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De donkere dagen voor Kerst laten zich duidelijk voelen. Veel wind, regen en kou. De tijd van het jaar, dat
er meestal in huis veel gezelligheid is en onderlinge warmte. Maar voor velen van ons en zeker voor de
bewoners van Het Tweede Huis ziet deze tijd er heel wat minder rooskleurig uit. Hoewel het hopelijk wel
fijn is om hier te vertoeven.
Laatst was er een onderzoek naar eenzaamheid en daaruit bleek, dat eenzaamheid niet leeftijdsgebonden
hoeft te zijn. Voor jonge mensen kan eenzaamheid net zo goed gelden. Dat is iets om rekening mee te houden.
De bewoning van het Tweede Huis kent een grote diversiteit, o.a. aan leeftijden. En samen moeten we er
toch iets van maken!
Vanwege de tijdelijke bewoning wordt op veel mensen een beroep gedaan om een beetje sociaal in te
schikken, tenslotte zijn de bewoners allemaal begonnen als vreemden voor elkaar en moeten ze het toch
samen rooien.
Er wordt dankzij de vrijwilligers en niet in de laatste plaats door de bewoners alles aan gedaan om ook in
het Tweede Huis een gemeenschapswarmte te organiseren.
Het valt mij dan ook op – ik ben nu 1 jaar uw voorzitter – dat dat ook vrijwel altijd lukt. Mede dankzij de
enthousiaste inzet van onze inwonend medewerkers en andere vrijwilligers loopt het meestal gesmeerd.
En dan te bedenken tegen welke kosten. Want dankzij zuinigheid, een goed maar sober beleid en een oplettende penningmeester lukt het ons al bijna 30 jaar om de eindjes aan elkaar te knopen. Vooral ook dankzij
de fondsen en de subsidies die ons structureel helpen.
Kortom we mogen echt trots zijn op ons huis. En we koesteren de warme sfeer.
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Jaarlijks uitje met de vrijwilligers

Stichting Het Tweede Huis

24 september

Op 24 september was het jaarlijkse medewerkers uitje. Met een grote groep vrijwilligers gingen we op pad.
We werden om half 11 verwacht bij het van ‘t Lindenhoutmuseum waar ons een hartelijk welkom te wachten stond. Gezellig om met een grote groep collega’s op pad te zijn. Maar buiten dat het gezellig is, ook
belangrijk om op deze wijze de grote waardering voor deze mensen te laten blijken. Want zonder vrijwilligers kan Het Tweede Huis niet bestaan!

Het Lindenhoutmuseum

Herman Stevens

Technische Zaken

Elk jaar worden er plannen gemaakt betreffende het onderhoud van het gebouw, de verzorging van de tuin
en natuurlijk het welzijn in het gebouw. Dankzij de inzet van vrijwilligers, het bestuur en enkele vakmensen is het dak van tuinhuis tegen minimale kosten gerenoveerd. Daarnaast is door inspanning van Nico
Vlaar door het Oranje Fonds een leuke subsidie toegekend. Deze subsidie is gebruikt is om tijdens de NL
-Doet 2019 dag in samenwerking met medewerkers van de RABO-bank en vrijwilligers van Het Tweede
Huis in het gebouw diverse objecten van een nieuwe verflaag te voorzien. Iedereen was zeer enthousiast
over deze geslaagde dag.
Ook de vrijwilligersploeg onder leiding van Theo Liebers heeft
het schildwerk van zowel het tuinhuis als het TBC-huisje succesvol afgerond. In het gebouw zijn diverse verbeteringen en
reparaties doorgevoerd; zoals het schilderen van muren, het
aanpassen van de elektriciteit, het toepassen van LED verlichting en het aanleggen van draadloos WIFI. Heren (Theo, Antoon, John, Puck en Harrie), chapeau voor jullie werk.
En dan de tuinploeg; mede door de gulle hand van penningmeester Ton van Stiphout is voor het gebouw de grindlaag volledig vernieuwd. Hopelijk blijft door deze actie het onkruid
voor langere tijd weg en draagt dit bij tot een goede uitstraling
van Het Tweede Huis gebouw. En mede door de inzet van de
vrijwilligers Tini, Ton en Theo van de tuinploeg en de bewoners P., T. en J. zien de tuinen rondom het
gebouw er perfect uit. Heren en dame, een geweldige prestatie.
Helaas is het niet gelukt om het gebouw in 2019 te verduurzamen door het plaatsen van zonnepanelen en
andere energiebesparende maatregelen; dit wordt de uitdaging voor 2020. Om het welzijn in het gebouw
verder te verbeteren worden acties in gang gezet om te inventariseren wat er nodig is voor bijvoorbeeld
robuuste meubelen en verbetering van kamers. Daarnaast wordt gewerkt aan een langdurig onderhoudsplan voor zowel het interieur en buitenzijde van het gebouw.
Namens het bestuur worden de vrijwilligers en bewoners bedankt voor hun inzet en bijdragen.
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Kerstviering in Het Tweede Huis
Donderdagavond 12 december hebben wij onze traditionele kerstviering gehouden. Ieder jaar maakt een
kokkin een heerlijk diner klaar voor alle vrijwilligers en bewoners. Een enthousiaste serveer –en afwasploeg zorgt ervoor dat alles op rolletjes loopt en de keuken weer schoon opgeleverd wordt. De avond
werd opgevrolijkt met gedichten, verhalen en vooral muziek. Dit keer waren er 2 bewoners die met hun
zang en gitaar aan de aanwezigen enthousiaste reacties ontlokten.

Bedankkaartje van een voormalige bewoner

