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Nieuws vanuit het bestuur
Het gaat goed met de Buitenwacht. De financiën zijn op orde en het aantal activiteiten groeit. Dat wil 
echter niet zeggen dat er geen reden is voor zorg.

Samen met alle andere kleine organisaties die minder 
dan 50.000,= euro per jaar van de gemeente Dordrecht 
aan subsidie ontvangen, heeft ook de Buitenwacht van de 
gemeente te horen gekregen met ingang van volgend jaar 
geen structurele subsidie meer te krijgen. Dit betekent 
voor De Buitenwacht een aderlating van 30.000 euro. 
En dat gaat ons natuurlijk niet in de koude kleren zitten. 
Het bestuur heeft dan ook bezwaar aangetekend, vooral 
omdat De Buitenwacht heeft bewezen onderdak te 
bieden aan juist die organisaties en individuele mensen 
die zich vaak aan de onderkant van de samenleving 
bevinden. Nu is het wel zo dat we met het ontwikkelen 
van (nieuwe) projecten er een beroep gedaan kan 
worden op projectpotjes van de gemeente, maar het 
betekent ook onzekerheid hetgeen we juist in deze tijd 
niet kunnen gebruiken. 

De Buitenwacht is een organisatie die, op één halftime 
administratieve beroepskracht na, volledig draait op 
vrijwilligers, inclusief het bestuur. Vrijwilligers die in 
toenemende mate ook tot ons komen via de gemeente 
zelf. Deze mensen bestaan voor een deel uit vluchtelingen 
die nog amper Nederlands spreken, hetgeen om extra 
begeleiding vraagt. En die begeleiding moet ook weer 
door andere vrijwilligers worden gegeven. 

Dit is een uitdaging die we graag aangaan, maar vraagt 
ook zoveel menselijke inspanning 
dat we als bestuur alert moeten 
blijven op de draagkracht van al onze 
vrijwilligers. Er vindt dan ook een zekere 
doorstroming plaats, er gaan mensen 
weg en er komen weer mensen bij.
Dat geldt eveneens voor het bestuur. 
Bestuurlijk is De Buitenwacht redelijk 
op orde met vijf bestuursleden, maar 
het zou fijn zijn als er minstens twee 
mensen bij zouden komen. We zoeken 
iemand die voor de PR zou kunnen 
zorgen en vanwege een aankomende 
vacature een secretaris. 
Waaraan iemand zou moeten 

voldoen? Op de eerste plaats is het belangrijk het 
nodige enthousiasme mee te brengen naast enige 
kennis van zaken en affiniteit met de doelgroepen van 
De Buitenwacht. En dat betekent gevoel hebben voor 
multiculturele situaties, die wij in De Buitenwacht als 
het ware met z’n allen vieren, dus we zien niet alleen 
problemen, we maken ook plezier met elkaar. 
Voor plezier is ook zeker ruimte, want gelukkig kan De 
Buitenwacht rekenen op steun vanuit diverse fondsen, 
waaronder het bekende Oranjefonds. 

Er is een nieuw computersysteem ingevoerd voor 
cursussen en de spreekuren van de interne wijkwinkel. 
We zijn bezig met professionele hulp een website op te 
zetten die zeer binnenkort de lucht in zal gaan. Er wordt 
gewerkt aan interne renovatie van de keuken en de 
ontmoetingsruimte.

Er zijn deskundige vrijwilligers die cursussen en 
trainingen willen geven aan de nieuwe vrijwilligers. De 
huiswerkbegeleiding gaat onverdroten voort, zoals in 
de plaatselijke pers uitgebreid aan de orde is geweest. 
Kortom, De Buitenwacht bruist aan alle kanten, maar 
is daardoor ook voortdurend op zoek naar mensen die 
mee willen komen werken. En dat is leuk hoor, elk jaar 
wordt voor de vrijwilligers een leuk feestje of uitstapje 
georganiseerd. Ook dit jaar gaan we weer wat leuks doen 

in juni. Daar wordt momenteel hard aan 
gewerkt. 

Dus loopt u een beetje rond te 
kijken en te denken het ook wel leuk 
te vinden iets samen met en voor 
anderen te betekenen? Wees niet te 
terughoudend maar kom eens gezellig 
binnenwandelen voor een kop koffie 
of thee. Dat kan elke ochtend van 9.30 
tot 12.30 uur, van maandag tot en met 
vrijdag.

Wij kijken naar u uit!
Ab Smit, secretaris



verslag

Fietstocht  ‘Rondom Dordt’
Op zondag 5 juni was de fietstocht ‘Rondom Dordt’, waarvoor we dr. Henk Visscher hadden uitgenodigd als 
gids. Deze excentrieke wetenschapper is beter bekend van het Nationaal Landschapskundig Museum aan 
de Reeweg-Oost. Reden om hem uit te nodigen was dat het een inspirerend spreker is, en hij een reeks van 
boekjes uitgeeft met daarin een fiets- of wandelroute met uitleg over dingen die je nooit zo bekeken had, en 
die je daarna ook nooit meer anders kan zien. Met 9 mensen vertrokken we op de fiets, het weer was heerlijk, 
richting Weizigtpark, Dubbeldamseweg, Dordtwijk, Oudendijk, Zuidendijk, Zeedijk, richting natuurgebied De 
Elzen, vandaar naar een terrasje op de Kop van ’t Land, via Zuidendijk en Lebretlaan terug. We hadden er drie 
uur voor uitgetrokken, het werden er 6.

Na alles wat deze man vertelde, en dat was véél, kwam 
een klacht, een strijdpunt, over gemeente Dordrecht, 
met ‘de ecologen’. We begrepen het aanvankelijk niet 
goed, mompelden maar van ja. Maar zijn punt is: hij is 
landschapshistoricus, het gaat er hem om dat je een 
landschap (historisch) kan ‘lezen’. Hij probeert ook 
Dordtse landschappen tot monument te laten verklaren, 
en eigenlijk wil mijnheer Visscher dat het hele landschap 
van het Eiland van Dordrecht beschermd wordt (het is 
ook bijzonder!). Hij is helemaal niet blij dat 14 van de 99 
km2  van het Eiland ontoegankelijke (en doordringbare! 
–jd) natuur, en verboden toegang is (De Sliedrechtse/
Hollandse Biesbosch). ‘Die ecologen, die willen alleen maar 
natte natuur, dat vinden ze echte natuur, die willen alleen 
maar vergraven’. Logisch dat een landschapshistoricus en 
iemand die ‘alleen wil vergraven’ water en vuur zijn, maar 
toch bleef het moeilijk deze man steeds tekeer te horen 

gaan OVER DINGEN WAAR WIJ NOG NOOIT OVER HADDEN 
GEDACHT. We begrepen niet wat hij nu precies bedoelde.
Totdat. Aan de zuidoostrand van Stadspolders is 
een dure wijk aangebouwd, grote huizen, en een 
appartementencomplex, ‘De Hoven’. Tussen de Zuidendijk 
en de oostrand van de wijk is een flink stuk natte natuur 
aangelegd. De mensen die duur hebben betaald voor hun 
nieuwe huis kunnen er niet terecht. Natuur en plassen zijn 
ontoegankelijk, het is geen park, er ligt geen pad, er staat 
geen bankje, je kan er je hond niet uitlaten of je kinderen 
laten spelen. Aha, we zagen het nu voor onze ogen. “Kijk! 
Geringe belevingswaarde, GEEN gebruikswaarde!” “Deze 
mensen gaan weer snel verhuizen en dan wil niemand er 
meer wonen!” Ga maar kijken. We hebben afgesproken 
begin volgend jaar vanuit de BW zijn museum te bezoeken.

Jos Dekker 

nieuws

Het groene lintje
Op 4 juni heeft Groen Links Dordrecht tijdens 
een drukbezochte bijeenkomst bij DOOR 
Groene Lintjes uitgereikt. Dit is inmiddels een 
traditie waarbij GroenLinks zijn waardering 
laat blijken voor particulieren of organisaties 
die een bijdrage leveren aan duurzaamheid 
en sociale cohesie. De Buitenwacht was ook 
genomineerd voor een groen lintje en we 
hebben ook opgeroepen om via de website van 
Groen Links op ons te stemmen. Hier is goed 
gehoor aan gegeven en we willen ook iedereen 
bedanken die de moeite heeft genomen om op ons 
te stemmen.

Het blijkt dat we nog maar net zijn ingehaald 
door DOOR, en vanaf deze plek kunnen we DOOR 
feliciteren met deze prijs. DOOR is een creatieve 
broedplaats voor tal van evenementen met 
exposities en de mogelijkheid om zelf met 
kunst bezig te zijn.

Robis Koopmans heeft ook een groen 
lintje ontvangen voor zijn wekelijkse 
eetgelegenheid Freegan Kitchen. Een 
gratis veganistische maaltijd die iedere 
maandag bij DOOR wordt geserveerd. Dit 
doet hij door o.a. restpartijen groente 
te verzamelen. Ook Robis, van harte 
gefeliciteerd.



belangrijk nieuws

Verbouwing keuken en 
vakantiesluiting 

Op 18 juli gaat de sloophamer in ons oude keukenblok 
en gaan we geheel sluiten voor 3 weken tot 8 augustus.
De rest van de vakantieperiode zijn we beperkt open. 
De activiteiten die dan door gaan zijn de koffie inloop, 
de wijkwinkel, de wekelijkse computerhulp, de creatieve 
activiteit en Jai ho tot 11 juli. 
Het eethuis is geheel juli en augustus gesloten.

aankondiging

Koken voor jezelf 
(een cursus in het bijzonder voor 

alleenstaanden) 
Het zal je gebeuren, je leven lang is er goed voor je 
gekookt en ineens moet je het zelf doen, maar je hebt 
van je leven nog geen ei gebakken. Dagelijks uit eten 
wordt ook een dure en/of ongezonde grap.
Het is nu mogelijk om te leren koken onder leiding van 
een ervaren kok die stap voor stap laat zien dat het niet 
moeilijk hoeft te zijn om voor jezelf een redelijk geprijsde 
smakelijke maaltijd op tafel te zetten.
Behalve het bereiden van het eten zal er ook aandacht 
zijn voor aspecten zoals veiligheid en hygiëne.
Vanaf 7 september zijn er 6 lessen te volgen, één keer in 
de week op woensdag van 15.30 tot 19.00 uur (inclusief 
voorbereiding, samen eten en opruimen)
Maximaal aantal deelnemers: 6, van tevoren aanmelden 
want vol is vol
bijdrage per persoon per keer: € 7,50
leiding: Steven de Waal

Nieuws

Collecte Oranjefonds 
Dit jaar hadden we 8 vrijwilligers die een paar uur 
vrij hebben gemaakt om te collecteren voor het 
Oranjefonds. Samen hebben zij € 338,91 opgehaald. De 
helft van deze opbrengst is direct voor De Buitenwacht.

nieuws

In memoriam
Op vrijdag 6 mei bereikte ons het bericht dat Nico van 
Osenbruggen is overleden. Hij is 73 jaar geworden. De 
voorzitter van de Stichting Schreeuw om Leven, dhr. 
L.P. Dorenbos ging voor op de uitvaart en met de eerste 
woorden van zijn toespraak wist hij Nico treffend te 
omschrijven: “Hij heeft een bewogen leven gehad, maar 
hij was rotsvast zeker van zijn Heer en Heiland Jezus 
Christus. Elke gelegenheid greep hij aan om te getuigen.”
Zo hebben wij Nico ook leren kennen in onze koffie 
inloop, maar hij was niet altijd alleen maar aan het 
evangeliseren. Hij had ook een warme belangstelling 
voor de medebezoekers en ook voor de activiteiten van 
De Buitenwacht. Hij gaf dan een extra bijdrage voor onze 
activiteiten. Ook vertelde hij graag een leuke mop. Hij 
was een opvallende verschijning ook met zijn witte baard 
en zijn Israëlpet. We wensen zijn nabestaanden veel 
sterkte met dit verlies.

aankondiging

Burendag
Op 24 september is het weer burendag. Een actie van 
het Oranjefonds waar we voor het derde jaar aan mee 
gaan doen. We hebben een paar organisaties uit de 
buurt op het oog om mee samen de dag in te vullen. 
Ideeën tot nu toe zijn:
•  Presenteren van onze nieuwe website en nieuwe 

activiteiten
• Plantjesmarkt
•  Optredens en hapjes verzorgd door Jai Ho (onze 

Hindoestaanse inloopgroep van maandagavond)
•  Aandacht voor eenzaamheid (het is in de week van de 

eenzaamheid)
•  Hou onze website, facebook, buurbookpagina in de 

gaten voor verdere ontwikkelingen. Als je mee wilt 
doen of bij wilt dragen laat het dan weten aan Els 
Hauser



nieuws

Jai Ho
Een nieuwe activiteit in De Buitenwacht is Jai Ho, een hindoestaanse inloopsoos op de maandagavond. Ze 
zijn in april begonnen en het is al een behoorlijke club geworden. Je hoeft niet Hindoestaans te zijn om mee 
te genieten van de activiteiten. Je bent van harte welkom om te luisteren naar de muziek en te proeven van 
hapjes zoals bara, pholari, chaana’s enz. 

Een greep uit het programma:
• Bingo, kaarten, dammen, mens erger je niet
• Voorleesprogramma’s
• Aandacht voor Divali en Holi phagwafeest
• Dans 
• Presentaties

Als je het gezellig vindt en van plan bent om wekelijks te 
komen wordt een bijdrage in de consumpties gevraagd 
van € 5,- per maand. Op facebook heeft Jai Ho een eigen 
pagina. Contactpersoon voor deze activiteit is Roy Bhagolie
Onderstaand stuk heb ik van de facebookpagina van Jai Ho 
afgepikt:

In de klas houdt een leraar een briefje van 10 euro in de 
lucht en vraagt: “ wie wil hem hebben?”
Natuurlijk heffen alle leerlingen hun hand.
Dan kreukt hij het briefje en vraagt: “ wil 
je het nog steeds?”
Weer heffen alle leerlingen hun handen.
De leraar gooit het briefje op de grond 
en begint er op te stampen en vraagt: 
“wil je hem nu nog steeds?”
En weer heffen alle leerlingen hun 
handen.
Dan zegt de leraar: “jullie hebben 
vandaag een belangrijke les geleerd! 
Het maakt niet uit wat ik met deze 10 
euro doe, en toch wil je hem hebben, weetje waarom? 
dat komt omdat zijn waarde altijd hetzelfde blijft, wat je 

er ook mee doet hij is en blijft altijd 10 euro waard! En zal 
zijn waarde nooit verliezen!
Je zult in je leven meerdere malen wanhopig zijn en van 

sommige mensen weggeduwd worden, 
genaaid of zelfs gehaat worden. En 
je zult het gevoel hebben dat je niets 
meer waard bent maar wees er wel van 
bewust dat het niet uit maakt welke 
kwellingen je ervaren moet in het leven, 
hoeveel mensen je ook wegduwen! Hou 
de eer aan je zelf en hou van de mensen 
die je liefhebben, alleen zo word je nooit 
minder waard! En alleen zo zal je nooit je 
waarden verliezen!

Ook als je geen rijkdom bezit, en niets meer hebt, verlies 
nooit je eigen waarden!!

Op 16 juli organiseert Jai Ho een feest in De Buitenwacht waar iedereen welkom is.

Sman
Onze koks Steven en Redouane zijn maandenlang bezig 
geweest met het maken van Marokkaanse boter sman 
(spreek uit: “schmin”)
Het is gemaakt van boerenboter uit de Alblasserwaard 
en is gefermenteerd. Ze hebben er 4 en halve kilo van 
gemaakt. Deze sman is vanaf 29 juni te koop bij Steven 
voor € 2,00 per 200 gram.

aankondiging

Creatieve werkplaats 
De Buitenwacht heeft er nog een nieuwe activiteit bij. 
Een aantal amateur kunstschilders, glasbewerkers 
(Tiffany en mozaïek) en beeldhouwers (beeldjes van 
speksteen) komen naar de Buitenwacht. Zij noemen zich 
De Creatieve Werkplaats! Iedere deelnemer neemt zijn 
eigen materiaal mee en kan dit eventueel opbergen in 
een daarvoor bestemde ruimte.” Dagelijks zijn er enkele 
leden met hun werk aanwezig tijdens de koffie inloop 
tussen 9.30 en 12.30 uur!  Iedereen is welkom
voor informatie: Jan A. van den Berg
telefoon: 078-6137576



verslag 

Eethuis, een wekelijks wonder
Ik geloof dat het eethuis in De Buitenwacht inmiddels het langstlopende initiatief is in Dordrecht waar door 
vrijwilligers voor een vaste lage prijs een drie gangen menu wordt aangeboden. Bij De Buitenwacht doen we 
die al meer dan 20 jaar.

We draaien inmiddels al meer dan twee jaar met een vaste 
roulerende poule van 4 koks en kokkinnen. Zij worden 
wekelijks bijgestaan door vrijwilligers die ondersteunen met 
groente snijden, boodschappen, tafels dekken, opruimen 
en afwassen. Ik zal ze eens voorstellen en dan begin ik met 
degene die dit al het langste doet. Dat is Redouane. Hij is 
sinds mensenheugenis actief bij De Buitenwacht in veel 
verschillende functies en hoedanigheden. Hij kookt altijd op 
de tweede donderdag van de maand een maaltijd met een 
Marokkaanse touch.
De tweede is Turpekai. Zij kookt al sinds 2005 voor het 
eethuis en de laatste jaren is dat op iedere derde woensdag 
van de maand. Ze komt uit Afganistan en ze maakt meestal 
iets met rijst, spinazie, kikkererwten en kip of gehakt. Ik 
vind het persoonlijk altijd bijzonder lekker.
De derde die ik noem is Steven. Een reus van een man en 
voormalig chefkok. Hij kookt iedere eerste donderdag van 
de maand echt exclusieve restaurantwaardige maaltijden, 
en dat alles voor dezelfde vaste prijs.
De laatste die erbij is gekomen is Agnieke. Voor Agnieke is 
koken een uit de hand gelopen hobby. Zij bereid de maaltijd 
vaak thuis al heel ver voor en ook haar maaltijden zijn 
restaurantwaardig te noemen. Iedere vierde donderdag 
kookt zij.

De vrijwilligers die vrijwel wekelijks komen om te 
ondersteunen met snijden en/of opruimen en tafeldekken 
zijn Kim, Chaib, Erik en Sander. Sander draagt ook gedichten 
voor die hij soms ook zelf schrijft. Het afrekenen van de 
maaltijden wordt al een poos gedaan door de stagiaire 
van de administratie. Het afgelopen jaar waren dat 
achtereenvolgens: Nadine, Duygu en op het moment 
Nadifa. Het bijzondere van Nadifa is dat ze het hele eethuis 
aanwezig blijft en ook helpt met opruimen en afwassen. En 
ze is altijd even opgewekt.
Het aanspreekpunt voor alles dat met het eethuis te maken 
heeft is Gerdien. Zij onderhoudt de contacten met alle 
medewerkers en geeft de menu’s door aan de administratie 
voor verspreiding en publicatie. En als de nood erg hoog 
is, kan ze zelfs ook nog persoonlijk de maaltijd verzorgen. 

Wanneer soep het voorgerecht is, is deze meestal door 
Gerdien gemaakt.

Ten slotte zijn er de bezoekers, vaak tussen de 20 en 25 per 
week. Er is hierbij een harde kern van ongeveer 15 mensen 
die iedere week komen. Voor deze groep is het eethuis 
een soort wekelijks thuiskomen in een huishouden waar je 
elkaar op een bijzondere manier heel goed leert kennen. 
Compleet met gekibbel en goedmakerij. Er zijn er ook die 
af en toe eens komen en zich graag laten verrassen door de 
smaak en de kwaliteit van het eten, maar ook door de sfeer. 
Nieuwe bezoekers begrijpen werkelijk niet hoe we het doen 
en hoe dat kan voor die prijs. 
En zo kom ik langzaam op de keuze voor de titel van dit 
stuk. Ik kom nu zelf 15 jaar hier In De Buitenwacht en 
mag al die tijd meemaken hoe het met het eethuis gaat. 
Ik kan melden dat het niet altijd zo makkelijk was. Er is nu 
ook weleens sprake van ongemak als er iemand niet kan 
komen, maar er zijn tijden geweest dat we erg krap zaten in 
de kokende en ondersteunende hulptroepen. 
Het geld dat we uitgeven aan de maaltijden is gestegen, 
maar de prijs is al jaren hetzelfde en dat is geen prijs om 
voor thuis te blijven. Het is iedere week heel veel werk, en 
het wordt altijd met alle liefde en plezier gedaan door een 
groep geweldige mensen.

Els Hauser 



Nieuws

Computerclub HCC nu 
ook in Dordrecht!
Vanaf april 2016 is HCC ook in Dordrecht van start 
gegaan met maandelijkse bijeenkomsten. HCC staat 
voor ondersteuning en voorlichting bij het gebruik van 
computer, tablet en smartphone.
Iedere maand wordt er een ander thema besproken.
Daarnaast zijn bezoekers in de gelegenheid tot het 
stellen van vragen en/of het voorleggen van problemen, 
die zij tegenkomen bij het gebruik van hun apparaten.
Deze bijeenkomsten vinden plaats op de 3e 
dinsdagmiddag van de maand in de Buitenwacht, 
Bosboom Toussaintstraat 67.

De eerstvolgende keer is op 21 juni 2016
Aanvang 13.30 uur

De bijeenkomst staat volledig in het teken van het 
besturingssysteem Windows 10 en de installatie hiervan. 
Bent u al overgestapt en heeft u nog vragen? Wilt u nog 
overstappen, maar weet u niet hoe?

Op zaterdagmiddag 9 juli 2016 is er een Windows 10 
installatiemiddag. Deskundigen zijn aanwezig om u te 
begeleiden met het installeren van de gratis upgrade 
naar Windows 10. Om teleurstelling te voorkomen dient 
u zich wel eerst aan te melden via mail bij bestuur@
rijnmond.hcc.nl

Vanaf 13.00 uur bent u dan welkom.
Iedereen is van harte welkom voor een 
kennismakingsbezoek

column 

De breekbare 
samenleving
Pechvogels bestaan. Er zijn mensen die niets 
bespaard lijkt te blijven. Als jij denkt dat je 
problemen hebt… het is niets, vergeleken bij die 
van hen.

Maar ze kosten je, ze kosten je tijd, als dienstverlener 
puzzel je gedurende een periode in hun leven met ze 
mee. “Het kan toch niet bestáán”, en uiteindelijk bestond 
het gelukkig vaak maar tijdelijk, al duurde het ooit 
martelend lang. 

Hierin falen is eigenlijk niet mogelijk. Volhouden met 
hen. Ernaast gaan staan. Geduld.
Soms zijn er mensen die je niet redden kàn. Die willen 
het soms zelf niet. 
Niemand wil werkelijk dat je medelijden met ze hebt, 
men zoekt troost. Dat iets goed verloopt is troost. Troost 
is medemenselijkheid. Aandacht is troost. Verlies jezelf 
er niet in, hou je privéleven er beter buiten. Doe wat je 
kan. Hou vol en win.

Let wel: het geldt bijna precies dát wat Nederland 
en Europa zo aantrekkelijk maakt voor vluchtelingen. 
Nee, ze geloven niet dat het hier met goud is bestraat. 
Ze willen gewoon goed worden behandeld, kansen, 
voorspoed. Ze kennen het miezerige klimaat niet. Dáár 
zijn we te laat om ze voor te waarschuwen. 
De samenleving is deels maakbaar. Het is een fragiel 
bouwwerk, een kaartenhuis. Als je er dingen uit 
verwijdert, zeg, de Rechtsstaat, dondert er nog méér in 
elkaar. Dus ik wou het eens hebben over de BREEKBARE 
samenleving. We kunnen immers maken en breken.
Soms, om je teweer te stellen tegen idioterie, moet je 
weten wat je bent, wat ieder van ons ís: een DIAMANT. 
Één Heel Ding. Schitterend, onbreekbaar, ‘individu’. 
Doe je best, en weet dat je een diamant bent. Zit het 
niet mee, voel je je zwak en onzeker, wat neerslachtig 
misschien, jij bent en blijft die diamant.

Jos Dekker



Vaste activiteiten
Eethuis 
Iedere donderdag 17.30 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

Yoga
Iedere donderdagmiddag van 15.00 tot 16.00 uur

Naailes
Iedere vrijdagochtend van 10.30 tot 13.00 uur

Wereldpercussie
Iedere zaterdag van 11.00 tot 13.00 uur

Kookhuis voor tieners
Iedere laatste zaterdag van de maand 
van 16.00 tot 20.00 uur

Wekelijkse computerhulp
Elke maandag van 11.00 tot 14.00 uur 
€ 0,50 per half uur

Jai Ho, Hindoestaanse soos
Elke maandag van 18.00 tot 21.00 uur

aankondiging

Dans! 
Voor jongeren tot 16 jaar wordt er een nieuwe activiteit 
aangeboden door Jaenela Dosset. Je kan met haar 
een uurtje lekker bewegen op latin street salsa. Dat is 
niet alleen erg leuk om te doen, maar het kan je ook 
helpen met verbindingen te versterken met jezelf en 
je omgeving. De lessen worden aangeboden vanaf 16 
september op 6 vrijdagavonden van 19.00 tot 20.00 uur. 
Je hoeft alleen jezelf mee te nemen en het kost niets. 
Aanmelden bij Jaenela Dossett 06-21346771 
of via De Buitenwacht 078-6131359

Nieuws 

Fondsen
De afgelopen maanden hebben we van verschillende 
fondsen geld ontvangen ten behoeve van onze 
organisatie en de inrichting van het gebouw. We zijn 
door fonds DBL verblijd met een bijdrage van 
€ 5.000,- euro voor de inrichting en van een anoniem 
fonds hebben we € 22.500,- mogen ontvangen, deels 
voor de inrichting en voor het grootste deel voor ons 
werkplan van 2016.

nieuws

Examen Entree 
opleiding 

Opnieuw heeft een studente van de entree opleiding, 
die we in samenwerking met Het Da Vinci College hier 
geven, eerder examen gedaan.Dinsdag 31 mei is zij 
geslaagd voor het MBO 1 diploma zorg. We wensen haar 
veel succes met haar verdere toekomst. Er zijn nu nog 
vier dames in de race voor dat diploma en die zullen half 
september examen doen, aan het eind van het studiejaar. 
Onder de leerlingen bij het huiswerkhuis waren er dit 
jaar 3 eindexamenkandidaten. Deze 3 hebben inmiddels 
te horen gekregen dat ze geslaagd zijn voor hun examen. 
Goed gewerkt en van harte gefeliciteerd.


