Bel gerust met ons: (058) 280 30 30. Of vraag een familielid,
vriend of kennis om voor u te bellen. Onze klantenservice
beantwoordt al uw vragen en vertelt u alles wat u moet
weten. Bijvoorbeeld over de kosten of dat u soms - om te
kunnen wonen in Bennema State - een indicatie nodig
heeft. Op deze indicatie staat hoeveel zorg en
ondersteuning u krijgt. Ook bent u van harte welkom
voor een rondleiding. Voor meer informatie kunt u ook
altijd mailen: klantenservice@znb.nl. Of kijk op onze
website: www.bennemastate.nl.

ZOVEEL
MOGELIJK
JEZELF
ZIJN
U kunt bij Noorderbreedte uzelf zijn, in een periode dat u afhankelijk
bent van zorg. Liefdevolle zorg die we samen met u, uw familie, vrienden
en vrijwilligers vormgeven op een manier die bij u past. Zo weten u en
de mensen om u heen precies waar u aan toe bent. Wij luisteren naar
uw verhaal. Zodat u elke dag bij ons kunt invullen op een manier die u
plezierig vindt. Dat noemen wij: het beste van de zorg.

Bennema State:
geniet van rust
en natuur

Bennema State
Rijksstraatweg 165
9254 DE Hurdegaryp
(0511) 45 79 00
klantenservice@znb.nl

www.bennemastate.nl
Volg ons op Facebook
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U WILT IN
BENNEMA
STATE WONEN:
WAT MOET
U DOEN?

Op www.zorgkaartnederland.nl
leest u de ervaringen van anderen
met Bennema State.

BENNEMA STATE

U krijgt de zorg
die bij u past
Hoeveel zorg u krijgt, hangt af van uw persoonlijke
situatie en indicatie. Waar nodig krijgt u hulp van verschillende deskundigen. Er zijn verzorgenden, verpleegkundigen en een arts die gespecialiseerd is in ouderengeneeskunde. Daarnaast zijn er behandelaars, zoals een
psycholoog en een fysiotherapeut. Bennema State kent
verschillende vormen van wonen en zorg.

“IK LUISTER MIJN
FAVORIETE MUZIEK
VIA MIJN LAPTOP
OF TABLET.”

Een prachtige landelijke omgeving, met weidse natuur en een gezellige
dierenweide. Een fijne plek waar u in alle rust de zorg krijgt die bij u past. En
als u wilt zijn er volop activiteiten om aan mee te doen. Dat vindt u in Bennema
State, een woonzorgcentrum even buiten Hurdegaryp. Van harte welkom!
U kunt bij Bennema State terecht als u zorg
nodig heeft. Bijvoorbeeld als u dementie heeft of
lichamelijk beperkt bent. Als u bij ons komt wonen,
is dat een flinke verandering. We doen er alles aan
om u een warm thuisgevoel te geven. Welke zorg u
ook nodig heeft, wij zijn er voor u.

U kunt bij ons zoveel mogelijk uzelf zijn
U bent de expert. U weet namelijk het beste wat
voor u belangrijk is en wat u wilt en kunt. Wij
luisteren graag naar uw levensverhaal. Wie bent u
en wat was en is voor u belangrijk? Hoe meer we
van u weten, hoe beter we kunnen aansluiten bij
uw wensen.

U kunt doen waar u zich goed bij voelt
Achter Bennema State ligt in een prachtig parkje
met een vijver en een dierenweide. Hier kunt u
heerlijk wandelen en genieten van de natuur. In het
dagcentrum is het gezellig druk en kunt u terecht
voor koffie en een praatje. Daarnaast organiseren
vrijwilligers uit Hurdegaryp en omgeving allerlei
activiteiten. Denk aan films, toneel, modeshows,
biljarten, uitstapjes of bingomiddagen. Elke
zondag is er in de Statesael een kerkdienst. In het
gezamenlijke restaurant kunt u genieten van koffie
en een warme maaltijd. In het winkeltje kunt u
terecht voor dagelijkse boodschappen. Houdt u van
lezen? Dan kunt u een boek lenen in de bibliotheek.

Wonen met zorg: voor zorg en behandeling met
zelfstandigheid
Wonen met zorg past bij u als u lichamelijk beperkt
bent. U woont in een eigen appartement, met een
woon-/slaapkamer, eigen toilet, douche en een
keukenblokje. U kunt hier helemaal uw eigen plek
inrichten. Daarbuiten kunt u altijd, 24 uur per dag,
een beroep doen op onze zorgmedewerkers. U kunt
ook samen met uw partner in Bennema State
wonen, als u beide zorg nodig heeft.
Groepswonen: voor 24-uurszorg en begeleiding
Groepswonen is er voor u als u een vorm van
dementie heeft. U verblijft met nog vijf of zes bewoners in een woning. U heeft een eigen zit-/slaapkamer en een eigen badkamer. Maar ook een gezamenlijke huiskamer die u deelt met andere bewoners.
Als u wilt, kunt u meehelpen met alledaagse klusjes,
zoals was opvouwen of aardappels schillen. U krijgt
24 uur per dag, zeven dagen per week ondersteuning.

Tijdelijk wonen: even ergens anders wonen
U kunt in Bennema State tijdelijk wonen wanneer
het thuis even niet gaat. Bijvoorbeeld omdat u een
poosje extra hulp of zorg nodig heeft. Of omdat de
mensen die u ondersteunen, even rust nodig hebben.

Huren: zelfstandig wonen met zorg in
de buurt
U kunt bij ons een appartement huren als u zichzelf
nog goed kunt redden, maar merkt dat niet alles
meer even gemakkelijk gaat. Huurt u bij Bennema
State, dan heeft u zorg binnen handbereik. In de
brochure “Huren bij Bennema State” en op de
website, leest u hier alles over.

Dagbesteding
Woont u nog zelfstandig en vindt u het leuk andere
mensen te ontmoeten? Of om mee te doen met
activiteiten? Dan is dagbesteding in ons dagcentrum
misschien iets voor u. Er is deskundige begeleiding
aanwezig. Dagbesteding zorgt er ook voor dat uw
mantelzorger even wat tijd voor zichzelf heeft.

U kunt ook thuiszorg krijgen van
Bennema State
Woont u in een aanleunwoning of nog thuis,
maar heeft u hulp nodig met wassen, aankleden
of bijvoorbeeld medicatie toedienen? Dan kunt u
thuiszorg krijgen vanuit Bennema State.

Bennema State is een woonzorgcentrum van Noorderbreedte
Noorderbreedte biedt voornamelijk zorg aan
ouderen in Fryslân. Soms voor even, soms
langer, soms voor altijd. U kunt terecht in een
van onze woonzorgcentra of bij Noorderbreedte
Revalidatie. Ook biedt Noorderbreedte thuiszorg,
dagbesteding en dagbehandeling.

“IK GA NAAR HET DAGCENTRUM VOOR
EEN KOPJE KOFFIE EN DE GEZELLIGHEID.”

Cliëntenraad
Een aantal bewoners, hun familieleden of hun
vertegenwoordigers komen in de cliëntenraad

“MIJN HEIT WOONT
HIER PRETTIG. IK ZIE
HEM BIJNA ELKE DAG.”

samen op voor de belangen van de bewoners.
Zo kunt u, of uw familie meepraten en meedenken
over de zorg en de belangen van cliënten.

Daarbij betrekken we zo veel mogelijk uw familie,
vrienden, kennissen of vrijwilligers die u willen
helpen. Samen zorgen we voor een plezierige en
waardevolle invulling van uw dag. Ook al is het
anders dan thuis en zijn er soms ook verdrietige
momenten.

Vrienden van Bennema State
Stichting Vrienden van Bennema State zorgt
voor leuke extra’s voor bewoners. Zij maken
het mogelijk dat er een dierenweide is en dat
gezamenlijke ruimtes gezellig zijn ingericht.
De stichting heeft een rolstoelbus waarmee ze

“DE DIERENWEIDE IS
ECHT PRACHTIG.”

u kunnen ophalen en wegbrengen als dat nodig
is. Wilt u meer weten of een bijdrage geven aan
de Vrienden van Bennema State? Bel dan met
Bennema State: (0511) 457 900.
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