Nieuwsbrief ‘It Aventoer’

Het is najaar op ’It Aventoer’
Na een mooie lange zomer, waar we op ‘It Aventoer’ enorm van hebben genoten is de herfst
aangebroken. We gaan weer een knusse tijd tegemoet waarbij we vooral genieten van de
aanwezigheid van elkaar.
Planning in de kerstvakanties en sluiting ‘It Aventoer’ (Week 52 en Week 1)
Maandag 22 december 2014 – open voor dagbesteding, dagopvang en logies
Dinsdag 23 december 2014 – open voor dagbesteding, dagopvang en logies
Woensdag 24 december 2014 – alleen open voor logies tot 12.00 uur
25 december 2014 t/m 1 januari 2015 gesloten voor alle activiteiten
Vrijdag 2 januari 2015 alleen open voor logies vanaf 16.00 uur
Vanaf maandag 5 januari 2015 weer open voor alle activiteiten
Willen deelnemers van de dagbesteding vakanties/afwezigheid in deze weken doorgeven aan Antsje
Postma. Voor bewoners van ‘It Aventoer’ geldt een individuele planning van de 24-uurszorg.
De Winkel fan Tryn is open op zaterdag 27 december 2014 , vrijdag 2 januari 2015 en zaterdag 3 januari
2015 is. M.b.t. de planning van de werkers in de winkel kunnen hier individuele afspraken over worden
gemaakt.
Wijzigingen in PGB/ZIN:
Per 1 januari 2015 wordt het trekkingsrecht voor het PGB ingevoerd. Hierover zijn de meeste
ouder(s)/verzorger(s)/cliënten ingelicht door het Zorgkantoor Friesland. Voor een groot aantal cliënten
is hiervoor een nieuwe zorgovereenkomst en zorgbeschrijving gemaakt. Het zorgkantoor zal uw PGB
niet meer naar uw eigen rekening overmaken, de SVB neemt de verwerking van alle financiële nota’s
van u over. U krijgt vanaf 1 januari 2015 elke maand van ‘It Aventoer’ een gespecificeerde nota. U
wordt gevraagd deze voor akkoord te ondertekenen en zo spoedig mogelijk door te sturen naar het
SVB. De SVB neemt vervolgens de betaling richting ‘It Aventoer’ voor haar rekening, dit hoeft u dus
niet meer zelf te doen.
Voor cliënten die Zorg in Natura ontvangen, is de werkwijze via BEZINN ongewijzigd.
Nieuwe bewoners
Per 1 november 2014 komen Emile Schievink, Tessa Breeuwsma, Sanne de Jong en Wessel Helmholt
op ‘It Aventoer’ wonen. Per 1 augustus is Femke van de Meulen al in haar eigen appartement komen
wonen. Ook is Danielle Schouten vanaf deze zomer vaste bewoner op ‘It Aventoer’. We wensen
allemaal veel woonplezier.
Er zijn nu 12 bewoners die per 6 bewoners een eigen woongroep hebben. De voormalige woonkamer
van Gerke en Antsje is nu voor bewoners de gezamenlijke woonkamer voor recreatie in de avonduren
en in het weekend. Bewoners en hun ouder(s)/verzorgers hebben hierover uitgebreide informatie
gekregen. Door de toename van het aantal bewoners met 24-uurs zorg, is weekendlogies afgebouwd
naar maximaal 6 logees op de vrijdag en de zaterdag. Logees kunnen tijdens hun verblijf gebruik maken
van de kantine, de slaapvertrekken boven de kantine, de stallen en het erf. De gezamenlijke ruimtes
voor bewoners zijn niet bedoeld voor gebruik door de logees.
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Gerke en Antsje hebben (tijdelijk) hun intrek genomen in een woonunit achter op het erf. Zie hun
plannen op www.ruimtelijkplannen.nl . ( zie onder het kopje “toelichting” op de rechterkant van uw
scherm, na eerst de keuze te hebben gemaakt van postcode 9062GR en Wynzerdyk 20 te Oentsjerk.
In de loop van 2015 gaan zij een privéwoning bouwen in de voormalige paardenstal. Met betrekking
tot andere bouwactiviteiten op het erf van ‘It Aventoer’ houden we u op de hoogte.
Kerstmarkt
Op vrijdag 12 december staat de jaarlijkse kerstmarkt gepland. Deze keer weer op de locatie van ‘It
Aventoer’ maar wel in afgeslankte vorm. Het belooft weer een gezellig en sfeervol gebeuren te
worden. U bent allen van harte welkom van 10.00-20.00 uur op de Wynzerdyk 20. De opbrengst gaat
ook dit jaar weer grotendeels naar Stichting Faridpur. www.faridpur.nl
Winkel fan Tryn
Op 1 november 2015 bestaat de Winkel fan Tryn 1 jaar. Bijna twee wekelijks komen er weer mooie
oude bijna antieke of bijzondere spullen binnen, ingekocht op boedelveilingen, internet veilingen en
via Marktplaats. Ga gerust weer eens kijken naar de vele brocante en cadeau-items. Ook de kleding
heeft weer veel nieuws in het winterassortiment.
Personeel
Ons team is versterkt met de volgende medewerkers: Anna Torensma, Ineke Brouwer, Janna van der
Lei, Elisa Postma. Drie nieuwe personeelsleden worden voornamelijk ingeroosterd op “wonen”. En
Elisa Postma zal twee zaterdagen per maand de Winkel fan Tryn bemannen en deels “wonen”
ondersteunen.
Kike
Helaas is op zaterdag 25 oktober onze hond Kike overleden. Kike heeft een epileptische aanval gehad
en heeft dit niet overleefd. Wij zullen haar erg gaan missen en niet vergeten. We hangen een mooie
foto van Kike in de kantine.
Eieren
Vanaf heden zijn er eieren te koop op ‘It Aventoer’. U kunt de eieren kopen bij onze werkers in de
kantine.

We wensen iedereen een hele fijne winterperiode toe.
Graag tot ziens op ‘It Aventoer’, in de winkel fan Tryn of op de kerstmarkt.
Hartelijke groeten
Het team van ‘It Aventoer’
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