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“Tijdens de verbouwing 

gaan we  naast het 

inzetten van vakmensen, 

ook gebruik maken van 

de talenten en krachten 

van bewoners van het 

Verdihuis” 

Edith Govers 
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Schilderen kan je leren! 

Een half jaar verder ….. 
Sinds februari hebben de medewerkers va n Pitstop hun intrek genomen in de grote 

loods zo’n 100 mtrr van het Verdihuis. Van de buitenkant ziet het er nog wat industrieel 

en niet uitnodigend uit, maar binnen wordt er hard gewerkt om de  ruimtes die al 

gebruikt kunnen worden  in te richten  en zo klaar te maken dat er activiteiten in 

gedaan kunnen worden.  

“Er komt een grote verbouwing aan” vertelt projectleider Edith Govers. “Een 

houtwerkplaats, een metaalwerkplaats , een kantine en een mooie grote keuken waar 

gekookt kan worden zijn inmiddels uitgetekend en samen met de eigenaar zijn we 

bezig een plan van aanpak te maken voor de verbouwing”  

 

Tijdens de verbouwing gaan we naast het inzetten van vakmensen ook gebruik maken 

van de talenten en krachten van bewoners van het Verdihuis die iets willen bijdragen 

tijdens de verbouwing. “We kijken naar welke mogelijkheden en perspectieven we 

kunnen bieden aan bewoners en mogelijk kunnen we mensen een oriëntatiestage 

aanbieden waarv zij een getuigschrift van mee kunnen krijgen., maar we zijn ook aan 

het kijken welke scholingsmogelijkheden de verbouwing zou kunnen bieden” 

Wanneer de verbouwing precies start en hoe lang hij gaat duren is nu nog niet 

helemaal duidelijk, maar dat het mooi gaat worden staat volgens Edith vast. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gewoon doen! 
“Ik kan  schilderen en ik vind het leuk om het anderen te leren”. Met deze mededeling 

kwam vrijwilligster Merissa Pitstop binnenlopen 2 maanden geleden. “Ik had via mijn 

begeleidster gehoord over Pitstop en ik had gelijk iets van daar wil ik naartoe !”  

Merissa heeft haar cursisten in  vijf bijeenkomsten de beginselen geleerd van 

schilderen. “ Veel mensen denken dat ze niet kunnen schilderen , maar met  een paar 

tips en voorbeelden is het voor iedereen mogelijk iets te maken dat overal aan de muur 

kan hangen.  Het is vooral een kwestie van gewoon doen!” aldus Merissa. 

Inmiddels zijn er al een paar muren binnen Pitstop voorzien van kunstwerken  zoals je 

op de foto hier rechts kan zien! 
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Activiteitenaanbod 

Het aanbod van activiteiten binnen Pitstop is langzaam stijgende.. Bjorn Brandenburg, 
ervaringsdeskundige medewerker van Pitstop vertelt: “Elke dag hebben we nu wel een 
activiteit die structureel wordt aangeboden zoals bijvoorbeeld op maandag de cursus 
herstellen doe je zelf in samenwerking met Stichting Door&Voor. Dinsdag heeft Team 
Centrale Toegang en Bemoeizorg hun vragen inloop uurtje voor iedereen die vragen 
heeft over het Verdihuis. Woensdagochtend kan je komen schilderen en 
donderdagmiddag is er een computercursus. Ook hebben we op de dinsdag en vrijdag 
creatieve middagen” 

Er staan nog een aantal activiteiten op de planning die op dit moment uitgewerkt 
worden zoals yoga, cursus kleding verstellen/herstellen, cursus financiën en de cursus 
solliciteren kan je leren.  “We zijn op dit moment afhankelijk van bewoners en collega’s 
die tijd willen steken in het opzetten en het geven van deze activiteiten” Ook de 
cliëntenraad van het Verdihuis is bezig te kijken hoe ze kunnen bijdragen in het 
opzetten van activiteiten. Zo zijn zij al bezig met het organiseren van avonden waar 
kleding kan worden geruild of gratis weggegeven kan worden speciaal voor bewoners 
van het Verdihuis. 

Reünie 
Bjorn heeft,  samen met de Denktank van Pitstop (bestaande uit oud- en ambulante 

bewoners van het Verdihuis), onlangs een eerste reünie georganiseerd voor oud– en 

ambulante bewoners. Bedoeling is om, voor die mensen die er behoefte aan hadden, 

een moment te creëren om samen te komen en  te kijken of ze iets voor elkaar kunnen 

betekenen . Er zijn mensen die  tegen dingen aanlopen wanneer ze op zichzelf wonen 

en Pitstop wil kijken op welke manier  daar ondersteuning aan gegeven kan worden 

door en voor oud– en ambulante bewoners. “De reünie heeft voldoende feedback 

opgeleverd waarmee we aan de slag zijn gegaan en we zijn al bezig voor de volgende 

bijeenkomst op donderdag 6 juli “ 

Samenwerken 
“Ons huis in de wijk”, onderdeel 

van proeftuin de Ruwaard, en 

Pitstop hebben kennisgemaakt!  

Samen met initiatiefnemers Trudy 

en Anton is gekeken naar 

mogelijkheden van samenwerking. 

Pitstop kan leren van de 

laagdrempelige activiteiten die zijn 

opgezet in “Ons huis in de wijk” en 

andersom willen zij kijken wat 

professionele hulpgerichte 

activiteiten zoals de cursus 

herstellen doe je zelf kan 

betekenen voor hun bezoekers. 

Wordt vervolgd…... 

Ons huis in de wijk de Ruwaard 

Computercursus 

De verbouwing 
Inmiddels is de definitieve tekening voor de nieuwe indeling van Pitstop gemaakt en de 

volgende stap is deze te  laten verfijnen door een bouwkundig tekenaar.  We zijn in 

onderhandeling met een aannemer en er zijn al bewoners die zich hebben opgegeven 

voor het klusteam. 

Ondertussen wordt er ook samen met een vormgever gekeken naar de inrichting en 

vormgeving van de keuken en het interieur.  We hopen in de zomer met de verbouwing 

te beginnen.  

 

Contact  

Neem voor meer 

informatie over dit 

project contact met  

ons op: 

 

Pitstop MCO 

Indrustriepark-Oost 3A 

5348 BG Oss 

mcopitstop@verdihuis.nl 

Bezoek onze pagina via 

www.verdihuis.nl 
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Facebook 
Op de hoogte blijven van het 

laatste nieuws?  

Zoek ons op facebook via 

Pitstop Multi Centrum Oss! 

 


