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agenda februari 
1 zo  

2 ma  

3 di Lunch: 12.00 - 12.30 uur 

4 wo  

5 do Yoga: 15.00 - 16.00 uur 
Kleding maken +:  13.00 uur 
Eethuis : 18.00 uur 

6 vr Kleding maken +:   10.30 uur 

7 za Wereldpercussie: 11.00 - 13.00 uur 

8 zo  

9 ma Kerngroep/bestuur: 10.15 uur 

10 di Lunch: 12.00 - 12.30 uur 

11 wo  

12  do Yoga: 15.00 - 16.00 uur 
Kleding maken +:  13.00 uur 
Eethuis : 18.00 uur 

13 vr Kleding maken +:   10.30 uur 

14 za Wereldpercussie: 11.00 - 13.00 uur 

15 zo  

16 ma  

17 di Kerngroep: 10.15 uur 
Lunch : 12.00 - 12.30 uur 

18 wo  

19 do AED training: 9.30 uur 
Yoga: 15.00 - 16.00 uur 
Kleding maken +:  13.00 - 15.00 uur 
Eethuis : 18.00 uur 

20 vr Kleding maken +:   10.30– 13.00 uur 

21 za Wereldpercussie: 11.00 - 13.00 uur 

22 zo  

23 ma  

24 di Lunch : 12.00 - 12.30 uur 

25 wo  

26 do Yoga: 15.00 - 16.00 uur 
Kleding maken +:  13.00 uur 
Eethuis : 18.00 uur 

27 vr Kleding maken +:   10.30 uur 

28 za Wereldpercussie: 11.00 - 13.00 uur 
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21 maart: NLDoet 
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EETHUIS MENU FEBRUARI 

VASTE ACTIVITEITEN  

Eethuis:  
Iedere donderdag 18.00 uur.   
Bijdrage voor volwassen € 4,-, voor kinderen tot 12 
jaar € 2,- 
 

 Lunch: 
Iedere dinsdagmiddag om 12.00  
De lunch kost € 2,- 

 

Koffie-inloop: 
Maandag- t/m vrijdagochtend van 9.30 tot 12.30 uur.  

 

Wijkwinkel: 
Iedere ochtend van 9.30 tot 12.00 uur. Op afspraak. 
 

    Huiswerkhuis: 
Maandag tot en met donderdag van 16.00 tot 19.00 
uur 

H eb je trek in een heerlijk driegangen menu en 
geen zin om te koken of om alleen te eten? 
Kom dan voor de zachte prijs van € 4,- gezellig 

mee eten in ons eethuis. Voor kinderen € 2,-. Aanmel-
den gewenst tot op de dag zelf tot 12.00 uur. 

 

5 februari 
Gebonden prei roomsoep met saffraan 

Visbrochette met spinazie en gebakken aardappel 
met kruidenroomsaus 

Vanillevla met vruchtensaus 
Kok: Steven 

 
 

12 februari 
Marokkaanse salade 

kip uit de oven met citroen/olijven, brood en friet 
fruit toe 

Kok: Radouane 
 

19 februari 
soep 

Rijst met kip en groente 
Salade 
toetje 

Kokkin: Turpekai 
 

26 februari 
Vermicellisoep 
Chili con carne 

Yoghurt met honing 
Koks: Gerdien 
En Radouane 
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AED TRAINING 

I n november 2013 hebben we dankzij de Rabobank 
een AED apparaat in ontvangst mogen nemen. 

Daar hebben we ook een arrangement bij gekregen 
dat 6 vrijwilligers per jaar gratis een reanimatietraining 
aangeboden krijgen met instructie hoe de AED in te 
zetten in geval van nood. 
 
Vorig jaar hebben de eerste 6 vrijwilligers meegedaan 
die officieel een certificaat kregen, daarnaast hebben 
er nog een aantal extra mee mogen kijken wat het 
aantal mensen die weten wat ze moeten doen als er 
iemand een hartstilstand krijgt groter heeft gemaakt.  
 
Op 19 februari is de volgende training waarbij weer 
nieuwe vrijwilligers aan mogen schuiven. We blijven 
uiteraard wel van harte hopen dat we het allemaal niet 
nodig gaan hebben. 
 
Els Hauser 

GEZOCHT 

 Gastheer/vrouw in de koffie inloop 

 
Stichting De Buitenwacht nodigt gegadigden uit te sol-
liciteren. 
 
TAKEN: 
-  Schenken en afrekenen van koffie en thee 
-  Eerste aanspreekpunt voor nieuwe bezoekers 
-  Bezoekers verwijzen naar activiteiten en diensten   
van De Buitenwacht 
-  Zorg dragen dat de koffie inloopruimte en de spoel-
keuken schoon blijven 
-  werktijden van 9.00 tot 13.00 uur 
-  afrekenen van groente 
-  dit alles in teamverband 
 
FUNCTIE-EISEN: 
-  Correcte omgangsvormen 
-  Interesse in mensen 
-  Eerlijk en betrouwbaar 
 
SOLLICITATIE: 
E-mail: kantoor@buitenwachtdordrecht.nl    
Telefoon:  078 6131359       
Inlichtingen bij Els Hauser              

mailto:kantoor@buitenwachtdordrecht.nl
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WINTERTEKSTJES 

S neeuwvlokje, sneeuwvlokje dwarrel 

maar rond,  

kom met je vriendjes bij ons op de grond.  

Sneeuwvlokje, sneeuwvlokje kom nu maar 

gauw,  

misschien maak ik straks wel een sneeuw-

pop van jou!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een muts 

voor mijn oren,  

een sjaal voor mijn kin,  

wantjes voor mijn handjes,  

ik zit er warmpjes in.  

 

Ik houd van deze grijze koude winterdagen,  

dagen waarop je een slecht humeur kunt 

koesteren.  

 

Een vriendelijk woord,  

kan drie wintermaanden verwarmen.  

 

Liefde is als een roos in de winter,  

alleen de sterksten overleven.  

 

Een zomer zonder jou is koud 

maar een winter zonder jou is nog kouder.  

 
Bron: www.tekstjes.com 
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W e doen het op herhaling 
 

Op zaterdag 21 maart doen we met De Buitenwacht 
weer mee aan de NL-doet dag. Er zijn weer de nodige 
klussen die geklaard moeten worden in en rond het 
gebouw en er komt ook weer een creatief dagproject. 
We hebben dus behoefte aan bezige handen en on-
dersteuning van de bezige handen. Hiermee bedoel ik 
mensen die het leuk vinden om voor een grote groep 
een lunch te bereiden en koffie en thee te verzorgen. 
Om de zonnigheid van dat humeur te verhogen komt 
de djembe groep van Radouan ook lekker oefenen. 
Mogelijk komt er nog een extra muzikaal optreden. Je 
bent van harte uitgenodigd om je aan te melden voor 
dit waarlijk andere dagje uit. 

NLDOET 

H ou je van koken en lekker eten? Of vind je het 

gewoon leuk om samen met anderen aan de 

slag te zijn? Ben je tussen de 11 en 16 jaar? Kom dan 

op 28 februari om 16.00 uur naar De Buitenwacht. Er 

ligt daar een leuk, lekker en  Halal recept klaar. Sa-

men met andere jongeren en een aantal vrijwilligers 

gaan we dat zo lekker mogelijk klaar maken. En daar-

na natuurlijk opeten. Wees welkom! 

KOM KOKEN 
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NIEUWJAARSSPEECH 

H et nieuwe jaar is van start gegaan. Ons werk-
plan 2015 heeft als titel “Op verhaal komen”. 

2015 is een jaar waar ingrijpende veranderingen 
plaatsvinden die een grote invloed hebben op de be-
woners van Dordrecht.  
We willen dit in 2015 langs drie lijnen doen: 
De Buitenwacht ziet het als zijn taak mensen bij el-

kaar te brengen met de bedoeling elkaar te steu-
nen bij al die ingrijpende veranderingen, Maar 
soms komen deze waardevolle gedachten wat 
onder druk te staan doordat maatschappelijke 
tegenstellingen van buiten De Buitenwacht naar 
binnen treden. Dit is niet onbegrijpelijk, want een 
ieder brengt zijn of haar eigen problemen, opvat-
tingen en overtuigingen mee. Discussies ontstaan 
en mogen ook zeker plaatsvinden. Daarbij is het 
wel belangrijk dat wederzijds respect in ere wordt 
gehouden. De Buitenwacht wil een sociale plek in 
deze roerige samenleving zijn voor iedereen, on-
geacht achtergrond, geloof of cultuur. Iedereen 
heeft recht op zijn eigen mening en mag zichzelf 
zijn. Ieder heeft recht op zijn/haar eigen plek bin-
nen De Buitenwacht. Niemand hoeft er alleen 
voor te staan. De Buitenwacht wil de mensen een 
duidelijke stem geven. 

De Buitenwacht wil een brugfunctie vervullen juist in 
deze tijd. In deze tijd vol met maatschappelijke 
tegenstellingen dreigen er polarisaties plaats te 
vinden die mensen meer uit elkaar drijven dan 
onderling verbinden. Onder de noemer verschillen 
vieren wil De Buitenwacht heel graag een platform 
bieden voor alle geloofsuitingen en culturele ver-
schillen waar we in dialoog op respectvolle wijze 
in verbondenheid met elkaar zoeken naar de 
meerwaarde in die verschillen. De Buitenwacht 
zal het initiatief nemen voor dit platform. Enkele 
mensen en organisaties hebben toegezegd hier-
aan een bijdrage te willen leveren.  

Luis in de pels c.q. actiecentrum. De uitgebreide ver-
anderingen op sociaal gebied, het nieuwe WMO-
beleid en de Participatiewet zullen door De Bui-
tenwacht nauwlettend gevolgd worden en waar 
nodig op de politieke agenda zetten o.a. door sig-
nalen vanuit de wijkwinkel. en als lid van het Plat-
form tegen armoedebestrijding, platform dak- en 
thuislozen, Raad van kerken proberen we de 
krachten te bundelen en op te komen voor die 
groep mensen. 

 
Welke ontwikkelingen gaan we met elkaar in De Bui-
tenwacht beleven dit jaar? 
Dat zijn er wel een paar: 
– Het AKA-project sluit deze maand af met examens 
van de groep dames die een jaar geleden zijn begon-
nen met de cursus op mbo-1 niveau. Het is de bedoe-
ling om dit jaar met een nieuwe groep van start te 
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gaan, wederom in nauwe samenwerking met het Da 
Vinci college, echter onder een andere onderwijsbena-
ming. Gerard Vetter zorgt voor de algemene coördina-
tie. Het Instituut GAK heeft ons financiële ondersteu-
ning toegezegd. 
– Het is de bedoeling om de samenwerking met de 
LETS-ruilwinkel verder te intensiveren. Daarbij wordt 
o.a. gedacht aan een kookproject onder de smaakvol-
le naam 'Lets Cook'. 
– Er zullen weer vrijwilligersbijeenkomsten op thema's 
worden georganiseerd. 
– In samenwerking met de Fontuys Hogeschool zal de 
nodige aandacht zijn voor levensbeschouwelijke 
vraagstukken, waarmee mensen in De Buitenwacht te 
maken kunnen hebben. 
– Het Manifest Sociaal Doe Het Zelven zal voortgang 
vinden d.m.v. een op te zetten Bureau Urgente Noden 
Drechtsteden. Het rapport over haalbaarheid en 
draagvlak voor deze organisatie is aan Drechtraad 
aangeboden en positief ontvangen. Dit bureau zal 
waarschijnlijk zomer 2015 van start gaan en zoals de 
plannen er nu liggen ondergebracht worden in De Bui-
tenwacht. En dan zijn er natuurlijk de jaarlijks terugke-
rende hoogtepunten zoals de Internationale dag, de 
vrouwendag, NL-Doet e.d. 
 
Maar er zijn nog meer nieuwigheden te melden. 
Zo zal deze Nieuwsbrief een andere uitstraling krijgen 
als ook onze website. Hierbij krijgen wij hulp van het 
Mediabedrijf van Da Vinci dat ons hiervoor heeft gea-
dopteerd om deze zaken te realiseren. Daar zijn wij 
natuurlijk erg blij mee. Dit betekent dat alle P.R. activi-
teiten, nieuwsbrief, website, nieuwe sociale media op 
hun kosten wordt begeleid en uitgevoerd. We kunnen 
daardoor nog meer en beter laten zien waar we mee 
bezig zijn 
 
De Buitenwacht is van binnen aan enige vernieuwing 
toe. Om dit te bereiken zal een beroep worden gedaan 
op fondsen als Het Oranjefonds en het SKAN-fonds 
nadat een werkgroep in samenwerking met Intermez-
zo de boel nauwgezet heeft geïnventariseerd.  
 
Er is nog veel meer te melden, maar dat bewaren we 
voor de volgende keer. 
We sluiten nu af met de mededeling dat Maria Visser 
de functie van vertrouwenspersoon heeft overgeno-
men van Gerard Vetter. Wat dit precies inhoudt en 
waarvoor mensen bij haar terecht kunnen zal Maria 
zelf toelichten.  
 
Ik wens iedereen een gezond, betrokken 2015 en no-
dig mensen en organisaties uit om samen met ons de 
krachten te bundelen, het hart te laten spreken en so-
ciale gevoel te tonen.  
 
 
Riet Duykers, voorzitter 


