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Klazien Hoekstra

Nieuws van de locatie
Het jaar 2018 is al weer 2 maanden bezig en buiten is het momenteel erg koud, de winter heeft
ons dus toch nog bereikt zodat er gelukkig op natuurijs geschaatst kan worden. Graag wil ik u
informeren over een aantal zaken die in Bennema State spelen.
Financiën.
2017 is een financieel moeilijk jaar geweest voor de locatie. Eind december hadden we een
tekort van € 400.000,-. Dit is vooral veroorzaakt doordat er op bepaalde tijden minder bewoners
in Bennema State woonden dan dat we verwacht hadden. Daarnaast is er in de zorg fors te veel
inzet van medewerkers geweest. Redenen hiervoor waren: een hoger ziekteverlof en meer inzet
i.v.m. onbegrepen gedrag van aantal bewoners.
We zagen in november van vorig jaar de te hoge uitgaven natuurlijk op ons afkomen en hebben
daarom ook een aantal maatregelen genomen. Eén daarvan is ondersteuning aan te reiken in
zorgteams daar waar er complex of onbegrepen gedrag is. Door met medewerkers in gesprek te
gaan, hen te helpen om bepaald gedrag te begrijpen en de ondersteuning vanuit het
behandelteam te intensiveren zijn allemaal zaken die helpen om het boeiende werk in Bennema
State professioneel uit te kunnen blijven voeren. Immers het werken in de ouderenzorg is echt
topsport en vraagt heel veel van iedereen.
Daarnaast is er in het kader van financiële overschrijdingen ook ingegrepen door bijvoorbeeld
geen gebruik meer te maken van relatief dure uitzendkrachten en op een aantal plaatsen minder
uren in te zetten.
Door een pallet van maatregelen zien we in begin 2018 gelukkig een positieve kentering wat
we voor geheel 2018 graag willen vasthouden.
Een deur tussen woning 167 C en D
Er is besloten om een soort proef te doen met het realiseren van een tussendeur in de
scheidingsmuur van woning 167 C en D. De gedachte hierachter is dat het prettig is om sneller
een beroep op elkaar te kunnen doen als medewerkers. Immers op iedere woning werk je een
groot deel van de dag alleen. Op basis van deze ervaringen besluiten we of we dit overal op de
kleinschalige zorg gaan doen of juist niet.
Cliëntenraad
De cliëntenraad van Bennema State is een betrokken raad die nadrukkelijk het beste wil voor
alle bewoners. Gelukkig is de raad ook net weer uitgebreid met een enkele nieuwe leden. De
huidige voorzitter dhr. van der Wal heeft kenbaar gemaakt te willen stoppen. Hij heeft deze rol
inmiddels ook al jaren ingevuld. U begrijpt het al, de cliëntenraad heeft regelmatig nieuwe
leden nodig om zo het werk van de raad uit te kunnen voeren.
Jaarplan 2018
Net als alle andere locaties van Noorderbreedte heeft ook Bennema State een plan gemaakt
waarbij we accenten leggen op bepaalde thema’s. Deze thema’s richten zich op een paar
belangrijke onderwerpen zoals: het kennen van de bewoner waarbij de relatie centraal staat
maar ook dat medewerkers voldoende ondersteunt worden in het prachtige maar soms o zo
ingewikkelde vak.
Sinds kort is aan de locatie een coach verbonden vanuit Waardigheid & Trots-gelden. Zij helpt
ons om samen met medewerkers de bewoners, de naasten van de bewoners en de vrijwilligers

de juiste accenten te leggen aangaande de zorg en er zo voor alle bewoners een waardevolle en
zeker ook betekenisvolle dag van te maken. Immers we doen het samen!
Multidisciplinair verbeterteam ECD (= elektronisch zorg dossier)
Binnen elke locatie van Noorderbreedte is een multidisciplinair verbeterteam gestart met als
doel: implementatie en bewaken van het goed gebruiken van het ECD. Het ECD is voor de zorg
en behandelaren een erg belangrijk instrument. Immers zorg is 24 uur en moet goed inzichtelijk,
overdraagbaar maar ook professioneel zijn. Omdat we een multidisciplinair team zijn, leren we
van elkaar, kunnen we informatie uitwisselen en de samenwerking optimaliseren. Zo kunnen we
de kwaliteit van het ECD verbeteren. Naast dit verbeterteam zijn er op alle zorgteams keyusers
(= experts), zij zijn een belangrijke schakel in dit optimalisatieproces.
Zorgalarmering en Veilige vrijheid
De huidige zorgalarmering in Bennema State is verouderd en aan vervanging toe. Momenteel
kijken we met een aantal collega’s naar andere toepassingen waarbij ook bewoners zoveel als
mogelijk de ruimte krijgen om zich veilig in en rond het gebouw te kunnen verplaatsen. Dit is
nog best een uitdaging maar we hopen in de loop van dit jaar het verouderde
zorgoproepsysteem echt te vervangen voor iets nieuws.
Niemand aan de zijlijn
Begin september ’17 is er een ambitieus project gestart waarbij drie partijen de handen ineen
geslagen hebben om mensen die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben binnen Bennema
State de gelegenheid krijgen om werkervaring op te doen. De gemeente Tytsjerksteradiel,
Bennema State en Niemand aan de Zijlijn hebben naar elkaar toe uitgesproken om van dit
project een succes te willen maken. Daartoe is een projectplan opgesteld waarin een aantal
doelstellingen/verwachtingen zijn benoemd. Veel zaken uit dit projectplan zijn al opgepakt en
wordt er nog hard gewerkt aan de ambities. Heel mooi om te zien is dat ook de Vrienden van
Bennema State een hele belangrijke rol vervullen in de werkzaamheden die er uitgevoerd
worden door nieuwe collega’s. Momenteel worden er de nodige werkzaamheden uitgevoerd in
de dierenweide maar ook andere facilitaire werkzaamheden worden opgepakt. Zaken die anders
veelal blijven liggen omdat we er niet aan toe komen. We zijn heel blij met dit prachtige traject
en hebben ook de ambitie dit te gaan verbreden naar de zorg waarbij we dan ook willen
samenwerken met onderwijsinstellingen.
Wordt dus vervolgd.
Met vriendelijke groet,
Bert Renkema

Bericht vanuit het bestuur
Beste bewoner en eerste contactpersonen,
Een waardevolle dag voor alle cliënten, iedere dag weer. Om dat nog beter te kunnen doen,
gaan we bij Noorderbreedte een aantal zaken anders organiseren. Op die manier kunnen we
sneller beslissingen nemen en is er meer ruimte voor onze zorgmedewerkers en andere
professionals om u het beste van de zorg te geven. Bij de keuzes die we maken, staan we in
nauwe verbinding met de Ondernemingsraad en de Centrale Cliëntenraad. In deze brief leest u
hier meer over.
Regio’s
Vanaf 1 maart aanstaande is Noorderbreedte organisatorisch opgedeeld in vier regio’s.
Bennema State valt straks onder Regio Oost. Dat geldt ook voor Nieuw Toutenburg
(Noardburgum), Meckama State (Kollum) en Friesma State (Grou).
Elke regio heeft een eigen regiomanager, die ondersteuning krijgt van een lokaal/regionaal
managementteam. Ik ben verheugd u te kunnen vertellen dat Bert Renkema de regiomanager
van Regio Oost wordt. Bert is u welbekend als locatiemanager van Bennema State, en ook van
Nieuw Toutenburg en Meckama State.
Cliëntgericht organiseren
Om het beste van de zorg waar te maken, is het belangrijk om met kleine zorgteams te werken,
dichtbij de cliënt. Met minder regels en meer ruimte voor de zorgmedewerkers.
Om samen met de cliënt en dienst naasten de juiste keuzes te kunnen maken.
Het betekent ook dat de functie van de coördinator zorg langzaam maar zeker verandert naar
die van teamleider. Hun zorgtaken gaan ze overdragen aan de zorgteams.
Tot slot
Ik wil graag eindigen waarmee ik begon: bij al deze keuzes staat voorop dat deze ons moeten
helpen om de waardevolle dag voor alle cliënten van Noorderbreedte waar te maken, iedere dag
weer.
Met vriendelijke groet,
Saskia van Opijnen, directeur-bestuurder

Van de Geestelijke verzorging
Naar Pasen toe, van Pasen af:
De 40-dagentijd is de periode vóór Pasen. Deze tijd wordt ook wel vastentijd of 40-dagentijd
genoemd. Deze tijd begint op Aswoensdag (14 febr. 2018). De 40-dagentijd is een tijd van inkeer
en bezinning. In deze weken wordt stil gestaan bij het lijden van Jezus en het lijden van mensen
dichtbij en ver weg. Er is een vertrouwen dat Jezus door het lijden heen ging. Dat er een opstaan
is in en tegen lijden en dood. Pasen is daarom een hoogtepunt.
De laatste week vóór Pasen wordt “Stille Week” genoemd. En er ontstaat in de beleving van de
dagen een climax. De “Stille Week” start met “Palmzondag”, de zondag dat Jezus als pelgrim
Jeruzalem binnentrekt . Op Witte Donderdag is er een viering van brood en wijn. Op Goede
Vrijdag wordt herdacht dat Jezus bespot, mishandeld en gekruisigd werd. Op Stille Zaterdag in
het graf lag. Op 1e en 2e Paasdag wordt de opstanding gevierd. De Gekruisigde wordt de
Opgestane. De gekwetstheid krijgt glans doordat lijden serieus wordt genomen.

Witte donderdag
Een viering van het avondmaal:
Brood en wijn gaan rond in de kerk.
Brood = het lichaam van Christus is verbroken
Wijn = Zijn bloed heeft gevloeid om ons.

Goede Vrijdag
Het gedenken dat Jezus bespot,
mishandeld en gekruisigd werd.

Stille zaterdag
Het gedenken dat Jezus in het
graf lag en het kruis leeg is.

1e Paasdag, zondag
Dat Jezus is opgestaan, de steen
voor het graf weggerold en het graf
leeg is.

2e Paasdag, maandag. Twee dagen omdat het een belangrijk feest is.
Over de consequenties van geloven na Pasen. En een aantal bezinningsopmerkingen over
opstaan en verder gaan:
“Als iemand houdt van mij zoals ik ben, zal ik eindelijk naar mezelf durven kijken en een mens
zijn die kan opstaan.”
“Het geloof is een stok om op te leunen, niet om anderen mee te slaan”
“Bidden leidt tot een zuiver hart; een zuiver hart leidt tot liefde; liefde zet je aan tot daden voor
je naasten; en deze inzet leidt op zijn beurt tot de vrede van het hart. Dus door het gebed
hebben wij alles: zuiverheid, vreugde, liefde, inzet en vrede!”
MOEDER TERESA
“Het allerbelangrijkste is dat je de stem van God hoort, die je zegt dat jij een geliefd kind van
Hem bent. En dat je dat kunt geloven. En dat je dan ook die stem hoort weerklinken in de ander,
die óók een geliefd kind van God is. Samen ben je dan in staat om in vrede te leven, ondanks de
verschillen die er zijn.” HENRI NOUWEN
De veertigdagentijd is bijna voorbij: Een tijd om te bezinnen.
Een tijd om weg te gaan uit vertrouwde zekerheden.
Een tijd om kritisch na te denken over je eigen leven.
Een tijd om onrecht te durven herstellen.
Een tijd om te durven ervaren wat opstaan betekent voor
jezelf

Geroepen worden was het thema bij kerkdienst op het
Jelmer Bennemaplein. Het ging over de stem die steeds
bij je is. Dezelfde stem die je riep om te volgen en op te
staan.

Kerkdiensten op het Bennemaplein:
Woensdag 18 april :Harry Nobbe/ Afke de Vries
Woensdag 9 mei : Harry Nobbe/ Sipke Dijkstra
Woensdag 20 juni Harry Nobbe/ Wiebe Boersma
Woensdag 18 juli Harry Nobbe/ Afke de Vries

Strip

Fotovraag
Wie weet wie deze bewoonster van Bennema State is?

Het antwoord kunt u vinden op pagina 9.

En profile: Riemkje de Groot-Swart



Antwoord fotovraag pagina 7:
Dit is natuurlijk Anneke v/d Woude.

Nieuws van de pedicure
Het nieuwe jaar is alweer een tijdje oud. Het is inmiddels februari en in maart komt de
BennemaNijs bij u thuis. De dagen worden weer wat langer, de temperatuur wat hoger. We gaan
weer richting het voorjaar. Tijd voor nieuwe uitdagingen en plannen maken.
Ook in 2018 verandert er wat in opleiding, certificering, vergoedingen wat betreft
voetbehandelingen.
Hét kwaliteitskeurmerk voor de pedicure
Het Kwaliteitsregister voor de pedicures is hét kwaliteitskeurmerk binnen de pedicurebranche.
Het draagt zorg voor de verbetering en de borging van de beroepsuitoefening door pedicures.
Geregistreerde pedicures zetten zich in voor kwaliteit en zijn bekwaam om de voeten van
risicopatiënten te behandelen.
Een geregistreerde pedicure:
Beschikt over de juiste diploma's en certificaten
Houdt kennis en kunde op peil door het volgen van relevante bij- en nascholing


Actualisatie van kennis en kunde: het kwaliteitsregister en daaruit voortvloeiend de
toelatingsvoorwaarden, hebben tot doel het beroep continu aan te laten sluiten op de
maatschappelijke ontwikkelingen.

Behandelt voeten Diabetische voet en Reumatische voet op basis van wetenschappelijk
onderzoek en expertise, volgens door de branche opgestelde richtlijnen
Werkt professioneel, hygiënisch, veilig & gezond volgens de code van het
voetverzorgingsbedrijf.
Door de vergrijzing in Nederland wordt de leeftijd van de cliënten bij de (medisch) pedicure
gemiddeld hoger. De oudere voet eist veel specialistische vaardigheden. Het is belangrijk om
de behandeling hiervan technisch goed uit te voeren. Een verkeerde inschatting van de situatie
kan ernstige gevolgen hebben. Daarnaast is het belangrijk om over goede communicatieve
vaardigheden te beschikken. Als medisch pedicure moet je goed weten wanneer je moet
doorverwijzen.
Omdat dit voor mij een belangrijk onderdeel is van mijn werk heb ik een studiedag gevolgd
oudere voet. Hier onder enkele aandachtspunten van de studiedag oudere voet.
Aandachtspunten studiedag oudere voet
 Voetproblemen
 Vaatproblemen
 Huidaandoeningen
 Stand afwijkingen en schoeisel
 Dementie
 Opstellen van een behandelplan
 Doorverwijzen naar andere disciplines
 Geven van voorlichting / mondeling en schriftelijk
Deze studie doe ik geregeld om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen.
Natuurlijk zijn er nog heel veel studies om te volgen die relevant zijn.
( zoals nascholing diabetische voet en reumatische voet)

Vergoeding van de behandeling is bij diabetici en reuma mogelijk. ( of een medische
indicatie)Vraag hier naar de mogelijkheden of dit bij u van toepassing kan zijn.
U kunt hiervoor bellen: 0512-332772 of mailen naar jolandaveenstrawels@hotmail.com.
Een afspraak maken kan via de receptie van Bennema State of telefonisch: 06-13904284
Er wordt me vaak gevraagd of ik de handen ook kan knippen en verzorgen.
En natuurlijk kan dit, manicure is mogelijk.

Rara, wat zit hier in de boom?

Deze wijze uil is de kluts kwijt

Gedicht
Dement
Als je naar woorden moet zoeken
maar je vindt ze niet
in je geheugen moet graven
maar het is er niet
Als je oren wel horen
maar verstaan het niet
als de wereld verstild om je heen
dan ben je alleen
Als je smoesjes bedenkt
want het lukt weer niet
die jou liefhebben krenkt
je gelooft ze niet
als je wou dat je dood was
maar dat durf je niet
je begrip voor de wereld gedaald
alleen en verdwaald
Als je zelfs liefde niet eens meer herkent
dan ben je dement

Jerry Tillema

© 2018 Jerry Tillema

ingestuurd door Tineke Tillema

Niemand aan de Zijlijn

In September 2017 zijn wij gestart bij Bennema State. Wij zijn, Niemand aan de Zijlijn,
Oftewel NadZ.
Niemand aan de zijlijn is een project, u raadt het al, voor mensen die om verschillende redenen
aan de zijlijn staan. Bij Bennema State kunnen ze werkervaring opdoen, terugkeren in het
arbeidsproces en weer lekker bezig zijn. Met als doel de deelnemers weer een stap verder
brengen. Dat kan zijn, betaald werk, een opleiding of een combinatie van werken & leren.
U hebt de deelnemers vast al vaker gezien, inmiddels zijn zij niet meer weg te denken.
U kunt ze buiten tegenkomen, waar ze bezig zijn binnen de Vlaskamptuin om te snoeien of de
paden schoon te houden. De dieren in de dierenweide worden door de week verzorgd, om het
gebouw heen wordt er opgeruimd en ook de binnentuinen bij kleinschalige zorg worden
onderhouden. In huis treft u Gerlena bijv. aan in het dagcentrum en in de schoonmaak en ook in
de keuken hebben ze assistentie. Het oud papier wordt regelmatig opgehaald, kortom er wordt
een waardevolle bijdrage geleverd.
Af en toe ziet u een nieuw gezicht en ook af en toe verdwijnt een gezicht., zoals Wesley, Richard
en Erik. Zij zijn doorgestroomd naar betaald werk.
Foeke, de werkbegeleider binnen Bennema State geeft aan het geweldig te vinden om te zien
dat mensen groeien en met veel plezier hier naar toe komen.
Foeke heeft trouwens per 1 februari j.l. een contract gekregen bij Niemand aan de Zijlijn.
Hij zal voor Bennema State de werkbegeleider blijven, maar er wordt ook al gekeken naar
andere locaties voor samenwerking. Zoals Toutenburg en Meckema State.
Wij hopen op een plezierige samenwerking verder en mochten er vragen zijn dan kunt u altijd
terecht bij Foeke Elzinga hij is van maandag t/m vrijdag aanwezig.

10-jarig bestaan Kleinschalige Zorg
Op donderdag 2 november 2017 vierde Kleinschalige Zorg haar 10 jarig bestaan in Bennema
State.
Dit is feestelijk gevierd met muziek, lekker eten en er is een boekje uitgebracht met
“Liedjes voor een waardevolle dag”.
Ook is er een DVD uit gebracht met opnames van het muziek optreden van het 10 jarig bestaan
van Kleinschalige Zorg. Alle woningen van Kleinschalig hebben deze DVD gekregen.
Regelmatig kijken wij naar deze DVD op woning A en het is erg leuk om hier weer naar te kijken.
Vooral de reacties van de bewoners als ze hun zelf op tv zien. En de liedjes nog een keer mee te
zingen.
Nu ben ik ook eens nagegaan of er nog een bewoners zijn die van het begin af aan, zolang
Kleinschalig bestaat nog wonen. Er is één bewoner die hier woont sinds 07- 11- 2007.
En dat is mevrouw Draijer van woning J.
Het onderstaande verhaal over mevrouw Draijer is geschreven door haar dochter.

Mw. J. Draijer-Hoogeveen
Zo staat het op de deur. Maar wie zit er nu achter die naam?
Ik elk geval is zij de langst zittende bewoner van het project Kleinschalig Wonen.
Mw. Draijer is nu net 92 geworden. Ze heeft al heel wat meegemaakt.
Een paar dingetjes willen we ter gelegenheid van het 10 jarig bestaan van het kleinschalig
wonen wel eens vertellen:
Ze is geboren op 19 januari 1926 in Schoonloo en heet van haarzelf Hoogeveen, roepnaam
Jebbie.

Ze was tot oktober 2008 getrouwd met Christiaan Douwe Draijer, met wie zij hier in 2007 of
2008? is komen wonen als echtpaar.
Toen zij 5 jaar was verhuisde het gezin Hoogeveen naar Oudemirdum, waar haar vader, Marten
Hoogeveen een functie kreeg als boswachter in deze streek. Zij ging in Oudemirdum naar de
lagere school. (Daar waar nu het kleine museum Mar en Klif in is gevestigd.)
Na de lagere school ging ze naar de Mulo te Koudum.
Toen zij veertien jaar was wilde ze indruk maken op een buurjongen door haar orgelspel.
Maar deze buurjongen (haar latere echtgenoot) presteerde het om allerlei onvolkomenheden en
gebreken in haar spel aan te duiden. Dit tot haar intense teleurstelling. Hij heeft dit later nog
vaak moeten horen.
Maar toch: Toen zij 16 werd trok hij toch voor die tijd bijzonder stoute schoenen aan door haar
ouders te vragen of hij wel met hun dochter mocht wandelen. Dit werd toegestaan en
het leidde tot een echtverbintenis van net geen 60 jaar.
Christiaan Draijer vestigde zich in het dorp als belastingconsulent en de zaken gingen erg goed!
Jebbie ondersteunde haar man door het op schrift stellen van de belastingopgaven en allerlei
andere kantoorwerkzaamheden.
Dat de zaken goed gingen was ook wel een beetje te danken aan Jebbie, die aanvankelijk zonder
medeweten van Christiaan een aantal rekeningen flink verhoogde, daar zij van mening was, dat
de diensten van Christiaan toch wel wat karig zouden worden beloond met het uurtarief van vlak
na de oorlog.
Het echtpaar kreeg drie kinderen, die allemaal door Jebbie in het onderwijs zijn gepromoot.
“Dat is een goede baan, daar kun je goed mee voor de dag komen en daar verdien je best mee!
In 1959 kwam er een auto! Een Opel Rekord.
Zijzelf kon daar ook in rijden en ze was de eerste vrouw in het dorp, die een rijbewijs had.
Ze hield meer van werken in de tuin, schilderen en borduren dan van huishouden. Het eten
koken had daar onder te lijden, want het opstaande eten werd vaak vergeten zodat het soms
jammerlijk aanbrandde.
Maar dan sprak ze de gevleugelde woorden: It smakket goed, hear!
Het huis werd verbouwd , er kwamen flink wat kamers bij en nu nog steeds is ze daar erg trots
op.
Nadat de kinderen de deur uit waren kwam het moment, dat het echtpaar niet meer voor zichzelf
kon zorgen en kregen ze de mogelijkheid om in het net georganiseerde project “Kleinschalig
wonen” deel te nemen. Daaraan voorafgaand hebben ze nog een jaar in Nieuw Toutenburg
gewoond.

Van het dagcentrum

Uitgelicht

Ook de bewoners van Bennema State hebben meegeleefd met de olympische winterspelen
2018.
De medaille spiegel werd zeer nauwkeurig bijgehouden.
En natuurlijk zijn we trots op de Nederlandse schaatsploeg die toch maar 20 medailles mee naar
huis heeft genomen.

Wij hebben onze eigen olympisch onderdeel namelijk de Bennema Sjoelcompetitie.
In januari en februari hebben we 4x een sjoelronde gehouden en op woensdagmiddag 21
februari werd de finale gespeeld. Met een hapje en een drankje en lekkere zelf gebakken
cupcake’s door Sandra hadden we een zeer geslaagde middag.
Het ging hard tegen hard en de sjoelschijven vlogen over de baan. Spanning tot aan het einde….
maar na enig rekenwerk kwam daar toch de uitslag:
Mw. Kornelis ging er met de eerste prijs vandoor en nam de wisselbeker mee naar huis.
1e prijs
2e prijs
3e prijs

Mw. Kornelis
Mw. Mast
Mw. v. d. Meer

631 punten
602 punten
590 punten
En op de 4e plaats om toch ook nog even een
heer te noemen dhr. Elzinga met 587 punten

De drie prijs winnaressen werden
verwend met een mooi bos bloemen.
Van links naar rechts: Mw. Mast
Mw. Kornelis en mw. v.d. Meer

Werken met de tovertafel
Eind januari 2018 zijn Lucie Jaarsma en ik in de leer geweest bij Petra Brander. Instructie over
werken met de tovertafel. Deze tovertafel doet denken aan een toverlantaarn van vroeger
en een beamer van tegenwoordig en is bedoeld om mensen te activeren.
Dit gebeurt door middel van het projecteren van bewegende beelden op tafel.
Er zijn verschillende spelletjes mogelijk. We hebben er inmiddels drie geprobeerd:
De bloemen die bewegen en groter
en kleiner kunnen worden,
een schilderij maken met behulp
van verfbolletjes (zie foto),
en bolletjes waar een stukje van
een (on)bekend lied tevoorschijn
komt. Een lied dat je dan
vervolgens met elkaar kunt zingen.
Inmiddels zijn we op vier
woningen in de kleinschalige zorg
met de tovertafel op bezoek gegaan.
De reactie’s zijn zoals verwacht, hoewel verschillend, wel overwegend positief.
Wij vinden het een leuke manier om met de bewoners contact te maken.
En we zijn ook wel benieuwd naar de reacties van het personeel op kleinschalig wonen.
Binnenkort willen we dit na gaan vragen op de huiskamers om daarna met Petra onze
bevindingen te evalueren.

Lucie Jaarsma en Jannie de Groot ( Hurdegaryp)

Gedicht door Folkje Koster
Net oer ien nacht iis
Doutzen, it hynder fan boer De Vries
hâldt tige bot fan iis
net fan iis om op te iten
mar fan iis om op te riden
se hat dêrom redens kocht
en treent mei in protte nocht
foar de alvestêdetocht
fan ’t simmer wie se op skeelers yn it spier
en die oan krêfttrening, ja echt wier
har kondysje is dus goed
ja, it reedriden sit har yn it bloed
it wachtsjen is no op barre kjeld
want it moat wol frieze mei geweld
want Doutzen is wol wiis
se rydt allinnich op hynste-iis

Folkje Koster

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

Op pad met miMakker Joris (45)

( 45)

Pianospel
Mevrouw ligt in haar bed in haar eigen kamer als Joris zacht neuriënd stapje voor stapje
dichterbij komt. Hij let goed op mevrouw die wat onrustig ademend met haar ogen gesloten ver
weg lijkt. Als hij in alle rust naast haar bed op z’n koffertje zit is er volledige stilte. Joris begint
weer zacht te neuriën en mevrouw haar ademhaling veranderd langzaam mee in het ritme van
de klanken. De miMakker zoekt nu haar handen op en vind haar knokkels. Dit lijken net
pianotoetsen die aangeraakt dienen te worden en zo de melodie aangeven. Joris wordt weer dat
kleine ventje dat muziek speelt op de handen van de ander. Heel zachtjes voelt hij dat deze
handen ontspannen. Ze opent haar ogen, pakt één hand vast en zegt vriendelijk met zachte
stem: “Ha jongen”. Het lied gaat rustig door en de knokkels zijn nu de toetsen die zacht beroert
worden. Mevrouw geniet in stilte en haar ademhaling is nu mooi en rustig. Ook mevrouw begint
nu op zijn knokkels te tikken. Het neuriën wordt steeds zachter en zo gaat het door totdat
mevrouw haar ogen langzaam weer dicht doet en in een rustige slaap wegzakt. Nog even in alle
stilte bij elkaar waarna Joris de kamer verlaat in het tempo zoals hij ook binnen is gekomen.

Planten en vogels
De nieuwe vloerbedekking ligt erin en voor de gangen hebben we nagedacht hoe deze een
beetje op te fleuren en vooral om er wat kleur in te brengen.
Aafje Monderman van Aafje’s Glêswurk kwam met het idee om van gekleurd glas, planten en
vogels te maken en die in de gangen te plaatsen. Daar gaan we in de eerste week van maart
mee beginnen.
Alle stukken worden veilig vastgezet, zodat ze niet kunnen omvallen.
Omdat ze echter wel van echt glas zijn, verzoeken we u om ze niet aan te raken, om
beschadiging te voorkomen. Waarvoor dank.
Hierbij alvast een foto van één van de stukken.

De BennemaNijs wordt o.a. mogelijk gemaakt door:

Van de Stichting Vrienden van
Beste mensen,
We zitten nu, eind februari, nog dik in de winter. Wie had dat verwacht. Wij in ieder geval niet.
In onze beleving waren er vroeger veel meer winters waarin we konden schaatsen. De meesten
van u hebben waarschijnlijk heel wat tochten gemaakt op houtjes of misschien ook nog wel op
noren. Misschien hebt u zelfs de elfstedentocht wel geschaatst. Een elfstedentocht zit er nu
waarschijnlijk niet meer in maar wellicht kan er op de ijsbanen nog wel wat geschaatst worden.
In het vorige BennemaNijs hebben we uitgebreid verslag gedaan van onze activiteiten. Deze
keer hebben we niet heel veel nieuws te melden. Goed nieuws is wel dat het bestuur nu weer
voltallig is. In december meldden we al dat Klaas Reitsma het penningmeesterschap per 1
januari 2018 zou overnemen van Klaas Bouma. Aan het eind van dit artikel stelt Klaas zichzelf
voor. We vertelden toen ook dat er iemand was die een vergadering zou bijwonen en dan zou
beslissen of hij wel of geen bestuurslid wilde worden. Eind januari heeft deze persoon, Simon
Meinema uit Suwâld, een bestuursvergadering bijgewoond en hij heeft ter plekke besloten dat
hij wel zitting wil nemen in het bestuur. Het bestuur is hier erg blij mee. Ook Simon stelt zich
hieronder zelf voor.
Zoals u misschien nog weet wil Niemand aan de Zijlijn (NadZ) iedereen die om wat voor reden
dan ook aan de ‘Zijlijn’ terecht is gekomen, weer een reëel perspectief bieden. Dat kan op
verschillende manieren, o.a. door werkervaring op te doen. Drie van de mensen die onder
leiding van de heer Foeke Elzinga bij Bennema State werkervaring hebben opgedaan, hebben
inmiddels regulier werk gevonden. Wesley werkt bij een bouwbedrijf, Richard bij een werkbedrijf
en Eric is schade-expert aardbevingen geworden in Groningen. Prachtig!
Het bestuur

Even voorstellen
In het vorige nummer van BennemaNijs las u over de wisseling van
de wacht als het gaat om het penningmeesterschap van de Stichting.
"Klaas wordt opgevolgd door Klaas", stond aan het begin van de
tekst.
En dat klopt: als Klaas Reitsma mag ik Klaas Bouma opvolgen. Graag
stel ik me even kort voor: ik ben 67 jaar en inmiddels ruim 2 jaar met
pensioen na een een loopbaan van 43 jaar in het voortgezet
onderwijs. Ik ben getrouwd met Gerda. We zijn in april 1973 in
Hurdegaryp komen wonen en dat doen we nog steeds, met plezier.
Mijn recente activiteiten als vrijwilliger zijn die van voorzitter van de
Stichting Voedselbank in onze gemeente en penningmeester van
een vereniging op het gebied van jacht en wildbeheer.

Volgens haar statuten heeft de Stichting Vrienden van Bennemastate als doel “het bevorderen
van het welzijn van ouderen die wonen in het verzorgngsgebied van Bennemastate".
Ik hoop daar als bestuurslid op mijn manier een aantal jaren een bijdrage aan te leveren.
Graag stel ik mij even aan u voor. Ik ben Simon Meinema en
woon in het prachtig kleine dorp Suwâld.
Doordat ik geboren en getogen ben in Hurdegaryp en er jaren
gewerkt heb hou je binding met dit mooie dorp.
Toen ik gevraagd werd om actief mee te doen in het bestuur
van de Vrienden van Bennema State was mijn keuze snel
gemaakt.
De Vrienden van Bennema State leveren een mooie bijdrage
aan de leefbaarheid van de omgeving en daarnaast faciliteren
zij de bewoners van Bennemastate met vervoer. Een mooie
prestatie waar ik graag een steentje aan bijdraag!

Âlderwetsk Frysk recept: Sipelpomp
Ingrediënten
- 1 kilogram kruimige aardappelen
- zout
- 900 gram gesneden uien
- 200 gram belegen nagelkaas
- 2 eetlepels azijn
- 25 gram boter
- 100 gram hamreepjes
- peper
Bereiding
Schil de aardappelen, was ze en snijd ze in kleine blokjes.
Kook de aardappelen en de uien in ongeveer 15 minuten in een pan met 2 deciliter water en
zout gaar.
Snijd intussen de korstjes van de kaas.
Snijd de kaas in blokjes.
Giet de aardappelen en uien boven een kom af.
Stamp ze met een pureestamper fijn, of pureer ze met blender of mixer.
Voeg daarbij zoveel kookvocht toe dat de stamppot smeuïg wordt.
Roer er de azijn en de boter door.
Schep de kaas en de ham erdoor en warm die al roerend circa 2 minuten mee.
Breng op smaak met peper.

Vrijwilligersrubriek
Vrijwilligerswerk in Bennema State
ln deze nieuwe rubriek stellen we elke keer een vrijwilliger aan u voor uit de vele
vrijwilligersgroepen die Bennema State rijk is. Zo kunt u kennis maken met de vele aspecten van
het vrijwilligerswerk. Heeft u zelf ook belangstelling of heeft u vragen betreft vrijwilligerswerk
in Bennema State dan kunt u contact opnemen met:
Petra Brander (coördinator vrijwilligers) zij is bereikbaar via: 0511 - 457929 of
petra.brander@ znb.nI
Uitgelicht: Chauffeur op de Bennemabus
Elke dag, 7 dagen in de week kan er gebruik worden gemaakt van de Bennemabus. Dat kan
alleen door de inzet van een hele groep mannen en 1 vrouw die volgens een rooster worden
ingepland. Eén van die chauffeurs is Johannes Kloetstra.
1) Hoe lang ben je al vrijwilliger binnen Bennema State?
Ik ben Johannes Kloetstra en sinds september 2012 chauffeur op de
Bennemabus.
2) Wat is de reden voor jou geweest om vrijwilligerswerk te gaan doen?
Mijn moeder is op Bennema State verzorgt geweest en tijdens mijn
bezoeken aan haar zag ik vaak het busje rijden en dacht toen al vrij
direct, dat zou misschien ook wel wat voor mij zijn. Toen dan ook later in
Bennemanieuws een oproep werd gedaan voor chauffeur, heb ik mij
aangemeld en na een proefrit ben ik aangenomen.
Zo mag ik dit nu doen met veel genoegen en voldoening, om voor deze
mensen dienstbaar te zijn.
3) Kun je vertellen wat jou werk inhoud?
Het vervoer van mensen: dagopvang, van en naar huis. Ziekenhuis, heen en terug.
Familie bezoeken. Een cultureel evenement. De bewoners van Bennema State kunnen gebruik
maken van het busje.
4) Wat is voor jou belangrijk in het werk wat je doet?
De mensen comfortabel en voorzichtig te vervoeren, ook moet je
rekening houden met verminderde mobiliteit.
5) Wat heb jij nodig om je werk goed te kunnen doen?
Begrip voor de mensen, meevoelend in hun omstandigheid.
6) Zou je ook nog wel eens wat anders willen doen aan vrijwilligerswerk
binnen Bennema State?
Nee, ik heb momenteel genoeg invulling.

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.

Kleurplaat

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

Woning-ontruiming
Moet u een appartement ontruimen, denk dan aan de Stichting Vrienden van Bennema State. De
Stichting heeft belang bij spullen (ook klein meubilair) die tijdens de jaarlijkse Open Dag
verkocht kunnen worden. U kunt dit bij de receptie van Bennema State aangeven.

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.
De activiteiten die georganiseerd worden voor bewoners van Kleinschalig Wonen zijn bekend bij
de woonbegeleiders.
Koffiedrinken
Elke morgen 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
elkaar zo te leren kennen.
Zangkoor
Inmiddels is het Bennemakoor weer van start gegaan met een
nieuwe dirigent.
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, want er kunnen nog wel nieuwe zangers en
zangeressen bij!
Plaats: Stateseal
tijd: 14.00 uur
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 donderdag morgen 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.
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
Voorjaarsconcerten
Zorgcentrum Bennema state organiseert in 2018 een drietal voorjaar concerten. U bent van
harte welkom om de concerten te bezoeken en te genieten van een gezellige middag met
muziek.

Voor vervoer kunt u gebruik maken van de senioren bus van Bennema State, tijdens kantoor
uren telefonisch te boeken via 0511-457900 ( tenminste 2 dagen van te voren )

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.
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 2x iets te
drinken en een hapje.
Komt u ook, dan wordt het vast gezellig. En als extra is er 1 of 2 keer in de maand live muziek
aanwezig. Zie hiervoor de aankondiging in de nieuwsbrief.
Plaats: Stateseal
tijd: 15.00 uur
Gesprekskring
Iedere 3e dinsdag van de maand is er ‘s middags de
gesprekskring. Dit wordt georganiseerd vanuit de
PKN kerk van Hurdegaryp.
Via de nieuwsbrief wordt gemeld wanneer de
gesprekskring wordt gehouden.
Plaats: Serre dagcentrum tijd: 14.30 uur
Kerkdienst Jelmer Bennema plein
Iedere 3e woensdag van de maand is er morgens de kerkdienst op het Jelmer Bennemaplein.
Soms wijkt de datum af. Zie hiervoor ook de aankondiging in de nieuwsbrief.
Plaats: Jelmer Bennema plein
tijd: 10.30 uur

Gedachtenis dienst
Twee keer 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
Maandag 5 maart: 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 6 maart: Bingo
De 1e dinsdag van de maand dus: BINGO – dinsdag. Gelukkig zijn er de vertrouwde bingo
vrijwilligers die u weer komen ophalen en begeleiden deze middag.
U bent allemaal hartelijk welkom om erbij te zijn. De entree is voor iedereen € 3,50
Plaats: Stateseal
tijd: 14.30 uur.
Woensdag 7 maart: Kerkdienst Jelmer Bennemaplein
Deze woensdagmorgen is er de kerkdienst op het Jelmer Bennemaplein.
Plaats: Jelmer Bennemaplein
tijd: 10.30 uur
Woensdag 7 maart: Dia middag
Deze middag toont vrijwilliger Fedze Elgersma dia’s van zijn vakantie. Dit is beslist de moeite
waard. U bent van harte uitgenodigd.
Plaats: Dagcentrum
tijd:14.30 uur
Vrijdag 9 en zaterdag 10 maart: NL DOET
In dit weekend zijn de vrijwilligers vanuit Hurdegaryp en
omstreken weer in touw om iets voor de gemeenschap te doen.
Wat brengen ze ons dit jaar?
Voor verdere info zie de nieuwsbrief en de uitnodiging die
u inmiddels hebt ontvangen
Maandag 12 maart: 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
Donderdag 15 maart: kledingverkoop Westerhof
U bent van harte welkom om te komen kijken, passen of kopen.
Voor elk wat wils.
Plaats: Stateseal
tijd: 10.00 – 11.30 uur

Donderdag 15 maart: Koersbal
De vrijwilligers van het koersballen hebben er weer zin in. U bent allemaal van harte
uitgenodigd om mee te doen met deze “grillige “activiteit.
De vrijwilligers leggen het spel uit en vertellen hoe u het beste met deze koersballen om kunt
gaan.
Plaats : Dagcentrum
tijd : 14.30 uur
Vrijdag 16 maart: Nationale pannenkoeken dag
Deze vrijdag staat in het teken van de pannenkoek. U wordt in de gelegenheid gesteld om te
genieten van een gezamenlijke pannenkoeken maaltijd. Dit samen met een groep kinderen van
de basisschool uit Hurdegaryp.
Er zal nog een persoonlijke uitnodiging volgen.
Plaats: Restaurant
tijd: 12.00 uur
Maandag 19 maart: 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 26 maart: 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
Dinsdag 27 maart: Muziek op het Jelmer Bennemaplein
Deze 4e dinsdag van de maand is er weer een muziekmiddag op het Jelmer Bennemaplein.
Wij zijn benieuwd. U ook?
Het belooft vast een muzikale en vooral gezellige middag te worden.
Plaats: Jelmer Bennemaplein
tijd: 14.30 uur
Woensdag 28 maart: Paas bloemschikken
Vanmiddag is er bloemschikken onder het toeziend oog van Anneke Miedema.
Iets moois maken met natuurlijke materialen voor op tafel? Iedereen kan het, en hebt u hulp of
ondersteuning nodig dan is er genoeg begeleiding aanwezig om u de helpende hand te bieden.
Met elkaar maken we er een fijne en creatieve middag van.
Aan deze middag zijn wel kosten verbonden, dit wordt t.z.t. vermeld in de nieuwsbrief.
Plaats: Dagcentrum
tijd : 14.30 uur
Dinsdag 3 april: Bingo
Bingomiddag 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

Zaterdag 7 april: Leeuwarder Accordeonorkest
Deze zaterdag het 2e van de reeks voorjaarsconcerten. Voor u
treed op het Leeuwarder Accordeonorkest. Het
accordeonorkest bestaat sinds 1979 en heeft op dit moment
leden. Het repertoire bestaat voornamelijk uit walsen, tango`s,
marsen en volksmuziek uit alle delen van de wereld.
Het plezier in het gezamenlijk musiceren staat voorop.
De dirigente is mevr. B.Bonnema. Entree €4,00
Plaats: Stateseal
tijd : 15.00 uur
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Woensdag 11 april: Wybe muziek
Op deze woensdagmiddag kunt u genieten van Wybe muziek die een optreden voor ons zal
verzorgen. U bent van harte uitgenodigd voor deze muzikale middag. Entree €2,00
Plaats: Stateseal
tijd: 14.30 uur
Maandag 15 april: 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 april: Kerkdienst Jelmer Bennema plein
Deze woensdagmorgen is er de kerkdienst op het Jelmer Bennema plein.
Plaats: Jelmer Bennema plein
tijd: 10.30 uur
Donderdag 19 april: Koersbal
Deze donderdag is het alweer de laatste koersbal middag van dit
seizoen.
De vrijwilligers van het koersballen hebben er weer zin in. U bent
allemaal van harte uitgenodigd om mee te doen met deze “grillige
“activiteit.
De vrijwilligers leggen het spel uit en vertellen hoe u het beste met
deze koersballen om kunt gaan.
Plaats: Dagcentrum
tijd: 14.30 uur
Dinsdag 24 april: Muziek op het Jelmer Bennemaplein
Deze 4e dinsdag van de maand is er weer een muziekmiddag op het Jelmer Bennema plein Wij
zijn benieuwd u ook?
Het belooft vast een muzikale en vooral gezellige middag te worden.
Plaats: Jelmer Bennemaplein
tijd: 14.30 uur
Zaterdag 28 april: Kinderkoor ‘De Accu`s’
Deze zaterdagmiddag de laatste van de reeks
voorjaarsconcerten.
Voor u treden op het kinderkoor ‘De Accu’s’
Het kinderkoor afkomstig uit Oentjerk bestaat uit 24 kinderen,
allemaal in de basisschool leeftijd.

Hun repertoire bestaat uit zowel geestelijke als ook meer algemene liedjes.
De kinderen worden begeleid op de piano.
We wensen u een genoeglijke middag. Entree € 4,00
Plaats: Stateseal
tijd: 15.00 uur
Dinsdag 1 mei: Bingo
Bing middag voor iedereen. De vrijwilligers zijn
er om, samen met u, een leuke middag van te maken.
Er zijn genoeg Bingo bordjes voor ieder – één , dus
u kunt allemaal wel meedoen. Er is wat lekkers, er zijn
leuke prijsjes en een hapje en drankje tot besluit en
u bent welkom om erbij te zijn. Entree € 3,50
Plaats: Stateseal
tijd: 14.30 uur
Donderdag 3 mei: Sarah Mode
Op deze donderdagmorgen kunt u uw garderobe weer up to date maken.
Shara mode komt namelijk langs en u bent van harte welkom om te komen kijken, passen of
kopen. Voor elk wat wils.
Plaats: Stateseal
tijd: 10.00 – 11.30 uur
Woensdag 9 mei: Kerkdienst Jelmer Bennema plein
Deze woensdagmorgen is er de kerkdienst op het Jelmer Bennema plein.
Plaats: Jelmer Bennema plein
tijd: 10.30 uur
Maandag 21 mei: 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
Dinsdag 22 mei: Muziek op het Jelmer Bennemaplein
Deze 4e dinsdag van de maand is er weer een muziekmiddag op het Jelmer Bennemaplein.
Wij zijn benieuwd u ook?
Het belooft vast een muzikale en vooral gezellige middag te worden.
Plaats: Jelmer Bennemaplein
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 Bingo bordjes 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

Woordzoeker

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:
Verpleeghuisartsen:
Wasserij:
Website:

Noorderbreedte locatie Bennema State,
Rijksstraatweg 165, 9254 DE Hurdegaryp.
Tel.nr: 0511- 457900
Coördinator activiteiten: Petra Brander
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.
Contactpersonen: Jellie v/d Wal en Petra Brander.
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
16.00uur. 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.
Zie nieuwsbrief
Iedere maandag en donderdag wordt de was opgehaald.
Tevens kunt u bij de receptie was- en droogmunten kopen.
https://www.noorderbreedteinfo.nl/bennema-state/

