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Leneke Uijtdewilligen roemt zorg Parflat
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“IK VOEL MIJ HIER GEZIEN!”
“Een jaar of drie geleden werd ik steeds onhandiger, vond ik zelf. Ik kwam bij een
revalidatiearts die mij doorstuurde naar een neuroloog, die de ziekte van Parkinson
constateerde. Ik kon mij daar niet direct in vinden, helemaal niet zelfs. Maar
verder onderzoek wees uit dat het dat toch wel was. In het dagelijks leven wordt het
ontzettend merkbaar, ik ben heel erg stijf, vooral ’s ochtends en ik val veel. Ik werd een
klein beetje onhandig”, zegt Leneke Uijtdewilligen (1952), voormalig jeugdarts.
Onhandig’, zelden zo’n eufemisme
gehoord voor de ziekte van
Parkinson. Sinds het begin van dit
jaar maakt mevrouw Uijtdewilligen
dankbaar gebruik van de
faciliteiten die het Zorghotel van
Parkflat Stadsfenne biedt. Hoe

triest het ook is, of zoals mevrouw
Uijtdewilligen zegt ‘vervelend’,
zij mag de ziekte dan hebben,
Parkinson heeft haar beslist niet.
“Het leven gaat door, toon je
vrolijke gezicht maar en ga door,
voor jezelf en een ander.”

Na haar verhuizing uit
Leeuwarden komt mevrouw
Uijtdewilligen terecht in Sneek,
waar ze nog een poosje in de
nieuwe appartementen aan de
Kerkhoflaan woont. Eerder had
zij de Open Dagen van de Parkflat
bezocht, omdat het misschien
wel een mooie locatie voor haar
hoogbejaarde moeder leek.
Uiteindelijk ging die verhuizing
niet door, maar Uijtdewilligen
vond het appartement in de
Parkflat toch wel erg mooi en hield
de mogelijk in haar achterhoofd,
voor het geval dat…
Na de revalidatie in verband met
een heupoperatie kreeg mevrouw
Uijtdewilligen het advies om
verder te revalideren in een
verpleeghuis. “Dat wilde ik nog
helemaal niet, daar was ik nog
niet aan toe. Toen herinnerde
ik mij weer de Parkflat en nog
belangrijker, dat er ook een
Zorghotel aan verbonden was. Ik
heb gebeld en kreeg meteen te

horen dat ik van harte welkom was.
Zo gezegd zo gedaan. Het beviel
mij vanaf het eerste moment zo
goed, de zorg is zo ongelofelijk
goed. Ik dacht toen: als ik hier
eens kon blijven, weliswaar niet
in het Zorghotel, maar in een
eigen appartement. En zo is het
gekomen.”
Volgens de bewoonster worden
mensen in de Parkflat gezien als
mens, als een persoon en niet als
een soort meubelstuk of nummer.
“Je bent een mens en daar houdt
iedereen rekening mee, van de
verpleging tot de huishoudelijke
dienst. Dat is ontzettend fijn.
Om kwart over zeven komen de
dames met de medicijnen, daarna
krijg ik mijn ontbijt op bed. Er
gaat alle rust vanuit. Om kwart
over negen wordt ik gewassen en
daarna is het tijd voor koffie. Dan
ga ik wat lezen of andere leuke
dingen doen. Om half 12 warm
eten. Om kwart over 12 naar bed en
dan slaap ik twee uurtjes. Daarna
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krijg of ga ik op bezoek. Ik krijg
hier verder ergotherapie om mijn
stijve spieren een beetje soepel te
houden. Kortom optimale zorg.”

‘De Wylde Boerinne’ apotheose voor 750-jarig IJlst
In het jaar 2010 al werd er door de toenmalige gemeente
Wymbritseradiel in samenwerking met De Friese Meren
een Masterplan voor het 3200 inwoners tellende stadje IJlst
geformuleerd. Dit om de bereikbaarheid over zowel de weg als
het water te optimaliseren en een gastvrije ontvangst van weg- en
watertoeristen te realiseren.
Een belangrijk speerpunt in het plan was
de aanloop naar de viering van de 750 jaar
stadsrechten van de Elfstedenstad. In 2018
namelijk viert IJlst als een van de vier oudste
steden van Friesland dat heuglijke feit en de
trein om dat jubileumjaar als onvergetelijk
de annalen in te laten gaan is al op stoom
gekomen. Maar ten tweede, en dat is misschien nog wel veel belangrijker, fungeert
het programma als een katalysator om IJlst
te mobiliseren, draagvlak te creëren voor
de plannen om het stadje aantrekkelijker
te maken voor de huidige maar zeker ook
potentiele toekomstige bewoners en ondernemers”.

MUZIEKTHEATER BELANGRIJK
AANDEEL
In september 2014 werd onder regie van
Zysling het stuk ‘De Stad Waar Ooit……’ een
drie-locaties muziek-theater-spektakel
opgevoerd. Een totaaltheaterstuk, waarin
werd stilgestaan bij het rijke verleden van
Houtstad IJlst, het heden en waarin werd
gedroomd over de toekomst.

In november 2015 werd ‘It Fabryk’ ten tonele
gebracht, een hommage aan de fabriek van
Nooitgedagt in IJlst, die een belangrijke rol
heeft gespeeld en onlosmakelijk met de
historie van de stad is verbonden.
In 2016 volgde de uitvoering van ‘Baltic
Blues’, met als hoofdrol de Baltic, een 36
meter lange en 8 meter brede Engelse viskotter, die een grootse toekomst tegemoet zou
gaan als kampeerschip voor groepen van
40-50 jongeren, die zeilend Friesland zouden
gaan verkennen. Gesitueerd naast Molen de
Rat. Het schip ging uiteindelijk roemloos ten
onder maar heeft toch in het leven van veel
IJlsters in de hippieperiode een belangrijke
rol gespeeld.
De kerken in IJlst vormden de inspiratiebron
voor de voorstelling van 2017. IJlst telt drie
kerken, een Doopsgezinde, een Hervormde
en een Gereformeerde kerk. Stuk voor stuk
gebouwen met een mooie akoestiek. Het
centrale thema in dat jaar was dan ook de
muziek.

JUBILEUMJAAR 2018 – DE WYLDE
BOERINNE
De apotheose van de serie theaterstukken in
IJlst vindt plaats in het jubileumjaar 2018.
Het wordt een stuk naar de fantastische novelle ‘De Wylde Boerinne’ van Teatse Eeltsje
Holtrop, schoolmeester in IJlst.
Boerin en weduwe Broersma heeft haar
buurman Lammers, een klein en miezerig
mannetje, die stiekem verliefd op haar is,
een blauwtje laten lopen door hem in zijn
gezicht uit te lachen, toen hij haar na de
dood van haar man ten huwelijk vroeg.
Als wraak ontzegt hij haar het recht van
overpad, haar noodzakelijke verbinding met
de buitenwereld. De confrontatie van twee
granieten karakters. Zij raakt geïsoleerd,

wordt ziek en komt te overlijden. Het ijs is
te dik om te varen maar te dun om er met
begrafenisstoet en de kist overheen te gaan.
De kist moet over het terrein van Lammers,
die in het voorbijgaan drie maal met een
stok op de kist slaat en roept: “Kom je toch
nog over mijn land….” . De volgende dag is
ook hij dood.
De Wylde Boerinne wordt in de periode 11
tot en met 20 oktober 2018 gespeeld op een
unieke locatie aan de Sudergowei in IJlst.
In de weilanden zal het boerenleven van
1850-1900 in woord en beeld vorm krijgen.
Theatrale effecten en moderne vormgeving
verbinden het verhaal met de 21e eeuw.
Voor meer informatie en kaartverkoop:
www.muziektheaterijlst.nl

