
Voor u ligt het eerste nummer van de nieuwe 
nieuwsbrief. 
We hebben roerige maanden achter de rug.
Vorige week een fijne en zinvolle avond gehad over 
de nieuwbouw én een samenkomst met het bestuur.
Ik vond het erg fijn om iedereen weer te zien.
Mede namens Jeannette wens ik u allen een fijne 
zomer toe! 
Veel leesplezier,

Hartelijke groet, Karin Bruinsma. 

Personele zaken :

In maart is Anja de Haan gestopt met haar 
werkzaamheden binnen de stichting. Ze heeft een 
nieuwe werkplek bij een dagbesteding in Bolsward 
gevonden. Ook is Per 1 juni Jan Hoeksema gestopt 
bij de stichting om zich volledig te richten op zijn 
ambulante werk.  De functie voor Persoonlijk 
begeleider t.b.v. Klaverblad 1 & Ambulant die 
vrijkwam is ingevuld door Susanne de Vlas. Welkom 
bij onze stichting en veel werkplezier. 
Tracey Helvrich en Rachella Kalksma hebben het 
afgelopen schooljaar bij ons stage gelopen en blijven 
als oproepkracht inzetbaar op de Klaverbladstraat 3/5 
en de Weverstraat. 
Jubilaris
Afgelopen half jaar waren er 2 jubilarissen, Paula 
(januari) en Jeannette (juni)  zijn al 12,5 ja in dienst 
van de stichting. Hierbij nogmaals bedankt voor jullie 
inzet. 
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www.stbegeleidwonen.nl
Sinds dit voorjaar is onze website in de lucht. 
Op de website kunt u de ontwikkelingen rond 

de nieuwbouw volgen.
We werken nog aan een pagina waar u onze 

nieuwsbrief op kunt vinden.

Voor ALLE vragen, opmerkingen en tips over 
de nieuwbouw:

nieuwbouw@begeleidwonennwfriesland.nl
of

06-21634699 (Karin Bruinsma)
06-37610353 (Jeannette van Buren/Karin 

Bruinsma)

Voor de nieuwbouw hebben we twee 
commissies in het leven geroepen: 

Bouwgroepje:
Jeannette Van Buren/Karin Bruinsma

Bram Dees
Dirk Walinga
Ina Boersma
Siemon Mier

Zorggroepje
Jeannette Van Buren/Karin Bruinsma

Henk Algra
Margo de Schiffart

Dita Wielenga
  Susanne de Vlas.

Vanaf Augustus kunt u de werkgroepen 
bereiken.
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Van het bestuur:
Op donderdagavond 25 juni heeft het bestuur een bijeenkomst gehad met zoveel mogelijk
betrokkenen van de Stichting. Door de “corona-maatregelen” hebben we helaas maar 2 groepen 
van plm 25 personen kunnen informeren over wat momenteel speelt binnen de Stichting. Er waren 
ouders en verwanten aanwezig en ook meerdere medewerkers.
We proberen u nu zo te informeren.
Jan Pietersma heeft als voorzitter eerst verteld wat er zoal heeft gespeeld in het voorbije jaar. Na 
het vertrek van Johannes van der Wal en de aanstelling van 2 nieuwe bestuursleden ( Jan
Pietersma en Ina Algra ) moest het bestuur gezamenlijk een plan van aanpak maken voor het
functioneren van de Stichting zonder Johannes en voor de nieuwbouwplannen.
Jeannette en Karin zijn het nieuwe management geworden en dat gaat prima. Helaas werd
Jeannette ziek in het najaar en is zij momenteel weer afwezig ivm ziekte. Gezamenlijk is met inzet 
van een ieder Henk Algra, Karin , medewerkers met extra taken en een beetje het bestuur tot op 
heden alles vlekkeloos verlopen, zelfs met alle Corona-perikelen. Vanzelfsprekend knellen 
bepaalde besluiten voor individuele bewoners en dat is jammer , maar helaas niet te voorkomen.
In het najaar heeft Geert van der Molen aangegeven om te stoppen met zijn bestuursfunctie. De 
drukte en de stress , mee tgv de nieuwbouw , werden teveel een aanslag op zijn gezondheid.
Helaas hebben we slechts in kleine kring afscheid van hem kunnen nemen. Hij verdiende meer
aandacht bij zijn afscheid voor al het werk dat hij heeft verzet.
De vacature in het bestuur van Geert is opgevuld door Dirk Walinga. Hij is de vader van Erik. We 
zijn blij dat hij nu in het bestuur zit.
Helaas heeft Ina Algra besloten te stoppen met de bestuursfunctie en is er nu weer een vacature.
We zoeken naarstig naar een nieuw bestuurslid. In onderling overleg is besloten dat het weer
iemand van “ buiten” wordt.
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Op zich loopt alles op rolletjes, behalve het aantal bewoners. Doordat we te weinig bewoners
hebben, draaien we nu met echt verlies. Gelukkig lagen er al vergevorderde plannen voor
nieuwbouw, maar het definitief doorhakken van de knoop om echt met de bouwvereniging in zee te 
gaan, heeft wel wat stress veroorzaakt. Maar we vinden dat de huidige locaties niet meer echt van 
deze tijd zijn en menen dat onze bewoners meer en betere woonruimte moeten hebben. Daarom:
NIEUWBOUW!
Als alles goed gaat zal dat juni 2022 klaar zijn. De lopende verliezen kunnen we met onze reserves 
overbruggen voor 2 jaren. We verwachten daarna een volle bezetting, er staan al gegadigden op de 
wachtlijst en dan komt het helemaal goed.
Donderdag 25 juni heeft de architect ons laten zien dat hij een prachtig plan heeft gemaakt: achter 
het station tussen de RSG Simon Vestdijk en het spoor: 2 gebouwen van 2 woonlagen die met 2 
ingangen tegenover elkaar liggen, zodat je makkelijk van het ene naar het andere gebouw kan. Elk 
gebouw 2 woonlagen met 14 en 12 appartementen van 50 m2, met open keuken, slaapkamer en 
badkamer. Levensloop bestendig voor rolstoel en zelfs een appartement toegankelijk voor een bed. 
Veel licht in het gebouw, met veel overzicht over de gang en de galerijen.
Rondom veel groen en waterpartijen met terrassen boven het water. En een gebouw met heel veel
kleur. Prachtig.
Op weg naar juni 2022 moet er nog wel veel gebeuren: daartoe zijn er 2 commissies ingesteld:
Een BOUWcommissie, die zelfs een emailadres heeft, waar u alle vragen en opmerkingen per mail, 
telefoon, of hoe dan ook kwijt kunt. De commissie zal zich in deze of de volgende nieuwsbrief aan u 
voorstellen.
Ook komt er een 2 e commissie ZORG, ook die zal zich nog aan u voorstellen. Na de verhuizing zal 
de zorg aan onze bewoners ook op allerlei manieren meer of minder veranderen. Plus dat er ineens 
bewoners met een heel  verschillende woon- en zorgvraag in 1 gebouw wonen. Dat vraagt nogal 
wat van ons allen. Ook deze commissie wil heel graag input van uw kant!

Tot zover namens het bestuur,
Jan Pietersma, voorzitter
Nienke Veenstra, secretaresse
Siemon Mier, penningmeester
Dirk Walinga, algemeen bestuurslid
Allen een goede zomer toegewenst in gezondheid.
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