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NIJS & BABBELEGÛCHJES 
 

NIEUWE RUBRIEK – de klok en de klepel 
 

AANBIEDINGEN IN DIT  
NUMMER 

VAN DE REDACTIE 

Het is weer hoog tijd voor wat nieuws van de 

Timpe. Ondanks de rare tijden gaan we hier 

gewoon door. Dat is wel eens lastig want alles duurt 

wel heel erg lang voordat we weer “normaal” de 

draad kunnen oppakken. Gelukkig zijn steeds meer 

medewerkers ingeënt. Toch merken wel eens dat 

omdat alles zo lang duurt we verslappen in onze 

aandacht voor hoe we omgaan met de regels rond 

het coronagedoe. Daarom hebben we voor de 

duidelijkheid als bijlage van deze nieuwsbrief de 

landelijke ( en dus ook onze regels ) over hoe om te 

gaan met een vermoedelijke besmetting weer even 

bijgevoegd. Laten we hopen dat we na de zomer 

deze regels de prullenbak in kunnen gooien… 

Tot zover genoeg over de corona, door op leuker 

nieuws.  

Jullie kunnen in deze nieuwsbrief ff een kijkje 

nemen in het verbouwde restaurant. We hebben  

een impressie middels foto’s en filmpje gemaakt.  

Ook onze productie van wel hele leuke cadeau 

artikelen gaat natuurlijk gewoon door. De verkoop 

daarvan zit nu natuurlijk wat in het slop, vandaar 

dat we hier de aandacht er even op willen vestigen. 

Op YouTube zetten we een filmpje met een 

impressie van al onze producten. Als begin april de 

nieuwe website de lucht ingaat zullen we daar 

d.m.v. een online catalogus alle producten aan jullie 

tonen.  

Voor nu proberen we dus via facebook en YouTube 

de boel aan de man te brengen.  

Een vrolijk Pasen allemaal ! 

Sita, Meinze en Jan Maarten 

 

 

KOMMERS EN GAANERS 

Sinds november hebben we weer 2 nieuwe stagiaires 

op ons werk, en toevallig heten ze allebei Linda. Dat is 

reuze handig als we er 1 roepen, want dan komen er 

twee       Verderop in de nieuwsbrief stellen ze zichzelf 

even aan jullie voor ! 

Ron en Wietse hebben zich een slag in de rondte 

gewerkt om dit kerkbankje geschuurd te krijgen. Te 

koop voor elk aannemelijk bod ! 

Door de verbouw van de spoelkeuken hebben we 

een vaatwasser over. Wie biedt ? of weet je iemand 

die er 1 nodig heeft ? 

 

AANBIEDINGEN – BIEDEN !!!! 
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DE NIEUWE SPOELKEUKEN 

OVERLEDEN 

Deze week kregen we plotsklaps te horen dat de vader van Elwin 

( een van onze medewerkers ) is overleden. We zijn hier enorm 

van geschrokken en willen hierbij de familie natuurlijk alle 

sterkte wensen de komende tijd ! 

Helaas is ook de vader van Klaske 31 januari overleden. Ook hier 

willen we de familie nogmaals veel sterkte wensen. 

 

IETS MET EEN KLOK EN EEN KLEPEL……? 

Het komt hier soms voor dat we ergens een woord of gezegde 

hebben gehoord, maar we weten niet meer precies hoe het ook 

alweer was. Toch willen we ons dan uitdrukken met de mooiste 

zelfverzonnen verbasteringen ! De mooiste “versprekingen” 

hebben we verzameld en willen we jullie niet onthouden😉  

- Last hebben van je rug is erg vervelend. Als er dan ook 

nog een ViezePeut ( fysiotherapeut ) langs komt om je 

rug te kneden, wordt het allemaal wel een hele rare 

bedoening !  

- Wisten jullie dat er in fruit heel veel VieteKnynen ( 

vitaminen ) zitten ? 

- Als je erg veel last hebt van regelmatig hoofdpijn heb je : 

Rigraine. 

- Mensen die niet begraven willen worden kiezen dan 

vaak voor krimenearen  

( cremeren )  

Hugo aan de afwas Rinnende Iterij – oftewel lopend buffet 

NIEUWE WEBSITE KLAAR 

Ongetwijfeld hebben jullie gemerkt dat 

als je onze website bezoekt de boel wat 

gedateerd is. Dat komt omdat we samen 

met Bouke Cuperus van InsiteDesign 

druk doende waren met een nieuwe 

site. En laat die nu grotendeels klaar zijn 

Begin april gaat ie in de lucht. 

Hou ‘m in de gaten ! 

 

Ko van Dijk, die samen met ons de 

vorige website maakte en onderhield 

zijn we heel erg dankbaar. Helaas kon hij 

wegens zijn drukke baan de boel niet 

meer combineren.  In de afgelopen 10 

jaar heeft hij zich belangeloos ingezet 

voor ons. Avondjes brainstormen, 

glaasjes wijn drinken, experimenteren 

op hoe we het wilden hebben. Niets was 

te gek. Ko ontzettend bedankt ! 
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FULLY YOURSELF – Kleding website met een goed doel – Op ‘e Timpe. 

De wereld mooier maken door de boodschap van liefde uit te dragen? 

Dat kan vanaf nu! Maak in drie stappen de wereld mooier en 

liefdevoller! One love, because there is no other way! 

Stichting Op ‘e Timpe is uitgekozen door de initiatiefnemers van Fully 

Yourself als goed doel van deze unieke website. Fully Yourself is een 

initiatief van Jan Hospes ( Voor iedereen die ons volgt, hij was de 

presentator van het festival TimpeTiid uit 2011, en familie van Meinze) 

Met zijn website probeert hij de bovenstaande boodschap uit te 

dragen. Tuurlijk steunen wij hem van harte. Oja, een deel van de 

opbrengst van de verkoop gaat dan naar ons. Helemaal leuk natuurlijk! 

Nieuwsgierig ? kijk op - fullyyourself.muta.eu - 

https://www.facebook.com/fullyyourself/ 

 

 

EVEN VOORSTELLEN 

Hallo mijn naam is Linda Brouwer.  Ik zit op de Friese 

poort Sneek. Eerste jaar en doe de opleiding 

Maatschappelijk Verzorgende IG. Ik loop hier nu stage 

vanaf 11 November 2020. Ik ben hier op de dinsdag en 

woensdag. Hoe ik hier ben gekomen is. Ik vind het erg 

leuk om met mensen te werken die een beperking 

hebben. Om ze te kunnen helpen of ze te ondersteunen. 

Dus ik keek rond of dat hier ergens is in de buurt van 

Bolsward is. Toen kwam ik uit bij Op ’e Timpe. En wat ik 

ben ik blij dat ik hier mag stage lopen. Ze hebben hier 

echt een hele gezellige sfeer! Toen ik hier voor de eerste 

kwam kreeg ik meteen al zo warm welkom. Ik ben hier 

nog tot aan de zomer vakantie. We gaan er zeker nog 

een leuke tijd van maken!! 

WAT GEBEURT ER OP: 

HET KUNST ATELIER 

De online tekenlessen 

van Tineke leveren soms 

erg verassende resultaten 

op. Hier een gezamenlijke 

opdracht waar ze een 

sprookje moesten 

uitbeelden in een collage. 

MEDEWERKER IN BEELD 

Mijn naam is Gerard. Ik werk nu 

zo’n twee jaar bij Op ‘e Timpe. Het 

leukste vind ik het met auto’s 

werken. De keuken is ook leuk. 

Toch doe ik het liefst de auto’s 

poetsen en dan buiten in de tuin 

werken. En rijden op de kubota. 

Gerard in de Kubota 

https://www.facebook.com/fullyyourself/
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Corona protocol Stichting Op ‘e Timpe. 

We merken dat de coronaregels soms lastig zijn te onthouden en soms voor verwarring zorgen. Om 
dit te voorkomen zijn hier de regels zoals wij die bij Op ‘e Timpe hanteren gebaseerd op het Handvest 
VGN. Samen proberen we er dan alles aan te doen om eventuele besmettingen te voorkomen en 
verspreiden.  

Regels voor testen en thuisblijven bij klachten ( binnen Woonvorm, thuissituatie en Op ‘e Timpe ) 

Iedereen met klachten die passen bij corona heeft blijft thuis en laat zich testen op het coronavirus. Zo 

kunnen mensen die in contact zijn geweest met iemand die positief getest een patiënt snel 

gewaarschuwd worden en maatregelen treffen om het virus niet verder te verspreiden. En mensen die 

positief testen op corona kunnen maatregelen treffen waardoor ze het virus niet verder verspreiden. 

Zodra iemand binnen een woonvorm of thuissituatie klachten heeft en getest moet worden, moet de 

begeleiding van Op ‘e Timpe op de hoogte worden gebracht. Ook wanneer een huisgenoot getest moet 

worden en klachten heeft. De medewerker blijft dan voor de zekerheid thuis totdat een test van 

hem/haar of van zijn haar huisgenoot negatief uitwijst. Ook van de uitslag hiervan moet de begeleiding 

van Op ‘e Timpe via mail op de hoogte worden gebracht.  

AIs tijdens de dagbesteding een medewerker ziek wordt met corona gerelateerde klachten dan brengt 
de begeleiding van Op ‘e Timpe deze medewerker thuis in overleg met de thuissituatie en/of 
woonvorm. Alle medewerkers krijgen dan vrij totdat duidelijk is dat de zieke medewerker negatief is 
getest. Uiteraard gebeurt dit weer in overleg met thuissituatie en woonvormen. Alle medewerkers 
krijgen dan vrij totdat duidelijk is dat de zieke medewerker negatief is getest. Uiteraard gebeurt dit weer 
in overleg met thuissituatie en woonvormen. 

Wat zijn coronaklachten ? 

• Klachten die kunnen wijzen op corona zijn neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoesten, 
plotseling verlies van reuk of smaak, verhoging, koorts en benauwdheid. 

• Laat je testen als je 1 of meerdere van deze klachten hebt. Blijf thuis tot de uitslag van de test bekend is. 
En ontvang geen bezoek. Als je ook koorts hebt of benauwd bent, dan blijven ook je huisgenoten thuis tot 
de uitslag van de test bekend is. Hebben je huisgenoten ook klachten? Dan laten zij zich ook testen. 

• Als uit jouw test blijkt dat je wel corona hebt, blijven jij en je huisgenoten thuis. Je hoort van de GGD wat 
jij en de mensen om je heen moeten doen. Meer informatie over de leefregels thuis en wat je moet doen 
als je corona hebt vind je op de website van het RIVM. 

• De GGD voert samen met jouw bron- en contactonderzoek uit. Mensen die in contact zijn geweest met 
een besmette persoon krijgen dat te horen en krijgen daarbij gedragsinstructies, waaronder de instructie 
in thuisquarantaine te gaan wanneer het een nauw contact betreft. Ook krijgen zij te horen of zij zich 
zonder klachten kunnen laten testen en hoe zij een afspraak daarvoor maken. 

• Als uit jouw test blijkt dat je op dit moment geen corona hebt, mogen jij en jouw huisgenoten weer naar 
buiten. je kunt zelf ook weer naar buiten, tenzij je daar te ziek voor bent. Gaan de klachten niet over, 
worden ze erger of krijg je nieuwe klachten? Bel dan de huisarts. Bel in een levensbedreigende situatie 
altijd 112. 

Toch thuisblijven na negatieve test - Blijf na een negatieve testuitslag toch thuis als: 

• jij of een huisgenoot coronaklachten heeft én last van koorts of benauwdheid. En deze persoon heeft nog 
geen testuitslag.  

• je nauw contact had met iemand bij wie corona is vastgesteld. Of als je een huisgenoot hebt die met 
corona is besmet. Of je uit quarantaine kunt, hoor je als je de testuitslag krijgt.  

Op deze manier hopen we er samen voor te zorgen het verspreiden van besmettingen te voorkomen.  

  

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/in-thuisquarantaine-door-corona
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen/afspraak-maken
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/in-thuisquarantaine-door-corona
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen/uitslag-test
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/in-thuisquarantaine-door-corona
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen/uitslag-test
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/vragen-antwoorden
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/vragen-antwoorden
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen/bron-en-contactonderzoek
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/in-thuisquarantaine-door-corona
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen/uitslag-test

