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NIEUWE KLANT !

Vakantie ! Een wel heel gek, verwarrend werkjaar
sluiten we hierbij af…. We gaan ervan uit dat we na de
vakantie weer een beetje het oude ritme kunnen
oppakken. Toch hebben we ondanks de rare tijden wel
een erg leuk werkjaar gehad. In deze nieuwsbrief zullen
we wat van die hoogtepunten laten zien.

Bezoekerscentrum Mar en Klif uit Oudemirdum
is met ons in zee gegaan voor het leveren van
producten. Na een eerste kennismaking met
onze toch wel heel unieke spullen werd men
enthousiast. Na de vakantie gaan we de eerste
spullen langsbrengen.

We hopen dat iedereen een hele fijne vakantie mag
beleven en dan zien we jullie in augustus graag weer!
Veel plezier allemaal/ protte wille
Sita, Meinze en Jan Maarten

VAKANTIES EN VRIJE DAGEN 2021/2022
KOMMERS EN GAANERS
De twee Linda’s ( stagiaires ) hebben ons verlaten. Linda
Burghgraef is er achter gekomen dat ze iets heel anders
wil en Linda Brouwer is geslaagd voor haar 1e jaar.
Allebei heel veel succes met alles wat jullie gaan doen.
Dan na de zomervakantie krijgen we maar liefst 3
nieuwe stagiaires. Met veel enthousiasme melden zich
de afgelopen maanden 2 mannen en 1 vrouw voor deze
wel heel gewilde functie
In een volgende nieuwsbrief
stellen ze zich ff aan jullie voor.
Dominik heeft een nieuwe werkplek gevonden in
Heerenveen. Heel veel plezier op je nieuwe
zorgboerderij.
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Kerstvakantie 25 december t/m 9
januari
2e paasdag maandag 17 april
Koningsdag 27 april
Donderdag 5 mei en 6 mei
Hemelvaart 26 mei en vrijdag 27 mei
Pinkstermaandag 6 juni
Zomervakantie 30 juli t/m 20 augustus
2022
2 studiedagen nader te plannen
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GESLAAGD !!!!

DE KLOK EN DE KLEPEL……

In juni is het hele keukenteam op
herhalingscursus HACCP ( Hygiëne ) geweest
o.l.v. een oude bekende: Jeroen Tydeman.

Soms heb je ergens iets gehoord, maar weet je niet zeker meer
hoe je het zegt…. Sommige uitspraken zijn te leuk om jullie te
onthouden:

Ron, Yldau, Marieke, Bianca, Emma, Gerard,
Myke, Wietse, Susan en Alberdina van harte
gefeliciteerd !

Sommige mensen kunnen enorm uitweiden over hun verhalen.
Ze zitten dan op een lulbankje ( leugen bankje ) volgens Klaske.
Als je overlijdt wordt je of begraven of je gaat naar een
bolletorium ( crematorium ) zegt Yildau. Bij Gerard op de
woonlocatie komt wel eens een hoge ome langs, dat zijn dan
zogenaamde mennertsjes ( managers )
Myke houdt van pittig eten en heeft vaak leuke ideeën om de
soep wat spicyer te krijgen. Volgens de laatste trends moet er
nu maniak ( Salmiak ) in de soep. Heerlijk !
VACATURE
Jet en Ruurdtje, onze vaste handwerkdames hebben
aangegeven dat ze willen stoppen met hun taken bij Op ‘e
Timpe. We hebben nu dan ook een vacature voor een nieuwe
vrijwilliger/ster “handwerkjuf of meester”. Wie wil een
ochtend of middag les geven in textiele werkvormen aan onze
medewerkers Klaske, Renata en Myke ? We bieden een
ontzettend gezellige werksfeer waarin plezier de boventoon
voert. Weet je iemand of wil je reageren, bel of mail ons dan
op 0515560063 / info@opetimpe.nl
Natuurlijk komt er nog een afscheid van de beide dames.
Daarover in een latere editie meer.

Ruurdtje en Klaske
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FOTOVERSLAG NL DOET – OPKNAPPEN REED
AFGELOPEN MEI IS IN HET KADER VAN NL DOET DE REED VOORZIEN VAN EEN NIEUWE DEKLAAG ASFALTSCHRAAPSEL. IN
SAMENWERKING MET DE HAARSMAGROEP UIT PARREGA IS DE GEHELE REED WEER BEGAANBAAR GEMAAKT. DE
VRIJWILLIGERS EN MEDEWERKERS ZIJN DE DAG ZELF BEZIG GEWEEST ACHTERSTALLIG ONDERHOUD IN DE TUIN EN HET
GEBOUW WEG TE WERKEN. DUS ALS JULLIE NU KOMEN KAN HET HAAR WEER OP FIDORA ZONDER DAT JE AAN HET EIND
VAN DE REED DE BOEL IN DE WAR HEBT.… TOT KIEKENS !
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