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Talloze vrijwilligers zetten zich met hart en ziel in 
voor Het Tweede Huis. Meer dan 40 mensen zijn 
betrokken bij de bewoners om hun, waar het kan, te 
ondersteunen. 
Hiernaast lunchen de vrijwilligers van de tech-

nische ploeg en 
van de tuinploeg 
op de binnen-
plaats van Het 
Tweede Huis  

Vrijwilliggers zetten zich in voor  
Het Tweede Huis 

Afscheid nemen 
 
In maart 1999 werd ik benaderd door Olga Theunissen, in die tijd be-
stuurssecretaris van Het Tweede Huis, met de vraag of ik hun bestuur wil-
de komen versterken. Haar verhaal over Het Tweede Huis, het ontstaan, 
de doelen en de visie maakte mij onmiddellijk enthousiast en in april 
woonde ik een eerste bestuursvergadering mee, die mij versterkte in mijn 
beslissing: een volmondig ja.  
Ik werd al gauw gevraagd om voorzitter van het bestuur te worden. En nu, 
bijna twintig jaar later, neem ik afscheid van dit prachtige huis. 
Gezien mijn leeftijd vond ik het stilaan tijd worden om te stoppen. 
Ik heb gedurende vele jaren zo’n 120 reguliere bestuursvergaderingen ge-
leid, bestuurders zien komen en gaan, feestelijke data meegemaakt. Daar-
van is het zilveren bestaan van Het Tweede Huis de meest recente en de 
meest indrukwekkende.  
Ik ben blij dat dit unieke vrijwilligersinitiatief, stevig verankerd in het gerestaureerde gebouw, bestaat en 
ik ben ervan overtuigd dat het zal blijven bestaan. Vele honderden bewoners hebben hier een nieuwe 
start kunnen maken. En gezien de zorgelijke ontwikkelingen in de maatschappij zal een initiatief als Het 
Tweede Huis noodzakelijk blijven. 
Een groot aantal vrijwilligers maakt het dagelijks mogelijk om dit huis tot een thuis te maken, daarin 
geleid door een gemotiveerd coördinatieteam. En over twee jaar vieren we de dertigste verjaardag van 
dit springlevend geheel. 
Ik wil iedereen danken voor het vertrouwen dat ik als voorzitter heb mogen genieten. En ik ben zeer 
veel dank verschuldigd aan het bestuur team, dat in wisselende samenstelling al die jaren keihard heeft 
gewerkt aan de realisering van de gestelde doelen.  
Ik wens de nieuwe voorzitter Paul Mengde succes toe in de mooie toekomst die voor Het Tweede Huis 
open ligt.  Erik   

Erik Dijckhoff neemt afscheid als voorzitter van Het Tweede Huis 

Marijke Graat (coördinator) neemt afscheid 
van HBO-er Lynn met een bos bloemen.  
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Artikel over Het Tweede Huis in de Gelderlander 

Zaterdag 2 juni besteedde de Gelderlander aandacht 
aan Het Tweede Huis. In een paginagroot artikel wer-
den Jan en Sam Sikkink gevraagd naar hun ervarin-
gen. Jan, bewoner van Het Huis, vertelt openhartig 
over de periode in zijn leven die hem noodzaakte bij 
ons een tijdelijk onderkomen te zoeken.  
Sam Sikking is inwonend medewerker en onder-
steund de inwoners waar mogelijk. 
 

Sam en Jan worden geïnterviewd door journalist 
Mitchel Suijkerbuijk 

Jaarlijkse gezellige middag voor de 
vrijwiliggers. 

Op 11 september werden de vrijwilligers van Het 
Tweede Huis s’middags in de tuin van Marijke 
ontvangen. Op deze zonnige dag  werden we ver-
rast met een workshop om crème,  geurzakjes en 
kruidenolie te maken. De middag werd afgesloten 
met een gezellige barbecue. 

Vierdaagse lopers gesponsord 

Al een aantal jaren  worden deelnemers, die namens 
Het Tweede Huis deelnemen aan de Nijmeegse 
Vierdaagse, gesponsord. De lopers gaan zelf actief 
op zoek naar geldgevers, maar worden ook spon-
taan ondersteund door mensen die ons Huis een 
warm hart toe dragen. Een tweetal wethouders van 
de Heumense gemeenteraad heeft deze actie met 
veel enthousiasme omarmd. 
De lopers hebben de zware tocht allemaal succesvol 
volbracht. Op de foto wordt bewoner Jan enthou-
siast binnengehaald door 3 bewonderaars. 
De actie heeft voor Het Tweede Huis €832,- opge-
bracht., waarvan een koelkast is aangeschaft. 
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Een nieuw gezicht. 
Soms kan het leven heel verrassend zijn. Soms heel schokkend en verdrie-
tig. Toen ik voor het eerst kennis maakte met het Tweede Huis, werd ik di-
rect gegrepen door de sfeer en de manier van werken in Het Tweede Huis. 
Schijnbaar was het bij het toenmalige College van Burgemeester en Wet-
houders van de gemeente Heumen gebruikelijk om ieder jaar je handjes te 
laten wapperen in het huis of de tuin. Samen met de medewerkers en enkele 
bewoners. Ik mocht als nieuwe burgemeester direct aansluiten. Twee linker-
handen was geen excuus! 
Ik leerde de achtergronden van enkele bewoners kennen en werd meteen 
een supporter. Twee jaar geleden hebben wethouder De Zwart en ik nog een 
portie pasta gekookt voor de bewoners. 
Ik vind dat ik wat voor de bewoners moet doen. Ik ben toch meer iemand 
die kan besturen in plaats van de handige jongen Dat is meer iets voor ande-
ren. 
 
Mijn motivatie is: Ik heb soms geluk gehad en de bewoners niet. Daarom hebben zij het nu niet gemakke-
lijk en kan ik ze op deze manier helpen. 
Vandaar, dat ik mij graag blijf inspannen voor Het Tweede Huis!  
 
GROETEN EN WELKOM IN HET TWEEDE HUIS 
 
Paul Mengde 

Paul Mengde: de nieuwe voorzitter van Het Tweede Huis 

Kerstviering in Het Tweede Huis 

Donderdagavond 13 december hebben wij onze traditionele kerstviering gehouden. Ieder jaar maakt een 
kokkin een heerlijk diner klaar voor alle vrijwilligers en bewoners. Dit jaar werd het diner wederom ge-
sponsord door Sodexo. Een enthousiaste serveer –en afwasploeg zorgt ervoor dat alles op rolletjes loopt en 
de keuken weer schoon opgeleverd wordt.   
Voorafgaand aan het diner werd er afscheid genomen van Erik als scheidend voorzitter. Als lid van het 
bestuur sprak Ton van Stiphout lovende woorden aan het adres van Erik. Paul Mengde sprak Erik toe en 
bood hem namens allen een cadeau aan. 


