BennemaNijs is een huisblad voor bewoners, medewerkers, familie en externe relaties van
woonzorgcentrum Bennema State te Hurdegaryp.
Jaargang 14
Nummer 2, juni 2018
Redactie:
Inleveren kopij:
Omslag:
Binnenwerk:

Astrid Genee, Klazien Hoekstra, Petra Brander en Nathalie van Arkel
(eindredactie en layout)
Voor 31 augustus 2018 bij receptie of sturen naar
nathalie.van.arkel@znb.nl
Voorlichting en communicatie Noorderbreedte
Repro Zorggroep Noorderbreedte

Inhoud:
Voorwoord
Een waardevolle dag
Verhaal bij een foto
Van de Geestelijk verzorging
Strip
Hobby
En profile: Grietje Hietkamp
Nieuws van de pedicure
Familieavond
Vanuit Kleinschalig wonen
Niemand aan de Zijlijn
Van het dagcentrum
Gedicht Folkje Koster
Op pad met miMakker Joris
Adverteerders
Van de Stichting vrienden van Bennema State
Âlderwets Frysk recept
Uit! Goed voor u
Waar moet u zijn voor?

Nathalie van Arkel

Astrid Genee

Petra Brander

blz:
2
4
7
9
11
13
14
16
20
22
24
25
26
27
28
29
30
33
40

Klazien Hoekstra

Voorwoord
Het voorjaar van 2018 is mooi begonnen en het aantal zomerse dagen lijkt niet op te kunnen.
En dan te bedenken dat de echte zomer nog moet beginnen. In Bennema State zijn de
voorbereidingen voor de zomer in volle gang. De vakantieplanning is in orde gemaakt en we zijn
drukdoende om samen het beste van de zorg te leveren. Ook wordt er een zomerweek
georganiseerd door het dagcentrum. Graag wil ik u informeren over de zaken die nu spelen.
Financiën
Dit jaar is beter begonnen en de inkomsten en uitgaven zijn meer met elkaar in balans. Dit is
een groot verschil ten opzichte van 2017. Wel is het belangrijk om actief de balans op orde te
brengen; de financiële situatie is nog te fragiel. Als gevolg van het Noro-virus heeft er een
opnamestop plaatsgevonden en is het toch al hoge ziekteverlof verder toegenomen. Dit heeft in
de exploitatie tot en met april geleid tot een tekort van € 24.000,-.
Inmiddels zien we dat de reeds ingezette maatregelen om het ziekteverlof terug effect hebben;
het aantal ziekmeldingen daalt. Ook zijn er een aantal opnames geweest en is de bezetting weer
op orde. Het doel is om 2018 financieel positief af te sluiten.
Coaching door waardigheid en trots
In Bennema State vindt actieve coaching plaats vanuit het landelijke project waardigheid en
trots. Het is fijn om te zien wat goed gaat, maar ook minstens zo belangrijk om de vinger op de
gevoelige plaat te leggen. Want juist als we met elkaar spreken over de zaken die niet goed
gaan kunnen we veranderen, samen, om het beste van de zorg te leveren.
We gaan aan de slag!
De bouwbegroting van Bennema State is goedgekeurd. Dit houdt in dat we een aantal
aanpassingen kunnen doen aan het pand opdat er betere zorg geleverd kan worden. Zo wordt er
geïnvesteerd in temperatuurbegrenzers van de warme kraan, po-spoelers om de hygiëne te
verbeteren en standaard kastindelingen voor voorraden. Ook is er geld beschikbaar om de
eetvoorzieningen aan te passen opdat bewoners in kleinere groepen kunnen eten en zo de
juiste ondersteuning ontvangen in een toegankelijkere, intiemere setting. Met de teams wordt
onderzocht hoe we dit goed kunnen realiseren.
Veiligheid
De brandweer en de zorgteams van Bennema State hebben recent een brandoefening
gehouden. Hierbij stond de begane grond van de Poarte helemaal onder de rook en hebben het
zorgteam en de brandweer de succesvol de alarmopvolging verricht. Ook is het nieuwe
brandmeldsysteem tijdens deze oefening getest. Het is fijn om te zien dat ervaringen tussen de
brandweer en zorgmedewerkers worden uitgewisseld en dat er een goede samenwerking is. Op
deze manier zijn we goed voorbereid.
Vlaskamptuin
In een brede lokale samenwerking wordt de Vlaskamptuin, het park achter Bennema State
opnieuw ingericht. Dit is een samenwerking tussen hoveniers, Noorderbreedte, de medewerkers
van Niemand aan de zijlijn, de vrienden van Bennema State, scholen en vrijwilligers.
Kenmerkend voor dit plan is dat het wordt gedragen vanuit het sociale domein, en gesteund
wordt met een subsidie van de provincie. Het samen doen en actief zijn in deze tuin zijn net zo

belangrijk als het eindresultaat. De hoveniers die de begeleiding verzorgen presenteren in de
zomer het plan voor de uitvoer van de grote werkzaamheden die de vrijwilligers niet zelf
kunnen doen. Uitvoering hiervan zal in het najaar plaatsvinden.
Met vriendelijke groet,
Bert Renkema en Martijn de Vries

PV-uitje
Vrijdag 1 juni zijn de leden van Personeelsvereniging de Trochsetters aan het solexen geweest
in de prachtige omgeving van Sloten.
De middag werd afgesloten met een buffet in Sloten.
Het was een geslaagde middag!

Een Waardevolle Dag
In Bennema State is een werkgroep actief bezig om te kijken hoe eten en drinken kan bijdragen
aan een “Waardevolle dag”.
Hoe is deze werkgroep ontstaan
De start van dit alles waren de focusgesprekken in de maanden november/december 2016 met
bewoners en familieleden van Jelmer, Poarte 1, 2 en 3.
Aanleiding voor deze gesprekken is het feit, dat de zorg binnen Bennema State verandert.
Voorheen was er sprake van verzorgingshuiszorg. Nu is er meer vraag naar verpleeghuiszorg; er
komen meer bewoners met een intensieve zorgbehoefte, 24 uur nabijheid met behoefte om de
invulling van de dag meer individueel te benaderen. Het hebben van een goede dag. Hierdoor
kan het zijn dat de behoeftes van de bewoners veranderen.
Aan de hand van een aantal thema’s zijn vragen gesteld over wat er nodig is voor het realiseren
van een goede dag voor de bewoner.
Uit deze gesprekken blijkt dat bewoners en familieleden over het algemeen tevreden zijn over
het wonen in Bennema State.
In de verschillende gesprekken komt naar voren dat de behoefte rondom het wonen, goede zorg
en het hebben van een goede dag per bewoner verschild. Hieruit blijkt dat de individuele
behoefte van de bewoners niet altijd aansluit bij wat er wordt aangeboden of bij onze manier
van werken.
Een aantal punten uit deze gesprekken worden opgepakt en uitgewerkt tot een Plan van Aanpak
door de werkgroep Waardevolle Dag.
Een goede dag
Bewoners die zelfstandig zijn in het organiseren van hun eigen dag invulling, zijn tevreden over
het grote aanbod van activiteiten en de mogelijkheden die het dagcentrum biedt.
Alle deelnemers geven aan het belangrijk te vinden dat er (zoveel) activiteiten zijn in Bennema
State. Maar in gesprekken komt ook naar voren dat de huidige vorm niet meer past bij alle
bewoners. Bewoners die meer zorg en ondersteuning nodig hebben, blijken behoefte te hebben
aan activiteiten die plaats vinden in kleinere ruimtes en kleinere groepen. Tevens wordt er
benoemd dat het ook fijn is dat er af en toe een activiteit plaatsvindt in de avond en in het
weekend.
Andere mensen hebben behoefte om elkaar te ontmoeten en te leren kennen. Dit is belangrijk
om voor elkaar van betekenis te zijn. Zo blijkt er behoefte te zijn om, onder het genot van een
kopje koffie of thee, met elkaar in gesprek te gaan over bepaalde onderwerpen (vb. wat
betekent het voor iemand om te verhuizen naar een verpleeghuis of over gebeurtenissen van
vroeger).
Lekker eten en drinken
Bewoners geven aan tevreden te zijn over de keuze mogelijkheid van het eten op de eigen
kamer of in het restaurant. Sommige bewoners die de maaltijd in het restaurant nuttigen geven
aan dat zij voorkeur geven aan zelf opscheppen en de aanwezigheid van kruiden op de tafel.

Ook zijn er ideeën over de ambiance in het restaurant. Ondertussen is er een scheidingswand
geplaatst in het restaurant, om het restaurant wat knusser en gezelliger te maken.
De werkgroep
De werkgroep heeft meerdere bijeenkomsten georganiseerd met medewerkers van het
Restaurant, Zorg en Welzijn, waarin naar voren is gekomen dat er meer aandacht nodig is voor
gezelligheid en samenzijn door de toegenomen kwetsbaarheid en hulpafhankelijkheid van
bewoners.
Gezelligheid en samenzijn
Gezelligheid en samenzijn vragen om een ruimte die gezellig is.
De bewoners die kiezen voor gezelligheid en samenzijn kunnen daarvoor terecht in het
restaurant.
Maar de ruimte waar een gedeelte van het restaurant zich bevindt (het binnen-terras) is op
zichzelf al onrustig. Het is ook een ‘doorgaande weg’ voor van alles en iedereen en beperkt de
gezelligheid voor bewoners.
Te midden van dit rumoer zitten bewoners op ongemakkelijke stoelen aan kleine tafeltjes, die
niet bijdragen aan comfortabel zitten en gezelligheid.
De oplossing die we hier voor zien is vooral een praktische oplossing. Dat betekent aan de slag
met een andere indeling én andere inrichting van de ruimtes.
Deze oplossing biedt niet alleen meer gezelligheid en mogelijkheden voor samenzijn voor de
gebruikers, maar schept ook ruimte (meer rust en comfort) voor bewoners die nu geen gebruik
kunnen maken van de ruimte, maar dat wel graag zouden willen.
Hoe willen we dat doen
De verbeterpunten en ideeën voor een aanpak hebben we besproken met onze managers.
Zij herkenden de punten die we verzameld hebben en vinden het belangrijk om er samen met
ons mee aan de slag te gaan.
Niet alles kan tegelijkertijd opgelost worden en sommige punten zijn gemakkelijk te realiseren
en anderen kosten meer tijd en/of geld. Daarom hebben we afgesproken dat we met drie
concrete verbeterpunten beginnen:
 Gang van zaken rondom de warme maaltijd;
 Inrichting van het restaurant;
 Aandacht en rust tijdens het eten voor bewoners voor wie dat belangrijk is.

Lekker op je eigen woonkamer kunnen eten
Bewoners die dat fijn vinden kunnen de warme maaltijd in hun eigen woonvertrek gebruiken.
Medewerkers van het restaurant komen dagelijks bij deze bewoners langs en serveren in
samenwerking met één van de zorgverleners de warme maaltijd.
In alle rust gezellig samen eten met een beperkt gezelschap
Onder de bewoners die tussen de middag met begeleiding van de medewerkers van het
Dagcentrum in de Stateseal eten, bevindt zich een aantal bewoners van Bennema State voor wie
rust en extra aandacht belangrijk is.
Ons voorstel is dat deze bewoners voortaan in alle rust, in een knusse ruimte, samen kunnen
eten met begeleiding van een zorgmedewerker.
Gezellig samen eten in het restaurant
Daarnaast zijn er bewoners van Bennema State en de cliënten van het Dagcentrum, die het
gezellig vinden om samen te eten in de Stateseal, maar zij hebben wel behoefte aan
begeleiding bij het eten.
Om dit mogelijk te maken stellen wij voor dat de bewoners van Bennema State en de cliënten
van het Dagcentrum eten in het restaurant met begeleiding van een medewerker van het
Dagcentrum die al dan niet ondersteund wordt door een vrijwilliger of een stagiair.
Voor degenen die in het restaurant eten betekent dit dat er voortaan minder of geen gebruik
meer hoeft te worden gemaakt van de ruimte die eigenlijk bedoeld is als een ‘binnen-terras’ en
ook als zodanig is ingericht met terrasmeubilair. De restaurant bezoekers kunnen voortaan niet
alleen comfortabeler zitten maar worden ook niet meer gehinderd tijdens het eten door de
doorgaande weg die over het terras loopt.
Uiteraard blijft het voor degenen die het gezellig vinden om de warme maaltijd op het ‘binnenterras’ te gebruiken, mogelijke om dit doen.
Zowel de Stateseal als het ‘binnen-terras’ willen we graag gezelliger en intiemer maken,
bijvoorbeeld met plantenbakken.Tevens willen we rond de haard een gezellig zitje plaatsen.
Hoe verder
Samen met het managementteam gaan we er voor zorgen dat we onze plannen gaan realiseren
door regelmatig te rapporteren over de voortgang en onze resultaten te evalueren. Hierbij
willen we ook de bewoners, familieleden en medewerkers betrekken.
Zo werken we samen aan een continue verbetering en gaan we aan de hand van de ervaringen
die we opdoen vervolgstappen nemen om voor alle verbeterpunten die we hebben beschreven,
oplossingen te bedenken die beter aansluiten bij de wensen en behoefte van de bewoners van
Bennema State.
Namens de Werkgroep Waardevolle Dag,
Margriet Kuitert

Verhaal bij een foto
Oorlog 1940 -1945
Ik was denk ik een jaar of 9, maar ik weet dat het voorjaar was.
De verjaardag van moeder op 23 april was voorbij. Moeder had een mooi verjaardag gehad.
Zus Hiltje en ik hadden van knikkergeld iets bij elkaar opgespaard en een plankje gekocht voor
moeder met de tekst:
Ik zal u onderwijzen en u leren van den weg dien gij gaan zult.
Ik zal raad geven mijn oog zal op u zijn.
Psalm 32:8
Er was die dag veel familie dus erg druk en heel gezellig.
We kwamen wel even in de belangstelling.
Het was zoals gewoonlijk erg druk op de boerderij met 13 kinderen.
Ik was nummer 10. En dan die onderduikers: 9 stuks en dat varieerde wel eens.
Iedere avond moesten we als schoolgaande kinderen een emmer vol aardappelen schillen.
We zaten vaak met 24 personen aan tafel. ’s Middags was altijd de warme maaltijd. Zoals iedere
middag werd er even nagepraat.
Ieder kind ging dan zijn eigen dingen doen.
Ik ging naar de hooizolder etensresten naar de kippen brengen en moeder ging het tafelkleed
uitkloppen.
Ze deed de deur open en klapte deze direct weer dicht en stamelde:
“Duitsers!!! 2 Duitse officieren.“
Het was grote paniek.
De jongens stormden de stal in. Ze gooiden Antje van de trap (dat was ik).
De Duitsers rukten de deur open en werden kwaad op moeder omdat ze de deur voor hun neus
dicht deed.
Moeder was heel kalm en zei: “Sorry meneer, maar wie schrikt nu niet van 2 soldaten voor je
deur?”
Er kwam natuurlijk antwoord op, wat weet ik niet meer, maar moeder zei:
“Jullie officieren verwachten wij ook bij de voordeur en daar is ook een bel.”
Alex kon niet meer weg komen.
Ik ging naar moeder en zei: “Tjeerd heeft me van de trap gegooid en nu heb ik een zere knie. Hij
bloed”.
Moeder deed haar vinger op de mond, dat betekende stil zijn en dan was je stil.
Met open oren en ogen stond ik te luisteren wat moeder tegen die Duitse officier vertelde. Dat
wat ze kort geleden van haar kinderen had gekregen.
Ik zal u onderwijzen en u leren van den weg die gij gaan zult.
Ik zal raad geven, mijn oog zal op u zijn.

Toen begon 1 van de officieren te huilen:
“Ik heb ook 3 kinderen in Duitsland en wil graag bij hen zijn.”
Moeder zei: “Als u zich gedraagt zoals God het wil, komt echt wel goed.”
De andere officier was met Alex bezig en vroeg naar zijn persoonsbewijs:
“Amsterdam, boerenknecht. Nogmaals Amsterdam boerenknecht.”
“Ja,” zei vader, “ik kan hem niet missen want kijk, zoveel kinderen en allemaal meisjes en 1
jongen. Wie kan mij helpen met de boerderij, kom maar mee naar de stal dan kunnen jullie zien
hoeveel werk daar is.” Alex had de boerenkielen van de andere jongens over elkaar aan
getrokken en ging naar de stal om in de schuur de koeien water te geven.
Toen zag hij door de ramen dat de boerderij omsingelt was met Duitsers met hun geweren in de
aanslag.
Alex werd echt bang. Vader stond nog bij de staldeur te praten met de officier. Moeder was bij
de andere en deze riep zijn collega met de woorden: “Kom ga mee terug, ik kan het niet meer
aan. Deze mensen laten we gewoon met rust.”
Jantje mijn zus had ondertussen de borden van de tafel geruimd.
Als de Duitsers de borden hadden geteld dan waren ze tot de ontdekking gekomen dat er nog
veel meer jongens moesten zijn. Ja, dan was het niet goed gegaan.
Foto van het plankje……..
Dit plankje was de redding?
Of was het mijn gelovige moeder die zo goed haar geloof kon vertellen en daardoor hem op zijn
gevoel kwam?
De dagen gingen voorbij en daar kwam buurman bij vader en voelde aan zijn gemoed hoe of het
gegaan was met die Duitsers die de boerderij omsingeld hadden.
Toen zei mijn vader: “Beste buurman, als jij het met de Duitsers goed kunt vinden dat is dan
jouw idee, maar als je mij verraad dan word ik doodgeschoten en ik weet zeker, dan ga jij ook.”
Daarna zijn de buren altijd goede buren gebleven.
Toen ik later ouder werd heb ik hen geholpen in de huishouding.

Opgeschreven door Antje Kornelis-Hoekstra

Van de Geestelijke verzorging
Zomertijd en liedjes die daarbij horen…

In de zomer wordt in Bennemastate een thema-zomerweek gepland en daar hoort ook muziek
en zang bij. Liedjes over zon en zomer, liedjes van vroeger! Niet eens gemakkelijk om te
bedenken… maar ik heb er een paar gevonden in mijn hoofd. Lees ze allemaal en probeer ze
mee te zingen of te neuriën…
Van één zomerlied, een schoollied heb ik een stevige herinnering. Ik zat op de Solex, achter op
bij mijn moeder. Vader reed vooraan met de NSU en had bagage achter op. We reden helemaal
van de provincie Groningen naar de Veluwe. Een hele dagrit. Ik was een jaar of 7, misschien 8
jaren. En nog zie ik de rivier en de IJssel en dat we op de ijzeren boogbrug reden. En wat kon je
ver kijken; en wat was de rivier lang en mooi. Het duurde niet lang of we kwamen in de bossen
van de Veluwe. En toen klonk het lied:
“Door de bossen door de heide,
door het zomerdronken land
Over heuvels en rivieren,
windgekust en zonverbrand
Trekken wij, licht en vrij ,
uit de aldagsgeest
Naar het levensfeest, luit en lach, merelslag:
Konden ons vakantiedag!”
De mensen die van Friesland en het zingen van Friese liedjes houden,
weten dat dit een hit is, die swingt en swiebelt:
“Dan komt de maitiid, maitiid yn it lân.
Dan laket alles, alles jin sa oan.
De moaie maitiid mei syn blauwe loft,
is foar minsken en foar blom grif it moaiste skoft,
is foar minsken en foar blom grif it moaiste skoft.
As de fûgels striekes sjouwe nei it dak of holle beam.
As de fjilden har ûntjouwe en de blomkes iepen gean.

Vroeger moest je versjes leren op school. In het rapport stond: “Versje”. Nou ja! En meestal had
ik een 8 als cijfer. Op maandagmorgen riep de meester je zomaar voor de klas. En dan moest je
het versje op dreunen uit de bundel van 1938. Soms ook zingen. Dat laatste werd pas echt een
giller! Eén van de gezangen is heel bekend geworden als het gaat om de natuur. En van een
mopje. Joop vroeg aan Meester: Is God overal? Ja, zei de meester. En Joop weer: Ook in onze tuin
meester? Ja, zeker Joop. En Joop: “Maar dat kan helemaal niet meester, want we hebben geen
tuin!”
“Op bergen en in dalen en overal is God.
Waar wij ook immer dwalen of toeven, daar is God.
Waar mijn gedachten zweven of stijgen, daar is God.
Omlaag en hoog verheven, ja, overal is God.
Gij, aardrijks bont gewemel, al wat in 't water leeft,
of onder zijnen hemel hoog in het luchtruim zweeft,
gij, alle zijne werken, ontdekt, bij dag en nacht,
in 't voeden, hoeden, sterken de goedheid zijner macht.
Uit de zestiger jaren kennen we heel wat brave liedjes, die over de zomer en de liefde gaan.
Maar de zestiger jaren staan ook bekend om de opmaat van meer vrije expressie en het
doorbreken van taboes. Eén van die hits uit die tijd is “En ik heb je voor het eerst ontmoet… daar
bij de waterkant!” Zeker een braaf liedje.
En er is er ook eentje van Johnny Lion, een echte ééndagsklapper uit 1965. Echt lief:
Zij dronk ranja met een rietje, Mijn Sophietje…
Op een Amsterdams terras , zij was Hollands als het gras…
Als een molen aan een plas.
Ik wist niet wat ik moest zeggen, uit moest leggen
Iets wat Cupido wel weet, dat zij mij meteen iets deed, meteen iets deed
Tot slot een schoollied uit 1927. Kom mee naar buiten allemaal, geschreven door Andries
Hartsuiker, componist en muziekpedagoog, die op zijn beurt geïnspireerd werd door gedichten
van Guido Gezelle. Het gaat bij het lied om het beleven van de natuur. En wat je vroeger in
steden en dorpen tegenkwam was een muzikant die je kon horen, zien en te bekijken. Zo’n
dorpsmuzikant uit het noorden was Jan de Roos,
geboren 1896 Ureterp– Groningen, 13 december
1979) Jan de Roos was tot zijn overlijden een
begrip in Groningen, Friesland en Drenthe. Getooid
met slipjas, hoge hoed of pet, kettingen en
medailles trok hij zingend van dorp tot dorp. Hij
had een wandelstok waarmee hij zijn strofen kracht
bijzette en omstanders op afstand hield. Hij boog af
en toe diep door de knieën om zijn hoge halen te
benadrukken en zong met een onnavolgbaar
vibrato. "Ik tril graag", vertrouwde hij in die jaren
een verslaggever toe, "En dat door de knieën gaan,

dat doe ik voor de reclame. Als je van die buigingen maakt moeten ze wel kijken". Eens
ontmoette in Jan de Roos in Emmen, waar ik als student bij familie woonde . Mijn zwager, die
hem kende, riep hem in zijn tuin. En verwende Jan de Roos met een bakje thee, en 1
rijksdaalder. En voor die ene rijksdaalder zong hij een 1 lied. Maar nu naar het schoollied: “Kom
mee naar buiten allemaal. En kent u de wielewaal?
“Kom mee naar buiten allemaal, dan zoeken wij de wielewaal
En horen wij die muzikant, dan is zomer in ‘t land
Dudeljoho klinkt zijn lied, dudeljoho klinkt zijn lied
Dudeljoho en anders niet ….”
Als u alle liedjes hebt mee geneuried of gezongen. Dan is vast NU zomer in uw hoofd!

Waar was u op vakantie geweest????
Zomergroet: Harry Nobbe

Strip

Wandelen
Op een mooie zomerdag in mei steeg de temperatuur naar 25 graden.
Anouk gaf aan, dat wanneer er tijd zou zijn, het leuk was om even samen met bewoners een
blokje om te gaan.
Bewoners kunnen hier namelijk heel erg van genieten.
Met z’n vieren hebben we een blokje om Bennema State heen gewandeld. Een tochtje door de
bossen, de kleine paadjes en langs grote waterplekken. We hebben veel dieren bekeken zoals,
paarden, koeien, eendjes en zwarte zwanen die in het water aan het zwemmen waren.
Het was een prachtig initiatief en werd door hen enorm gewaardeerd.

Conclusie: Bewoners hebben genoten!

Kapotte paraplu’s van harte welkom
Hebt u een kapotte paraplu? Greetje Feitsma wil ze graag hebben. Zij maakt er iets leuks van.
Dus ….lever uw kapotte paraplu in bij de receptie. Dan komen ze vanzelf bij Greetje terecht.
Alvast hartelijk dank!
Bestuur Stichting Vrienden van Bennema State

Hobby
Sommige mensen hebben rare hobby's. Zo verzamel ik kapot gewaaide of afgedankte paraplu's
en daar maak ik tasjes van. Zo'n tasje is heel kleurig en weegt bijna niets. Dus is het heel handig
om zo'n tasje altijd bij je te hebben in de handtas of in een jaszak voor een onverwachte
boodschap. Plastic zakken kunnen we niet meer gebruiken, vanwege de vervuiling. Maar deze
lichte tasjes zijn een heel goed alternatief. En worden ze een keertje vies? Geen nood, u kunt ze
wassen op 40 graden; ze laten niet af.
Nu zijn er al mensen die paraplu's hebben ingeleverd bij de receptie van Bennema State en daar
ben ik heel ik heel blij mee. Dus ga daar vooral mee door, ook als u ze op straat vindt. Zijn ze
niet zo schoon? Hindert niet, ik was ze allemaal voor ik er mee aan de slag ga.
Waar kunt u zo'n handig tasje kopen? Op de Open Dag van Bennema State (op zaterdag 29
september) kunt u ze vinden bij de handwerkstand in de Stateseal. De opbrengst is voor de
Vrienden van Bennema State en komt dus altijd ten goede aan de bewoners van BS.
Van mijn kleindochter heb ik een liedje geleerd wat hier heel goed bij past:
(op de wijs van poesje miauw)
Octopus
nam de bus
maar dat was een hele klus.
Ook omdat
hij vergat
in welke tas zijn buskaart zat.
En dan maken we hier even een raadseltje van! Als een octopus aan elke arm een paraplutasje
draagt, hoeveel tasjes moet ik dan voor hem/haar maken? En hoeveel paraplu's heb ik daarvoor
nodig? Lever de goede oplossing in bij Astrid in het Dagcentrum en wie weet wint u zo'n vrolijk
tasje!
Greetje Feitsma

En profile: Grietje Hietkamp

Nieuws van de pedicure

Dit keer is het artikel een beetje langer dan normaal. Dat komt door de privacywet die sinds 25
mei jl. wettelijk verplicht is. Ook ik moet er aan voldoen, vandaar mijn privacy-regels onderaan
het artikel. Er verandert helemaal niets voor u. De gegevens waren en worden goed bewaard op
een speciaal beveiligd daarvoor bestemd programma.
Het is volop zomer. Een favoriet seizoen voor veel mensen.
De temperatuur is in de maand mei heel erg hoog.
Voornamelijk vrouwen hebben last van opgezwollen enkels en benen gedurende deze maanden.
Hoe kan dat nou toch juist in deze periode van warm weer?
Ik zal proberen om dit uit te leggen.
Wanneer de bloedvaten het bloed in het lichaam niet goed af kunnen voeren naar het hart, kun
je oedeem krijgen. Dit is een andere naam voor vochtophoping, waarbij overtollig vocht naar
beneden zakt. Hier kun je dus opgezwollen enkels en voeten krijgen. Soms zorgt het er zelfs
voor dat ook je benen wat opzwellen. Warmte zorgt ervoor dat de bloedvaten uitzetten,
waardoor er meer bloed wordt aangevoerd. Maar omdat er meer bloed wordt aangevoerd is het
lastiger om dat bloed ook weer goed af te voeren. Doordat er een hoge druk op de aderen komt
te staan, wordt er vocht door de wanden van de kleinere bloedvaten geperst. Ook kan het
lichaam warmte niet goed kwijt waardoor je sowieso meer vocht gaat vasthouden. Dit gebeurt
bijvoorbeeld wanneer je een lange wandeling hebt gemaakt of juist als je heel lang stilzit.
Je merkt het als je schoenen krapper beginnen te zitten en er een soort langzaam wegtrekkende
deuk in je voet komt op het moment dat je er met een vinger op drukt. Schoenen die krap zitten
is niet altijd comfortabel en kan soms zelfs wat pijnlijk zijn.
Wat kan je er tegen doen? Op de warme dagen is het belangrijk om uitdroging te voorkomen,
het kan ook helpen om gezwollen voeten te voorkomen of te verhelpen. Daarom veel water
drinken als de temperatuur stijgt. Als het kan de voeten af en toe bewegen, dit stimuleert de
doorbloeding. Niet te veel zout eten op warme dagen, zout houdt ook vocht vast. Een voetenbad
afgewisseld met koud en warm. Bijvoorbeeld 3 minuten in koud water en daarna 3 minuten in
warm water. Je moet hiervoor dus 2 voetenbadjes hebben.

Er wordt ook gezegd om wat muntblaadjes aan het voetenbad toe te voegen. Er wordt gezegd
dat deze muntblaadjes de bloedsomloop stimuleren en been krampen tegen gaan. Trek uw
schoenen uit als de voeten dik zijn geworden en leg de voeten omhoog. Zo geef je het vocht de
kans om uit de voeten te trekken en zal de zwelling sneller afnemen.
Als de warmte weer voorbij is zullen de meeste benen weer afzakken en zal het vocht vanzelf
verdwijnen. De voeten goed incremen. Dit beschermt de huid tegen droogte. Regelmatige
controle van de huid is niet onverstandig.
Als er bewoners zijn die de nagels gelakt willen hebben, dan is dit mogelijk. Misschien wel leuk
voor in de zomermaanden.
Voor informatie of het maken van een afspraak kunt u bellen met mij.
Tel 06-13904284 (Jolanda Veenstra)
Of u meldt zich aan bij de receptie, ik neem dan z.s.m. contact op.

Privacybeleid pedicure Jolanda Veenstra
Op 25 mei 2018 gaat de nieuwe privacywet AVG in en verandert er heel wat op het gebied van
bescherming van persoonsgegevens.
Ik verwerk persoonsgegevens. Ik wil u hierover graag duidelijk informeren.
In dit privacy statement geef ik antwoord op de belangrijkste vragen over onze verwerking van
persoonsgegevens.
Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens zoals deze verwerkt worde:
Voor en Achternaam
Adres gegevens
Telefoon nummer
E-mail adres
Overige persoonsgegevens die nodig zijn bij declaraties via de zorgverzekeraar of
Podotherapeuten, artsen (bij cliënten met diabetes, reuma en overige risico factoren).
Pedicure Jolanda Veenstra verwerkt u persoonsgegevens voor de volgende doelen:
Afhandeling en verwerking facturen, evt. overleg met podotherapeuten, arts.
U kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is omtrent behandeling of afspraak.

Ik verwerk ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben zoals gegevens die wij
nodig hebben voor onze belasting aangifte.
Van wie verwerk ik de persoonsgegevens:
Cliënten en hun vertegenwoordigers
Mensen die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn waar wij een relatie mee hebben,
krijgen of hebben gehad.
Verwerkt ik ook bijzondere persoonsgegevens?
Ik verwerk alleen gegevens omtrent u voetzorg behandeling. Gezondheidsgegevens zijn
belangrijk om de juiste voetzorg te kunnen geven.
Hoe wordt er met uw gegevens omgegaan?
De persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard (dubbele inlogcode, afgesloten) en niet
langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor zij zijn verwerkt. De persoonsgegevens kunnen
alleen worden gebruikt door medewerkers die hier gelet hun functie toegang toe hebben.
De persoonsgegevens worden niet langer bewaard om de doelen te realiseren waarvoor uw
gegevens worden verzameld. De wettelijke termijn is 7 jaar om gegevens te bewaren.
Ik deel u persoonsgegevens met verschillende derden alleen als dit noodzakelijk is voor het
uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan eventuele wettelijke verplichtingen. Met
organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een
verwerkingsovereenkomst af, om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en
vertrouwelijkheid van uw gegevens.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen.
Daarnaast heeft het recht om eventuele toestemming voor de gegevens verwerking in te
trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Je kunt het
verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van je persoonsgegevens of
verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jou
persoonsgegevens sturen naar jolandaveenstrawels@hotmail.com. Om er zeker van te zijn dat
het verzoek tot inzage door u is gedaan, moet u een kopie van uw legitimatiebewijs met het
verzoek mee sturen.
Hoe ik de persoonsgegevens beveilig:
Ik neem de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en neem passende maatregelen om
misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde
wijzigingen tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of
er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met mij.
Waar kunt u terecht met een vraag of klacht?
Voor vragen of klachten of de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen :
Pedicure Jolanda Veenstra t.a.v. PrivacyStatement jolandaveenstrawels@hotmail.com
Tel.06-13904284 (bij afwezigheid kunt inspreken op de voicemail en ik zal hierop reageren.

Bennema State – Portal
Wanneer u gaat verhuizen naar een woonzorgcentrum krijgt u te maken met veel informatie. U
heeft vast praktische vragen over de voorzieningen, de inrichting van de kamer of het
appartement of uw wilt bijvoorbeeld weten waar u uw post ontvangt.
Al deze praktische informatie is vanaf nu beschikbaar op ons familieportaal. Een website
speciaal voor bewoners en toekomstige bewoners van Bennema State en hun familie en
naasten.
https://www.noorderbreedteinfo.nl/bennema-state/
Deze website is niet alleen bedoelt om toekomstige bewoners te voorzien van informatie. Ook
wanneer u al in Bennema State woont kunt u hier handige informatie vinden. Zo kunt u
bijvoorbeeld de activiteiten van de komende maand bekijken. De openingstijden van de
kapsalon terugvinden. Of de instructie voor het gebruik van de thermostaat in uw huurwoning
bekijken.
We vullen de informatie continu aan. Wanneer u nog informatie mist, dan horen we dat heel
graag. U kunt dat aangeven bij de receptie. Wij zorgen er dan voor dat de informatie toegevoegd
wordt.
Graag tot ziens op ons familieportaal!

Jubilarissen
28 maart was Jinke van leyen - Dijkstra, woonbegeleider in Kleinschalig wonen, 12,5 jaar in
dienst.
1 juni was Hilly Mossel - Teakema, werkzaam als stafverpleegkundige, 25 jaar in dienst.
Jubilarissen: Van harte gefeliciteerd!

Familieavond Bennema State 24 april

“Omdat we het graag samen willen doen”.

Bert Renkema, regiomanager, opent de avond door de
familie welkom te heten.
Hierna geeft Anita Vellinga, psycholoog uitleg over de haar
werk in het verpleeghuis.
Anita Vellenga, psycholoog, stelt zich voor en vraagt familie wat zij zich voorstellen bij het werk
van een psycholoog in een verpleeghuis. Zo komt er een gesprek op gang over de rol van de
psycholoog en samenwerking met andere disciplines. Tegenwoordig is men in de
verpleeghuiszorg steeds meer gericht op persoonlijkheid, individuele wensen en welzijn, terwijl
men zich vroeger meer richtte op lichamelijke verzorging en verpleging. Bij het in kaart brengen
van de wensen en persoonlijkheid van de bewoner, blijkt de rol van familie tevens erg
belangrijk. Zeker nu bewoners vaak in een later stadium in het verpleeghuis worden opgenomen
en daardoor niet altijd in staat zijn om zelf hun wensen en behoeften te uiten. Familie/
verwanten kennen hun dierbare als geen ander. Korte lijntjes met familie worden wederzijds,
zowel voor zorg als behandelaren, dan ook als fijn ervaren.

Een aantal stellingen zijn besproken in kleine groepjes:
 Mijn familielid wil niet gewassen worden; accepteren of doorzetten?

 Tolerant zijn naar medebewoners en medewerkers die nieuw zijn, hoort bij het wonen in
het verpleeghuis.

 De eigen kamer hoort gezellig te worden ingericht.

 De deur staat altijd open bij de zorgteams.

Na gepraat onder het genot van een drankje, hebben we de avond afgesloten.

Vanuit Kleinschalig wonen
Genieten!
De zon schijnt, het lijkt volop zomer maar het is nog lente.
En wat is het dan mooi dat wij op de woningen van Kleinschalig wonen onze terrasdeuren zo
open kunnen schuiven. We rijden in onze rolstoelen en met onze rollators zo naar buiten.
Heerlijk in het zonnetje zitten of in de schaduw van de boom of onder het grote zonnescherm.
De zuster brengt ons onze grote zomerhoeden en zonnebrandcrème.
Mocht het snel weer afkoelen, dan zijn we ook zo weer binnen.
Het terras is voor beide woningen, dus het is groot en er staan dan ook drie tafels en twaalf
stoelen.
De zusters hebben de tuin wat opgefleurd met mooie zomerbloemen.
Op één van de eerste zonnige lentedagen hebben wij, bewoners van woning A, samen met onze
buren de bewoners van woning B, heerlijk buiten gegeten.
De zusters hadden de tafels aan elkaar geschoven zodat wij één grote lange tafel hadden.
En we hebben heerlijk patat gegeten met een portie bitterballen.

Mevrouw v/d Brug en mevrouw Batema wonen op woning A en hebben het er reuze naar de zin.
En als het even kan gaan zij samen een ommetje maken. Even wandelen door de gangen of door
de grote binnentuin.
Meestal lopen de dames door de gangen want dat loopt gemakkelijker.
En elke dag even kijken naar de ooievaars. Want die komen elk voorjaar terug naar Bennema
State en maken er een nest. Zo ook dit jaar. En dan is het altijd nieuwsgierig wanneer de jonkies
uit het ei komen. Want dan komen de kopjes net boven het nest uit en kan je ze goed zien.
Maar er is meer jong leven: kleine kuikentjes, veulentjes, lammetjes…

Als zij terug zijn op de woning gaan zij bezig met hun hobby.
En dat is kleuren of tekenen. En haken en breien.
Daar zijn zij erg druk mee. Daarom schenkt de heer Dijkstra, medebewoner, hun vaak koffie of
thee in.
Zo hebben zij een prachtig plekje aan tafel met uitzicht naar buiten op onze tuin/ terras.
Zij hopen natuurlijk nog lang te genieten van dit prachtige zomerse weer.
Want het is zoveel mooier als ze naar buiten kunnen.

Niemand aan de Zijlijn
Dankzij de mannen van Niemand aan de
Zijlijn hebben we weer een schoon en
opgeruimd terras! Top mannen!

Van het dagcentrum

Uitgelicht

Als u dit leest zijn we al weer bijna halverwege juni. De
vakantie staat voor de deur. U zult dat vooral merken
doordat de vaste gezichten van uw afdeling er dan ook
een paar weken niet zijn, of uw kinderen gaan er even
tussen uit. Gelukkig blijft er genoeg personeel over, vaak zijn dat stagiaires die al vertrouwd zijn.
In het dagcentrum zult u deze zomer Catharina, Judith en Baukje tegenkomen. Zij zijn hier al
langere tijd en al helemaal gewend. Wij zijn daar erg blij mee.
In de zomerperiode staan ook vaak de activiteiten op een laag pitje. Maar als u verderop in deze
BennemaNijs kijkt bij “Uit! Goed voor u” dan zult u zien dat er nog genoeg te doen is.
Zo kunt u elke ochtend in het dagcentrum terecht voor een praatje, een bakje koffie of een
spelletje.
En ook ‘s middags is er vaak nog wat te doen. Houdt u voor de activiteiten de nieuwsbrief in de
gaten.
Wij hopen met elkaar op een fijne zomer.

Oproep – oproep – oproep – oproep - oproep – oproep – oproep - oproep
Muziek luisteren bij kleinschalig wonen.
Meerdere jaren verzorg ik om de twee weken een muziekprogramma voor de bewoners van
kleinschalig wonen. Het is op de woensdagmiddag van half drie tot half vier. We luisteren naar
muziek: Voor Elk Wat Wils. Variërend van licht klassiek tot jazz, bekende meezingers en
evergreens. Het programma duurt een uurtje en per keer is er een thema zoals ‘de lente’,
‘vogels’, ‘water – de rivier’.
Ik wil vragen of er een vrijwilliger is die samen met mij, de begeleiding van de luisteraars wilt
doen. Halen en brengen van hen en aanwezig zijn bij het programma.
Als u interesse heeft, kunt u contact opnemen met Petra Brander of met mij. Na de zomer
starten we op 5 september.
Met vriendelijke groet,
Jacqueline Fournier j.fournier@chello.n
Petra Brander
petra.brander@znb.nl

Gedicht door Folkje Koster
Wa’t it earst thús is
ûnderweis fan Bontebok nei Bantegea
skrok Sytske Slak har sawat dea
flak foar har skeat in hazze de dyk oer
en dêrfan wie hja frijwat oerstjoer
de hazze hearde har gekryt
en tocht ‘dit deugt niet’
ik kin sa net trochrinne
dus net stinne, mar der hinne
Sytske wie al wer wat by sûpe en stút
en krige wer wat kleur op ‘e snút
de hazze bea syn ekskuses oan
en beloofde wat rêstigeroan te dwaan fuortoan
doe sei Sytske: ‘sille wy in wedstriidsje dwaan?
dan sil ik jo wolris even ferslaan
nei hûs en wer werom, okee?
de winner kriget in doaske toffifee’
de hazze naam de útdaging oan
‘tuerlik’ sei er, en tocht ‘dat wurdt foar har wol moarn’
nei it startskot fan in behelpsume ein
sette de hazze hurd útein
Sytske bleau moai sitten wêr’t se siet
sy hie it ommers wol oan tiid
in kertier letter, dêr wie de hazze wer
en sei: ‘ik bin de earlike winner hear’
‘ho, ho’ sei Sytske, ‘sa is it net’
ik wie earst en jo binne te let
doe’t de hazze wat beteutere seach
sei se: ‘ik ha myn hûs ommers op’e rêch’
de hazze moast syn ferlies ûnder eagen sjen
Sytske hie gelyk, hy hie ferlern
tegearre dronken se doe in bakje tee
en dêrby in lekkere toffifee

Op pad met miMakker Joris (45)

( 46 )

De Melodie
Mevrouw zit stilletjes aan een klein tafeltje voor het raam in haar eigen kamer.
Als Joris op haar deur klopt en eerst in de deuropening wacht ziet hij haar en zij ziet hem. Er
verschijnt een glimlachje op haar gezicht. Dit ziet hij als een uitnodiging en rustig stapje voor
stapje komt hij dichterbij en kijkt hoe mevrouw hier op reageert. Zij lacht nog eens, zonder een
woord begrijpen ze elkaar. Als hij naast haar stoel op z’n koffertje gaat zitten kijkt mevrouw hem
met vragende ogen aan. Hij vergroot dit met een sprekende mimiek en zo wordt het door haar
ook gedaan. Ze krijgen beide een glimlach op hun gezicht. Samen bewonderen ze de knappe
jongenspop. Joris zingt een liedje voor hem en mevrouw gaat daar in mee, maar dan wel
de melodie. Zo zingen ze samen verder de melodie zonder woorden en dit doen ze met
meerdere liedjes. Mevrouw kijkt hem blij aan en begint het gesprek in de taal die hij ook
spreekt. Zo djabberen ze gezellig over die mooie pop en over alle liedjes. Als er even later een
mooie stilte valt zijn ze beide in hun sas met wat er is. In deze rust nemen ze ook afscheid en
mevrouw zegt goed verstaanbaar: “Tot de volgende keer”. Joris zwaait bij de deur hartelijk naar
haar. Zij zwaait enthousiast terug en groet hem nogmaals.

Onze adverteerders!

Van de Stichting Vrienden van Bennema State
Beste mensen,
Bij het schrijven van het vorige stukje voor Bennema Nijs was het nog dik winter. Nu is het voorjaar
maar voor het gevoel zitten we middenin de zomer. Officieel moet die echter nog beginnen.
Ook in de dierenweide is het volop voorjaar. Een aantal eenden zit nog te broeden, evenals de
brandganzen (deze soort broedt pas vanaf eind april). Verder heeft een brandgans zich ontfermd
over een aantal eieren van de zwarte zwaan en doet een dappere poging deze uit te broeden. De
zwanen zelf geloven het wel. We zullen zien.
En er is inmiddels een flink aantal kuikens. Van kippen, de kalkoenen en de muskuseend. Deze
kuikens worden eerst een poosje opgehokt om het het hierboven genoemde ooievaarspaartje
niet al te gemakkelijk te maken. Bij goed weer wordt er volop gewandeld langs de weide en
kunnen de bewoners en hun begeleiders op die manier genieten van de dieren.
Samenwerking Stichting Vrienden van Bennema State en Vogelwacht
Begin dit jaar is er een mooie samenwerking ontstaan tussen de plaatselijke Vogelwacht en de
Stichting Vrienden van Bennema State. Dankzij hulp van de vogelwachters kreeg het park rond
Bennema State 20 nieuwe nestkastjes toebedeeld. Door een gezamenlijke actie werden de
kastjes in het voorjaar opgehangen en kon een aantal oude worden vervangen.
Eind mei is -ook weer samen met de vogelwacht- de bezetting geïnventariseerd en bleken de
kastjes goed bezet met: koolmees, pimpelmees, spreeuw en een winterkoninkje. Heel mooi is
dat het nestkastje dat dit jaar doelbewust vlak voor het raam van een huiskamer is geplaatst,
bewoond wordt. Er zitten inmiddels 5 jonge koolmeesjes in die voor het nodige aan- en
afvliegen van het ouderpaartje zorgen. Vast een mooi gezicht voor de bewoners van die
huiskamer! Daarnaast broeden er in het park meerkoeten, eenden, merels, een paartje kauwtjes
en is het ooievaarsnest bezet. Er broeden op dichtbegroeide plekken nog tal van vogelsoorten,
maar deze nesten worden niet opgespoord om verstoring te voorkomen.
Allemaal jong leven dus. In dit verband tussendoor even een toepasselijk gedichtje in het Fries:
Eabeltsje de Earrebarre
hat in moai berop,
sy begeliedt elke nije pop.
Baakster is nammentlik har fak,
en dêr is se goed op har plak.
Har wurk docht se fol fjoer,
foar de kreamfrou hat se alles oer.
De heiten hat se goed ûnder de tomme,
as se wer fuortgiet, binne dy alhiel ferromme.

Bruorkes en suskes binne mâl mei har,
dêr mei omgean slagget har samar.
De trije R’en hâldt Eabeltsje yn eare,
giet dat net goed, dan kin se dat min ferneare.
Fleskes dat fynt Eabeltsje neat,
’t is sa ferkeard, hat se op skoalle leard.
Se lit har dan ek net beprate,
nee, alle poppen moatte oan de tate.
Tuin
Dankzij de medwerkers van Niemand aan de Zijlijn staat de tuin er prachtig bij. Een groep
studenten gaat het plan voor de Vlaskamptuin nu verder uitwerken.
Activiteiten Vrienden van Bennema State
iPads Kleinschalig Wonen
Van de opbrengst van de Open Dag 2017 zijn drie iPads aangeschaft voor kleinschalig wonen.
De bewoners kunnen hiermee foto’s bekijken, naar muziek luisteren en filmpjes bekijken. De
formele overhandiging vindt op een later tijdstip plaats.
Vaartocht
Voor de vaartocht die binnenkort wordt georganiseerd heeft het bestuur 500 euro beschikbaar
gesteld.
Open Dag 2018
De datum voor de Open Dag in 2018 is inmiddels bekend. Hij wordt gehouden op zaterdag 29
september. Noteert u deze datum alvast? En mocht u nog kapotte paraplu’s hebben, lever ze in
bij de receptie van Bennema State. Tijdens de Open Dag vindt u ze dan misschien wel in een
heel andere vorm terug.
Tetje van Toen
Tetje van Toen komt waarschijnlijk in november optreden bij kleinschalig wonen. De andere
bewoners van Bennema State zijn natuurlijk ook van harte welkom.
Tot slot wensen wij u een goede zomer toe en hopen dat u op een schaduwrijk plekje van het
mooie weer kunt genieten.
Het bestuur

Âlderwetsk Frysk recept: Fryske macaroni
Ingrediënten
- 500 gram macaroni
- 500 gram spinazie
- 150 gram bacon in plakjes
- 400 gram oude verbrokkelde Friese nagelkaas
Bereiding
Verwarm de oven voor op 200° C.
Kook de macaroni volgens de aanwijzingen op de
verpakking beetgaar.
Laat de spinazie slinken en druk het vocht er zoveel
mogelijk uit.
Leg de macaroni, de spinazie en de kaas in lagen in een beboterde ovenschaal.
Laat het gerecht in de oven in ongeveer 20 minuten warm worden.

WORDT DONATEUR VAN DE STICHTING

Hierbij geef ik mij op als donateur van de Stichting
"Vrienden van Bennema State"
Voor een bedrag van € 10,- / € 15,of een ander bedrag nl. €………….. per jaar
Ik heb geen/wel bezwaar tegen automatische afschrijving van mijn
bank/giro nr :……………………..……….…………………………
Naam
:………………………………………………………….
Adres
:………………………………………………………….
Postcode
:………………………………………………………….
Plaats :………………………………………………………….
Handtekening:…………………………………………………………..
Strookje uitknippen en inleveren bij receptie Bennema State te Hurdegaryp tel. 0511-457900

Gemeentelijk Seniorenvervoer Tytsjerksteradiel
De Bennema/seniorenbus is bedoeld voor alle inwoners van de gemeente Tytjerksteradiel vanaf
65 jaar. Er zijn 2 categorieën te weten: categorie A en categorie B.
Categorie A: Alle bewoners van Bennema State, bewoners van Nieuw Toutenburg en van
Berchhiem. De mensen die behoren tot de categorie A kunnen gebruik maken van het
seniorenvervoer voor:
1. Familiebezoek
2. Bezoek aan een ziekenhuis (bijv. familiebezoek of voor het bezoeken van een arts of
specialist behalve wanneer het vervoer door de zorgverzekeraar wordt vergoed dus, eerst bij
de zorgverzekeraar informeren)
3. Winkelen
4. Sociale of culturele activiteiten
Categorie B: Alle overige 65-plusser die woonachtig zijn in de gemeente Tytjerksteradiel, en
door verminderde mobiliteit niet in staat zijn zelfstandig sociaal- culturele activiteiten te
bezoeken, kunnen gebruik maken van dit seniorenvervoer.
Tarieven voor beide categorieën:
De eerste 10 km

€ 1,50

tot 15 km

€ 2,-

tot 20 km

€ 2,50

tot 25 km

€ 3,-

tot 30 km
€ 3,50
boven de 30 km vervolgens € 0,25 per km extra.
De tarieven gelden voor een enkele reis. Brengen en halen (retour) is dus ook 2 keer betalen.
Het seniorenvervoer is mogelijk elke werkdag en weekends tot ongeveer 22.00 uur.
Betaling: De ritten dienen contant te worden betaald aan de chauffeur.
U kunt het vervoer minimaal één dag van te voren aanvragen bij de receptie van Bennema State.
In spoedeisende gevallen kan daarvan worden afgeweken. De receptie is telefonisch te bereiken
van maandag tot vrijdag van 8.30 uur tot 16.30 uur op 0511-457900.

Uit? Goed voor u!
In de rubriek “Uit! Goed voor u” leest u welke ontspanning en / of recreatieve activiteiten u kunt
verwachten in de komende periode.
Naast deze activiteiten kunt u ook mee doen met de verenigingen en / of workshops die
aangeboden worden. Verder is het goed om de nieuwsbrieven in de gaten te houden en u kunt
met vragen altijd terecht bij één van de medewerkers van het dagcentrum.
Voor enkele activiteiten is er een zomerstop, via de nieuwsbrief wordt u geïnformeerd wanneer
deze activiteiten weer van start gaan.
De activiteiten die georganiseerd worden voor bewoners van Kleinschalig Wonen zijn bekend bij
de woonbegeleiders.
Koffiedrinken
Elke ochtend vanaf 9.30 uur bent u welkom in het Dagcentrum voor het drinken van een kopje
koffie of thee. Voor nieuwe bewoners een aardige manier om (mede) bewoners te ontmoeten en
zo elkaar te leren kennen.
Spelmiddag
Iedere maandagmiddag is het spelmiddag en iedere 3e maandag van de maand een kleine bingo,
entree van de kleine bingo € 1,50
Plaats: Dagcentrum
tijd : 14.30
Zangkoor
Eén keer in de veertien dagen op dinsdagmiddag zingt het
Bennemakoor in de Stateseal. Zie ook de aankondiging in de
nieuwsbrief. Bewoners die van zingen houden zijn hartelijk
welkom. Lijkt het u leuk, kom dan gerust een keer kijken /
meedoen.
Plaats: Stateseal
tijd : 14.00
Het zangkoor heeft een zomerstop in de maanden juli en
augustus. Via de nieuwsbrief wordt gemeld wanneer zij weer
van start gaan.
Muziekmiddag op het Jelmer Bennemaplein
Iedere 4e dinsdag is er een muziekmiddag op het Jelmer Bennemaplein.
Ook hier een zomerstop in de maanden Juli en augustus.
Inloop in het dagcentrum
Iedere woensdagmiddag is er inloop in het dagcentrum
Voor een kopje thee of koffie en een praatje bent u van harte welkom.
Mocht er iets anders op het programma staan dan wordt dit vermeld in de nieuwsbrief.
Plaats : Dagcentrum
tijd : 14.30 uur

Voorlezen
Op de donderdagmorgen wordt er na de koffie een half uurtje
voorgelezen door Greetje Feitsma. Zij leest korte verhalen voor. Hebt u
zelf een verhaal dan kunt u die gerust een keer meenemen.
Plaats : Dagcentrum
tijd : 10.30 uur
Fit, bewegen voor ouderen
Iedere donderdagmiddag is er fit, bewegen voor
ouderen, dit wordt 1x in de maand afgewisseld met
koersbal. Ook deze activiteit staat iedere week
vermeld op de nieuwsbrief en wordt gehouden in het
dagcentrum.
Het koersbal heeft een zomerstop in de maanden juni,
juli en augustus. Via de nieuwsbrief wordt gemeld
wanneer zij weer van start gaan.
Noflik oerke
Iedere vrijdag is er het noflik oerke, de gelegenheid om ook eens in contact te komen met
andere bewoners en medewerkers binnen Bennema State.
Tijdens dit uurtje kunnen alle bewoners, medewerkers, vrijwilligers en stagiaires genieten van
een hapje en een drankje. Deelname aan het noflik oerke kost € 2,00. Hiervoor krijgt u een hapje
en 2x iets te drinken. Komt u ook? Dan wordt het vast gezellig. En als extra is er 1 of 2x per
maand live muziek aanwezig. Zie hiervoor de aankondiging in de nieuwsbrief of het
weekprogramma.
Plaats: Restaurant
tijd: 15.00 uur
Gesprekskring
Iedere 3e dinsdag van de maand is er middags de gesprekskring.
Dit wordt georganiseerd vanuit de PKN kerk van Hurdegaryp.
De gesprekskring heeft een zomerstop in de maanden juli en augustus. Via de nieuwsbrief wordt
gemeld wanneer zij weer van start gaan.
Plaats: Serre dagcentrum
tijd: 14.30 uur
Kerkdienst Jelmer Bennemaplein
Iedere 3e woensdag van de maand is er morgens de kerkdienst op het Jelmer Bennemaplein. Zie
hiervoor ook de aankondiging in de nieuwsbrief.
Plaats: Jelmer Bennemaplein
tijd: 10.30 uur
Gedachtenisdienst
2x per jaar is er een gedachtenisdienst. Hierin willen we de mensen die ons de afgelopen
maanden zijn ontvallen herdenken in naam en gedachten.
De datum zal worden aangekondigd in de nieuwsbrief en de betrokken
familieleden( eerste contact adres) krijgen een persoonlijke uitnodiging.
Handwerkclub ‘Iverige hannen’
Iedere woensdag is er de handwerkclub ‘Iverige hannen’ die zoals de naam al doet vermoeden
zeer ijverig zijn met garen en pennen en niet te vergeten, ook hun mondje goed kunnen roeren.

Al met al is het er een gezellige boel, dit onder leiding van 3 zeer gedreven vrijwilligsters.
Mocht u zin hebben om hun gelederen te versterken kom gerust langs voor informatie en
kennismaking. .
Er is inmiddels een vitrinekast ingericht met te kopen artikelen van
de breiclub nabij het winkeltje. Mocht er iets van u gading bijzitten
dan kunt u altijd informeren bij een van de medewerkers van het
dagcentrum.
Plaats: Stateseal
tijd:9.30 uur
Uitstapjes
Van mei t/m september zijn er uitstapjes gepland. Voor elk uitstapje krijgt u een uitnodiging met
een opgave strookje.
In de vakantieperiode ( juli / augustus ) zijn er geen uitstapjes gepland van
wege de vakantie van medewerkers.
Er kunnen afhankelijk van het weer en de belangstelling nog uitstapjes wat
dichter bij huis ( Bennema State ) gemaakt worden.
Als u hiervoor ideeën of suggesties hebt kunt u dit laten weten aan één van
de medewerkers van het dagcentrum.
Zomerweek
In de week van 25 t/m 29 juni 2018 wordt er in Bennema State een zomerweek
georganiseerd. Er is al van alles bedacht en de voorbereidingen zijn in volle gang.
Eén van de activiteiten in de zomerweek is ‘De Wensboom’
Als u nu eens iets mocht bedenken wat u graag wilt, wat zou dat dan zijn ?
Welke wens zouden wij voor u in vervulling kunnen laten gaan?
Iedere bewoner van Bennema State heeft inmiddels een kaartje en informatie ontvangen over
de wensboom.
De wens kan ingeleverd worden tot en met vrijdag 15 juni 2018. Daarna worden alle wensen
verzameld. Indien mogelijk worden al enkele wensen vervuld in de zomerweek.
De overige wensen ( indien te realiseren )hopen we in
samenwerking met uw familie / naasten / vrijwilligers en
medewerkers in de rest van het jaar te kunnen vervullen.
Hieronder het volledige Zomerweek programma
Zomerweek 25 t/m 29 juni 2018
Maandag : koffie met lekkers
Dinsdag : optreden Kloosterzingers
14.30 uur : Een optreden van ‘De Kloosterzinger’ op het Jelmer Bennema plein

Woensdag : samen wandelen rondom Bennema State
Start vanuit de Stateseal
14.30 uur : Wandelen rondom Bennema State met na afloop uitgebreid thee
drinken. Via een uitgezette route loopt u een rondje om Bennema
State. Onderweg kunt u een puzzel oplossen en is er muziek. De
route is geschikt voor rollators en rolstoelen. Rolstoelgebruikers
worden verzocht om zelf een begeleider meenemen.
Familie en vrijwilligers kunnen gevraagd worden om te begeleiden.
Donderdag : een IJsje voor iedereen
Vrijdag : Noflik oerke met optreden van Janny Baarda, Fryske sjongeres
14.30 uur : optreden in de Stateseal van Janny Baarda, zij heeft een programma
van zang afgewisseld met gedichten. In de pauze een hapje en
drankje.
 Deze zomerweek wordt georganiseerd door de welzijnscommissie en is mede ontstaan
vanuit het project Waardigheid en Trots.
Hieronder volgt een overzicht van de activiteiten die tot nu toe bij ons bekend zijn. Houdt u voor de
actuele activiteiten de wekelijkse nieuwsbrief in de gaten.
Maandag 4 juni: Spelmiddag
Deze maandagmiddag kunt u spelletjes doen in het dagcentrum. Mocht u zelf een spel hebben of
graag een bepaald spel willen doen? Wij zijn voor alles in.
Plaats: Dagcentrum
tijd:14.30 uur
Dinsdag 5 juni: Bingo
Bingo middag voor iedereen. De vrijwilligers zijn er om, samen met u, een leuke middag van te
maken.
Er zijn genoeg Bingobordjes voor ieder één, dus u kunt allemaal wel meedoen.
Er is wat lekkers, er zijn leuke prijsjes en een hapje en drankje tot besluit.
Hartelijk welkom. Entree € 3,50
Plaats: Stateseal
tijd:14.30 uur
Donderdag 7 juni: Bekkema Mode
Voor iedereen die nog iets nieuws aan zijn zomer garderobe wil
toevoegen,. Deze donderdagmorgen komt Bekkema mode langs en u
bent van harte welkom om te komen kijken, passen of kopen.
Plaats: Stateseal
tijd: 10.00 – 11.30 uur
Maandag 11 juni: Spelmiddag
Deze maandagmiddag kunt u spelletjes doen in het dagcentrum. Mocht u zelf een spel hebben of
graag een bepaald spel willen doen? Wij zijn voor alles in.

Plaats: Dagcentrum
tijd:14.30 uur
Dinsdag 12 juni: Zangkoor
Iedere 2e en 4e dinsdagmiddag in de maand oefent het Bennema koor.
Plaats: Stateseal
tijd: 14.00 uur
Woensdag 13 juni: Uitstapje ‘Lyts Bûthûs’
Rondrit met boerderijbezoek ‘Lyts Bûthûs’
U geeft u hiervoor op via het ontvangen opgave formulier. Vertrek 14.00 uur
Maandag 18 juni: Kleine Bingo
De 3e maandagmiddag van de maand spelen we de kleine bingo.
Een Bingo met leuke, kleine prijsjes en veel gezelligheid! U bent van
harte uitgenodigd om erbij te zijn en mee te doen. Entree € 1,50
Plaats: Dagcentrum
tijd:14.30 uur
Woensdag 20 juni: Kerkdienst Jelmer Bennemaplein
Deze woensdagmorgen is er de kerkdienst op het Jelmer Bennemaplein.
Plaats: Jelmer Bennema plein
tijd: 10.30 uur
Woensdag 20 juni: Gelegenheidskoor ‘Haven in zicht’
Deze woensdagmiddag treden voor u op gelegenheidskoor ‘Haven in zicht’ uit Burum.
U bent van harte uitgenodigd. Entree € 2,00
Plaats: Stateseal
tijd:14.30 uur
Dinsdag 26 juni: Zangkoor
Iedere 2e en 4e dinsdagmiddag in de maand oefent het Bennema koor.
Plaats: Stateseal
tijd: 14.00 uur
Dinsdag 26 juni: Muziek op het Jelmer Bennemaplein
Deze 4e dinsdag van de maand treed voor u op het trio ‘De Kloosterzingers’ uit Doezum en
Gerkesklooster. Zij brengen een repertoire van geestelijke liederen.
Het belooft vast een muzikale middag te worden.
Plaats: Jelmer Bennemaplein
tijd: 14.30 uur
Maandag 2 juli: Spelmiddag
Deze maandagmiddag kunt u spelletjes doen in het dagcentrum. Mocht u zelf een spel hebben of
graag een bepaald spel willen doen? Wij zijn voor alles in.
Plaats: Dagcentrum
tijd:14.30 uur
Dinsdag 3 juli: Bingo
Ook in de vakantieperiode komen de vrijwilligers in actie om er, samen met
u, een gezellige BINGO middag van te maken.
Zij kunnen u ophalen en ondersteunen bij het Bingospel.
Er zijn weer leuke prijsjes én ….. er zijn voldoende Bingo
bordjes dus: U bent van harte uitgenodigd om mee te doen, wees welkom!
De entree is € 3,50
Plaats: Stateseal
tijd: 14.30 uur

Maandag 9 juli: Spelmiddag
Deze maandagmiddag kunt u spelletjes doen in het dagcentrum. Mocht u zelf een spel hebben of
graag een bepaald spel willen doen? Wij zijn voor alles in.
Plaats: Dagcentrum
tijd:14.30 uur
Maandag 16 juli: kleine Bingo
De 3e maandagmiddag van de maand spelen we de kleine bingo.
Een Bingo met leuke, kleine prijsjes en veel gezelligheid! U bent van harte uitgenodigd om erbij
te zijn en mee te doen. Entree € 1,50
Plaats: Dagcentrum
tijd:14.30 uur
Woensdag 18 juli: Kerkdienst Jelmer Bennemaplein
Deze woensdagmorgen is er de kerkdienst op het Jelmer Bennemaplein.
Plaats: Jelmer Bennemaplein
tijd: 10.30 uur
Maandag 23 juli: Spelmiddag
Deze maandagmiddag kunt u spelletjes doen in het dagcentrum. Mocht u zelf een spel hebben of
graag een bepaald spel willen doen? Wij zijn voor alles in.
Plaats: Dagcentrum
tijd:14.30 uur
Maandag 30 juli: Spelmiddag
Deze maandagmiddag kunt u spelletjes doen in het dagcentrum. Mocht u zelf een spel hebben of
graag een bepaald spel willen doen? Wij zijn voor alles in.
Plaats: Dagcentrum
tijd:14.30 uur
Maandag 6 augustus: Spelmiddag
Deze maandagmiddag kunt u spelletjes doen in het dagcentrum. Mocht u zelf een spel hebben of
graag een bepaald spel willen doen? Wij zijn voor alles in.
Dinsdag 7 augustus: Bingo
De eerste dinsdag van de rispingmoanne, dus… tijd voor de Bingo. Als veel mensen op vakantie
zijn, zijn er gelukkig toch vrijwilligers die u op kunnen halen en begeleiden voor/bij de
Bingomiddag. Samen met u maken ze er een leuke middag van. Hartelijk welkom! Entree is
€ 3,50
Plaats: Stateseal
tijd: 1430 uur
Maandag 13 augustus: Spelmiddag
Deze maandagmiddag kunt u spelletjes doen in het dagcentrum.
Mocht u zelf een spel hebben of graag een bepaald spel willen
doen? Wij zijn voor alles in.
Plaats: Dagcentrum
tijd:14.30 uur
Maandag 20 augustus: kleine Bingo
De 3e maandagmiddag van de maand spelen we de kleine bingo.
Een Bingo met leuke, kleine prijsjes en veel gezelligheid! U bent van harte uitgenodigd om erbij
te zijn en mee te doen. Entree € 1,50

Plaats: Dagcentrum
tijd:14.30 uur
Maandag 27 augustus: Spelmiddag
Deze maandag middag kunt u spelletjes doen in het dagcentrum. Mocht u zelf een spel hebben of
graag een bepaald spel willen doen? Wij zijn voor alles in.
Plaats: Dagcentrum
tijd:14.30 uur
Woensdag 29 augustus: Kerkdienst Jelmer Bennemaplein
Deze woensdagmorgen is er de kerkdienst op het Jelmer Bennemaplein.
Plaats: Jelmer Bennemaplein
tijd: 10.30 uur
Maandag 3 september: Spelmiddag
Deze maandagmiddag kunt u spelletjes doen in het dagcentrum. Mocht u zelf een spel hebben of
graag een bepaald spel willen doen? Wij zijn voor alles in.
Plaats: Dagcentrum
tijd:14.30 uur
Dinsdag 4 september: Bingo
De eerste dinsdag van een nieuwe maand, dus BINGO dinsdag.
Nu voor de meeste mensen de vakantie voorbij is zijn ook de meeste
Bingo vrijwilligers weer van de partij. Zij zorgen weer voor een gezellige
Bingo middag met leuke prijsjes. Er is koffie/ thee en na afloop natuurlijk
weer een drankje en een hapje. U bent hartelijk welkom! De entree is € 3,50.
Plaats: Stateseal
tijd: 14.30 uur
Voor diverse activiteiten is de zomerstop nu voorbij. Houdt de nieuwsbrief in de gaten zodat u
op de hoogte blijft van alle activiteiten die er worden georganiseerd.

Waar moet u zijn voor…
Adres:

Activiteiten:
Bibliotheek:
Bingo:

Cliëntenraad:
Coördinator
vrijwilligers:
Dagbesteding:
Facebook:
Fit/beweging
voor ouderen:
Hoorapparaten:
Kapper:
Kerkdiensten:
Pedicure:
Restaurant:
Receptie:
Schoonheidsspecialiste:
Soos:
Spellenclub:
Stichting Vrienden
Van:
Verpleeghuisarts:
Wasserij:
Website:

Noorderbreedte locatie Bennema State,
Rijksstraatweg 165, 9254 DE Hurdegaryp.
Tel.nr: 0511- 457900
Coördinator activiteiten: Petra Brander 0511-457929
In de hal. Alle dagen geopend.
Groot: Iedere 1e dinsdag van de maand van 14.30- 16.00 uur in
de Stateseal.
Klein: Iedere 3e maandag van de maand van 14.30 – 16.00uur in het
dagcentrum.
Voorzitter: dhr. W. v/d Wal
Petra Brander: 0511-457929
Maandag t/m vrijdag van 9.30 - 16.30 uur in dagcentrum.
Contactpersoon: Petra Brander 0511-457929
www.facebook.com/noorderbreedtebennemastate
Donderdagmiddag vanaf 14.30 uur in het dagcentrum.
Firma de Haan, elke 3e donderdag van de maand.
Inge v/d Hoorn: Iedere dinsdag, donderdag en vrijdag 9.00 tot
16.00 uur. Opgave in de kapsalon of via telefoonnummer: 06-30355778
Zondagmiddag om 15.30 uur in de Stateseal.
Jolanda Veenstra: 0512-332772 of 06-13904284.
Ma t/m vrij: 10.00 tot 18.00 uur. Weekends en feestdagen: tot 16.30 uur.
Geopend: maandag t/m vrijdag van 8.30 -16.30 uur.
Jannie Alma: 06-40323343. Ook bereikbaar via: jalma@hotmail.nl.
Iedere woensdagmorgen vanaf 9.30 uur in het Dagcentrum.
Iedere 1e, 2e en 4e maandag van de maand in het dagcentrum.
Voorzitter: de heer L. Feenstra.
Agatha Brandsma
Iedere maandag en donderdag wordt de was opgehaald.
Tevens kunt u bij de receptie was- en droogmunten kopen.
https://www.noorderbreedteinfo.nl/bennema-state/

