buschauffeur voor het ter beschikking stellen van de
bus en de maaltijd en dank aan Rainbow voor het sponsoren van de toegangskaartjes.
Groetjes,
Gerda Hofland

Vitis Welzijn op bezoek
Op 7 september rond koffietijd stond er een groep van 16 ouderen bij ons voor de deur.
Vanuit Vitis Welzijn gaat een groepje regelmatig bedrijven en andere interessante plekken in
de buurt af om meer over te weten te komen en nu waren wij aan de beurt. De hele groep
was erg nieuwsgierig want vele kende het pand nog goed als bankgebouw. Na een kopje koffie
met cake kregen zij van Jade en Caroline alles te horen over Ons Buitenhuis. Over de
verbouwing, de stichting en het reilen en zeilen van Ons Buitenhuis. Hierna was er tijd voor
vragen en hebben zij een rondleiding gekregen door het gebouw. Vooral de oude foto’s aan
de muur en de schilderijen werden erg interessant bevonden. Hierover konden zij de
begeleiding en de bewoners heel veel vertellen. Na de rondleiding werd er nog een lekker
kopje koffie geserveerd door de bewoners. We hebben nog even gezellig met elkaar kunnen
kletsen en toen was het alweer tijd om te vertrekken. Wat een leuke manier om elkaar wat
beter te leren kennen en verbinding met de buurt te krijgen.

Verzoekjes
Wie vindt het leuk om te helpen bij het versieren van het huis is kerstsferen?
Op zaterdag 11 december willen we versieren en het opruimen staat gepland op zaterdag 8
januari. Ouders die willen helpen kunnen een mailtje sturen naar Debbie via
debbie@stichtingonsbuitenhuis.nl.
Daarnaast zijn wij ook op zoek naar groen voor het maken van de kerststukjes.
Kent u iemand die dit heeft of heeft u zelf van alles? Laat het Tosca en Patricia weten via
tosca@stichtingonsbuitenhuis.nl en patricia@sichtingonsbuitenhuis.nl.
Als laatste een oproep voor leuke decoratie voor de gangen in groen of bruin, denk hierbij
aan schilderijen, vazen, bloempotten enz. Zo kunnen we Ons Buitenhuis nog wat leuker
aankleden. Dus als u iets over heeft, horen wij het graag!

Wie heb ik aan de lijn.. hallo.. hallo…
Bellen
Ons algemene telefoonnummer is: 0174 – 404 353.
Naar dit telefoonnummer kunt u altijd bellen als u graag de begeleiding, Caroline of Jade wilt
spreken.
Whatsapp
Het whatsapp nummer van de begeleiding is:
Het whatsapp nummer van Jade is:
Het whatsapp nummer van Caroline is:

06 82325477
06 82318211
06 82328797

Gelieve niet naar bovenstaande whatsapp nummers te bellen. De kans is er, als iemand op
dat moment niet werkzaam is, dat er niet opgenomen wordt. Als u naar het algemene
nummer belt gaan alle drie de telefoons over.
Mailen
Mailen is ook een mogelijkheid, alle medewerkers hebben een eigen mailadres met hun naam
gevolgd door @stichtingonsbuitenhuis.nl. Onze voorkeur gaat uit naar bellen. De
sponsorcommissie
heeft
een
eigen
mailadres.
Zij
zijn
bereikbaar
via
sponsor@stichtingonsbuitenhuis.nl.

Vintagemarkt
Het idee was ontstaan om een Vintagemarkt te houden.
Enkele ouders maakten plannen en hebben een oproep
gedaan om spullen te verzamelen en in te leveren bij Ons
Buitenhuis. Marktkramen worden gekocht en er gaan
weken van voorbereiding aan vooraf. Barry, Cynthia,
Dave, Kevin, Lisanne, Marijke, Rick, Rowan, Vitoria en
Wilfred doen op donderdagavond hun uiterste best om
vogelhuisjes, tafeltjes, kapstokken e.d. in elkaar te flansen
en er wat leuks van te maken. Jantine en Antoinet
sorteren de kleding en andere snuisterijen. Allemaal voor
de verkoop op 25 september. Wat hadden we er zin in!!!!
Op 25 september waren ouders al vroeg in de weer om alles uit te stallen, koffie te zetten en
er iets gezelligs van te maken. In het kader van Nationale Burendag hingen we de slingers op
en is er gratis koffie en thee verkrijgbaar voor een gezellig samenzijn met de omgeving. Wat
een feest. Het weer werkte mee deze dag en iedereen had een glimlach op z’n gezicht. Om
10.00 uur stonden de eerste mensen al aan het hek om de mooiste items te scoren. Het werd
drukker en drukker. De WOS Radio belde voor een rechtstreeks interview en het AD vroeg
zijn lezers, in een krantenartikel, om naar Maasdijk te komen.
We verkochten kleding, schoenen, tassen, cadeauartikelen, speelgoed, sieraden, bloemen en
planten, zelfgemaakte koekjes, jam en cake. Er was voor ieder wat wils en ook van het terras
werd goed gebruik gemaakt. Moos bakte de hamburgers en wie zin had in een broodje, kon
bij hem terecht. Ook waren er volop poffertjes te koop. Joke stond achter de kraam en kreeg
assistentie van Rick. Kevin Z. zorgde voor de muziek. De Vintagemarkt was een groot succes.
Aan het einde van de dag waren we dolgelukkig dat het zo goed was verlopen.
Heel hartelijk dank aan een ieder die hieraan heeft meegewerkt, maar bovenal een woord
van dank aan alle sponsoren.
Met vriendelijke groet,
Gerda Hofland

Borrelavond
Vrijdag 29 oktober werd er een borrelavond georganiseerd voor de ouders/verzorgers en
personeel van Ons Buitenhuis. Rond een uur of 8 kwamen de ouder(s) en verzorger(s) langs
om te borrelen. Hierbij kon iedereen elkaar beter leren kennen en lekker kletsen. Wij kijken
terug op een super geslaagde avond!

Beauty avond
Even heeeeerlijk ontspannen tijdens de beautyavond! Voor alle bewoner die wilden, waren
er maskertjes, konden de voetjes ondergedompeld worden in een voetenbadje en hun nagels
konden worden gelakt! Het was een geslaagde avond en iedereen was weer even zen!

Bella Italia
Vrijdag 8 oktober was Ons Buitenhuis omgetoverd tot een Italiaans restaurant. Als
voorgerecht hadden we heerlijk tapas, zoals tomaat met mozzarella, kaasjes, worstjes,
olijven en andere lekkernijen. Hierna konden de bewoners kiezen tussen lasagne, pasta
pesto of van beide een beetje. Als toetje hadden wij zelfgemaakte Tiramisu van Ada.
Nadat we gegeten hadden was er door Ada nog een leuke Italiaanse quiz georganiseerd. Het
was een leuke avond en iedereen zag er mooi gekleed uit!

Plankje Plezier.. of toch liefde?
Woensdagavond 20 oktober hebben de bewoners hun smaakpupillen aan het werk gezet voor
het concept ‘Plankje Plezier’. ‘Plankje Plezier’ is de naam die we hebben gegeven aan door de
bewoners zelfgemaakte friet met een topping van stoofvlees geserveerd op een houten
plankje. Deze avond resulteerde in veel plezier bij de bereiding en een mond vol plezier bij
het eten.
Plankje Plezier kan de naam worden van het nieuwe initiatief waarbij de deelnemers van Ons
Buitenhuis zich mogen inzetten bij het bereiden en uitgeven van de gerechten in een
foodtruck en/of het restaurant.
Hoewel er maar vier bewoners mee zouden helpen in de keuken, hebben er zeker zes zich
ingezet om deze plankjes te bereiden. Ook de rest van de bewoners kwamen aandachtig bij
de keuken kijken wat zich hier afspeelde. Ze zagen een geoliede machine aan het werk, want
elke deelnemer had zijn eigen taak in de keuken, die ze met passie uitvoerden. Vooral het
plezier wat ze hierin hadden was niet te missen! Uiteraard werd er tussen twee deelnemers
weer even de mannelijkheid getest door het eten van een rood pepertje.
Na de bereiding konden de bewoners aan tafel, met voor zich een mooi opgemaakt plankje
met twee gerechtjes, verbonden door gezonde boontjes en voor de sier een rood pepertje
(dus niet om op te eten!!). Het ging om de gerechten ‘Plankje Liefde’ (rood gekleurde topping)
en ‘Plankje Plezier’ (geel gekleurd topping).
Over welk gerecht het lekkerst was, waren de meningen verdeeld. Echter, iedereen was het
met een ding eens; beide gerechten zorgden een plezier in de mond en liefde in de buik.
Zo zei zelfs een bewoner; ‘Normaal doe ik altijd overal saus op, maar dit is zo lekker dat ik
geen saus meer nodig heb’, de anderen
beaamde het. Daarom werd er besloten
dat beide gerechten op de kaart moeten komen te staan. Dit verhaal wordt vervolgd…

Even voorstellen...
Nu alle nieuwe medewerkers voorgesteld zijn leek het ons leuk om de medewerkers van het
eerste uur nader aan jullie voor te stellen. In deze nieuwsbrief Elly en Jade.

Beste nieuwsbrieflezers,
Mij is gevraagd iets over mezelf te vertellen voor deze nieuwsbrief, welnu...ik ben Elly, 65
jaar oud en getrouwd met Anton Smit. Wij hebben 3 kinderen en 9 kleinkinderen. Veertig
jaar geleden zijn wij vanuit Zeeland in s-Gravenzande neergestreken en wonen daar nog
steeds met plezier.
Na de basisschool heb ik de huishoudschool gedaan en daarna mijn INAS diploma behaald.
Het Mavodiploma heb ik later in deeltijd behaald, wat toen de moedermavo heette. Ik heb
gewerkt in de thuiszorg, daarna een paar jaar bij een handelskwekerij in de potplantjes en
de laatste twintig jaar bij de Maasdijkse supermarkt als caissière en klantenservice
medewerkster.
Nu dus alweer anderhalf jaar bij Stichting Ons Buitenhuis waar ik de huishouding doe. Ik
hoop het tot mijn pensioen met plezier te kunnen blijven doen.
Mijn hobby’s zijn fietsen (elke werkdag naar de Maasdijk en weer terug), mooie boeken
lezen, zo nu en dan een breiwerkje, wat digitale klusjes zoals fotoboeken maken, een enkel
spelletje enz...Ook gaan we er sinds kort graag met de camper op uit.
Dit was in het kort iets over mij. Mochten er nog vragen zijn, schroom niet ze me te stellen.
Elke werkdag ben ik in de ochtend present bij Ons Buitenhuis.
Groetjes,
Elly

Beste lezers,
Ook ik mag wat meer over mijzelf vertellen! Ik ben 28 jaar oud, geboren in Schiedam en op
mijn 4de verhuisd naar het Westlandse dorpje Ter Heijde. Erg leuk om op te groeien zo dicht
bij zee! Inmiddels woon ik alweer 9 jaar op mijzelf, eerst in Ter Heijde en tegenwoordig in
Monster. Ik heb 2 naaktkatten, wat de eerste bewoners wel hebben meegekregen😉
Mijn hart voor zowel de zorg als het ondernemen klopte al vroeg. Toen ik nog jong was, zo’n
jaar of 8, had ik een klein ‘bloemenwinkeltje’ (lees: moeders kampeertafel) onderaan de
strandtrap van Ter Heijde genaamd DE BLOEMENVLAM. Hier verkocht ik allerlei plantjes
welke ik inkocht bij Westlandse tuinders (en het was ook wel is stiekem onkruid uit moeders
tuin). Helaas was de verkoop niet alle weken even succesvol dus elke week waren er wel
plantjes over. Deze planten bracht ik naar de bewoners van het verzorgingstehuis om de
hoek. Toen ik mijn eerste voetstapjes deed in dit verzorgingstehuis dacht ik wat een fijne
sfeer en wat leuk om voor deze mensen iets te kunnen betekenen!
Zo vond ik op latere leeftijd (ondertussen alweer 14 jaar) opnieuw mijn weg naar datzelfde
verzorgingstehuis om daar te solliciteren. Yeah ik werd ook nog aangenomen! Zo mocht ik in
de ochtend schoonmaken, achter de kassa in het boodschappenwinkeltje en in de middag
helpen in de keuken. Bij tijd over mocht ik met de bewoners een ommetje maken of een
spelletje doen. Wat een wereldbaan! Bij dat bedrijf wilde ik graag blijven werken en dat
deed ik ook alle jaren naast mijn studies.
Op veel verschillende locaties heb ik altijd met veel plezier gewerkt en allerlei leuks mogen
opzetten; winkels en restaurants en trainingen verzorgen. Ook mijn stages en
afstudeeropdracht heb ik bij dit bedrijf mogen doen. Na mijn HBO studie Small Business &
Retail Management ging ik als manager aan de slag bij luxe zorghotel in Den Haag. Toen dat
werd overgenomen door een ander bedrijf was ik opzoek naar een nieuwe uitdaging en dat
werd me er een: Ons Buitenhuis!
Wat een geweldige plek om te mogen werken. In huis hangt altijd een positieve sfeer, lieve
bewoners en fijne collega’s om mee samen te werken. Ook de ouders, verzorgers en het
bestuur maken het huis uniek.
In mijn vrije tijd ben ik voornamelijk ‘druk’ met genieten van het leven. Winkelen, terrassen
en leuke steden bezoeken, feesten met vrienden, vriendinnen en familieleden, reizen naar
mooie bestemmingen en ondernemen. Ook word ik altijd erg blij van dansen, dit doe ik dan
ook al vanaf mijn 4de!
Ik ben vooral erg benieuwd naar jullie! De deur staat dan ook altijd open voor een kopje
koffie of thee. Voel je welkom.
Graag tot ziens,
Jade

