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“Wil je een stukje schrijven voor de komende Nieuwsbrief waarin je jezelf voorstelt en doe er
ook een foto bij waar je een beetje op lijkt?” was de vraag van Frank Oerlemans.
Ik tel inmiddels 69 jaar, woon al ruim 30 jaar in Overasselt en ben tot vier jaar geleden (vooral
bestuurlijk) werkzaam geweest op diverse plekken binnen de belastingdienst en de douane.
Mijn vrouw Mirjam en ik hebben 4 kinderen die allemaal al lang uitgevlogen zijn en samen gezorgd hebben voor een negental kleinkinderen. Omdat de helft van onze (klein)kinderen in de
VS woont, zijn we daar regelmatig op reis, maar door Corona kon dat dit jaar helaas niet.
Mijn vrijetijdsinvulling zal niet veel afwijken van die van andere senioren, die graag nog in beweging willen zijn en interesse hebben voor hun omgeving. Daarnaast ben ik actief in de lokale heemkundekring.
Net toen ik me had voorgenomen om uit te kijken naar het leveren van een bijdrage binnen
een voor mij nieuw werkveld, werd ik gepolst voor een bestuursfunctie bij Het Tweede Huis.
Dat kon natuurlijk geen toeval zijn! Tijdens de oriëntatie -en kennismakingsgesprekken had ik
al gauw de overtuiging, dat het wel iets voor mij zou zijn. Daarnaast was ik verrast door de
moderne huisvesting die met behoud van authentieke sfeer en karakter binnen het voormalige
klooster is en wordt aangebracht.
In het jubileumboek, uitgebracht ter gelegenheid van het 30-jarige
bestaan van Het Tweede Huis, wordt op fraaie wijze de indrukwekkende wordings -en bestaansgeschiedenis beschreven. Petje af
voor het resultaat! Met hulp van een groot aantal vrijwilligers is er
jaar op jaar aan vele bewoners een warm thuis geboden!
Natuurlijk gelden mijn complimenten ook het bestuur en coördinator
Marijke Graat.
Dank aan vertrekkend voorzitter, Paul Mengde, voor zijn gewaardeerde bijdrage.
Ik heb een solide organisatie aangetroffen met veel bezieling en
kwaliteit in de diverse onderdelen. Daarmee wil ik me de komende
periode graag verbinden en er ook mijn aandeel aan leveren. Tot
slot wil ik mijn volste vertrouwen uitspreken in een mooie verdere
ontwikkeling van Het Tweede Huis.

De prachtige brievenbus bij de ingang van Het
Tweede Huis is door Theo gemaakt en Piet
heeft de nieuwe leitjes op de kerststal gemaakt.
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technische zaken

Geen enkel jaar is hetzelfde, maar het jaar 2020 zal in ieders geheugen gegrift staan als het
jaar van de pandemie met het Corona-virus. Door inspanning van zowel de leiding, de vrijwilligers en het bestuur en niet in de laatste plaats de bewoners is het virus aan Het Tweede Huis
voorbij gegaan. Aanvankelijk zijn de contacten van de vrijwilligers die het technisch- en tuinonderhoud verzorgen tot een minimum beperkt. En desondanks zijn de plannen betreffende het
onderhoud van het gebouw, de verzorging van de tuin en de aandacht voor het gebouw uiteindelijk toch goeddeels gerealiseerd. Dankzij een provinciale subsidie en een gift van de Stichting
Zonnewijzer heeft het gebouw een belangrijke stap gezet om energie neutraal te worden door
het installeren van 69 zonnepanelen, die elk jaar circa 22 MWh aan elektriciteit opleveren.
De vrijwilligersploeg onder leiding van Theo Liebers heeft zorg gedragen voor het onderhoud
van het gebouw en er is een start gemaakt om een viertal kamers te renoveren. En dank zij diverse financiële giften kunnen deze ruimtes voorzien worden van meubelen met een meer moderne en robuuste uitstraling. Heren (Theo, Anton, Sjon, Puck), chapeau voor jullie werk. Ook
de tuinploeg heeft weer voortreffelijk werk geleverd, struiken zijn gesnoeid, onkruid is verwijderd
en er is zelfs een waar kunstwerk in wording. Dankzij Ton, de Pieten en Jaana zien de tuinen er perfect
uit; heren en dame een prestatie van formaat.
Helaas zijn de activiteiten (meestal schilderwerk)
van de NLDoet dag dit jaar vanwege de Coronaepidemie niet doorgegaan; een leuke vrijwilligersdag gesponsord door het Oranje Fonds.
Daarnaast is er op initiatief van het bestuur een
Meerjarenonderhoudsplan opgesteld. Dit rapport zal
als leidraad gaan dienen voor het onderhoud van
het gebouw; daarnaast geeft het inzicht in de status
van het gebouw.
Namens het bestuur worden de vrijwilligers, de bewoners en Marijke bedankt voor hun inzet en bijdragen.

Zolderbalken versterken
voor het aanbrengen van
de zonnepanelen.
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Gedachten en wensen van bewoners

We zijn nog steeds corona vrij. Er wordt hard gewerkt om de kamers op te knappen. Op

naar de feestdagen en het nieuwe jaar. Voor iedereen de beste wensen en een gelukkig en
gezond 2021.

S.v.Z.

Begin maart ben ik naar Het Tweede Huis gekomen om tot rust te komen. Nu, eind
2020, begin ik langzaam weer mezelf te worden mede dankzij de rust en het geduld van de

medebewoners en de leiding. Tot slot wens ik iedereen het allerbeste voor 2021
M.v.L.

Voor mij is Het Tweede Huis goed onderdak omdat ik helemaal geen onderdak had of heb
met drie kinderen die rechtstreeks uit het buitenland komen en heel veel hulp daar mee gekregen en ook van de medebewoners.
H.S.

Ik ben hier twee jaren geleden gekomen met een omweg. Het zei zo moeten gebeuren. Ik
kwam op het juiste moment. Al gauw was ik in de tuin te vinden, ik doe het met plezier. Ik
word veel gewaardeerd, kan mijn eigen gang gaan, geen dwang. Met de koude dagen wordt
het opstarten wat moeilijker. Ik probeer uit alle dingen positieve tijd te halen, ik heb het reuze naar mijn zin. Ik voel het als een thuishaven, daar was ik naar op zoek, heb er 62 jaar
over gedaan om hier te komen. Ik vind het klooster een kei van een huis, het
zou meer gewaardeerd mogen worden want het is niet zo maar een huis,

m.v.g. Piet – conciërge van Het Tweede Huis
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Viering 30-jarig jubileum in kleine kring

Stichting Het Tweede Huis

4 september

Begin van dit jaar hadden wij grootste plannen om in september ons 30-jarig bestaan te vieren.
We wilden dat doen samen met de vele mensen die ons een warm hart toedragen en de inwoners van Nederasselt. In maart moesten wij onze ambitieuze plannen bijstellen. Corona wierp
roet in het eten.
Wel is er een prachtig boek over het 30-jarig bestaan van Het Tweede Huis verschenen, geschreven door Frans Wildenborg. Het jubileumboek werd begin september aangeboden aan Afra
Grienberger, de initiatiefneemster van Het Tweede Huis. In een kleine bijeenkomst met vrijwilligers kreeg zij het eerste exemplaar aangeboden. De uitgave van dit boek is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van Stichting Fonds SSN.
Wij zijn echter vast van plan om het 30-jarig bestaan toch te vieren. Wij hopen daarvoor in het
komende jaar de kans te krijgen.

Marijke Graat

coördinator

Terugkijkend op het jaar 2020 hebben we in Het Tweede Huis een heel bijzonder jaar meegemaakt. Wat prijzen we ons gelukkig dat we Het Huis Corona vrij hebben kunnen houden. Uit
voorzorg hebben we in het tuinhuisje een quarantaine plek gecreëerd, waar we gelukkig geen
gebruik van hoefden te maken. Door de corona hebben wij wel een lager aantal bewoners dan
gebruikelijk. Na de eerste strenge lock down zijn er vanaf juni weer medewerkers gekomen. Zo
konden de inwonende medewerkers wat meer ontlast worden, maar toch moest er regelmatig
een extra beroep op hen gedaan worden. Zonder problemen werden de gaten in het dienstrooster door hen opgevuld.
De creatieve groep ging ook weer aan de slag, met mondkapjes op. Toen de maatregelen
strenger werden en de tweede golf zijn intrede deed was het verstandiger om voorlopig te stoppen met deze ochtenden.
We zijn dit jaar weinig met de hele groep medewerkers bij elkaar geweest. De gebruikelijke medewerkersvergaderingen konden geen doorgang vinden.
Dit jaar komt ook voor het eerst de traditionele kerstviering te vervallen. De december maand
ziet er voor iedereen anders uit dit jaar. Toch zijn we met z’n allen in staat om ook in Nederasselt gezellige momentjes te creëren.
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fondsenwerving

Ook in 2020 kunnen we weer zeer tevreden zijn met de resultaten van fondswerving!
De focus voor werving van gelden was vooral gericht op de zeer noodzakelijke renovatie en
herinrichting van een 15-tal kamers voor onze tijdelijke bewoners.
Eind 2018 hebben we hiervoor de planning gemaakt om 3 kamers per jaar aan te pakken.
In 2019 hadden we voor de eerste 3 kamers nog onvoldoende middelen verkregen.
In mei 2020 waren inmiddels voldoende donaties verworven om deze eerste 3 kamers op
te gaan knappen. Veel dank hiervoor aan Rotary Cuijk, Stichting Vraag en Aanbod, Outlet
Store Malden, Het Salomons Hulpfonds, Het Schrikvenfonds, de Rabo Clubkas Campagne
2019 en particuliere bijdragen.
Maar ja, inmiddels had corona toegeslagen en waren de meeste vrijwilligers van onze technische dienst niet meer beschikbaar (65+). In november hebben we toch een voorzichtige aanvang van de renovatie van deze kamers kunnen maken. Dit verloopt met aangepaste voorwaarden en in een rustig tempo voorspoedig dankzij hulp van vrijwilligers van buiten de vaste
technische dienst groep. Wij hopen in het eerste kwartaal van 2021 deze eerste fase af te kunnen ronden.
Gelukkig zijn verdere resultaten van fondswerving in 2020 niet uitgebleven en kunnen
wij, wanneer corona het toelaat, in 2021 de volgende 3 kamers gaan aanpakken. Dit dankzij
de ontvangen bijdragen van de Stichting Pieter Bastiaan, De Rabo ClubSupport actie 2020 en
particuliere donaties.
Een ding zal u duidelijk zijn: de vele fondsen, verenigingen, congregaties, particulieren
etc. dragen ons een warm hart toe. Het geeft er blijk van dat Het Tweede Huis met al
haar sterk gemotiveerde en daadkrachtige vrijwilligers onder de bezielende leiding van onze
deeltijd-coördinator een krachtige, gezonde en zinvolle instelling is en in de toekomst zal blijven!

