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agenda maart 
1 zo  

2 ma Kerngroep/bestuur: 10.15 uur 

3 di Lunch: 12.30 - 13.00 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  

10 di Kerngroep: 10.15 uur 
Lunch: 12.30 - 13.00 uur 

11 wo  

12  do Koffie inloopoverleg: 13.00 uur 
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 Lunch : 12.30 - 13.00 uur 

18 wo  

19 do 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 NL Doet: 10.00 - 15.00 uur 
Wereldpercussie: 11.00 - 13.00 uur 

22 zo  

23 ma  

24 di Lunch : 12.30 - 13.00 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 

29 Zo  

30 ma  

31 di  
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21 maart: NLDoet 
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EETHUIS MENU MAART 

VASTE ACTIVITEITEN  

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

 Lunch: 
Iedere dinsdagmiddag om 12.30  
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 maart 
Uiensoep met kaascroutons 

Gado gado met saté 
Vanille en chocoladevla 

Kok: Steven 
 
 

12 maart 
Tomatensoep 

hachee met aardappelpuree met rode kool 
vlaflip 

Kok: Radouane 
 

19 maart 
soep 

Rijst met kip en groente 
Salade 
toetje 

Kokkin: Turpekai 
 

26 maart 
verassingsmenu 
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AED TRAINING 

O nder  de deskundige leiding van instructeur 
Peter vlot van Reanimatie Drechtsteden heeft 

de AED training plaatsgehad op donderdag 19 februa-
ri.  
Hier werden 3 poppen voor gebruikt waardoor er uit-
gebreid geoefend kon worden. 
Hiermee zijn weer 8 vrijwilligers en regelmatige bezoe-
kers van De Buitenwacht getraind in het reageren op 
een hartstilstand en zullen zij zonder aarzelen het ap-
paraat pakken en gebruiken dat ons in 2013 is ge-
schonken door de Rabobank. 
Binnenkort zullen zij ook in het bezit zijn van een pasje 
waarmee zij dit aan kunnen 
tonen. 
 
Els Hauser 

GEZOCHT 

 Gastheer/vrouw in de koffie inloop 
 

De gastheer/vrouw begint om 9.00 uur en zet, schenkt 
koffie en thee en rekent af. Daarnaast worden er ook 
tosti’s en soep aangeboden en groente verkocht. 
Hij/zij is verantwoordelijk voor een goede sfeer in de 
koffie inloop en het eerste aanspreekpunt voor nieuwe 
bezoekers. 
De koffie inloop duurt tot 12.30 uur. Daarna laat de 
gastheer/vrouw de ruimte verzorgd achter (afwas ge-
daan met afwasmachine en bar en koffietafel schoon).  
 

Wij zoeken 
Mensen met een open, gastvrije instelling. Je moet 
snel kunnen schakelen tussen zeer uiteenlopende 
werkzaamheden, stressbestendig zijn en verantwoor-
ding kunnen nemen. 

 
Wij bieden 
Wij streven ernaar om per ochtend 2 gastmensen te 
hebben zodat ze elkaar praktische en geestelijke 
steun kunnen bieden. We zijn als boeiende organisa-
tie voortdurend in beweging en we hebben een groot 
activiteitenaanbod. Voor onze vrijwilligers hebben we 
eens per jaar feest en een vrijwilligerspas.  

Als dit je aanspreekt, stuur dan een berichtje of bel en 
vraag naar Els Hauser 
E-mail: kantoor@buitenwachtdordrecht.nl    
Telefoon:  078 6131359       

mailto:kantoor@buitenwachtdordrecht.nl
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COLLECTANTEN GEZOCHT 

D e Buitenwacht zoekt collectanten  
Voor eerste landelijke Oranje Fonds Collec-

te in week van Koningsdag 
 
Van 27 april tot en met 2 mei 2015 collecteert 
Stichting De Buitenwacht mee met de Oranje 
Fonds Collecte in Dordrecht. Van het opgehaalde 
bedrag krijgt De Buitenwacht de helft. Daarmee 
kunnen we het komende jaar meer activiteiten uit-
voeren en bereikbaar maken en houden voor meer 
mensen. De andere helft van de opbrengst be-
steedt het Fonds aan sociale initiatieven in Zuid 
Holland. Alles wordt zo besteed en alles blijft 
dichtbij. De Buitenwacht is op zoek naar 20 men-
sen die mee willen collecteren. Opgeven kan via 
kantoor@buitenwachtdordrecht.nl.   
 
De Buitenwacht wil een gemeenschap zijn van en 
door mensen aan de basis die in de Buitenwacht el-
kaar kunnen ontmoeten, elkaar versterken en met el-
kaar samen activiteiten ontwikkelen en verschillen vie-
ren. 
 
Uitgangspunt is dat de mensen aan de basis zelf ini-
tiatieven ontwikkelen en dat er vrijwilligers zijn die zich 
verwant voelen om het proces van ontmoeting te sti-
muleren. In geen geval moet voor de ander worden 
gedacht. Mensen worden geprikkeld om zelf en met 
elkaar zaken te doen; het initiatief wordt niet overge-
nomen.  
 
Het is voor het eerst dat het Oranje Fonds in het hele 
land collecteert. Ronald van der Giessen, directeur 
van het Oranje Fonds, licht toe: “Stichtingen en vereni-
gingen zijn de sociale lijm van onze samenleving. Ze 
bestrijden eenzaamheid en geven kwaliteit aan het 
leven. Door nu samen geld op te halen kunnen we 
hen extra ondersteunen. En daarbij is de hulp van vrij-
willigers meer dan welkom!.”  
 
Het Oranje Fonds steunt sociale organisaties in het 
hele Koninkrijk der Nederlanden. Koning Willem-
Alexander en Koningin Máxima zijn als beschermpaar 
nauw betrokken bij het Fonds. Zij bezoeken initiatie-
ven, reiken de Appeltjes van Oranje uit, vieren Buren-
dag en steken de handen uit de mouwen tijdens 
NLdoet. 
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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.  
We zijn erg blij dat er al aanmeldingen zijn van vrijwil-
ligers, met name mensen van de Lionsclub die deze 
dag willen helpen.  
Om de zonnigheid van dat 
humeur te verhogen komt 
de djembe groep van 
Radouan ook lekker oefe-
nen. Mogelijk komt er nog 
een extra muzikaal optre-
den. Je bent van harte uit-
genodigd om je aan te 
melden voor dit waarlijk 
andere dagje uit. 

NLDOET 

O p de eerste lentedag 

vraag ik aan mijn moeder of mijn jas uit 

mag 

nee mijn kind, 't is veel te fris 

wacht maar tot het zomer is 

 

Op de tweede lentedag 

vraag ik aan mijn moeder of mijn jas uit mag 

om de hoek als zij 't niet ziet 

doe ik mijn jas uit, anders niet 

 

Op de derde lentedag 

hoef ik niet te vragen of mijn jas uit mag 

snipverkouden, ja 't is heus 

doe ik mijn jas dicht tot aan mijn neus  

Van www.tekstjes.com 

VOORJAAR 
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IN ‘T ZONNETJE 

M arlon Wong-Sioe 
 

 

Beneden in De Buitenwacht zijn de voorbereidingen 
voor de nieuwjaarsreceptie in volle gang. Marlon en ik 
zoeken boven een rustig plekje voor het interview. 
Gelijk valt op dat hij attent en behulpzaam is. Niet al-
leen door zijn manier van praten, maar ook door klei-
ne dingen als koffie halen en de deur open houden, 
als mijn handen gevuld zijn met koffie, tas en schrijf-
waar. Marlon loopt van vorig jaar september tot mei 
van dit jaar stage bij De Buitenwacht voor zijn studie 
levensbeschouwing in Tilburg, waar hij ook woont. “Ik 
ben al heel lang geïnteresseerd in spiritualiteit. Eerst 
heb ik nog een paar jaar politicologie en de kunstaca-
demie gedaan, maar ben toch gaan doen wat ik in het 
begin in mijn gedachten had. Het is een HBO studie 
en je krijgt er vakken over religie, filosofie, ethiek en 
spiritualiteit. Het is een 4 jarige opleiding en ik zit nu in 
het derde jaar. ” 
 

Wat doe je bij De Buitenwacht? 
Het levensbeschouwelijke aspect is in De Buitenwacht 
wat op de achtergrond geraakt. Ook het stiltecentrum 
wordt weinig gebruikt. Daar ga ik me op richten. Ik 
werk 2 dagen per week met de donderdag als vaste 
dag. Ik voer gesprekken en doe onderzoek naar wat 
mensen willen en wat ze missen in hun leven en wat 
De Buitenwacht daarin kan betekenen. Met Els en 
anderen heb ik de kerstnachtviering georganiseerd. 
Verder heb ik veel geobserveerd. Zo ben ik bij de 
Raad Platform Kerken, AKA, de wijkwinkel en de 
Groeituinen geweest. Ik heb meegeholpen bij bijvoor-
beeld het eethuis en ben met het interieur bezig. Riet 
heeft een binnenhuisarchitect ingeschakeld. Die is 
langs geweest met een stagiair. Riet en ik hebben ze 
rondgeleid en ik heb ideeën naar hen doorgestuurd, 
ter inspiratie. Verder ben ik in gesprek met iemand die 
meditaties geeft en hier wellicht een workshop wil ge-
ven.  
 

Waarom ben je dit gaan doen? 
Via een docent ben ik hier gekomen. Om me te oriën-
teren ben ik eerst langsgegaan. Gerdien heeft me 
toen hartelijk ontvangen en Gerard heeft me uitge-
breid rondgeleid. Het sprak me gelijk aan en heb ge-
vraagd of ik hier stage kan lopen, en dat kon.  
 

Wat is het leuke aan het werk? 
Het feit dat er openheid is tussen mensen met ver-
schillende achtergronden is prettig. In gesprek gaan 
met mensen is leuk. Om het te hebben over motiva-
ties en drijfveren. Het is fijn om met spiritualiteit en 
levensbeschouwing bezig te zijn. Om creatief te zijn 
en te merken dat dit gewaardeerd wordt.  
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Noem eens een leuke gebeurtenis? 
De kerstnachtviering organiseren en met interieur be-
zig zijn vond ik erg leuk. Hier kan ik mijn creativiteit in 
kwijt. Ik heb interessante gesprekken gehad. 
 

Heb je hobby’s? 
Ik houd van lezen. Ik lees boeken over spiritualiteit. 

Mijn favoriet is Barbara Brennan. Ze schrijft over le-

vensenergie. Of boeken van Doreen Virtue over enge-

len. Ik ben christelijk gedoopt, maar hang niet speciaal 

een religie aan. Wel geloof ik dat er meer is en dat 

ieder mens goed is van binnen, al komt dat niet altijd 

tot uiting. Het gaat erom dat goedheid naar buiten 

komt. Verder houd ik van zwemmen, schrijven, muziek 

luisteren en ik schilder. Als ik schilder maak ik vaak 

fantasielandschappen. Ik schilder intuïtief, wat in me 

opkomt. Marlon laat op zijn smart Phone enkele wer-

ken zien. Hij heeft een vrij expressieve losse schilder-

stijl en gebruikt een beetje symboliek. Tot slot strikt hij 

me voor zijn onderzoek. Vragen over wat je bezig-

houdt en je drijfveren. Best bijzonder om daarover na 

te denken.  

 


