
M
ei

2022



2

0318 - 300 725
info@markterlageuitvaartzorg.nl
www.markterlageuitvaartzorg.nl
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Welkom

Het bruist weer van de activiteiten bij
Buitenzorg! Wat is het genieten dat we
weer met elkaar aan de slag kunnen gaan.
Binnenkort zal het terras bij de
theeschenkerij worden geplaatst zodat de
deelnemers en bezoekers daar heerlijk
kunnen vertoeven en werken. Er zijn
weer mooie dingen te melden! Dit keer
gaan we in op onze plannen aan het
Ruisseveen.

De BuitenTuin
Al langere tijd zijn we aan het nadenken
over de tuin en dat heeft in de laatste
maanden geresulteerd in een prachtig
plan. Dit is samengesteld door een
werkgroepje bestaande uit mensen van
Zideris, Buitenzorg en De Blink. We
hebben onze wensen aan het papier
toevertrouwd en nu moeten we
doorpakken om de financiën rond te

krijgen. De eerste aanvragen zijn de deur
uit en we wachten met spanning af.
Door corona en vergrijzing is het aantal
deelnemers in de afgelopen jaren
gedaald en daar willen we graag
verandering in brengen. Omdat iedereen
enthousiast is over het werken op de
tuin willen we zorgen dat er meer
deelnemers terecht kunnen op
meerdere dagdelen in de week. En
natuurlijk zijn er daarom betere
faciliteiten en materialen nodig. We
gaan ook meer buurtbewoners bij de
BuitenTuin betrekken zodat onze
prachtige plek – die nu al een sociale
functie heeft in Veenendaal West - nóg
meer te laten bruisen.

Een bruisende plek met meer
vrijwilligers, stagiairs (o.a. vanuit De
Blink) en deelnemers, dus een grotere

meerwaarde voor de woonwijk.
Daarvoor gaan we de faciliteiten
uitbreiden: een grote kas zodat er ook in
de winter doorgewerkt kan worden en
een groter tuinhuis voor opslag van
gereedschappen en werkkleding maar
waar ook een groepje even kan zitten
om dingen te bespreken of iets te
drinken. En ook denken we na over een
groter verkooppunt aan de weg.
We hebben met de huidige
tuinvrijwilligers gesproken en ook zij
hebben meegedacht over bepaalde
onderwerpen. Belangrijk, want zij
werken al sinds jaren op de tuin die er
ook nu weer prachtig bij ligt!

De deelnemers aan de dagbesteding van
Zideris gaan in april flyers uitdelen en we
zullen een stapeltje klaarleggen op de
bar bij het Ruisseveen. Neem vooral een
flyer mee en maak je vrienden of familie
enthousiast. Een voorbeeld zie je
hiernaast!

namens het Bestuur,
Roelie van Stempvoort

INTERESSE OF MEER WETEN? MAIL DAN NAAR
ROELIEE@STICHTINGBUITENZORG.NL,  SPREEK ONS AAN IN DE

TUIN OF GA NAAR ONZE WEBSITE:
WWW.STICHTINGBUITENZORG.NL

 
VOOR DONATIES OVV BUITENTUIN:

ST.  BUITENZORG RUISSEVEEN NL93RABO 0111 853834

En vraag je je af wat daar gebeurt en
welke plannen er zijn?

De BuitenTuin, zoals wij het noemen, is een van de vele activiteiten van
Stichting Buitenzorg: een vrijwilligersorganisatie waar mensen met een

verstandelijke beperking mee kunnen doen aan de samenleving.
 

In de BuitenTuin is er doordeweeks dagbesteding onder begeleiding
van Zideris, een zorgorganisatie uit de regio. Tijdens de dagbesteding

zijn ook onze tuinvrijwilligers actief om samen met onze doelgroep
lekker buiten te zijn en samen te werken aan de tuin. Maar we willen

meer voor onze doelgroep en daarvoor hebben we jou nodig.
 

Nieuwe plannen BuitenTuin 2022
- Uitbreiding van de dagbesteding in de BuitenTuin (meer dagdelen)

- Opknappen van de BuitenTuin, zodat de doelgroep ook bij slecht weer
in de tuin kan werken (tuinhuis, gereedschap e.d.) 

 
 Wil jij helpen om deze plannen te realiseren?

Dat kan op drie manieren.
- leef je passie voor mens en tuin bij ons uit en wordt tuinvrijwilliger

- doneer, dat kan zijn in geld, kennis of andere middelen
- attendeer je vrienden, familie, buren en werkgever op ons initiatief. Alle

aandacht zal het project verder brengen!

KEN JIJ DE BUITENTUIN
TEGENOVER HET
DIERENPARKJE?
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LET'S BE
HAPPY BIRDS

HILLSTAR STEUNT BUITENZORG

EN LAAT DATA VLIEGEN

Welkom in Theeschenkerĳ Dragonder
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Ontdekkingstocht Democratie en verkiezingen

De deelnemers aan de ‘Ontdekkingstocht
door de Democratie’ zijn de afgelopen
weken druk met de voorbereidingen voor
de gemeenteraadsverkiezingen die
woensdag 16 maart ook in Veenendaal
gehouden worden.

De verkiezingsprogramma’s van de
lokale partijen worden goed bestudeerd.
Er worden onderlinge discussies
gehouden over bijvoorbeeld veiligheid,
zorg en onderwijs. Daarvoor liggen de
programma’s van de politieke partijen
op tafel en worden meningen tussen de
deelnemers uitgewisseld. En daarbij
neemt niemand een blad voor de mond.

Er is iets bijzonders aan de hand: de
gemeente Veenendaal heeft aan de
deelnemers van de ‘Ontdekkingstocht
door de Democratie’ gevraagd of zij
bereid zijn om op woensdag 16 maart
tijdens de verkiezingen een handje te

helpen. En dat
is heel
bijzonder! De
gemeente
vraagt de
‘bijzondere
gewone’
mensen om
mensen met
een beperking
te helpen bij
het stemmen.
Jullie weten
dat mensen
met een
verstandelijke

beperking nog steeds geen hulp in het
stemhokje mogen ontvangen. De
deelnemers van de ‘Ontdekkingstocht
door de Democratie’ vechten er al jaren
voor dat dit wordt veranderd. Zij hebben
zelfs enige jaren geleden een bezoek
gebracht aan minister Plasterk in Den
Haag en hem een petitie aangeboden.
Tot nu toe heeft dat nog niet geholpen.

Maar… er begint nu dus een klein lichtje
te schijnen.

Er wordt op twee locaties in Veenendaal
een oefenlokaal ingericht waar mensen
met een beperking even kunnen
oefenen voordat ze echt gaan stemmen.
En die hulp wordt geboden door… je
raadt het al… een aantal deelnemers
aan de cursus ‘Ontdekkingstocht door
de Democratie’!!! Wie anders? Zij hebben
immers al meer dan 10 jaar ervaring met
de politiek.

Wij, de cursusleiders, zijn supertrots op
de cursisten en de hulp die zij tijdens de
verkiezingen gaan bieden. Top!

Jaap Pilon en Bert van de Weerd

Keien beschilderen op de Soos

Ze liggen overal op straat. Ze zijn zo
gewoon dat je er nooit op let. Keien!

Maar als je er wel op let, zie je dat keien
een heel mooie vorm kunnen hebben.
Ronde hoeken en gladde vlakken.

Helemáál de witte: die vrágen eigenlijk
of je ze niet even wilt kleuren. En dat zijn
we op de Soos gaan doen. Er waren

keien, stiften in allerlei kleuren,
voorbeelden en stickertjes. En wat de
bezoekers hadden meegenomen was:
fantasie! Al gauw was iedereen druk in
de weer.

En aan het eind van de avond waren
daar de kunstwerken.

Anja regelde alles, Jasper maakte er
mooie foto’s van en achter de bar hielp
Riet iedereen aan eten en drinken.
Twan Reijnders
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Oranjefonds - De Verschilmakers

Stichting Buitenzorg is een van de
deelnemers van het project De
Verschilmakers. Een driejarig project van
het Oranje Fonds met als doel om
vrijwilligersorganisaties succesvol
een verjongingsslag te laten
maken.

Sinds december ben ik de
nieuwe projectleider van dit
project voor Stichting
Buitenzorg. Het project De
Verschilmakers past precies bij
wat ik leuk vind: een
vrijwilligersorganisatie helpen
om toekomstbestendig te
worden.

Wat doen we nu concreet, op dit
moment, binnen het project? We hopen
via Christelijke Hoge School een jong
bestuurslid te vinden. We zijn gestart

met een Jongerendenktank waarin we
gebruik maken van de kennis van de
huidige jongeren binnen Buitenzorg. We
analyseren of de verschillende

vrijwilligersfuncties op dit moment
geschikt zijn voor jonge(re) vrijwilligers.
Daarnaast komt er dit projectjaar zeker

een nieuw vrijwilligersbeleid met extra
aandacht voor wat jongeren belangrijk
vinden. En we hopen dat we een paar
experimenten hebben kunnen uitvoeren
met (nieuwe) jonge vrijwilligers en een
slag te kunnen maken om de
communicatie nog meer aan te laten
sluiten bij jongere groepen potentiële
vrijwilligers.

Veel ambities, stap voor stap. Heeft u,
als buurtbewoner, vriend van of bedrijf
nu ideeën of plannen die hierbij
aansluiten, of wilt u meedenken of uw
kennis beschikbaar stellen? Dat kan
zeker, graag zelfs. Laat het me weten en
stuur een mail of berichtje naar
anja@stichtingbuitenzorg.nl / 06 –
51637917. Ik spreek/ontmoet u graag.

Anja Slendebroek
Projectleider Oranjefonds

Soos start rustig op

Eindelijk waren we weer zover dat de
Soos kon openen. Het was carnaval maar
deze keer liepen we geen polonaise.

De nieuwe verlichting
op de gevel van het
Soos-gebouw viel
meteen op. We zijn
goed zichtbaar en we
kunnen beter zien waar
we lopen.

Het was nog een beetje
onwennig om weer op
de Soos te zijn. We
waren er nog lang niet
allemaal deze avond.

Maar het begin was er en
dan groeien we de
komende tijd vanzelf

weer naar de
Soos-groep die
we zijn.

Op het
programma
stond
Carnaval. Je
kon verkleed
komen maar we mochten nog
niet zingen en dansen.

Gelukkig begrepen we allemaal wel dat
veel bewegen in corona-tijd zorgt voor

meer besmettingen en dat willen
we niet.

Bovenal was het fijn om elkaar weer
te zien. Bijkletsen, een spelletje
doen, een kleurplaat maken, iets
drinken met elkaar… Ontmoeten,
daar gaat het om.
Er werd zelfs al weer geborduurd.

Achter de bar werd Riet weer
bijgestaan door Jan en Ineke.

Twan Reijnders
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Taxi
Touringcar

Autoverhuur

www.noot.nl
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Groepsapp voor de Soos

Wist je dat er een APP-groep voor de
bezoekers van de SOOS is?

Wanneer je ook in deze app wilt, neem
dan even contact op met de SOOS
coördinator Niels. Dit kan natuurlijk op
de SOOS en anders via de mail
Niels@StichtingBuitenzorg.nl.

Geef het nummer door dat in de APP
komt, dit kan het nummer van jezelf zijn
maar mag natuurlijk ook van je ouder of
verzorger zijn. Wel even overleggen
voordat je het nummer doorgeeft.

Als je aangemeld bent zijn er

groepsregels waar je je aan moet
houden:

• Ga met respect met elkaar om. Ook
buiten deze app

• Deze groep is voor contacten
binnen de SOOS. Het is niet de
bedoeling dat we de nummers,
zonder uitdrukkelijke toestemming,
gaan gebruiken voor privé-
gesprekken

• Stuur alleen berichten die met de
activiteiten van Buitenzorg te
maken hebben

• Stuur alleen berichten die voor de
hele groep bestemd zijn

• Stuur na 22:00 uur geen berichten
meer

• Wie zich niet aan de regels houdt
wordt verwijderd

Je krijgt niet altijd meteen antwoord,
want de beheerder is niet in de
gelegenheid om altijd even snel te
reageren

Niels Mellema
Coördinator Soos

Na een lange afwezigheid was hij dan
weer op de Soos: de goochelaar! En hij
had een hele serie nieuwe trucs voor ons!

De goochelaar had zelfs een nieuwe
assistente: Ilse! Ze was goed opgeleid,

dat kon je wel zien. Ze wist precies
hoe de trucs in elkaar zaten en wat
haar rol voor de avond was. Een
groot compliment voor Ilse!
Aan één stuk door werden we
vanavond voor de gek gehouden.
Met kaarten, touwtjes, flessen,
doekjes. Telkens was een bezoeker
behulpzaam bij een truc maar
iedere keer vlogen we er allemaal
in. Losse doekjes waren plotseling

aan elkaar geknoopt, kaarten werden
verstopt en door de goochelaar
tevoorschijn getoverd. Een paraplu
bleek ineens te zijn uitgekleed, een touw
bleef rechtop staan als een stok. En ik

maar kijken of ik kon zien hoe het kwam,
maar ik zag het niet. Ik zag alleen de
toverij. We waren allemaal vervuld met
ontzag.
Daarna kon je nog even met de
tovertafel spelen. Eva was jarig geweest
en terwijl wij voor haar zongen,

verdeelde zij de tovertafel-taart.
En uiteindelijk was daar weer
Jolanda die ons waarschuwde dat
we onze klok zondag een uur
vooruit moeten zetten, anders kom
je acht maanden lang overal te laat.

Wat een leuke avond was het weer!

Twan Reijnders

Goochelaar doet Soos aan
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Gezond eten en bewegen

OV-chipkaart

Jouw ondersteuningsplan

Eenvoudig bankieren

1 2 3
4 5 6
7 8 9

0

Naar je huisarts

Stembus Hoe werkt stemmen

Alles over DigD

Alcohol en drugs

Kijk op 
steffie.nl

Sociale vaardigheden
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Koken en eten

De KookKlup is al heel wat jaren een
bekend gegeven binnen Buitenzorg. Voor
veel van onze buitengewone bezoekers
ook een gezellig uitje. Een ontmoetings-
plek, waar je ook nog lekker kunt eten.

Oh…wat missen we het als er geen
KookKlup is. Na enkele maanden

gesloten te zijn geweest, vinden we het
erg fijn om elkaar weer te zien. Iedere
woensdagmiddag komen we dus graag
naar de KookKlup om lekker te eten.
De kookvrijwilligers staan weer paraat.
De potten en pannen worden weer
gevuld en daarna ook de borden. Alles
verloopt in een gezellige sfeer, met een
grap of een leuke opmerking met en
door onze bezoekers, zodat er
tussendoor ook wordt gelachen. En er
is aandacht voor iedereen die gehoord
wil worden.
Intussen zijn er al weer nieuwe
aanmeldingen binnen. We hopen dan
ook dat het zo doorgaat.

Dit is een klein inkijkje in de aktiviteit van
de KookKlup. Als je het zelf wilt beleven:

kom gezellig langs.
Iedereen is van harte welkom! Wel graag
je vooraf even aanmelden via:
info@stichtingbuitenzorg.nl

Ineke Weijers
Coördinator KookKlup

Winterspelen Buitenzorg 2022

Op Dragonder was veel actie
waarneembaar op deze stralende
februari-ochtend.

De organisatie had alles voor elkaar. Nog
even controleren? Chef de mission:
check. Koek en Zopie: check. Vrijwilligers
aanwezig: check. Iedereen een goed
humeur: check!
De crew van de Theeschenkerij: Christa,
Gerda, Nick en Sebastiaan stonden klaar
voor het geven van koffie, thee, fris en
wat lekkers. Het feest kon beginnen
voor de vele deelnemers aan de
Winterspelen van Stichting Buitenzorg

De stempelkaarten
werden om-
gehangen en de

spellen stonden klaar.
Nog wat onwennig
deden we eerst
gezamenlijk een
warming-up met
muziek om de spieren
op te warmen.

Lachende gezichten alom!

Daarna stortten de teams zich
enthousiast op de klaarstaande spellen.
Na ieder spel werd een stempel op de
kaart gezet.

En na afloop stond er een heuse food-
truck klaar met lekkere friet.

Bij ons zijn er geen verliezers bij de

Winterspelen, we zijn allemaal winnaars!
En wat hebben we (weer) geboft met
het weer.

Martine Brugman
Coördinator Vrijwilligers
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IW4
Transformatorstraat 1
3903 LR Veenendaal
(0318) 56 39 00
info@iw4.nl
www.iw4.nl

op weg

naar werk

met IW4
Wij vinden dat iedereen de baan verdient die bij hem of haar past.
Maar het lukt niet altijd die baan zelf te vinden. IW4 helpt je daarbij.
Via het opdoenvan werkervaring en het werken aan persoonlijke
ontwikkeling begeleidenwe je op weg naar werk.

Kerkewijk 71-B (boven),  Veenendaal
T. 0318 513 872 - M. 06 51 54 30 37

E. wijnberger@hetnet.nl

Ons kantoor 
is 24/7 tot uw 
beschikking

Download 
onze app



13

Vakantie vieren in de Theeschenkerij

Na de lockdown sinds afgelopen januari
kunnen we eindelijk weer de deuren van
de theeschenkerij openen en aan de slag
gaan! Heerlijk! Het mooie weer komt
eraan en we hebben er zin in.

Inmiddels werken we via een vast
rooster samen met cliënten van Zideris.
Taken breiden we wat uit, zo heeft
iedereen verschillende taken te doen.
We ontdekken samen wie welke
kwaliteiten heeft. Zo vindt Brent het

leuk om bestellingen op te nemen en
zorgt bijvoorbeeld Nick dat de klanten
hun gevraagde koffie krijgen.
Met daarbij een huisgemaakt gebakje;
dat maakt het helemaal compleet.

In de voorjaarsvakantie was het gezellig
druk. We hadden samen een
activiteitenweek georganiseerd voor de
buurt. Kinderen konden cupcakes
versieren, film kijken, dieren knuffelen of
bingo spelen. Zeer geslaagde middagen!

Inmiddels is de website van Buitenzorg
ook compleet met de link naar de
Theeschenkerij:
www.theeschenkerijbuitenzorg.nl

Christa van Beek
Beheerder

Gerda bakt

Een groot aantal van de lezers kennen mij
waarschijnlijk al als ‘Gerda, de vrouw van
Niels’. Sinds vorig jaar ben ik met veel
plezier een aantal uur per week
werkzaam als banketbakker bij Christa in
de Theeschenkerij.

Een van mijn vele hobby’s is bakken en
dit heeft er toe geleid dat ik door Christa
ben benaderd met de vraag of ik bij/voor
de Theeschenkerij bij het Dragonderpark
wilde komen bakken.
Er staan een paar dingen op de
menukaart die regelmatig terugkomen
zoals appeltaart. Daarnaast wordt er
wekelijks ‘gebak van de week’ gemaakt -
dus iedere week iets anders.
Bijvoorbeeld monchougebak,
worteltjestaart, mini slo�es etc. Jullie
hebben vast al foto’s op de
facebookpagina van Stichting
Buitenzorg voorbij zien komen, anders is
dit misschien een mooie reden om daar
alsnog te gaan kijken.

Andere hobby’s en bezigheden waar ik
tijd in steek zijn o.a.

• diverse werkzaamheden voor

Stichting Naomi

• tuinieren in bloementuin en
moestuin en de oogst verwerken in
taarten en maaltijden
of deze inmaken,
wecken, fermenteren,
tot siropen verwerken
en een aantal
producten, zoals
kruiden, drogen

• koken, bakken, wijn en
likeur maken, Niels af
en toe helpen bij het
bier brouwen

• glas graveren,
pyrografie
(houtbranden) en
diverse andere dingen
waar ik creativiteit in
kwijt kan

Daarnaast is het leuk om
dingen niet alleen uit te
voeren maar er ook
informatie over op te
zoeken en er over te lezen om kennis te

vergroten en nieuwe ideeën en
inspiratie op te doen. Er is dus altijd wel
iets te bedenken om te doen. ik hoef me
niet te vervelen.

Gerda Mellema
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DONATIES

Financiële
bijdragen t.b.v.

Stichting
Buitenzorg Beheer

zijn welkom op
rek. nr.

NL93RABO
0111 853 834

van de Rabobank
te Veenendaal

Colofon

REDACTIE-ADRESSEN
Gerda Konstapel
De Brinken 27, 3901 KV Veenendaal
M: 06-36330240
T : 0318-548446
E : gerda@stichtingbuitenzorg.nl

Twan Reijnders T: 0318-552519
E: twan@stichtingbuitenzorg.nl

Henni Kraaijer
E: henni@stichtingbuitenzorg.nl

LAYOUT
Twan Reijnders

DRUKWERK
Communicatieregisseurs*
Edisonring 2
6669 NB Dodewaard
T: 0488-417450
E: info@communicatieregisseurs.com
w: www.communicatieregisseurs.com

MEER INFORMATIE?
www.s�ch�ngbuitenzorg.nl
Twi�er @st_buitenzorg

Vrijetijdskring
29 april 2022 Playbackshow
20 mei 2022 Jeu de boules bij Les Sabots
11 juni 2022 Reisje (nog niet bepaald)

SOOS
8 april 2022 Workshop paasversiering
22 april 2022 Oranjebal
13 mei 2022 Pannenkoekenfestijn, slotavond

Aangepaste kerkdiensten
24 april 2022 Protestanse Gemeente Veenendaal
22 mei 2022 Hervormde Gemeente
26 juni 2022 Christelijk Gereformeerde Pniëlkerk

KookKlup en InternetKlup
Iedere woensdagmiddag
Kookklupaanvang 17:00 uur; Internetklup: 19:00-20:30
Aanmelden voor deelname: info@stichtingbuitenzorg.nl

A
genda

Huiskopen?
Joúwkansom te
verduurzamen.
Duurzamerwonen begint met inzicht in je
financiële situatie. Watwil je doen?En kun je
het betalen?Wĳ geven jehypotheekadvies.
Maarvertellen je ook welke energiebesparende
maatregelener voor jou mogelĳk zĳn.Zodat je
slimme keuzeskunt maken.Enal je duurzame
woonkansenbenut.

Maak eenafspraak op
rabobank.nl/duurzaamwonen
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Ook dit jaar was NL Doet weer een groot
succes. We boften met het weer, de
leuke mensen die kwamen helpen, er
was koffie met wat lekkers: wat wil je
nog meer!?

Op vrijdag 11 maart werd er hard
gewerkt bij Dierenkamp Dragonder: er
werd onkruid gewied, de dakgoot van
het dierenverblijf werd
schoongemaakt, er werd druk gewerkt
aan het nieuwe bijenhuis, de ramen
van de theeschenkerij werden gelapt,
ga zo maar door.

Op zaterdag de 12e ging het bij
Dierenkamp Ruisseveen al net zo: er
werd gearchiveerd, binnen werd er
gelapt en geboend, de keuken
onderging een metamorfose, in een
van de dierenhokken werd verbouwd,
in de tuin en de kas gebeurde ook het
een en ander.
Overal was bedrijvigheid.

Op beide dagen was er ter afsluiting
gezorgd voor een lekkere lunch.
Iedereen ging als dank met een kleine
attentie weer naar huis.

Het waren reuze gezellige dagen en
wat heeft iedereen hard gewerkt!
Een aantal van de deelnemers hebben
via NL Doet kennis gemaakt met
Stichting Buitenzorg en werden zo
enthousiast dat zij zich hebben
aangemeld als vrijwilliger.

NL Doet was voor ons al een succes
maar… is op deze manier meer dan
geslaagd!

Martine Brugman
Coördinator Vrijwilligers

NL Doet ‘deed’ het twee dagen



Op vrijdagavond 18 maart gingen de leden gezellig een potje bowlen bij bowlingcentrum Olround.

Bij binnenkomst betalen we voor deze avond bij Anneke. Van Imke (zij loopt een maatschappelijke stage) krijgen
we twee muntjes voor de consumpties. Op baan 4 tot en met 8 staan de 33 namen op de schermen aangegeven.
Iedereen speelt naar hartenlust mee en het wordt een hele gezellige avond.
Natuurlijk is het voor de één gemakkelijker om te gooien dan voor de ander, daarom zijn er ook rekken waar je de
bowlingbal op kan leggen en dan rolt de bal naar de kegels toe. Hoe gemakkelijk wil je het hebben.
Tijdens de avond werden de 10 schalen met heerlijke gefrituurde hapjes helemaal leeg achter gelaten.
Marjolein Oosterink gooide de hoogste score van de avond. Gevolgd door Nico van Zetten, Coby van den Heuvel,
Rosella ten Bloemendal en Marius van Gellicum.

De volgende avond is op 29 april. Dan kunnen de leden weer hun uiterste best doen tijdens de playbackshow.

Bert van den Bos
Secretaris VTK

Bowlingavond Vrijetijdskring


