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Klazien Hoekstra

Voorwoord
Na een prachtige zomer; een van de warmste uit de geschiedenis, is het najaar begonnen. De
meeste medewerkers zijn weer terug van vakantie en na een geslaagde Open Dag van de
Vrienden van Bennema State zijn we bezig met de zaken die gaan spelen in het najaar. Zo
volgen er een paar interne verbouwingen ter bevordering van de hygiëne en is de verpleging de
hulpmiddelen op orde aan het brengen om bijvoorbeeld goed in te springen op een noro-virus.
Er wordt zelfs al nagedacht over we kerst leuk kunnen organiseren met de bewoners,
vrijwilligers en medewerkers. Graag wil ik u informeren over de zaken die nu spelen.
Financiën juli 2018
Het actief zijn in het op orde brengen van de financiën laat resultaat zien. Per juli 2018 heeft
Bennema State een positief resultaat van EUR 30.000. Dit is het gevolg van een lager
ziekteverzuim, een gezonde inzet van medewerkers en een goede bezetting. Het is fijn om te
zien dat het ziekteverzuim ook structureel omlaag gaat. Dat is fijn voor Noorderbreedte, de
medewerkers zelf en ook de bewoners. Bij minder vervanging ziet u ook meer dezelfde
gezichten.
Voor het laatste kwartaal blijft de uitdaging het ziekteverzuim verder omlaag brengen en er
voor zorgen dat het aantal ingezette medewerkers overeenkomt met het aantal cliënten dat in
Bennema State woont. De bezetting is op orde en het doel is om 2018 financieel positief af te
sluiten.
We gaan aan de slag!
Inmiddels is er een bouwplanning beschikbaar en is het duidelijk dat in de periode oktober –
november een aantal verbouwingen plaatsvinden. Per etage wordt bij de Jelmer en de Poarte
een reinigingsmachine geplaatst voor po’s, worden er nieuwe thermostaat kranen geïnstalleerd
in de appartementen en wordt vastgesteld waar de standaard huislamp van Bennema State
vervangen kan worden voor een energiezuinig LED exemplaar. Er wordt nu onderzocht wanneer
deze werkzaamheden de minste overlast geven. Wanneer de bouwvakkers echt aan de slag gaan
wordt u hierover in de nieuwsbrief geïnformeerd. De verbouwingswerkzaamheden leiden vaak
tot enige geluidsoverlast.
Buurtkamers
Voor 2019 zijn we bij de Jelmer en de Poarte de mogelijkheid aan het onderzoeken om op elke
kamer buurtkamers te realiseren.
Buurtkamers zijn een aanvulling aan de afdeling kan gezien worden als een soort van huiskamer
van waaruit extra zorg geleverd wordt. Dit kan hulp zijn bij eten en drinken maar ook
gezelschap voor de bewoners. Doormiddel van deze buurtkamers kan er beter maatwerk
geleverd worden aan de bewoner.
Teamleiders
Binnen Noorderbreedte hebben er wijzigingen plaatsgevonden in de manier waarop we zijn
georganiseerd. De teams zitten meer aan het stuur en hebben meer invloed op dat wat er
gebeurt. Zo kunnen de zorgmedewerkers beter inspringen op de individuele wensen van de
bewoners. De teamleiders (voorheen coördinator zorg) staan wat meer op afstand en zijn
bovendien gewisseld van locatie. Voor Bennema State houdt dit in dat Anneke Mesker
teamleider is van een aantal nieuwe teams en een paar andere teams laat vallen. Grietje de
Vries komt als teamleider Bennema State.

Coach waardigheid en trots
Samen met de coach van waardigheid en trots zijn er plannen gemaakt om kwaliteit van zorg te
verbeteren. Er zijn vijf pijlers benoemd; aandachtsgebieden waarbinnen verbeteringen worden
opgepakt. Ook vindt er ondersteuning plaats in het kwaliteitsoverleg waar de kwaliteit van zorg
wordt besproken en verbeteringen geïnitieerd aan de hand van het kwaliteitscriteria van
Noorderbreedte. Zo moeten we er voor zorgen dat de trainingsgraad van medewerkers op 95%
zit en bijvoorbeeld dossiers kloppen op een wijze die we met elkaar hebben afgesproken.
De Open Dag van de Vrienden van Bennema State
In het laatste weekend van september was de Open Dag van de Vrienden van Bennema State.
Tijdens deze Open Dag worden er allerlei activiteiten ontplooid om geld in te zamelen dat ten
goede komt aan Bennema State. Er was onder andere een overdekte markt, een draaiend rad,
een Amerikaanse loterij, eten, drinken en een koor.
Nieuw dit jaar was dat de kinderen van de basisschool hielpen met de verkoop van de lootjes en
de spulletjes op de markt. Dat bracht nog meer reuring op een toch al gezellige dag. Het
Shantykoor ‘Aan Lager Wal’ uit Hurdegaryp sloot de dag af met een mooie voorstelling. De
bewoners kregen deze dag pannenkoeken aangeboden gebakken door de Vrienden van
Bennema State.
Deze fijne dag is door de vrienden afgesloten met een gezamenlijke maaltijd. Een deel van de
opbrengst wordt besteed aan activiteiten koffers voor de teams en de woningen van
Kleinschalige wonen. Met deze koffers kunnen samen met de bewoners activiteiten ontplooid
worden.
Met vriendelijke groet,
Bert Renkema en Martijn de Vries

Cliëntenraad Bennema State
Een aantal bewoners, hun familieleden of hun vertegenwoordigers
komen in de cliëntenraad samen op voor de belangen van bewoners.
Zo kunt u, of uw familie meepraten en meedenken over goede zorg
en over hoe zaken geregeld worden bij Bennema State.
Om voor elke afdeling / doelgroep een vertegenwoordiger te hebben zijn wij op zoek naar een
vertegenwoordiger voor onze afdeling kleinschalig wonen en/of somatiek.
Ben je op wat voor manier dan ook betrokken (partner, familie, vrijwilliger, kennis) bij een van
deze afdelingen en wil je je mening of ideeën delen? Meld je dan aan!
Voor aanmelden of eerst meer informatie kun je contact opnemen met de voorzitster:
Greetje Feitsma.
greetjefeitsma@hetnet.nl
0511-473700

Van de Geestelijke verzorging
Voor de KSW groepen is er klein en groot groepswerk waar de beleving van geloven aan bod
komt. Er wordt steeds gezocht naar herkenbaarheid. De vrijwilligers hebben in augustus de
kerkdienst op het Jelmer Bennemaplein ingevuld met het thema: “Handen”. Een paar
fragmenten hieruit zijn:
Handen heb je om te geven van je eigen overvloed.
En een hart om te vergeven wat een ander jou misdoet.
Open je oren om te horen, open je hart voor iedereen.
Neem, Heer mijn beide handen, en leid uw kind tot ik aan
d’eeuw’ge stranden de ruste vind!
Te zwaar valt m’elke schrede als ‘k U verlaat.
O, neem mij met U mede, daar waar Gij gaat. (232,
NHK1938)
Liedje: Hij heeft de hele wereld in Zijn hand- He’s got the
whole world in His hands.
- hand opsteken (om aandacht te vragen, om een beurt te
krijgen).
- zwaaien (als mensen weggaan zwaaien we ze gedag, zoals de koning en koningin wuiven)
- elkaar de hand schudden (bij een aantal bewoners doen)
- handen voor de ogen van schrik of verbijstering (bijv. bij het
ontvangen van een naar bericht)
- applaus (als we willen bedanken, doen we dit wel)
- hand in de lucht (bij drie keer hoera roepen, bij feestelijke
gelegenheid)
- zegenende handen (zijn we gewend van de dominee, breed gespreide handen, maar ook een
hand op het hoofd)
- bidden (gebruikelijk is dat we onze handen vouwen)
Centraal in het kleine groepswerk (creatieve ruimte op
het Bennemaplein) stond laatst het “Poëziealbum.”
Twee vrijwilligers hadden een poëziealbum mee. Een
eigen poëziealbum en een poëziealbum van oma uit ca.
1900!!! In alle poëziealbums waren gemeenschappelijke
kenmerken te ontdekken. Want wat hoort er thuis in een
poëziealbum? Plaatjes over bloemen, poezen, honden en
veel meisjes.

En ander kenmerk zijn eenvoudige gedichtjes, vaak ook gedichtjes met een kinderlijke moraal
van vroeger.
Als we deze gedichtjes lezen doen de bewoners graag mee om de eindwoorden te raden. Het is
stimulerend. Veel religieuze rijm is ontleend aan bestaande gezangen.
Rozen Verwelken
Schepen Vergaan
Maar Onze Vriendschap
Blijft Altijd Bestaan!
Twee heldere oogjes
Een hartje van goud
Een zuiver geweten
Zorg dat je ’t houdt
De Heer moet gij vertrouwen,
Begeert gij den uitkomst goed,
Op Hem uw hope bouwen,
Zal 't slagen wat gij doet.

Uitnodiging voor de komende herdenkingsbijeenkomst in Bennema State!
Deze wordt gehouden in de Stateseal en is op donderdag 18 oktober 2018. Aanvang 19.00
Thema: Verweven in leven en dood

We gedenken de namen van de overledenen die in de periode van oktober 2017 t/m mei 2018 zijn
overleden.

Ik miste je
in de herfst.
Ik miste je
in de winter.
Ik miste je
in de lente.
Ik miste je
in de zomer.
Alle seizoenen
zijn stiller
leger en kaler.
Niemand kan zijn
wie jij voor mij was.
Jouw sterven
jouw dood
kleurt alle seizoenen anders.

Woensdagmiddag 31 oktober om 15.00 uur is
er accordeonmuziek met twee accordeonisten
op het Bennemaplein. Er is een keuze van
vrolijke, herkenbare liedjes. Er wordt
meegezongen door de geestelijke verzorger, er
is ruimte om af een grapje te maken, om
interactief met liedjes aan de slag te gaan.
Voor familie, betrokkenen en belangstellenden
een goede gelegenheid om mee te doen…
Van harte welkom iedereen!
Met vriendelijke groeten: Harry Nobbe

Afscheid Alie Bijlstra
Er is een tijd van komen…
Na 12 jaar gewerkt te hebben in Meckama State (Kollum), werd ik in het
jaar 2000 gevraagd om mijn werkplek in te ruilen voor Bennema State (Hurdegaryp).
Ik zag dit als een mooie uitdaging en heb deze kans aangenomen.
Bennema State was toen nog een verzorgingshuis en er woonden 55 bewoners.
Door de jaren heen is er veel veranderd, dan denk ik o.a. aan:
- Dat we met 30 zorgmedewerkers werken; nu zijn het er 110 zorgmedewerkers.
- Bennema State was een verzorgingshuis met 55 bewoners en is nu een verpleeghuis met
118 bewoners. Zowel voor somatisch en psycho–geriatrische bewoners.
- We werkten samen met huisartsen uit de omliggende dorpen; nu werken we samen met
Specialist Ouderengeneeskunde en basisartsen.
- In die tijd kwam alleen de fysiotherapeut uit dorp; nu werken we met verschillende
behandelaren samen.
- De samenwerking met familieleden en vrijwilligers is veel belangrijker geworden.
- Papieren dossiers zijn veranderd in digitale dossiers (lable care).
- Aanbod gericht werken werd vraaggericht werken.
- Vanuit de medicijnkast werd dagelijks de medicijnen uitgezet. Nu worden de baxterzakjes
vanuit de apotheek aangeleverd.
- Het aansturen van teams zal gaan veranderen in zelfsturende/meesturende teams.
- Roosters werden de afgelopen periode afwisselend gemaakt door
teamleiders/medewerkers/roosteraars. Het is de bedoeling dat we nu samen roosteren.

…en er is een tijd van gaan!
Vanaf 20 september ben ik niet meer werkzaam in Bennema State. Mijn nieuwe werkplek zal
dan Meckama State zijn. Daar ligt weer een nieuwe uitdaging.
De 18 jaren dat ik in Bennema State heb mogen werken zal ik als een fijne herinnering
meenemen in mijn verdere leven. En dan denk ik vooral aan:
-dat Bennema State een hele mooie locatie is. (Wat was ik altijd trots dat ik een rondleiding
mocht geven om aan anderen te laten zien wat voor locatie Bennema State met haar betrokken
en enthousiaste medewerkers is).
-de fijne samenwerking met alle collegae en dat we allemaal hetzelfde doel voor ogen hebben
om samen de bewoners de beste zorg te geven.
-de ontwikkeling van Bennema State en dan vooral het opzetten van KSW.
-de leerzame momenten.
-de leuke en gezellige gesprekken.
Hierbij wil ik iedereen bedanken voor de fijne samenwerking en wil ik
jullie het allerbeste toewensen.
Met vriendelijk groet,
Alie Bijlstra

Even voorstellen: Grietje de Vries
Ik ben Grietje de Vries en sinds 10 september werkzaam als teamleider in Bennema State. Als ik
dit schrijf, ben ik hier net 3 weken werkzaam. Ik kan zeggen dat ik ontzettend hartelijk
ontvangen ben in Bennema State, mijn dank daarvoor!
Na 26 jaar gewerkt te hebben in Nieuw Toutenburg is het toch wel even wennen; allemaal
nieuwe medewerkers, bewoners, andere werkwijze en niet te vergeten het grote gebouw, waar
ik nog regelmatig verdwaal. Maar door behulpzame medewerkers kom ik altijd op de plaats van
bestemming!
Sinds 1991 ben ik werkzaam in de zorg, 10 jaar heb ik als verzorgende IG gewerkt met
dementerende ouderen. Daarna de MBO-v en Managementopleiding aan de Hanze hogeschool
gevolgd en sinds 2001 als leidinggevende. Een prachtige baan: medewerkers meenemen in de
ontwikkelingen/beleid; er voor zorgen dat bewoners een fijne woonomgeving hebben en samen
met hun naasten tevreden zijn; aandacht voor medewerkers zodat zij een fijne werkplek hebben.
Ik woon in Surhuisterveen samen met mijn partner Bart en 2 kinderen Jorrit (12) en Ires (10).
Doordat de kinderen dierenvrienden zijn is ons gezin uitgebreid met schildpadden, vissen, kat en
pony’s. Zelf ben ik een gezelschapsmens, mag graag leuke dingen ondernemen met mijn gezin,
familie en vrienden. Zoals vakantie, weekendje weg, bioscoop, uit eten etc. Dit probeer ik wat te
compenseren door te sporten in de sportschool! Ook lees ik graag een goed boek, maar dat
ontbreekt me vaak aan tijd.
De komende periode hoop ik ook jullie allemaal wat beter te leren kennen. Ik heb al veel
mensen ontmoet en me voorgesteld, mocht dit niet zo zijn dan is dit geen onwil… Maar omdat
ik zoveel nieuwe gezichten zie, weet ik niet meer aan wie ik me heb voorgesteld of niet. Maar
kom gewoon even binnen op mijn kantoor (Jelmerplein KSW), mijn deur staat altijd open voor
een gezellig gesprekje of zaken waar je tegen aan loopt.

Elfwegentocht

Dan kan ik de auto wel even lenen zeker?
De bedoeling van de elfwegentocht was om mensen te laten nadenken over mogelijke
alternatieven van vervoer. Bij mij lukte dat aardig. Hoe ga ik naar mijn werk? Ooit wel gedaan
op de racefiets, maar nu met drie locaties in Oost niet meer mogelijk. Gelukkig kon ik een oude
elektrische fiets lenen. Twee weken, dat was te doen toch? Wel, viel toch wat tegen.
Het was echt een oud beestje. Hij loeide als een bijna uitgestorven prehistorisch monster uit
Jurrasic Park en de accu was zo slecht dat hij de laatste kilometers niet meer meedeed. De derde
dag verlangde ik al weer naar mijn comfortabele autootje en na vijf dagen ging mijn rug op slot.
Waarschijnlijk door de enorme versnelling die je kreeg door de trapondersteuning, die
vervolgens weer uitviel als je boven de 25 kilometer per uur kwam. Ik voelde me een milkshake
in wording. Gelukkig werd er thuis enthousiast op mijn missie gereageerd;’ Oh, je gaat niet met
de auto? Geweldig! Dan kan ik hem wel even lenen zeker?’ Maar het is volbracht en het heeft
me inderdaad aan het denken gezet hoe ik in de toekomst met een kleinere ecologische
voetafdruk naar mijn werk kan.

Ik ga met de Tesla, wat doe jij?
Jammer dat Noorderbreedte, in tegenstelling tot een hoop andere organisaties en bedrijven, het
initiatief niet heeft omarmt. Maar het kan nog erger. een directeur van een onderwijsinstelling
mailde naar zijn personeel; ‘Volgende week is het Elfwegentocht. Ik ga met de Tesla, wat doe
jij?’. Kijk, dat motiveert!

Genieten
Al met al was het toch een mooi avontuur. Misschien komt er ooit
nog zo’n actie. Ik kan het iedereen aanraden. Het was genieten
van:
- Het mooie weer
- De frisse lucht, de geuren, de natuur
- Leeuwarden uit zonder stoplichten
- De opgestoken duimen van de dames van de Skoarre

Jan Vijver

En profile: Melanie van der Laan

1. Wat voor werk doe je in Bennema State:
Ik werk in de zorg als verzorgende-IG
2. Waar woon je:
Op dit moment woon ik in Kootstertille. Samen met mijn vriend heb ik een huis gekocht in
Boelenslaan. We hopen in het nieuwe jaar daar te wonen.
3. Hoe ziet je gezinssituatie er uit:
Vader, moeder en broertje.
4. Wat zijn je hobby’s:
Mijn hobby is paardrijden.
5. Heb je huisdieren:
Een konijn en 4 schapen.
6. Wat is je favoriete internetsite:
Facebook
7. Waar heb je een hekel aan:
Ik heb een hekel aan ruzie en aan spinnen.
8. Wat is je favoriete gerecht:
Hollandse pot en snack.
9. Welke jaargetijde heeft je voorkeur en waarom:
De lente en de zomer, dan begint alles weer te bloeien en word het lekker warm buiten.
10. Wat wilde je vroeger worden:
Verpleegkundige in het ziekenhuis.

11. Waar ga je het liefst heen op vakantie:
Naar het buitenland.
12. Wat is je favoriete televisieprogramma:
Verschillende programma’s.
13. Stel, je wint 1 miljoen euro. Wat ga je ermee doen:
Ik zou ons huis opknappen en verbouwen, leuke dingen kopen, een deel aan familie schenken
en aan een goed doel.
14. Naar wat voor muziek luister je het liefst:
Ik houd van heel veel soorten muziek van deze tijd.
15. Lees je graag en zoja wat:
Ik lees weinig boeken, als ik lees vind ik thrillers wel leuk.
16. Heb je tips voor de BennemaNijs:

Nieuws van de pedicure
Zoals u gewend bent is er altijd een artikeltje van mij in het BennemaNijs.
Dit keer een informatief artikel over de noodzaak van een voetbehandeling.
Hierover zijn weleens vragen of men vraagt of wat de noodzaak er van kan zijn.
Die vragen worden nu beantwoord.
Mocht het zijn dat er toch nog iets is wat onduidelijk dan hoor ik dat graag van u. Ook ik leer
hier weer van.
U kunt mij op verschillende manieren bereiken. Even bellen of mailen of via de receptie van
Bennema State.
De ouder wordende voet heeft zo haar eigen problemen. Na het 40e levensjaar wordt de
doorbloeding van de matrix(nagelwortel) minder. Daarmee vertraagt de groei van de nagel en
neemt de conditie van de nagel af. Er kunnen ribbels ontstaan, de nagelplaat kan grijsgeel
verkleuren.
De banden, pezen en spieren verliezen hun elasticiteit, de huid wordt wat droger en dunner. Er
kunnen pigmentrijke verouderingsvlekken, levervlekken ontstaan.
Kenmerken "oudere" voet:
-afname flexibiliteit van banden, pezen en spieren
-verstijving van gewrichten, artrose en slijtage
-atrofie van de huid, droog, schilferig, bruine verkleuring en huidaandoeningen
-atrofie van de polstering
-vaatproblemen, verminderde circulatie, koude voeten, warme voeten, oedeem, huidverkleuring,
spataderen, slecht genezende wondjes
-dermatologische ziektebeelden
-verkleuring en dikker worden van de nagels, vertraagde nagelgroei
-aanwezigheid van ziekten als reuma, diabetici, artrose, artritis, verminderde gevoelszin door
neurologische afwijking
-standsafwijkingen
-soms verwaarlozing van klachten
-verminderde coördinatie, snelheid en lenigheid
Natuurlijk zal de bewoner zeker niet alle kenmerken te vertonen maar bovengenoemde zullen
aanleiding kunnen geven tot b.v. eelt, likdoorns, schimmelnagels, ingroei, pijnklachten enz.
De pedicure is vaak het eerste contact bij dit soort voetproblemen. De medisch pedicure merkt
dit voettype als risicovoet aan en zal, na een anamnese, haar behandelmethoden en apparatuur
hierop afstemmen om zo veilig mogelijk te kunnen werken.
Signaleren van afwijkingen is een belangrijk onderdeel van de behandeling. Gevolgen kunnen
hiermee worden beperkt. De huisarts/verpleegarts of thuiszorg wordt dan direct geïnformeerd
en hierna kan dan de therapie of behandeling op worden afgestemd.
Dementie en voetverzorging
Ook voor mensen met dementie die bedlegerig zijn of de hele dag in een rolstoel zitten is
regelmatige voetverzorging van groot belang. Bij hen komen veel ontsteking aan de voeten en
het onderbenen voor, die worden veroorzaakt door oedeem (vocht vasthouden) en stoornissen in
de bloedsomloop.

Mensen bekend met dementie voelen vaak de pijn niet of negeren deze, waardoor zij niet
aangeven dat er problemen zijn.
Voetproblemen bij dementie.
In de loop van een mensenleven zakken de voeten door, waardoor de voeten langer en breder
worden. Bij beperkte bewegingsruimte van de voet - door bijvoorbeeld slecht passend schoeisel
of te strak zittende kousen of sokken - ontstaan al snel pijnlijke voeten door ingroeiende nagels,
likdoorns of eeltvorming. Preventief en frequent verzorgen van de voeten door een pedicure
voorkomt deze klachten.
De benadering van dementerende cliënt vereist geduld en inzicht van de pedicure. Werkervaring
en goede apparatuur zijn voorwaarden om in een ontspannen sfeer snel te kunnen handelen.
Daarom zal de pedicure bij de behandeling van dementerende mensen onder ander letten op
hoe iemand met dementie reageert op een behandeling, want dat is niet altijd te voorspellen.
Daarom verdient een korte behandeltijd de voorkeur. Bij elke bewoner zal er dit verschillend
zijn qua tijd, benadering en behandeling.
Een pedicure die rust uitstraalt en uitleg geeft van de handelingen, werkt afleidend en voorkomt
angstreacties.
Wanneer het onvermijdelijk is om geluid te maken, zal de pedicure alert zijn op schrikreacties.
Moderne motoren, voorzien van een waterverneveling, geven een minder trillende sensatie aan
de voet en daardoor minder pijnreacties.
Geduld is uitermate belangrijk. Als er sprake is van angst of onrust , doet lichamelijk contact
zoals strelen, een hand vasthouden, samen (zachtjes) zingen, wonderen.
Veelal wordt een voetmassage aan het eind van de behandeling zeer gewaardeerd. De pijn is
vaak verdwenen.
Goed overleg met de verpleging of verzorging is voor is van belang. Enerzijds geeft de pedicure
adviezen over preventieve maatregelen bij voetklachten, anderzijds kan de verpleging of
verzorging de nodige informatie of hulp geven om de behandeling zo goed mogelijk te laten
verlopen.
Voor het maken van een afspraak kunt u altijd bellen met mij: 0613904284.
Of mailen jolandaveenstrawels@hotmail.com of via receptie van Bennema State.

.

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
23 september was Petra de Bruin, werkzaam als verzorgende van de Poarte 3, 25 jaar in dienst.
1 oktober was Jelkje van der Land – Pilot, medewerkster keuken, 12,5 jaar in dienst.
1 oktober was Maaike Hoekstra – Tuinhof, werkzaam als woonbegeleider in Kleinschalig wonen,
40 jaar in dienst.
Jubilarissen: Van harte gefeliciteerd!

Van het dagcentrum

Uitgelicht

Wensboom
In de maand juni hadden we een thema week georganiseerd waarin we ook een wensboom
voor in de hal hadden waar de bewoners hun wens in konden hangen. Er waren heel veel
wensen. De welzijn commissie zal proberen in samenwerking met familie /vrijwilligers en
medewerkers zoveel mogelijk wensen dit jaar nog te vervullen en te realiseren.
Wens van een bewoner:
Ik wens dat alle bewoners nog heel lang mogen genieten van Bennema State en een warm hart
toedragen.
Wensen die inmiddels vervuld zijn o.a.:
De heer. v.d. B: Bezoek aan de dierentuin in Emmen.
De heer werd met Vaderdag verrast door de kinderen en namen de heer mee naar de dierentuin
in Emmen.
Onderstaande wensen zijn gecoördineerd met facilitair coördinator:
-

Binnentuin/terras meer gezellige zitjes maken
Een comfortabele schommel voor in de binnentuin
Dieren in de dierenweide schaduw krijgen met het warme weer
Bewoners op KSW verduisteringsgordijnen krijgen op de slaapkamer
Parasols in de binnentuinen
Containers schoonmaken
Straatlampen schoonmaken
Banken om Bennema State schoonmaken

Wensen Kleinschalig wonen:
Jelmer Bennemaplein belevingsgericht maken.
Deze wens wordt meegenomen in de werkgroep omgevingszorg.
Kinderen meer betrekken bij activiteiten: deze wens vervullen we o.a. door:
11 November: Lampionnenoptocht
Kerstmusical waarin kinderen van de basisschool optreden.
Kinderkoor etc.
Daarnaast werken we steeds meer samen met de scholen en BSO van Hurdegaryp. Kinderen
doen mee met de activiteiten, fit, pannenkoeken dag en kinderen betrekken bij de Open Dag
etc.

Wensen bewoners Kleinschalig wonen
Onderstaande wensen zijn vervuld of worden binnenkort vervuld, georganiseerd door de
woonbegeleiders uit de woningen:
Dhr. A
Dhr. W
Mevr. F
Mevr. G
Mevr. M
Dhr. Z
Mevr. H
Mevr. C
Mevr V
Woning I

: Graag nog eens op de duofiets
: Graag nog eens de zee weer zien
: Graag eens een middag naar Dokkum
: Graag een middag uit met de woning
: Graag een middag door de Walden rijden
: Dia’s bekijken uit Indië
: Vindt dieren mooi om te aaien, bijvoorbeeld een hond
: Graag piano/orgel spelen
: Graag een ballonvaart maken
: High Tea met de bewoners

De Welzijnscommissie

Wens uit de wensboom: Reisje naar de Zee
Onze Jakob zijn wens aan de wensboom was nog een keer de Zee ruiken en zien.
De heer Wagenaar heeft jaren op zee gevaren en heeft gevist op krab en garnalen.
Om dit te realiseren zijn Griet (zijn vaste vrijwilligster) en ik een middagje met hem naar
Lauwersoog geweest.
De voorpret was al het reizen met het busje. De chauffeur, een geweldige man, heeft een extra
rondje door de haven gemaakt.
Doordat Jakob hoog in de bus zat kon hij de zee erg goed zien.
Zijn duim kwam omhoog en zijn ogen glinsterden.
We troffen het ook erg met het weer, alles zat mee om er een succesverhaal van te maken.
We zijn daar rond gaan lopen met Jakob in de rolstoel en hem op verschillende dingen gewezen,
de vissersboten kwamen af en aan.
Er waren allemaal activiteiten in de haven aan de gang, dingen die voor de heer. bekend
voorkwamen.
We hebben hem zo neergezet dat hij naar de haven kon kijken en alles verwerken kon.
Daar is die ene mooie foto ook van genomen; dat moment.
Toen was het tijd om een visje te eten. We hadden zijn bestek en beker mee.
Hij smulde en alles was in een mum van tijd op.
Hierna hebben we nog een tijdje rondgelopen en nog gekeken bij een standplaats waar een
vissersboot werd schoongemaakt.
We hebben deze middag afgesloten met een heerlijk ijsje.
Een erg grappig moment was toen Jakob ons busje weer zag om ons naar huis te brengen, hij
erg zwaaide en riep jajaja…
Er is een tijd van genieten, maar ook een tijd om weer terug te gaan naar je eigen veilig haven.
Groeten van Griet Postma en Anneke Tiemersma.

Gedicht door Folkje Koster
“Mijn schild ende betrouwen”
skylpad Stoffel is by ’t koar
sjonge kin hy as gjin oar
hip hop en psalmen
Stoffel hearre jo altyd galmjen
Stoffel is in countertenoar
en hat dêrmei in streepke foar
alle solo’s binne foar him
hy sjongt noait de twadde stim
men draacht him altiten op hannen
de froulju likefolle as de mannen
yn it skoft kriget er kofje mei in grúske
en mei er as earste nei it húske
Stoffel hat ien favorite hit
dy’t de dirigint dan ek elke repetysje sjonge lit
it is it sechsde kûplet fan ús folksliet
wêrfan’t de titel boppe dit gedicht stiet

Onze adverteerders!

Vrijwilligerswerk Bennema State uitgelicht: Greetje Feitsma
In 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. Hebt u zelf ook belangstelling of hebt 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.nl
Uitgelicht: voorlezen / bibliotheek / cliëntenraad
Elke donderdagochtend wordt er voorgelezen in het dagcentrum door Greetje Feitsma.
Daarnaast bemant Greetje de bibliotheek en is zij voorzitter van de cliëntenraad.
1) Hoe lang ben je al vrijwilliger binnen Bennema State?
In het voorjaar van 2015 ben ik begonnen als vrijwilliger in de bibliotheek van Bennema
State; dat doe ik om de beurt met Lies om de twee weken. Rond dezelfde tijd ben ik op
donderdagmorgen gaan voorlezen in het Dagcentrum. Maar eigenlijk was ik daarvoor ook
al actief als vrijwilliger, want ik heb van 2010 tot 2016 in het bestuur van de Vrienden
van Bennema State gezeten. Dus ben ik al vanaf 2010 actief op de Open Dag. Daar kunt u
mij vinden bij de grabbelton en het touwtje trekken.
In 2016 ben ik gevraagd om lid van de cliëntenraad te worden als vertegenwoordiger van
de vrijwilligers en dat doe ik vanaf voorjaar 2017. Omdat de voorzitter graag wilde
stoppen met dat werk en niemand stond te trappelen, heb ik die taak op mij genomen en
dat ligt mij wel. Maar ik vind wel dat ik nog heel veel moet leren over wat er allemaal
speelt in de organisatie van Bennema State.

2) Wat is de reden voor jou geweest om vrijwilligerswerk te gaan doen?
In de zomer van 2014 ben ik met pensioen gegaan, maar ik wil heel graag een beetje
nuttig zijn in de maatschappij en vooral “onder de mensen” blijven. Omdat ik al een
beetje “thuis” op Bennema State dankzij het bestuurswerk in de Vrienden van BS, was het
logisch om daar vrijwilligerswerk te zoeken.
In mijn werk in het onderwijs was ik altijd met jonge mensen / pubers bezig, die het
grootste deel van hun leven nog voor zich hadden. Nu ga ik met oudere mensen om, die
het grootste deel van hun leven achter zich hebben liggen. Ik vind beide groepen heel
boeiend!

3) Kun je vertellen wat jou werk inhoud?
In de bibliotheek help ik mensen met het uitzoeken van leesboeken en zorg dat de
kasten op orde blijven.

Bij het voorlezen probeer ik verhalen te vinden die de mensen boeiend vinden en waarin
ze iets van hun eigen levenservaringen herkennen. Zo blijken boeken over de tweede
wereldoorlog en de watersnoodramp favoriet.
In de cliëntenraad worden we geacht te beoordelen of alles goed reilt en zeilt op
Bennema State en zowel bewoners als werknemers als vrijwilligers het goed naar hun zin
hebben. Dat vind ik het moeilijkste deel van mijn vrijwilligerswerk, want ik weet lang niet
alles. Dus ik hoop dat iedereen mij zo goed mogelijk op de hoogte wil houden van de
dingen die goed gaan, maar ook van wat er nog verbeterd kan en moet worden.

4) Wat is voor jou belangrijk in het werk wat je doet?
Dat ik de mensen er een plezier mee doe! En dat ik er zelf ook plezier in heb.

5) Wat heb jij nodig om je werk goed te kunnen doen?
Mensen! Nou ben ik niet zo’n prater, maar ik wil wel graag merken of ik de mensen echt
een plezier doe met mijn activiteiten. Als ik b.v. merk dat er verhalen loskomen naar
aanleiding van een boek dat ik voorlees, dan doet mij dat erg goed.

6) Zou je ook nog wel eens wat anders willen doen aan vrijwilligerswerk binnen Bennema
State?
Tja, ik denk dat ik al heel verschillende activiteiten doe op Bennema State. En dan heb ik
nog niet eens genoemd dat ik het hele jaar door tasjes naai van oude paraplu’s, die
verkocht worden op de Open Dag van BS. Dus een vaste activiteit moet er maar niet meer
bij, maar ik zou het wel eens leuk vinden om een keer een uitje van de bewoners mee te
maken. Ook om als voorzitter van de cliëntenraad te leren wat daar allemaal bij komt
kijken.

Op pad met miMakker Joris (46)

( 46 )

De speelgoedkat
Mevrouw staat in de deuropening als ze Joris ziet aankomen. Hij wordt met een
brede glimlach ontvangen en wordt door mevrouw op een mooie luie stoel
gewezen. Als ze beide plaats nemen valt Joris zijn oog op een kat die in een
handdoek gewikkeld op de punt van het bed ligt.
Als hij er op wijst begint mevrouw te lachen en ze begint te vertellen over de kat.
“Hij heeft al een ander plekje voor als ik er niet meer ben”.
Joris kijkt haar vragend aan en mevrouw gaat verder met de woorden:“Ja ik ben
niet meer de jongste”. Joris glimlacht en mevrouw doet mee.
Samen aaien ze de kat en daarna gaat mevrouw verder met haar verhaal. “Hij
beweegt niet en zegt ook niets, maar ja dat is wel rustig”.
“Ja hij kan wel miauwen en bewegen maar dan moet er een batterij in”.
Samen bekijken ze de kat eens goed en ze kijken elkaar met pretogen aan.
“Mijn zoon heeft er eens batterijen in gedaan maar toen miauwde hij de hele
dag, nou na 17 keer was ik er flauw van”. Samen lachten ze hier smakelijk om
en Joris beaamde dat de rust ook wel prettig is.
Joris schiet een liedje door het hoofd en als hij het inzet doet mevrouw direct
vrolijk mee. “De kat van ome Willem is op reis geweest, op reis geweest, op reis
geweest de kat van ome Willem is op reis geweest waar ging hij dan naar toe”.
Na het lied volgde de vraag waar ging hij nu naar toe. Samen bedenken ze
plekjes waar bij ze natuurlijk ook weer een liedje bij zingen. Zoals “in Den Haag
daar woont een graaf” en “Berend Botje ging uit varen”. Na nog een paar liedjes
begint mevrouw vrolijk nog een paar verhalen over de kat te vertellen. Ze zien
het voor zich gebeuren en lachen er smakelijk om. Nog een lied tot slot over de
meitiid waarna ze afscheid nemen.
Hij met een buiging met de pet in de hand. Mevrouw zwaait hem vrolijk uit en
zegt “Kom maar gauw weer eens langs, we kunnen altijd zo lachen, gezellig”.

Van de Stichting Vrienden van Bennema State
Beste mensen,
Deze zomer hebben we van de opbrengst van de Open Dag van vorig jaar drie iPads gekocht
voor de bewoners van kleinschalig wonen. Deze iPads worden gebruikt om samen met de
bewoners naar muziek te luisteren, foto’s te bekijken en herinneringen op te halen.
Op 12 juli jl. overhandigden Lieuwe Feenstra en Abel Stuut namens de Vrienden van Bennema
State de iPads aan Liesan Hoving die het gebruik van de iPads coördineert.
En nu zit de Open Dag van 2018 er ook al weer op. Afgelopen
zaterdag organiseerden wij samen met ruim 30 vrijwilligers
en medewerkers van Bennema State de jaarlijkse Open Dag.
De eerste vrijwilligers waren al vroeg aanwezig om beslag te
maken voor de pannenkoeken en pannenkoeken te bakken
voor de bewoners van kleinschalig wonen en voor de
bezoekers van de Open Dag. Dat kon gelukkig weer in de tent
op het voorterrein. Vorig jaar was dat in verband met de
storm niet mogelijk en stonden ergens achter in de garage te
bakken.
Om 9.00 uur hesen voorzitter Lieuwe Feenstra en Klaas
Reitsma de vlag en om 10.00 uur gingen de deuren open. Het
was direct al gezellig druk. Op de rommel- en boekenmarkt
werden goede zaken gedaan.

De bakkerskraam deed goede zaken en ook de bloemstukjes gingen als warme broodjes over de
toonbank. De ‘bloemendames’ waren voor 15.00 uur al compleet uitverkocht.

Nieuw was dit jaar de hulp van een aantal schoolkinderen. Zij verkochten o.a. lootjes voor het
rad van fortuin, hielpen mee bij de rozenboom en bij de verkoop van speelgoed en spelletjes.
Geweldig jongens en meisjes!

De “kaartendames” verkochten hun zelfgemaakte kaarten en de handel liep uitstekend! Ze
verkochten aanzienlijk meer dan vorig jaar.
Voor sokken, poncho’s, tasjes, babycadeautjes en allerlei ander handwerk kon men terecht bij
twee kramen. Beide deden goede zaken. De naam van de pop die geraden moest worden was
Benthe.
De Amerikaanse verloting werd gewonnen door Henny Bouma Zij won een prachtige mand met
boodschappen.
De catering was weer in handen van Roelfke Borger. Met de kar kwam zij langs en voorzag alle
vrijwilligers van koffie/thee, broodjes, soep en fris. Gasten konden terecht in het restaurant waar
zij door twee vrijwilligers werden bediend.
De vrolijke noot werd verzorgd door shantykoor “Aan Lager Wal” onder leiding van Gebbien
Braam. Zij traden eerst op bij kleinschalig wonen en later in de Stateseal. Op beide plaatsen
hebben de bewoners en gasten genoten.
De totale opbrengst van de Open Dag is € 4.635 bruto. Dat betekent dat gemaakte kosten nog
verrekend moeten worden. Maar het is sowieso een prachtig bedrag. Hiervan worden 11
themakoffers van ‘Dat wie doe sa’ aangeschaft.
Een voorwerp, een gevoel of een geluid kan je iets doen herinneren uit lang vervlogen tijden. Bij
die herinneringen horen vaak mooie verhalen. Om die verhalen heeft de Afûk themakoffers
ontwikkeld voor activiteiten in de ouderenzorg. De koffers bieden herkenbaar materiaal van
vroeger en doen een beroep op herinneringen aan vroeger.
De thema’s zijn o.a.: schooltijd, eten en drinken, handwerk en mode, elfstedentocht, muziek en
toneel. In elke koffer zitten minimaal 10 verschillende materialen passend bij het thema,
aangevuld met twee boeken en een set van 10 foto/praatplaten. Verder is er een instructiekaart
en gesprekstips en een aantal gespreksvragen over het thema om het gesprek op gang te
helpen. De themakist “Skoalletiid” is onder andere gevuld met een telraam, afbeeldingen van
schoolplaten, een kroontjespen. Wij denken dat de bewoners van Bennema State hier veel aan
kunnen hebben.
Bij deze willen wij alle vrijwilligers, shantykoor ‘Aan Lager Wal’, de medewerkers van Bennema
State en onze sponsoren waaronder Abe Hijma, Albert Heijn Gytsjerk en Poiesz Hurdegaryp van
hartelijk danken voor hun inzet en bijdragen. Het was geweldig!
Tenslotte kunnen we u nog melden dat we als Vrienden van Bennema State op 22 november a.s.
de bewoners van kleinschalig wonen een optreden van ‘Tetje van Toen’ aanbieden. Maar
natuurlijk zijn andere bewoners ook van harte welkom. Zoals de naam van de voorstelling
‘Zingen met Tetje’ al doet vermoeden wordt er veel gezongen.
Het bestuur

Âlderwetsk Frysk recept: Fryske witlofstamppot
Ingrediënten
- 1 kilo geschilde aardappelen
- 1 kilo witlof
- 1 bekertje crème fraîche (= 125 ml)
- 1 kruidenbouillontablet
- peper en zout
- nootmuskaat
- geraspte Friese nagelkaas
- boter
Bereiding
Schil de aardappelen en snijd die in stukken.
Maak de witlofstruikjes schoon, was ze, laat ze uitlekken en snijd ze in grove stukken.
Kook de aardappelen in licht gezouten water gaar.
Stamp de aardappelen fijn met een pureestamper.
Smelt een klontje boter in een diepe koekenpan en voeg de grofgesneden witlof toe.
Verkruimel het kruidenbouillontablet erboven.
Laat het geheel op laag vuur in ca. 20 minuten gaar stoven.
Voeg daarna de crème fraîche en wat peper, zout en nootmuskaat naar smaak toe.
Meng alles goed door elkaar. Voeg hierna de puree toe en vermeng weer alles.
Doe de inhoud van de pan over in een vuurvaste ovenschaal.
Bestrooi het geheel met de geraspte nagelkaas.
Leg er hier en daar klontjes boter op en laat het gerecht in een warme oven of onder een
voorverwarmde grill een lichtbruin korstje krijgen.
Lekker met gerookte zalm, varkenslappen of zelfs een gehaktbal.
Ook kunt u gebakken hamreepjes aan het gerecht toevoegen.

Word donateur!
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

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

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 Tytsjerksteradiel, 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 is 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 een medewerker van het Dagcentrum. Inmiddels is de
zomerperiode met de vakanties van medewerkers en vrijwilligers
achter de rug en gaan we weer van start met de vaste activiteiten.
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 zo elkaar te leren kennen.
Spelmiddag
Iedere maandagmiddag is het spelmiddag en iedere 3e maandag van de maand hebben we een
kleine bingo. Entree van de kleine bingo is € 1,50.
Plaats: Dagcentrum
tijd : 14.30
Zangkoor
Iedere 2e en 4e dinsdagmiddag van de maand repeteert 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 of
meedoen.
Plaats: Stateseal
tijd : 14.00
Muziekmiddag op het Jelmer Bennemaplein
Iedere 4e dinsdag is er een muziekmiddag op het Jelmer
Bennemaplein.
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.
Heeft 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.
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 x 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.
Plaats: Stateseal
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
Gedachtenis dienst
1 of 2x per jaar is er een gedachtenis dienst. 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

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.
Dinsdag 2 oktober: Bingo
De eerste dinsdag van een nieuwe maand dus: BINGO dinsdag.
Nu voor de meeste mensen de vakantie echt voorbij is zijn ook de meeste Bingo
vrijwilligers weer van de partij. Zij zorgen voor een gezellige Bingomiddag en hebben leuke
prijsjes ingekocht. Er is koffie/ thee en na afloop natuurlijk weer een drankje en een hapje.
U bent van harte welkom! De entree is € 3,50.
Plaats: Stateseal
tijd: 14.30 uur
In week 41 is er de thema week Herfst.
In deze week vinden er extra activiteiten plaats, zie daarvoor het
thema programma. We starten deze week op de maandagochtend met
koffie en oranje koek en op vrijdagmiddag is er ter afsluiting muziek
tijdens het noflik oerke.
Dinsdag 9 oktober: Verkoop Rene Pama en Gero footwear
Deze maandagochtend is er weer de verkoop van onderkleding door Rene Pama. En Gero footwear
heeft voor u schoenen in diverse maten en modellen.
Plaats: Stateseal
tijd: 9.30 uur
Dinsdag 9 oktober : Stamppotdag
In het kader van de themaweek wordt er dinsdag
tussen de middag stamppot geserveerd zowel op uw
kamer als in het restaurant.
Dinsdag 9 oktober: Bennema koor
Deze dinsdagmiddag repeteert het Bennema koor.
Plaats: Stateseal
tijd: 14.00 uur
Woensdag 10 oktober: Muziekmiddag met de Hellingbazen
Deze woensdagmiddag is er in het kader van de thema week
een gezellige middag met muziek van de Hellingbazen uit
Veenwouden. U bent hiervoor van harte uitgenodigd.
Plaats: Stateseal
tijd: 14.30 uur
Vrijdag 12 oktober: Noflik oerke
Tijdens het noflik oerke, dat wordt omlijst met muziek, is er de afsluiting van de themaweek. Het
Noflik Oerke is deze vrijdagmiddag gratis.
Plaats: Restaurant
tijd: 15.00 uur
Maandag 15 oktober: 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 16 oktober: verkoop Sarah Mode
Op deze dinsdagmorgen kunt u uw garderobe weer aanvullen. U kunt
vrijblijvend komen kijken en passen.
En mocht u tot een koop besluiten dan is er de mogelijkheid tot
betalen met de pin.
Plaats: Stateseal
tijd: 9.30 uur tot 11.30
Dinsdag 16 oktober: Gesprekskring
Op deze middag kunt u deelnemen aan de gesprekskring georganiseerd vanuit de
PKN kerk te Hurdegaryp.
Plaats: Stateseal
tijd: 14.30
Woensdag 17 oktober: Kerkdienst op het Jelmer Bennemaplein
Op deze woensdagmiddag is er weer de belevingsgerichte viering onder leiding van Harry
Nobbe met ondersteuning van vrijwilligers.
Plaats: Jelmer Bennemaplein
tijd: 10.30 uur
Donderdag 18 oktober: koersbal
Deze donderdagmiddag is het weer tijd voor het koersballen.
Vrijwilligster Hannelore staat klaar om u te ontvangen en om het
spel uit te leggen. Ook weet zij hoe je het beste met deze koersballen
kunt gooien. U bent van harte uitgenodigd om te komen, (ook
tijdelijke en/of nieuwe bewoners) en om mee te doen met deze “grillige” activiteit.
Plaats: Dagcentrum
tijd: 14.30 uur
Donderdag 18 oktober: Gedachtenisdienst
Deze donderdagavond is er een gedachtenisdienst. Hierin willen we de mensen die ons de
afgelopen maanden zijn ontvallen herdenken in naam en gedachten.
Plaats: Stateseal
tijd: 19.00 uur
Dinsdag 23 oktober: Bennema koor
Deze dinsdagmiddag repeteert het Bennema koor.
Plaats: Stateseal
tijd: 14.00 uur
Dinsdag 23 oktober: Muziek op het plein
Deze dinsdagmiddag is er weer muziek op het Jelmer Bennema
plein.
Roelie Boekema speelt voor u op haar accordeon en het wordt
vast een gezellige middag met meezing liedjes.
U bent van harte uitgenodigd.
Plaats: Jelmer Bennemaplein
tijd: 14.30 uur
Donderdag 1 november: Pianoconcert
Deze donderdagmiddag kunt u genieten van een klassiek pianoconcert.
Verdere info volgt nog. Entree € 2,00
Plaats: Stateseal
tijd:14.30 uur

Dinsdag 6 november: Bingo
De eerste dinsdag van de slachtmoanne, dus… tijd voor de Bingo. De vrijwilligers staan weer
klaar om u op te halen en te begeleiden deze middag. Wat hen betreft wordt het een gezellige
Bingomiddag en u bent van harte welkom om er bij te zijn.
Er zijn leuke prijzen en er is een hapje met een drankje na afloop. De entree is € 3,50
Plaats: Stateseal
tijd: 14.30 uur
Vrijdag 9 november: Viering Sintmaarten
Vrijdag 10 november zullen we tijdens het noflik oerke aandacht
besteden aan Sintmaarten.
Hoe? Dat is nog een verrassing. Ik zou zeggen,
komt allen naar het noflik oerke. U bent van harte uitgenodigd.
Plaats: Restaurant
tijd: 15.00 uur
Zaterdag 10 november: Accordeon orkest
Deze zaterdag treden voor u op het Accordeon orkest uit Leeuwarden.
U bent van harte uitgenodigd voor deze muzikale middag. Entree € 4,00
Plaats: Stateseal
tijd: 13.00 uur
Dinsdag 13 november: Bennema koor
Deze dinsdagmiddag repeteert het Bennema koor.
Plaats: Stateseal
tijd: 14.00 uur
Woensdag 14 november: Dia middag
Deze middag komt Hieke Joostema en toont ons haar dia’s. De sfeervolle plaatjes
zorgen ongetwijfeld voor een geslaagde middag. Entree € 2,00
Plaats: Stateseal
tijd: 14.30 uur
Donderdag 15 november: koersbal
Deze donderdagmiddag is het weer tijd voor het koersballen.
Vrijwilligster Hannelore staat klaar om u te ontvangen en om het
spel uit te leggen. Ook weet zij hoe je het beste met deze koersballen
kunt gooien. U bent van harte uitgenodigd om te komen, (ook
tijdelijke en/of nieuwe bewoners) en om mee te doen met deze “grillige” activiteit.
Maandag 19 november: 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 20 november: Gesprekskring
Op deze middag kunt u deelnemen aan de gesprekskring georganiseerd vanuit de
PKN kerk te Hurdegaryp.
Plaats: Stateseal
tijd:14.30

Woensdag 21 november: Kerkdienst op het Jelmer Bennemaplein
Op deze woensdag middag is er weer de belevingsgerichte viering onder leiding van Harry
Nobbe met ondersteuning van vrijwilligers.
Plaats: Jelmer Bennemaplein
tijd: 10.30 uur
Donderdag 22 november: Tetje van Toen
Deze middag kunt u genieten van het optreden van Tetje van Toen. Haar programma met
sketches en liedjes uit vroeger tijden staat garant voor een fleurige en gezellige middag.
Deze middag wordt u aangeboden door de Vrienden van Bennema State.
Plaats: Jelmer Bennemaplein
tijd: 14.30 uur
Dinsdag 27 november: Bennema koor
Deze dinsdagmiddag repeteert het Bennema koor.
Plaats: Stateseal
tijd: 14.00 uur
Woensdag 29 november: Verkoop Westerhof mode
Deze morgen kunt u uw wintergarderobe uitbreiden. Westerhofmode komt langs met een
uitgebreide collectie van de nieuwste wintermode. U kunt in alle rust komen kijken, passen en
kopen.
Plaats: Stateseal
tijd: 9.30 uur
Dinsdag 4 december: Bingo
De eerste dinsdag van een nieuwe maand, dus BINGO dinsdag, tevens de laatste van dit jaar.
Alle bingo vrijwilligers zijn weer van de partij.
Zij zorgen voor een gezellige Bingo middag en hebben leuke prijsjes ingekocht
Er is koffie/ thee en na afloop natuurlijk weer een drankje en een hapje.
U bent van harte welkom! De entree is € 3,50.
Plaats: Stateseal
tijd: 14.30 uur
Woensdag 5 december: Viering Sinterklaas
Deze woensdagmiddag vieren we het Sinterklaasfeest.
Hoe dit eruit zal zien daarvan krijgt u nog nadere informatie.
In ieder geval hopen we dat de Sint weer even tijd heeft
om ook Bennema State met een bezoekje te vereren.
U bent in ieder geval van harte uitgenodigd om er
met elkaar een ouderwets gezellige middag van te maken.
Dinsdag 11 december: Muziek op het plein
Deze dinsdagmiddag treed voor u op Twa lud.
We hopen op een gezellig muzikaal samenzijn
Plaats: Jelmer Bennema plein
tijd: 14.30 uur

Donderdag 13 december: Wintermarkt
Deze donderdagmiddag is er weer de jaarlijkse
wintermarkt in Bennema State.
Een gezellige markt in winter/kerstsfeer met een aanbod
van diverse artikelen en natuurlijk warme chocolademelk
en oliebollen. U bent van harte uitgenodigd.
Plaats: Stateseal/restaurant
tijd: 14.00 uur
Maandag 17 december: 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 18 december: Gesprekskring
Op deze middag kunt u deelnemen aan de gesprekskring georganiseerd vanuit de
PKN kerk te Hurdegaryp.
Plaats: Stateseal
tijd: 14.30
Woensdag 19 december: Kerstdienst op het Jelmer Bennemaplein
Op deze woensdag middag is er weer de belevingsgerichte viering onder leiding van Harry
Nobbe met ondersteuning van vrijwilligers.
Deze viering staat in het teken van kerst.
Plaats: Jelmer Bennema plein
tijd: 10.30 uur
Woensdag 19 december: Kerstdiner
Woensdag middag/avond hebben we weer ons traditioneel
hoofdgebouw. U krijgt hiervoor nog een uitnodiging.

kerstdiner voor de bewoners van het

Donderdag 20 december: Kerstdiner
Donderdag middag/avond is er een kerstdiner voor alle
cliënten van de dagbesteding en de aanleunwoningen.
U krijgt hiervoor nog een persoonlijke uitnodiging.
Zaterdag 22 december: Kinderkerstspel
Zoals de afgelopen jaren is er ook op deze zaterdagmiddag de mogelijkheid om te genieten van het
kerstspel van de kinderkerk. Verdere info, zie nieuwsbrief en affiche.
Plaats: Stateseal
Maandag 31 december: Oudejaarsviering met
amusementskoor Haven in sicht
De laatste dag van het jaar. Deze maandagmiddag willen we er
met elkaar een gezellige oudejaarsmiddag van maken.
Dit natuurlijk onder het genot van een drankje en een lekkere
oliebol. Amusementskoor Haven in sicht zorgt hierbij voor
een vrolijke muzikale noot.

U bent allen van harte uitgenodigd om er op deze laatste
middag van het jaar een fijn samenzijn van te maken.
Plaats: Stateseal
tijd: 14.30 uur
Dinsdag 1 januari : Nieuwjaarsdag
De eerste dag van het nieuwe jaar. Geen bingo deze dag. De eerst
volgende keer is 5 februari
Dinsdag 15 januari: Gesprekskring
Op deze middag kunt u deelnemen aan de gesprekskring georganiseerd vanuit de
PKN kerk te Hurdegaryp.
Plaats: Stateseal
tijd:14.30

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/

