
Zomer 2020

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

Akke van Thes)

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

 
Bouwgroepje:

Jeannette Van Buren/Karin Bruinsma/Akke van Thes
Bram Dees

Dirk Walinga
Ina Boersma
Siemon Mier

Margo de Schiffart

Zorggroepje
Jeannette Van Buren/Karin Bruinsma/Akke van Thes

Henk Algra
Dita Wielenga

  Susanne de Vlas.
Afke Joostema
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Extra editie, Voorjaar 2021

Personele zaken:
Vanaf het begin dit jaar is Akke van Thes  
onze nieuwe interim manager. Ze komt Karin 
en de teams ondersteunen voor een 
bepaalde periode. 

Akke heeft lange en ruime ervaring als hoofd 
bij Talant op verschillende locaties. Op de 
volgende pagina  stelt ze zich voor. 

Beste lezers,
Dit is een extra nieuwsbrief van Stichting begeleid wonen NW Friesland.Zoals u inmiddels van ons gewend bent is ook 

deze editie alleen geprint voor onze bewoners en mensen zonder computer.

We wensen u weer veel leesplezier!



Graag stel ik me aan u voor.

Mijn naam is Akke van Thes, geboren in Harlingen en opgegroeid in Franeker (waarop Aafke zei dat ik 
daar ook niks aan kon doen ! ) en woon nu in Leeuwarden.
Heb meer als 40 jaar bij Talant gewerkt eerst als docent bij de Z-opleiding en al snel als 
leidinggevende met namen als clusterhoofd, unithoofd enz.

Heb sinds 8 jaar mijn eigen praktijk als trainer Mindfulness en Yoga leraar.
Als specialisatie gaf ik stoelyoga aan senioren in een verzorgingshuis en mensen met een 
verstandelijke beperking. Door de corona hebben de lessen minimaal plaatsgevonden.
De praktijk heb ik aan huis welke goed te combineren valt met de andere werkzaamheden.

Sinds enkele jaren ben ik met pensioen bij Talant en de praktijk is daarna verder uitgebouwd.

In mijn vrije tijd wandel en tennis ik en stap graag op de fiets voor de langere afstanden.
Mijn man en ik hopen dit jaar naar Zweden te kunnen fietsen als de maatregelen versoepeld zijn in de 
landen die we passeren.

En dan komt er op mijn pad een mogelijkheid om bij de Stichting tijdelijk Jeannette te vervangen. Hier 
hoefde ik niet lang over na te denken om mijn oude beroep weer op te pakken.
Zie betrokken medewerkers en een organisatie waar de boel op orde is.

Prachtig is het perspectief dat er  nieuwbouw komt  voor bewoners en 
hun familie en medewerkers. Dit betekent dan ook dat de Stichting in 
een dynamische periode zit waarin er van alles gebeurd.
Het voelt goed om hier tijdelijk een bijdrage aan te leveren. 
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Vanuit het bestuur:

Geachte Lezer,

Ook in deze nieuwsbrief weer enige informatie vanuit het bestuur.
U bent al geinformeerd over de aanwezigheid van Akke van Thes. Gezien de logische onduidelijkheid 
over het herstel van Jeannette, hebben we gelukkig met Akke de afspraak kunnen maken, dat zij voor 
“ onbepaalde “ tijd blijft. Dat neemt veel druk van de ketel voor het bestuur. Wel zal zij vanaf 15 juni 6 
weken afwezig zijn. 
Karin zal Akke in die periode waarnemen met ondersteuning van het bestuur, zodat zij voldoende vrije 
weekends zal hebben in die periode. Ook anderszins zal het bestuur haar ondersteunen in 
besluitvorming e.d..
Voor wat betreft de nieuwbouw zijn er “grote” stappen gezet, in die zin dat het nu van het papier af is 
en daadwerkelijk de eerste schep in de grond is gezet. De bouwcommissie houdt u hierover verder op 
de hoogte.
Tgv de Corona-problematiek staat verder alles wat op een laag pitje. Gelukkig zijn er geen problemen 
met onze bewoners en ook niet met onze medewerkers. De medewerkers hebben allen de 
gelegenheid gehad zich te laten vaccineren. Nog even volhouden in mijn ogen, het einde is in zicht. Al 
geloof ik zeker dat deze problematiek vooralsnog maatschappelijk nog heel lang consequenties zal 
hebben.
Het bestuur hoopt op 1 juni weer echt met elkaar om de tafel te kunnen zitten. Het is dan ook wel zeer 
gewenst. Met name toekomst gerichte besluitvorming vanuit rapportages van de commissie Bouw en 
de commissie Zorg kunnen we niet veel langer uitstellen.
De bestuursperiode van Nienke Veenstra eindigt in juni 2021. Nienke heeft aangegeven, dat zij dan 
ook zeker wil stoppen. ( We zullen haar missen !) Voor het bestuur nu dus ook de taak een opvolger 
voor haar te zoeken. We proberen voorzichtig al wat lijntjes uit te gooien.

Na juni zullen we u weer verder informeren, of eerder indien nodig. Naar ik hoop is er dan ook veel 
meer te melden.

Namens het bestuur,

Jan Pietersma, voorzitter
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De bewoners hebben beide vaccinaties gehad met het middel 
Moderna.
Dinsdag 13 april was de tweede en ook al moeten we ons nog aan 
de maatregelen
 houden is dit voor allen een opluchting dat er wat meer vrijheid in 
het verschiet ligt.

Na veel heen en weer overleg is het uiteindelijk goed gegaan. Bewoners werden 
getrakteerd bij de eerste vaccinatie  op taart en bij de tweede vaccinatie op patat.
Personeel was aanwezig om de bewoners te ondersteunen en de meesten hebben 
nauwelijks bijwerkingen ervaren.
Ook de meeste medewerkers hebben de eerste vaccinatie gehad en zullen 
binnenkort opgaan voor de tweede.
Het mooie weer is in aantocht en laten we hopen dat we  elkaar weer kunnen 
ontmoeten en dat we kunnen genieten van meer vrijheden.
De vaccinatie heeft daarin een belangrijke bijdrage geleverd.
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De vaccinaties



Beste bewoners, personeel, verwanten en vrijwilligers.

De bouw van de nieuwe appartementen is kort geleden begonnen met het grondwerk.
We hopen dat bewoners en personeel in de zomer van volgend jaar het nieuwe gebouw 
kunnen betrekken.

We hebben een vraag voor u allen:
De naam van onze stichting is
Stichting begeleid wonen Noord West Friesland,
Een mooie naam, maar veel te lang en eigenlijk ook niet zo praktisch.
Vooral ook, omdat de naam in de e-mailadressen wordt gebruikt.

Wie bedenkt er een nieuwe, korte maar krachtige naam voor onze stichting?
Een naam die past bij de omgeving van het nieuwe huis of bij de zorg voor onze 
bewoners?

Ideeën en voorstellen graag voor 1 juni a.s. sturen naar
nieuwbouw@begeleidwonennwfriesland.NL
( mag ook worden afgegeven op de Klaverbladstraat tav Karin)

Voor de bedenker van de uitgekozen nieuwe naam ligt er een klein prijsje klaar.
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Bouwgroepje/ zorggroepje

We houden ons druk bezig met het 
uitzoeken van allerlei zaken wat 
betreft vloeren, keukens, kleuren van 
allerlei wanden en het invullen van de 
verlichtingspunten.

Omdat er aan allerlei eisen moet 
worden voldaan, wat betreft 
bouwbesluit en veiligheid zijn dit soms 
ingewikkelde beslissingen.

Al deze invullingen worden gedaan in 
overleg met de bouwvereniging, Lont 
en de architekt.

Ook het zorggroepje is bezig met het 
uitzoeken van allerlei zorg 
gerelateerde zaken. 
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