Beste allemaal,
De kerst en de jaarwisseling zijn al weer voorbij. Een bewogen jaar hebben we
achter ons gelaten en het nieuwe jaar is al weer een aantal dagen onderweg.
Een nieuw jaar waarin we hoopvol uitzien naar het ‘normale’.
Een jaar met nieuwe uitdagingen om de zorg voor de bewoners te laten
groeien en de onderlinge band die we met elkaar hebben te versterken.
Samen ons inzetten voor een veilige en sfeervolle leefomgeving.
Samen werken aan een huis waar het voor elke bewoner fijn wonen is.
Wij gaan deze uitdagingen in dit nieuwe jaar weer graag samen met jullie aan!
In deze nieuwsbrief een terugblik naar alle leuke activiteiten die doorgang
hebben kunnen vinden. Zoals het maken van de griezelig lekkers met
Halloween, en actief sintspel en de sfeervolle kerst en jaarwisseling. Daarnaast
hebben we ook een hoop geleerd bij de brandweer info avond en met het
spel ‘Over de streep’.
Wij wensen jullie een gezond, gelukkig en inspirerend 2022 toe!

Veel plezier met het lezen van deze nieuwsbrief!
Liefs

Halloween
Op zaterdag 23 oktober was er een Halloween activiteit: Halloween cup cakjes bakken... dat
was smullen! Die dag waren er weinig bewoners in huis dus met een klein clubje zijn we aan
het bakken gegaan en het eindresultaat mocht er zeker zijn!!! Wat een prachtige cakejes
hebben wij voor iedereen in huis gemaakt.
Marisa en Rick hebben het beslag gemaakt. Zo werden het prachtige roze, groene en gele cup
cakejes. Barry en Vitoria verzorgden de decoratie op de cakejes. Zij hebben met marsepein
allerlei spookjes gemaakt voor op de cakejes. Het opeten was stiekem nog leuker dan het
maken!

High tea
Zaterdag 12 november was het zover… De High Tea voor de
bewoners! Wij, Gerda en Joke hadden ons aangemeld als
vrijwilliger om te helpen en daar hebben wij zeker geen spijt
van.
Anneke had vandaag de leiding en onze komst was geweldig
voorbereid. Alle attributen waren verzameld en het lekkers
was ingekocht. Wij konden direct aan de slag met sandwiches
maken, tafels dekken, servetten vouwen en etagères vullen.
Aan alles was gedacht. Taart van de bakker, heerlijke chocolade,
brownies, spiesjes met tomaat/mozzarella en allerlei soorten hartige sandwiches. En
natuurlijk niet te vergeten…thee! Veel thee. Terwijl wij een en ander voorbereidde was
Anneke vooral heel druk met alle telefoontjes die zij van bewoners kreeg en waar zij actie
op moest ondernemen, onze aanwezigheid was dus zeker niet voor niets.
Als vrijwilligers mochten wij met de bewoners meegenieten van deze heerlijke high tea.
Natuurlijk keken wij met een schuin oog ook naar de intocht van de Sint. Gerda was zo
creatief geweest om van de vragenkaartjes die aan de theezakjes hangen, leuke kaartjes te
maken. Deze lagen op tafel en gaven heel veel gespreksstof voor iedereen. Het was echt
super leuk om op deze manier elkaar allemaal nog beter te leren kennen. Na 1,5 uur
smikkelen en smullen waren de tafels nog niet leeg maar had iedereen echt wel genoeg.
Rick nam het woord en bedankte ons als vrijwilligers voor onze hulp en de gezelligheid. Wij
werden beloond met een hartelijk applaus. Onze dag kon niet meer stuk!
Wil je ook eens nader kennis maken met de bewoners? Of genieten van lekkers? Of andere
ouders beter leren kennen? Meld je dan aan als er een oproep wordt gedaan, het is echt
heel gezellig en zorgt bij iedereen voor blije gezichten!
Gerda (moeder Lisanne) & Joke (moeder Dave)

Brandweer
Op 15 november hebben de bewoners en het personeel een informatieavond van de
brandweer Maasdijk (en Moos niet te vergeten van de brandweer Naaldwijk) gehad. De
brandweer was met 4 personen aanwezig en had allerlei spullen meegenomen, denk daarbij
aan een brandweerpak of bijvoorbeeld een zuurstoftank. Een van de brandweerlieden trok
het brandweerpak ook aan, zodat de bewoners konden zien hoe zo iemand eruit ziet. Als er
dan een keer echt brand zou zijn hopen we dat de bewoners er niet of minder van schrikken.
Daarnaast hebben de brandweermannen en vrouw ons uitgelegd wat er gebeurt als er een
brandmelding bij de Regionale Alarm Centrale binnenkomt. Ze hebben ook uitgelegd wat wij
kunnen doen om hen goed te helpen bij brand. Daarbij benadrukte ze dat het erg belangrijke
is dat iedere bewoner zich aan- en afmeld bij de begeleiding. Als er dan brand is, weet de
begeleiding en de brandweer wie er aanwezig is in het pand en kan er sneller op de juiste
manier worden gehandeld. Om te ervaren wat je kan zien als er rook is, kregen we een doek
voor onze ogen, resultaat: je ziet heel weinig.
Bewoners en begeleiders kregen alle ruimte om vragen te stellen aan de brandweer en deze
werden ook uitgebreid beantwoord. Al met al was het een hele nuttige, leerzame en leuke
bijeenkomst!
Hartelijk dank Moos voor het organiseren van deze avond.

Film- en spelletjesavond
Op 27 november hebben een hele gezellige avond gehad. We zijn de avond gestart met
tafeltennissen, tafelvoetballen en sjoelen. Wat later op de avond hebben we de sportruimte
omgetoverd tot bioscoop. Hierbij gingen de meeste in hun leukste pyjama en hebben we op
het grote beamerscherm de film; de luizenmoeder gekeken. Hapjes en drankjes erbij. De
aanwezige bewoners vonden het super leuk en het is zeker voor herhaling vatbaar.

Sinterklaasavond
Op 4 december hebben we een hele gezellige sinterklaasavond gehad met de groep. We zijn
begonnen met levend bingo, gemaakt door Ada. Alle getallen stonden voor een voorwerp of
een vraag. De bewoners moesten snel alle spullen verzamelen en legde deze dan op hun grote
bingokaart. Alle bewoners deden super fanatiek mee en er hing een gezellige sfeer! Daarna
heeft iedereen zijn gedicht voor de groep voorgelezen en zijn cadeautje uitgepakt. Samen met
al het lekkers op tafel maakte het tot een super geslaagde avond!

Over de streep
Woensdag 1 december is er een thema-avond geweest voor de bewoners. Hoewel niet
iedereen erbij kon zijn was de opkomst goed. Vooral omdat de bewoners nog niet wisten wat
er deze avond stond te gebeuren. De deelnemers kwamen af op een video-uitnodiging waarin
werd verteld dat het een toffe en leerzame avond zou worden.
Bij binnenkomst in de Munt (de naam voor onze algemene activiteitenruimte) zagen de
bewoners een streep in het midden van de zaal. Ze mochten gaan staan aan een zijde van de
streep in volledige stilte. Het was de start van ‘over de streep’
‘Over de streep’ is een activiteit met als doel elkaar beter te leren kennen, begrip en respect
te vergroten en groepsdynamiek te versterken. Tijdens de activiteit wordt er niet gepraat en
worden er stellingen opgenoemd waarbij de deelnemers over de streep mogen lopen
wanneer ze zich herkennen in de stelling. De stellingen varieerde van humoristisch en licht
naar serieus en zwaar. Wanneer de deelnemers respect wilde tonen aan degene die aan de
overkant van de streep stonden legde ze hun vuist op hun hart.
Uiteraard was er tijdens de activiteit zichtbaar emotie te zien, zonder dat deze werd
uitgesproken. Er waren duidelijk veel overeenkomsten tussen de deelnemers, maar ook
verrassende uitkomsten. Hier werd uitgebreid over nagepraat in het ‘emomentje’. De
bijzonder openhartige gesprekken en uitingen van medeleven waren mooi om te zien.
Door verschillende opdrachten werden situaties met betrekking tot buiten sluiten/pesten
inzichtelijk en bespreekbaar gemaakt, kon iedereen leren zijn eigen grenzen te vinden en deze
aan een ander te laten zien, werd er geoefend met grenzen bewaken en met feedback geven.
De deelnemers vonden het een geslaagde avond en wensen vaker een dergelijke avond te
hebben.
Lennart

Kerststukjes
Op zondag 12 december gingen de bewoners kerststukjes maken. Er was veel groen
ingeslagen en we hadden allemaal leuke versieringen voor erin. De bewoners waren druk
bezig en vonden het heel erg leuk! Ze mochten zelf hun stukje ontwerpen. Iedereen heeft een
mooi stukje gemaakt. Sommigen hebben het in zijn of haar appartement een mooi plekje
gegeven en weer anderen hebben het weg gegeven. Ondanks dat iedereen redelijk snel weg
was om Max Verstappen aan te moedigen, ook niet geheel onbelangrijk, was het een
geslaagde middag!

Hoe fouter, hoe beter!
Niet alleen de begeleiding bedenkt en organiseert regelmatig leuke activiteiten, maar ook
bewoners zelf komen met de leukste ideeën! Zo heeft Vitoria een jaarlijkse fouten
kersttruien dag die zij op haar werk bij Patijnenburg organiseert. Ze dacht ‘zou het niet leuk
zijn om dit ook bij Ons Buitenhuis te doen?’ Zo gezegd, zo gedaan. Ze kwam zelf al aan met
een mooi plan en een mooie flyer. Bewoners en begeleiding hebben heel erg hun best
gedaan om er op deze dag zo leuk en zo fout mogelijk uit te zien. De dag was een succes en
zeker voor herhaling vatbaar.

Winterfair
Vanaf eind oktober zijn we als crea club begonnen om weer mooie kerstdecoraties te maken,
tijdens de gezellige knutselavonden. Er is hard gewerkt door de bewoners om het winkeltje
weer gevuld te krijgen: super!!! De winterfair is vier keer open geweest en er zijn o.a.
sieraden, kerststukjes, houten decoraties, vogelhuisjes, cadeau artikelen en huisgemaakte
lekkernijen verkocht. Er zijn veel mensen langsgekomen en er is dus veel verkocht. De totale
opbrengst van de winterfair is het mooie bedrag van € 1078,=, heel mooi !!! De opbrengst
hiervan gaat naar de aanschaf van zonnepanelen. Zodat de bewoners uiteindelijk minder kwijt
zijn aan de maandelijkse energiekosten!

Donaties
Begin november werden we verrast door de kringloop Re SELL, gevestigd in 's Gravenzande.
We mochten een cheque van € 1.000,= in ontvangst nemen; heel hartelijk bedankt.
Het geld zal worden besteed aan een hobbykas voor de bewoners.
Daarnaast bestond de telersvereniging van de fresia's dit jaar 25 jaar. Hier zitten onder andere
Peter en Gerda Hofland in. De vereniging had besloten om vijf karren fresia’s te veilen ten
gunste van Stichting Ons Buitenhuis. De opbrengst hiervan was maar liefst
€ 7.236,= . Fantastisch!!! Veel dank daarvoor, hier zijn wij natuurlijk ontzettend blij mee!!
Ook alle andere sponsoren onwijs bedankt!!

Groot kerstdiner
Op 18 December was het zover ons 2e Buitenhuis kerstdiner.
Dankzij de moeders van Barry en Dave was het huis de week ervoor helemaal omgetoverd in
knusse kerstsferen waardoor wij gezellig met elkaar in het restaurant gedeelte konden eten.
Wat was het een mooi diner!!! Iedereen had zich mooi aangekleed, het waren plaatjes
allemaal! Iedereen had er net als ons heel erg zin in, de sfeer was heerlijk ontspannen en knus.
Ons kerstmenu was geslaagd, drie begeleiders hadden zich ook wel gigantisch uitgesloofd ☺
en dat viel bij iedereen in de smaak.
Lekker lang getafeld, tussendoor even een break ingelast omdat we allemaal wel erg vol zaten
voor het nog te komen Christmas Party dessert . De meeste bewoners bleven lekker
hangen, namen een drankje en er werden spontaan spelletjes gespeeld. Andere namen even
lekker hun eigen rust en om 19.45 uur was het tijd voor ons Christmas Party Dessert die ook
heerlijk was.
Dank je wel bewoners, thanks voor de gezellige avond, de lieve woorden en applaus als
bedankje richting ons. Op naar een nieuw mooi jaar met elkaar, toppertjes zijn jullie met z’n
allen bij elkaar!
Liefs Debbie, Tosca en Anneke

Het Kerst menu

Kerstdagen
Op eerste kerstdag hebben wij met zijn 9e gezellig gebruncht. Natuurlijk op anderhalve meter, maar
gezellig was het wel. Lekker glaasje jus ‘d orange erbij. Hierna ging een ieder zijn gang om zich klaar te
maken en naar het ouderlijk huis of andere familieleden te gaan om kerst te vieren. ’s Avonds was
iedereen uitgevlogen om in het ouderlijk huis of ergens anders kerst te vieren. Rond 20.00 uur
kwamen de eerste terug en is er een kerstfilm gekeken. Later op de avond hebben ze nog heerlijke
hapjes op met elkaar om zo eerste kerstdag af te sluiten.
Op tweede kerstdag hebben we ook heerlijk gebruncht en waren er weer allemaal lekkere dingen om
te eten! ’s-avonds waren we met een klein clubje. Onder het genot van kerstmuziek en een
knapperend haardvuurtje op de tv hebben we gezellig lang aan tafel gezeten en gekletst met elkaar.
Op het menu stonden zelfgemaakte minipizza’s uit de Pizzarette. Sommige hadden dit al eens gedaan,
voor anderen was dit nieuw. Iedereen vond het erg gezellig. Als dessert konden we genieten van ijs
met slagroom, waar iedereen heel enthousiast
over was.

Oudjaarsavond
Jeetje alweer een jaar voorbij. Wat gaat de tijd toch hard! We hebben het jaar heel gezellig afgesloten.
Dave had via Bakkerij Van der Berg heel veel heerlijke oliebollen en appelbeignets verzorgd. Vanaf ‘s
middags hebben we hier lekker van gesmuld.
Met de bewoners die thuis waren hebben we s ’avonds spelletjes gespeeld. Ada had grote bekers in 2
verschillende kleuren gekocht (voor 2 teams) en hiermee hebben we verschillende spellen mee
gedaan zoals jullie op de onderstaande foto’s kunnen zien. Iedereen deed super fanatiek mee!
Hierna zijn we met elkaar voor de tv gedoken om naar The Masked Singer te kijken. Wie zouden er
toch in die pakken zitten?! Met een lekker hapje en drankje erbij hebben we gewacht totdat het tijd
was om met elkaar af te tellen. De glazen om te proosten stonden al klaar, wat sterretjes erbij en
aftellen maar! Ondanks het vuurwerkverbod hebben we toch naar mooi vuurwerk in de buurt kunnen
kijken. Op het spektakelplein achter het huis was het dit jaar super stil. Vorig jaar was er veel overlast
en de gemeente had beloofd het terrein goed te beveiligen met o.a. cameratoezicht, BOA’s en
politierondes. De gemeente had zich gelukkig aan hun woord gehouden, toppie!
Op naar weer een mooi jaar met elkaar!

