
Maaltijden op maandag
Op maandag 7 maart zijn we weer begonnen met koken én eten in Het 

Bruisnest. In het afgelopen jaar hebben we drie keer per week een 

afhaalmaaltijd aangeboden, omdat het niet mogelijk was om met elkaar te 

eten in Het Bruisnest. Nu de maatregelen flink zijn versoepeld, kunnen we 

weer elkaar ontmoeten en samen eten. Het voelde direct weer als vanouds. 

De keukenploeg heeft elke keer erg zijn best gedaan om er iets moois en 

lekkers van te maken. Altijd een heerlijke maaltijd met een lekker toetje en 

als bonus heel veel gezelligheid! 

Wil je nu ook komen eten bij ons? Geef je dan op! We eten elke maandag 

om 17.30 uur en je kan je tot 12 uur diezelfde dag opgeven. Het menu wordt 

op vrijdag op Facebook en de website geplaatst. De afhaalmaaltijden 

gaan op woensdag en donderdag ook nog door.

Lentenieuwsbrief 2022
Het Bruisnest is een ontwikkelplaats waar mensen hun kwaliteiten 

 en talenten kunnen inzetten om zo te groeien naar 

 een plek in de maatschappij. 

 

Wil je meer weten? Ga naar onze website: www.hetbruisnest.nl
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Openingstijden

Maandag     09:00-16:30

Dinsdag        09:00-16:30

Woensdag    09:00-16:30

Donderdag   09:00-16:30

Vrijdag          09:00-15:00

Keukenassistenten
Op 1 februari hebben onze keuken assistent leerlingen examen gedaan. Dit 

gebeurde in de keuken van de Goudse Waarden. Een hele spannende dag 

voor allemaal met eerst een aantal theorievragen en daarna het 

daadwerkelijke koken. Ze hebben een zomerse salade met patat gemaakt. 

Twee weken later kwamen de diploma’s binnen. Iedereen is geslaagd met 

een prachtig cijfer. We zijn heel erg trots op de prestatie die de leerlingen 

hebben geleverd en hebben dit gevierd.

In de vorige nieuwsbrief kondigden we ze al aan: de weerbaarheidstraining 

en faalangsttraining! Beide gaan starten begin april en er zijn nog een 

paar plekjes beschikbaar! Geef je snel op om hieraan mee te doen. Ze 

worden gehouden op dinsdagochtenden en deelname is gratis.

Deze trainingen zijn voor iedereen die wel eens moeite heeft met het 

aangeven van grenzen, spanning ervaart bij het moeten leveren van een 

prestatie en/of moeite heeft met eigenwaarde.

Schroom niet om contact op te nemen voor meer informatie. Een keertje 

meekijken tijdens de training is ook prima natuurlijk.

Trainingen

https://www.hetbruisnest.nl/


Nieuwe stagiair
Hoi!

Mijn naam is Erik, 21 jaar en ik woon in Barendrecht. 

Sinds half februari ben ik begonnen als stagiair bij Het 

Bruisnest in Gouda. Dit doe ik voor mijn opleiding Social 

Worker op de Christelijke Hogeschool in Ede. Op 

maandag en dinsdag ben ik bij Het Bruisnest aanwezig. 

In de weken dat ik dat nu toe hier geweest ben, heb ik 

mooie ontmoetingen gehad. Ik heb al vele nieuwe 

enthousiaste mensen mogen leren kennen met prachtige 

talenten. Verder is het mij opgevallen dat iedereen hier 

met veel energie aan de slag gaat. Dit gaat met vallen 

en opstaan. Ik vind het mooi dat hier ruimte is om jezelf 

te ontwikkelen!

In mijn vrije tijd sport ik graag in de sportschool en houd 

ik mij bezig met de lokale politiek. Daarnaast houd ik van 

wandelen in de natuur en een dagje weg met vrienden. 

Bij Het Bruisnest houd ik mij bezig met klussen, 

activiteiten en de communicatie. Dit voelt als een 

uitdaging om nieuwe dingen te mogen leren. Voor de 

komende tijd hoop ik iedereen beter te leren kennen en 

bij te dragen aan een fijne werksfeer! Goed om te 

weten: in de morgen maak je mij blij met een warm 

kopje koffie :-) 

Nieuwe medewerker
Door Samira

Hallo allemaal, 

wat leuk dat ik mij hier even mag voorstellen!

Mijn naam is Samira. Ik ben 30 jaar oud, en heb een 

gezinnetje met 2 peutertjes.

Sinds januari ben ik hier op maandag, dinsdag en 

woensdag werkzaam bij Het Bruisnest.

Ik moet wel zeggen, het bruist hier enorm van de 

energieën, leuke ideeën, food en activiteiten!

Ik kijk er enorm naar uit om jou hier te zien als vrijwilliger, 

bezoeker of gast.

Tot gauw!

Liefs,

Samira

Afscheid Laura & Nataša

Partner v/d Maand

Op vrijdag 11 maart was het 

eindelijk zover. Het afscheid 

van onze lieve collega’s 

Laura en Nataša. In 

december zijn zij gestopt bij 

Het Bruisnest, maar het 

afscheidsfeestje liet even

Gouds Preventieakkoord Partner van de Maand februari: 

Het Bruisnest! 

SPORT.GOUDA, gemeente Gouda en GGD Hollands 

Midden willen stappen zetten naar een gezonder 

Gouda. Zo is het belangrijk dat inwoners meer bewegen, 

minder roken en drinken en iedereen gewoon mee kan 

doen aan culturele, sport- en zorgactiviteiten. Om dit 

aan te moedigen wordt elke maand een wisselbordje 

doorgegeven aan een lokale organisatie die deze 

doelen nastreeft. In februari ging deze eer naar Het 

Bruisnest en kreeg Yvonne het bordje overhandigd van 

de vorige Partner v/d Maand, Buurtwerk. 

Preventie draagt heel veel 

bij voor de mensen die bij

Het Bruisnest komen. Zij 

werken preventief om 

terugval te voorkomen 

waarbij workshops zoals 

faalangst training, 

mindfulness en sport een 

belangrijke rol spelen voor 

de doelgroep.

op zich wachten vanwege de coronaregels. We hebben 

het gevierd in het Nelson Mandela Centrum met 

drankjes, hapjes en een lekker soepje. Het was erg 

gezellig en een grote opkomst. We hadden het gezellig 

aangekleed en Yvonne hield een speech. Het was een 

mooie afscheidsbijeenkomst. Laura en Nataša 

bedanken iedereen die er bij was voor hun 

aanwezigheid, gezelligheid en mooie woorden.



Even bijpraten met Yvonne
Het nieuwe jaar 2022. Wie had gedacht dat de coronamaatregelen kwamen te vervallen. Wat gooiden wij zeer blij 

de mondkapjes weg. Eindelijk weer normaal. Sinds de maatregelen voorbij zijn, loopt het weer vol bij Het Bruisnest. 

Veel nieuwe aanmeldingen en wel zoveel dat we bijna geen plek meer hebben. De werkgebieden zitten aardig vol. 

Dat betekent ook dat we meer naar de doorstroming moeten kijken of dit mogelijk is. We willen geen nee verkopen 

aan mensen die graag iets voor Het Bruisnest willen betekenen.

Binnen Het Bruisnest zijn we op de maandagavond weer gestart met avondeten. Vanaf 17:00 uur is iedereen van 

harte welkom. Omdat de afhaalmaaltijden goed bevielen, blijven we die twee dagen doen. Ook bij het Nelson 

Mandela Centrum is het weer gezellig druk met avondeten. Fijn dat alles weer kan en mag.

Omdat de maatregelen vervielen, mochten we ook eindelijk het afscheidsfeest van Laura en Nataša vieren. Iedere

keer werd het weer uitgesteld, maar nu was het een gezellige drukte en een mooi afscheid. Er was heerlijke soep 

gemaakt met hapjes. Met mooie cadeaus en heerlijke wijn gingen zij naar huis.

Ook mogen we weer sporten zonder de QR-code te laten zien. Dit geeft meer mogelijkheden voor iedereen. Elke 

vrijdagmiddag sporten we onder begeleiding van SPORT•GOUDA aan de Nansenstraat. Op dit moment zijn we een 

naam aan het bedenken hoe we het gaan noemen. Geef je idee gerust door!

Heb je zin om te sporten, kom gezellig eens even meedoen. Het is van 15:15 – 16:15 uur.

Wat leuk is om te vermelden dat onze cursisten van de keuken allemaal hun diploma keuken-assistent hebben 

behaald. Nu toewerken naar een volgend stapje.

We gaan weer starten met de sollicitatie-inloop. Iedere dinsdagochtend, ben je welkom om je CV te updaten, een 

gesprek voor te bereiden, etc.

Ook gaat onze stagiaire twee trainingen geven. Op de dinsdagochtend is er om de week een weerbaarheidstraining 

en een faalangsttraining. Er zijn nog enkele plekjes vrij.

Het nieuwe jaar zijn we weer goed begonnen. We maken weer volop radio, het Bruisjournaal houden we er in en we 

gaan meer met filmpjes doen. Enkele waren al te zien.

We zijn met elkaar wezen rolstoelbasketballen bij SPORT•GOUDA. We kregen een leuke clinic van de bondscoach 

basketbal van de Paralympische Spelen.

Onze klussers zijn drie studentenhuizen aan het opknappen. Twee dagen in de week wordt daar druk geklust met 

schilderen, elektra en bekabeling van internet. Het is leuk om de klussers zo enthousiast bezig te zien. De kwaliteiten 

die een ieder heeft worden hier echt ingezet.

Ook de activiteitencommissie is weer van alles aan het organiseren. We hebben nu ook elke woensdagmiddag een 

gezellige activiteit. Denk aan een gamemiddag, samen bowlen, spelletjes doen, etc. Ook de maandelijkse bingo 

wordt druk bezocht. Daarnaast hebben we nog de creatieve activiteiten op de maandagmiddag. Erg gezellig en voel 

je welkom.

Ook in de andere werkgebieden wordt druk gewerkt. Niet altijd zichtbaar naar buiten, maar onze administratiegroep 

is altijd druk bezig om alles binnen Het Bruisnest te stroomlijnen. Daarnaast verzorgt onze keuken weer allerlei 

caterings. Kortom, volop bedrijvigheid.

De komende maanden hopen we weer lekker met elkaar te kunnen Bruisen.

Ik eindig met een positieve quote van voorpositiviteit.nl:

Persoonlijke ontwikkeling gaat

over laagjes van jezelf

afpellen en dan voelen

dat je ongelofelijk

krachtig, liefdevol

en gelukkig bent.



Activiteitenkalender

Wil je meedoen? Geef je op! Vaste prik op maandag: crea. Ook elke woensdag en vrijdag is er iets te doen. 

Geregeld ook extra activiteiten zoals bingo. Voor tijden, kosten en opgeven kun je terecht op onze website, sociale 

media of contact opnemen met de receptie. 

We verzorgen ook nog steeds heerlijke maaltijden. 

Elke maandag om 17:30 uur een warme maaltijd, gezellig met elkaar bij Het Bruisnest. Geef je op voor 12:00 uur en je 

kunt 's avonds aanschuiven. 

Elke woensdag en donderdag zorgen we ook graag voor je avondmaaltijd, die je tussen 16:00 en 16:30 op kunt komen 

halen. Geef je uiterlijk een dag van tevoren op, haal de maaltijd af, warm hem thuis op en eet smakelijk! 

Op donderdag kun je er ook voor kiezen om om 17:45 uur mee te eten in het Nelson Mandela Centrum. 

Op vrijdag serveren we om 12:30 uur een warme lunch. 

Geen zin om te koken, maar wel zin in een voedzame, gezonde maaltijd? Kijk op onze sociale media voor het menu 

en geef je tijdig op!

Activiteiten op woensdag
Vanaf het begin van deze maand organiseren wij iedere woensdagmiddag een gezellige activiteit bij Het Bruisnest. 

De activiteiten variëren van een spelletjesmiddag tot een quizmiddag. Dit doen we met een gezellige groep die het 

leuk vindt als jij er ook bij bent. Zin om mee te doen? Geef je dan snel op voor de activiteiten op woensdag!

Podcast
Radio Totaal Normaal, het radioprogramma gemaakt in samenwerking met RTV Gouwestad. Met een uitzending om 

de week wordt openheid gecreëerd rondom psychische kwetsbaarheden. De twee uur durende uitzending werd altijd 

al in zijn geheel gedeeld op Facebook, maar nu is deze in een podcast versie op veel meer plekken te beluisteren. De 

podcastversie is de uitzending zonder de liedjes die gedraaid worden. Deze is dan ook een stuk korter, ongeveer een 

uur lang.

Wanneer je naar Totaal Normaal zoekt op Youtube is deze te vinden. Ook kan je de podcast vinden op Deezer, 

Google Podcasts, iTunes, PlayerFM, PocketCast, PodcastAddict en Spotify. Zoek dan op de term Gouwestad Stigma, 

dan kom je ze allemaal tegen. Momenteel staan er al een aantal uitzendingen online over verslavingszorg en schisis. 

Je kan op deze platforms ons volgen zodat je nooit een nieuwe uitzending mist.
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