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www.stbegeleidwonen.nl
Sinds het voorjaar van 2020  is onze website in de lucht. Op de website kunt u de ontwikkelingen rond de 

nieuwbouw volgen.
Ook kunt u hier de nieuwsbrieven terug vinden. Ivm de privacy van onze bewoners hebben we er voor 

gekozen de stukjes van de woningen niet op de website te plaatsen.

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

Margo de Schiffart

Zorggroepje
Jeannette Van Buren/Karin Bruinsma

Henk Algra
Dita Wielenga

  Susanne de Vlas.
Afke Joostema
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Personele zaken:
Vorige maand was Margo de Schiffart, werkzaam op de 
Weverstraat 12,5 jaar in dienst.
Namens het bestuur is Margo op gepaste wijze in de 
bloemetjes gezet, we hopen dat zij haar werk
dat ze met zoveel plezier en passie uitvoert nog lang zal 
blijven voortzetten.

Op 7 januari 2021 hoopt Elline Jongma, ons aller 
interieurverzorgster, haar 50 e verjaardag te vieren,
tevens is ze dan ook 10 jaar in dienst.
We wensen haar alvast via deze weg een mooie dag toe.

Op de weverstraat en op de Klaverbladstraad hebben we ook 
dit jaar weer stagiaires. Ze zijn al een tijdje bij ons en blijven tot 
mei/juni.

Beste lezers,
Hier is de nieuwe nieuwsbrief van begeleid wonen, ook deze keer alleen geprint voor onze bewoners

en mensen zonder computer.
Voor de rest is hij digitaal: om hem te printen kost het veel papier en nog veel meer tijd ( bij de

printer in de Klaverbladstraat) Tijd die we i.v.m. met de Coronaregels daar niet willen doorbrengen....
Daarom voorlopig de “met Elkaar” nog digitaal.

We wensen u veel leesplezier, verder ook fijne Kerstdagen en een voorspoedig en gezond 2021.



Van het management:
Het afgelopen jaar was voor ons allen een  jaar waarin de gewone dingen ineens bijzonder werden en 
daarin veel van de bewoners en medewerkers werd gevraagd.
“Corona” inmiddels klinkt dát een ieder bekend in de oren,  bepaalde het grotendeels ons doen en 
laten en nóg vraagt het wekelijks afstemming om te trachten deze buiten de deur te houden.
Een groot compliment is op zijn plaats voor alle bewoners die de afgelopen periode zich zo hebben 
moeten aanpassen, de dagelijkse vrijheden werden ingeperkt iets wat de nodige impact heeft gehad 
en door alle medewerkers zó goed is opgepakt om hen daarin te begeleiden dus dank voor ieders 
flexibiliteit en het meewerken aan wat nodig was.
Dat we Corona nog niet kwijt zijn is een feit des te meer reden om met elkaar te werken aan wat nodig 
is en ons te houden aan de voorschriften vanuit het RIVM en de coronawerkgroep die daarop 
anticipeert.

Een ander punt van aandacht is het bereiken van de afronding HKZ ( kwaliteitssysteem in de zorg) 
tijdens de informatieavond in juni heeft Jan Pietersma hier in het kort iets over verteld en het is fijn te 
kunnen melden dat we in januari de vervolgstap zetten middels een audit.
Deels door middel van interviews met bewoners, medewerkers, verwanten en bestuur, deels door 
inzage in documentatie en protocollen zal de auditor een beeld vormen hoe de zorg binnen de 
woningen is weggezet en waar eventuele verbeterpunten zijn die om actie vragen. Het spreekt voor 
zich dat we daar zeker voor open staan want zó kunnen we blijven werken aan kwaliteit van zorg.

Tot slot, na een jaar door ziekte grotendeels afwezig te zijn geweest ben ik sinds september weer 
binnen mijn eigen functie aan het re-integreren voor een aantal uren per week met als doel 
uiteindelijke terugkeer op fulltime basis.
Het was fijn te weten dat tijdens mijn afwezigheid de taken zo goed door Karin zijn overgenomen en zij 
met behulp van andere collega’s in staat werd gesteld daarnaast ook haar eigen taken uit te voeren.

Ik wens een ieder van u Fijne , Gezegende Feestdagen toe en hoop dat
 het komende jaar een mag worden waarbij het bijzondere teruggaat 
naar het nieuwe normaal.
Hartelijke groet,  Jeannette van Buren
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Van het bestuur:
Vanzelfsprekend wordt tegenwoordig alles “gekleurd” door het Covid-19 virus. We leven in bijzondere 
tijden. Je zou ook kunnen zeggen dat alles wat “ontkleurd” wordt.
Als bestuur hebben we het laatste half jaar 2 x gezamenlijk vergaderd en verder alles per telefoon,
mail of in tweetallen gedaan. Je mist dan elkaars directe inbreng, gezelligheid en creativiteit. Elk
contact is gericht op resultaat.
We hebben een nieuw bestuurslid gevonden in de persoon van Welmoed Konst. Ze heeft nu gelukkig 1 
vergadering in persoon kunnen bijwonen. Elders in deze nieuwsbrief stelt ze zich aan u voor.
Resultaat is er zeker geweest: m.n. onze “Corona- werkgroep” heeft een fantastisch resultaat
neergezet. In de advisering, in de begeleiding met alle duidelijkheid, die ze daarbij hebben
uitgestraald. Hier konden we in onze dagelijkse omgang met onze bewoners en hun familie, maar
ook als medewerkers, met meer of minder instemming wel heel inzichtelijk tegen “aanleunen “. Als
bestuur heeft ons dat steeds erg gerustgesteld. Waarvoor nadrukkelijk onze dank.
Ten gevolge van de afwezigheid van Jeannette heeft Karin veel extra taken toebedeeld gekregen.
Dat viel niet altijd mee voor haar, maar met steun van medewerkers in verschillende intensiteit,
heeft ze zich er geweldig doorheen geslagen. Als bestuur hebben we dat zeer gewaardeerd.
Gelukkig is Jeannette weer aan het re-integreren, waardoor het allemaal weer wat makkelijker
wordt.
Over de nieuwbouw zal Siemon u verder informeren. Vanuit het bestuur kijken we op afstand mee
om 2 redenen. De bouwcommissie doet alle denkwerk en uitvoeringstaken en ten tweede neemt
Siemon iedereen erg veel werk uit handen met een haast “tomeloze” inzet in het uitzoeken en
betaalbaar houden van allerlei noodzakelijke zaken voor de nieuwbouw.
Beide commissies, zowel de cie. zorg en de cie. bouw houden de vinger aan de pols in het hele
proces naar de nieuwbouw. Zij voelen zich beide ook erg afhankelijk van uw inbreng voor een
goed resultaat t.z.t. Dus laat u horen en voel u uitgenodigd om u te laten horen.
Over onze financiën hebben we ons als bestuur wel zorgen gemaakt op het moment van ons fiat
voor de start van de nieuwbouw. Ook dit jaar draaien we met verlies, maar in veel mindere mate
dan begroot. Dit m.n. ten gevolge van allerlei zaken rondom de gevolgen van “Corona”. En ieders
inspanning waarvoor hulde.
Vandaag kregen we bericht van de bouwvereniging dat de Kerkpoortstraat regulier 4 bewoners
heeft en dat er geen huur meer betaald hoeft te worden voor een lege 5 e plek.
Terugblikkend naar het jaar 2020 zien we als bestuur een goed functionerende stichting in alle
opzichten met daarbij ook het idee dat t.z.t. als de nieuwbouw klaar is, we nog veel meer kunnen
leveren voor onze bewoners en hun familie in een fraaie leef- en werkomgeving.
We wensen u allen Prettige Feestdagen en een gezond Nieuwjaar.
Jan Pietersma, Siemon Mier, Nienke Veenstra, Dirk Walinga, Welmoed Konst
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Mijn naam is Welmoed Konst en vanaf augustus 2020 mag ik, tot mijn grote vreugde, deel 
uitmaken van het bestuur van Stichting Begeleid Wonen Noordwest Fryslân. Ik ben 27 jaar en 
woon nagenoeg mijn hele leven in Harlingen, sinds kort in een eigen woning aan de Oosterstraat. 
Ik ben in het dagelijks leven lerares Engels op een middelbare school in Emmeloord en daarnaast 
ben ik ook gemeenteraadslid in de gemeente Harlingen. In mijn vrije tijd ben ik actief lid en leiding 
bij de plaatselijke scoutingvereniging, iets dat ik ook al ruim 20 jaar met veel plezier doe. Ik kijk 
ernaar uit jullie allemaal in het jubileumjaar 2021 in het echt te mogen ontmoeten!

Hartelijke groet,
Welmoed



Nieuws over de nieuwbouw vanuit het 
bouwgroepje.

De voorbereidingen zijn in volle gang.
De firma Lont uit St. Anna Parochie is de hoofdaannemer geworden , de installateur fa. Mensonides uit 
Harlingen.

Beide firma’s zijn druk bezig met het uitwerken van alle technische aspecten van de bouw: tekeningen, 
planningen en contacten met de gemeente Harlingen voor diverse vergunningen.
De omgevingsvergunning, nodig om goedkeuring voor de bouw te krijgen, wordt eind december 
ingediend bij de gemeente Harlingen.

Sinds begin oktober is er elke 14 dagen overleg tussen de bouwvereniging, fa Lont, architect en van de 
Stichting Ina Boersma en Siemon Mier. Voor ons als stichting is het belangrijk dat al onze eisen en 
wensen zo goed mogelijk worden ingevuld. Vanwege de Corona wordt er vergaderd met Zoom op de 
computer, wel wat onwennig in het begin, maar zo gaat alles tenminste wel door! Tussendoor is er veel 
(telefonisch) contact met de Bouwvereniging.

Vanuit het bouwgroepje van de Stichting krijgen Ina en Siemon input om onze wensen in de 
vergaderingen in te brengen.

Wat de planning betreft: half maart wordt de omgevingsvergunning behandeld in de gemeenteraad voor 
goedkeuring. Als dat goed gaat, start de bouw in mei of juni.

In de volgende nieuwsbrief kunt u ook een stukje van het 
zorg groepje over de nieuwbouw verwachten.
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