
De nieuwsbrief: een nieuwe fase. 
Voor jullie ligt de eerste nieuwsbrief van het Mooi Leven Huis 
Tubbergen. Na drie informatiemails leek het goed om iets der-
gelijks te maken.  

Aangesloten blijven, het nog niet bij elkaar kunnen komen met veel mensen 
(liever nog niet), de aankomende vakantieperiode en het feit dat er toch veel 
gebeurd is de afgelopen tijd: reden temeer om jullie mee te nemen in wat er 
gebeurd is en nog te gebeuren staat. Voor de vakantie zullen we geen bijeen-
komst meer plannen. Veel leesplezier toegewenst en een fijne vakantie!  
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Publiciteit 
We zijn actief op 
Facebook en op de 
website. Aandacht 
genereren voor ons 
initiatief. Lees meer! 

Volgende bijeen-
komsten: 
Op 2 september 
en 7 oktober a.s. - 
lees meer.  

Zoom-bijeen-
komsten 

Videobellen is in 
deze tijd dé manier 
om elkaar te zien. 
Wat heeft het opge-
leverd?

AANMELDINGEN 
Wat hebben we ge-
daan met de nieuwe 

aanmeldingen?

1
STICHTING? 

Wordt Stichting Mooi 
Leven Huis Tubbergen 

de volgende stap?

2
BENNEKOM 

De kopgroep op be-
zoek in Bennekom. Was 

het de reis waard?

3

http://www.mooilevenhuistubbergen.nl


Zoom-bijeenkomsten 
In de afgelopen periode heeft de eerste groep 
ouders (van 9 kinderen) zich gebogen over 
de gezamenlijke  visie op het Mooi Leven 
Huis. Toen was er corona en konden we niet 
meer echt bij elkaar te komen. Om niet stil 
te vallen zijn we gaan werken met een huis-
werkopdracht. We hebben elkaar ontmoet 
en gesproken via ZOOM (beeldbellen). 
Steeds in wisselende groepjes ouders. Er is 
een duidelijke lijn te ontdekken in wat we 
allemaal willen, wie er in het huis kunnen 
komen wonen en waar we denken dat het 
Mooi Leven Huis zal moeten staan. Onze 
gezamenlijke verhalen zijn één verhaal ge-
worden, ons verhaal. Het begin van onze 
visie. Daarmee gaan we aan het werk. 

Publiciteit 
Door actief te zijn op Facebook zien we dat 
we veel aandacht voor het Mooi Leven Huis 
Tubbergen krijgen. De website wordt daar-
door ook meer bezocht. Dat levert heel veel 
positieve reacties op. Dat is fijn want die 
aandacht hebben we nodig.  

Op 16 juni jl. hebben wij (Frans en Marja) 
een interview gehad met Hanny ter Doest 
voor de SCHIK, een magazine van Stichting 
de Klup uit Almelo.          

Een artikel over het Mooi Leven Huis Tub-
bergen verschijnt dan in de volgende editie 
(september). Hanny was erg enthousiast 
over het Mooi Leven Huis. En zelfs zo en-

thousiast dat ze gezegd heeft ons verhaal op 
weg naar het Mooi Leven Huis Tubbergen te 
blijven volgen in de komende jaren!  

Aanmeldingen 
Na de informatiebijeenkomst op 10 maart 
jl. hebben we al veel aanmeldingen gekre-
gen. De aanmeldingen van toekomstige be-
woners blijven gestaag binnenkomen. Dat is 
best bijzonder! Op dit moment (1 juli) zijn 
er al 27 aanmeldingen.  

Omdat achter de aanmeldingen ook gezin-
nen zitten met een kind met een beperking is 
er afgesproken om met iedereen die zich 
heeft aangemeld een kennismakingsgesprek 
te voeren. In de afgelopen periode hebben we 
met een groot deel van de gezinnen kennis 
gemaakt, voor een deel bij hen thuis, en via 
videobellen en één gezin is bij Frans en Mar-
ja thuis geweest. We hebben iedereen de keus 
gelaten waar we het gesprek – in deze Coro-
na-periode – zouden laten plaatsvinden. Het 
zijn bijzondere gesprekken geweest en de 
behoefte aan een Mooi Leven Huis is groot. 
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STICHTING MOOI LEVEN HUIS TUBBERGEN 
We hebben er allemaal hard aan getrokken. Er is een serieuze groep ouder-
paren die hun kinderen zien wonen in het Mooi Leven Huis. Daarom is er con-
tact geweest met Netwerk Notarissen Tubbergen. Binnenkort komt er een 
afspraak om de Stichting Mooi Leven Huis Tubbergen op te gaan richten. In 
de kopgroep hebben we het hier met elkaar over gehad en (dat scheelt werk) 
we hebben via NabijNetwerk voorbeeldstatuten gekregen. Ook hebben we 
bedacht dat de kopgroep gewoon zal opgaan in het stichtingsbestuur. Dat 
betekent dat Marja Lansink voorzitter zal worden en dat verder Anne Loohuis 
en Cindy Droste tot het stichtingsbestuur toetreden. Wordt vervolgd.
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Mooi Leven Huis in 
Bennekom 
Wij volgen natuurlijk ook de ontwikkelingen 
van het Mooi Leven Huis in Bennekom op de 
voet. Omdat per 1 juli de bewoners hun in-
trek gaan nemen en het dan in verband met 
alle maatregelen rond Corona waarschijn-
lijk een hele poos niet mogelijk is om een 
bezoek te brengen, konden we afgelopen 
week met een klein groepje in Bennekom op 
bezoek. We hebben een uitgebreide rondlei-
ding gehad, veel vragen kunnen stellen. Het 
was heel indrukwekkend om te zien wat er 
mogelijk is! Iedereen heeft vast onze foto’s al 
wel gezien op Facebook. We hebben met el-
kaar nog een hele weg te gaan, maar het 
was goed om te zien dat een droom realise-
ren echt mogelijk is!  

Volgende bijeenkomst 
Voor de vakantie met zijn allen weer bij 
elkaar komen dat gaat onder de huidige 
regels rond Corona niet. In september is 
het weer toegestaan om met meer men-
sen bij elkaar te komen. Daarom willen we 
graag weer een bijeenkomst organiseren 
om elkaar weer te ontmoeten en kennis te 
maken met alle nieuwe ouders. Een 
mooie groep. Het wordt een avond bij ’t 
Oale Roadhoes. Naast het ontmoeten en 
kennismaken willen we ook met elkaar 
aan het werk. Het thema is dan ‘Continuï-
teit’.  Als jullie vast de datum in je agenda 
willen noteren: woensdag 2 september 
a.s. om 19.30 uur.

Woensdag 7 oktober a.s. om 19.30 uur 
organiseren we een informatieavond bij 
’t Oale Roadhoes, deze keer voor ieder-
een die op één of andere manier belang-
stelling heeft voor het Mooi Leven Huis.  
We hebben niet alleen bewoners en hun 
gezinnen nodig straks, maar ook mensen 
die ons kunnen helpen om een “Mooi Le-
ven” waar te kunnen maken.
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Wat is er nog meer  
gebeurd? 
Ons initiatief valt op. Er zijn nu al een aantal 
meldingen binnengekomen van partijen die 
met ons mee willen denken over een plek 
en/of willen investeren in ons project. Deze 
meldingen waren zodanig serieus en pas-
send binnen onze ideeën dat we met de 
kopgroep hebben besloten hier actief mee 
aan de slag te gaan. Maar waar begin je? 

De eerste stap die we hebben gezet is dat 
we weer een gesprek met de gemeente 
(Wethouder Hilde Berning) hebben gehad, 
omdat de gemeente Tubbergen op dit mo-
ment voor ons de belangrijkste partij is. Een 
positief gesprek, waarin we heel concreet 
onze plannen en wensen hebben aangege-
ven. Onze plannen en wensen zijn – als het 
goed is - in het College van Burgemeester en 
Wethouders besproken. We wachten nu op 
bericht en kunnen daarna bepalen hoe we 
verder gaan. 

Ook hebben we kennis gemaakt met de 
nieuwe directeur van de Woningstichting 
Tubbergen. Ook hier veel waardering voor 
ons initiatief. Op dit moment kan de woning-
stichting niet concreet iets voor het Mooi Le-
ven Huis betekenen. In het najaar praten we 
de woningstichting bij. Ze willen graag met 
ons meedenken.  
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