Editie 6

Nieuwsbrief Stichting Jansland

Maart 2012

Theehuis
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loopt warm!
Inhoud
Beste lezers,

Planning Theehuis gehaald
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In de vorige nieuwsbrief ging het nog over de verbouwing, nu kan ik het al hebben
over het eerste kopje koffie dat is verkocht! Vanaf 1 februari j.l. hebben wij het
theehuis, zonder daar bekendheid aan te geven, open gesteld. Deze voorzichtige
start maakt het mogelijk dat onze vrijwilligers een beetje ervaring kunnen krijgen
met het werken in de horeca.

Acties van de Lions

2

Zwemmarathon

2

Wist u dat

2

Herfstpremie ingezet voor kerstkoffie

3

Stageplekken

3

Leuke meevallers

3

En ook een paar tegenvallers

3

De weg naar Jansland

3

De opening

4

De dankboom

4

Vrijwilligers aan het woord

4

Fondsennieuws

4

Vrijwilligers gezocht

4

Voor mij was dat een heel mooi moment. Vanaf toen begon alles en alles waar ik
steeds naar toe leefde was ineens ECHT! Ik kan volmondig de conclusie trekken
dat het echt super is geworden. De keuken, de toiletten de oudheidskamer, de
vloeren , de balken, werkelijk álles is onder handen genomen. Het resultaat is een
prachtig Theehuis Jansland en we krijgen alleen maar complimenten.
Het heeft heel wat slapeloze nachten bezorgd (al heb ik dat lang niet altijd laten
zien) maar het was het uiteindelijk wel waard. Nu werken we naar de officiële
opening toe en zitten we zeker niet stil. Steeds meer mensen ontdekken het
theehuis, wij hebben zelfs al vaste klanten! Dat komt vast en zeker door het
knoertgezellige pand, de vriendelijke bediening en ……dankzij onze eigen
gemaakte appeltaart!
Petra Jansma-Harland
Telefoon: 06 10257195
email: info@jansland.nl

Colofon
De Nieuwsbrief Stichting Jansland wordt
aangeboden aan vrijwilligers, geïnteresseerden

P.S. Mocht u iets leuks willen meedelen of vragen hebben, schroom niet en neem

en fondsenverstrekkers.

contact met ons op.
Uitgave: Stichting Jansland
Redactie: Anke-Ida Markvoort
Foto’s: Bram Jansma
Oplage: 80 digitaal, 20 op papier
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Planning Theehuis gehaald
In november en december 2011 is er veel werk verzet om het Theehuis af te
maken. De muren zijn gestuct en gesausd. De kozijnen staan goed in de lak.
Een belangrijk en spannend moment was het plaatsen van de keuken………
Die is gelukkig super mooi geworden en de indeling is heel practisch, hebben
wij inmiddels ondervonden. Je kunt er makkelijk met 4 personen aan het
werk zijn!!
Na het betegelen van de muren van de toiletten en de vloeren konden we
gaan inrichten. Toen de meubels eenmaal stonden begon het toch wel héél
echt te lijken……
In januari 2012 zijn de puntjes op de “i” gezet. Alles staat op zijn plek. Ook de
oudheidskamer is inmiddels ingericht; daar staat en antieke kast met oude
theeserviezen en er hangt een mooie antieke klok. Deze oudheidskamer blijkt
een goede plek te zijn om even een gesprekje te voeren met Petra om alles
te horen over de vorderingen van de afgelopen tijd!

“ De tafels zijn zo zwaar, die gaan niet schuiven
als je er per ongeluk even tegen aanstoot ”
Ook de oude potkachel, afkomstig uit
de familie van Rein Jansma, heeft een
mooi plekje gekregen.

Acties van de Lions
Wist u dat


De Lionsclub van Voorschoten heeft zich de afgelopen
tijd zeer actief ingezet voor Theehuis Jansland.

de eerste training aan de vrijwilligers reeds heeft

Allereerst hebben zij geholpen met het schoonmaken

plaatsgevonden? Op 7 en 21 november zijn … vrijwilligers

van de meubels. Dat was heel fijn want “vele handen

wegwijs gemaakt in de keuken en hebben zij geleerd hoe zij

maken licht werk”. Daarna heeft de Lionsclub bij de

het beste om kunnen gaan met autistische jongeren. Dat

Kerstfair, de jaarlijkse Kerstmarkt bij restaurant de Knip,

onderdeel werd verzorgd door psycholoog Bob van Eerd.

kerststolletjes verkocht, gemaakt door bakker
Verhoogh. De opbrengst was voor Jansland. Tot slot



er inmiddels 34 vrijwilligers actief zijn bij Stichting Jansland?

was er de oliebollenactie: tegenover de HEMA stond de



Er alweer 8 vrijwilligers op de wachtlijst staan voor de

laatste dagen van het jaar een oliebollenkraam. Ook

volgende training?

deze opbrengst was voor Jansland.

Theehuis Jansland vanaf 1 februari al stilletjes open is?

Inmiddels heeft de voorzitter Marcel van Teijlingen de

De openingstijden zijn woensdag t/m zondag van 9.30 uur-

cheque met het prachtige bedrag van € 2750,- in het

17.00 uur. Wij hebben hier nog geen bekendheid aan

theehuis overhandigd aan Petra Jansma.



gegeven zodat onze vrijwilligers een beetje kunnen wennen
aan de werkzaamheden. In de ochtenden wordt er soms
geoefend met rollenspellen. ’s Middags , vooral op
zondagmiddag, is daar geen tijd voor: dan is het gewoon
“volle bak” bij Theehuis Jansland!


Zwemmarathon
Eind januari is er een uur lang fanatiek gezwommen
in het Sterrenbad van Wassenaar. Een groep

De nieuwe deurbel, in stijl met de bouw van Theehuis

internationale dames heeft met elkaar ruim de

Jansland, een ouderwetse Trekbel is?

afstand van het Kanaal (34 km!) overgezwommen.
Deze “charity sponsor swim” leverde een mooi
bedrag op van ruim € 2000,- voor Stichting Jansland!
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Herfstpremie ingezet voor Kerstkoffie
Leuke meevallers
voor Stichting
Jansland

In het najaar heeft Fonds 1818/Leidsch Dagblad de Herfstpremie aan Stichting Jansland
toegekend! Met dit bedrag heeft Stichting Jansland op zondag 18 december j.l. een Kerstkoffie
ochtend gorganiseerd voor de buurtbewoners.
Petra: “ Wij vinden het leuk en belangrijk om goed contact met de omwonenden te houden en

Tegelhandel Leiden heeft de

hen kennis te laten maken met het Theehuis. Vandaar dat wij de buurtbewoners uit de wijk

muurtegels (2 maal!)

Boschgeest hebben uitgenodigd voor een gezellig kopje koffie met iets lekkers erbij”.

gedoneerd (zie tegenvallers)

Een pool van 8 vrijwilligers ging voor het eerst aan het werk in de keuken, in het “Jansland-tenue”

en heeft een fikse korting

(de rode shirts, zie foto). De Kerstkoffie ochtend bleek een groot succes, er was een toeloop van

gegeven op alle vloertegels!

zo’n 150 gasten! De sfeer was gemoedelijk en de reacties over de verbouwing waren enthousiast.
De buurtbewoners vinden het theehuis “echt een aanwinst voor de buurt”.

Gert van de Peppel heeft een
schenking gedaan.
Fire Controll heeft twee
brandblussers en één
koolmonoxidemelder voor de
Oudheidskamer geschonken
en geïnstalleerd. Tevens is het
onderhoud het komende jaar
gratis.
De Zusters Dominicanessen
van het klooster te
Voorschoten hebben een
antiek klok gedoneerd uit de
algemene verkoop van de
inventaris.

Vrijwilliger: “Ik heb geleerd wat “poleren” is:
met een speciale doek wrijf je vlekjes af van de
schone vaat”
en ook een paar
tegenvallers….

Allemaal hartelijk
dank!

Door het slechte zetwerk van
de eerste tegelzetter moest

Stageplekken

De weg naar Jansland
Gemeente Voorschoten is bezig met het
verleggen van de ingang van de

Vanaf 1 maart 2012 beginnen vier leerlingen bij
het theehuis met een stage van één dagdeel per
week. Uiteindelijk kunnen twee leerlingen per
dagdeel stage lopen bij het Theehuis. Het theehuis
creëert op deze manier 20 stageplekken per week.
Per leerling geldt een maximum van 8 uur per
week en de stage mag maximaal één jaar duren.

Daarna komt er nieuw asfalt en worden meer
parkeervoorzieningen aangelegd.

Vrijwilligster Willemijn Veerman heeft de
keukenapparatuur gefotografeerd. Zo wordt er
lesmateriaal ontwikkeld voor een
inwerkprogramma voor de stagiairs.

Dit is voor Theehuis Jansland heel gunstig
want alle bezoekers van de kinderboerderij
lopen straks vlak langs het theehuis. En dan
krijg je vanzelf zin in een kopje koffie of thee
met iets erbij, toch?

bikken. Toen Tegelhandel
Leiden dit hoorde doneerde zij
direct kosteloos een 2e partij
tegels. Dat was natuurlijk
super! Gelukkig zitten de
tegels nu heel netjes.
De strenge kou heeft ons

Kinderboerderij. Na de grondwerkzaamheden
worden ook de wallenkanten aangepakt.

Petra al deze tegels eraf

Met de Leo Kannerschool wordt gekeken welke
leerlingen geschikt zijn voor een stageplaats bij
Theehuis Jansland. Leerlingen kunnen zich ook
direct aanmelden via de website
www.theehuisjansland.nl.

geleerd dat de schuur niet
vorstvrij is….. Met zulke lage
temperaturen zijn een flink
aantal Spa Rood en Spa
Blauwflessen bevroren en
daarna geklapt!
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De Opening …… tatadada

Vrijwilligers gezocht!

Op 31 maart 2012 gaan de deuren van Theehuis Jansland officieel
open! Deze datum valt samen met de start van de week van het
Autisme. We zijn druk met de voorbereidingen en houden die
graag nog even geheim. Er zal in elk geval een kunstwerk van dhr.

Stichting Jansland heeft veel verschillende vrijwilligers nodig.
Kijk hieronder eens of er iets voor u bijstaat!
-

Van Doorn worden onthuld.

Vindt u het leuk om planningen te maken voor de
stagiairs?

-

Vindt u het leuk om te helpen met de was
(handdoeken, shirts, schorten)?

-

Vindt u het leuk om stukjes te schrijven voor de
nieuwsbrief?

Als u denkt dat is wat voor mij, laat het ons weten via
info@jansland.nl.

Fondsennieuws

De “ dankboom”
Het bestuur van Stichting Jansland wilde op één of andere
manier alle donoren en sponsors die Theehuis jansland
mogelijk hebben gemaakt een zichtbare plek geven in het
Theehuis. Via de Lionsclub is er contact gelegd met

Stichting Jansland is continu bezig met het
werven van nieuwe fondsen. Suggesties
voor fondsen zijn van harte welkom!

Dr. C.J. Vaillantfonds
Het Dr. C.J. Vaillantfonds doneert een
bedrag van € 20.000 aan Stichting
Jansland! Daar zijn wij heel blij mee.

kunstenaar Michiel Schepers. Hij heeft op een subtiele plaats
een hele fraaie grillige boom geschilderd. Bij deze boom
worden, als blijk van dank, de namen van alle donoren en
sponsors neergezet.
Over Stichting Jansland:

“ Het was even oefenen voor het
ultieme appeltaartrecept. Want het is
natuurlijk wel zo handig als iedereen
het op dezelfde manier maakt ”
Een vrijwilliger aan het woord:
In elke nieuwsbrief zal een vrijwilliger die actief is bij Jansland iets
over zichzelf vertellen. Petra Nales is deze keer aan de beurt:
“Na 10 jaar in het buitenland te hebben gewoond,
woon ik sinds 2 jaar met mijn gezin in
Voorschoten. Ik wilde naast de zorg voor het gezin
ook ander werk gaan doen. Theehuis Jansland
sprak mij meteen aan, het lijkt me geweldig jonge
mensen te helpen een stapje verder te komen in
het opbouwen van een zelfstandig bestaan.
Met een paar andere vrijwilligers vorm ik het
"bakteam". Het is ons doel dat de leerlingen
strakjes zelf de heerlijke appeltaart en andere
lekkernijen kunnen bakken. Ik hoop dat velen naar
het theehuis zullen komen om die te proeven!

Petra Jansma richtte met haar echtgenoot een kleine twee jaar
geleden Stichting Jansland op. Stichting Jansland heeft als doel een
theehuis te realiseren dat werkervaringsplaatsen biedt aan
kinderen/jong volwassenen met een autistisch spectrumstoornis,
een taal-spraakstoornis of een lichamelijke handicap.
Het theehuis komt tot stand door middel van donoren, sponsors en
medewerking van vrijwilligers.
Theehuis Jansland wordt mede mogelijk gemaakt door:
- Fonds 1818
- Oranjefonds
- VSB fonds
- Maagdenhuis Amsterdam
- Weeshuis der doopsgezinden Haarlem
Daarnaast hebben wij nog vele andere sponsors, daarvoor
verwijzen wij U naar onze website www.theehuisjansland.nl.

