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Klazien Hoekstra

Voorwoord
Het nieuwe jaar is begonnen en dat is ook te merken. In Bennema State zijn 16 nieuwe
medewerkers, de woon-zorgondersteuners gestart, de buurtkamer is geopend en er wordt een
verbouwing geplant. Al met al een actief begin van het nieuwe jaar!
Graag wil ik u informeren over de zaken die nu spelen.
Financiën
Het financiële jaar 2018 wordt positief afgesloten. Daar zijn we blij mee want dit houdt in dat
de maatregelen die in 2018 zijn genomen om de financiën op orde te brengen ook effectief zijn
geweest. Voor het jaar 2019 is een sluitende begroting opgesteld wat inhoudt dat ook 2019
positief afgesloten kan worden. Het ziekteverzuim is nog steeds te hoog en met alle plannen die
er zijn om de zorg te verbeteren blijft er genoeg uitdaging over om dit allemaal in goed banen
te leiden. De bezetting is stabiel en dat draagt bij aan solide bedrijfsvoering.
Investeren in goede zorg
In 2019 wordt in Bennema State extra energie gestoken in de verdere ontwikkeling van goede
zorg.
In het dagcentrum is een buurtkamer geopend voor een aantal bewoners van de Jelmer en de
Poartes. Deze buurtkamer is een gezamenlijke huiskamer waar bewoners die meer individuele
begeleiding willen gebruiken, of gezelschap zoeken gebruik van maken. Ook biedt deze kamer
de gelegenheid om gezamenlijk in een kleinere setting te eten. Dit draagt direct bij aan de
waardevolle dag van bewoners.
Omdat deze aanpak nieuw is geeft dit iedereen de gelegenheid om de ervaringen met de
buurtkamer te delen en ideeën te ontwikkelen. Vanuit de centrale organisatie wordt ook
ondersteuning geboden om dit goed neer te zetten.
Het uiteindelijke doel is om op elke etage van de Jelmer en de Poartes een dergelijke
buurtkamer realiseren. Hiervoor is reeds een project gestart en de verwachting is dat deze
buurtkamers in de loop van 2019 gerealiseerd worden.
Vrijheid en communicatiemiddelen
Voor het hele pand wordt een nieuw domotica systeem aangeschaft waarbij het uitgangspunt is
dat bewoners van de Jelmer, Poarte en de kleinschalige zorg optimale vrijheid kunnen genieten
en vrij rond kunnen dwalen in en om Bennema State. Dit wordt gerealiseerd door een aanpak
waarbij bewoners, familie medewerkers en vrijwilligers gezamenlijk de zorg dragen voor een
veilige woonomgeving. Geautomatiseerde systemen en de inrichting van het pand en tuin
moeten deze werkwijze ondersteunen. Ook de vervanging van het oproep- en
alarmeringssysteem maken onderdeel uit van deze investering.
Woon-zorg ondersteuners
Noorderbreedte heeft een nieuwe functie, de woon-zorgondersteuner ontwikkeld. Deze
medewerkers maken onderdeel uit van de zorgteams en zijn actief op het vlak van welzijn, eten
en drinken en bieden de helpende hand bij de dagelijks voorkomende handelingen. Deze
nieuwe medewerkers worden als extra medewerkers ingezet bovenop de bestaande formatie. In
de eerste week van januari hebben deze nieuwe medewerkers twee trainingsdagen gehad
waarbij de medewerkers kennis hebben gemaakt met Noorderbreedte en een praktische training

hebben ontvangen om goed beslagen ten ijs te komen. Wij zijn blij met deze ontwikkeling
omdat er zo meer tijd beschikbaar is om de bewoners een waardevolle dag te geven.
In Bennema State zijn 16 woon-zorgondersteuners gestart!
Zelfsturende teams
Doormiddels van een symbolische sleuteloverdracht hebben de teams woning 167 C en Poarte 3
de sleutel van de woning en afdeling in ontvangst genomen. Na een coachingstraject voeren
deze teams zelf regie in het leveren van goede zorg en hebben zo meer invloed op wat er
gebeurt. Zo kunnen de medewerkers beter inspringen op uw individuele zorgbehoeftes.

Met vriendelijke groet,
Bert Renkema en Martijn de Vries

Welzijn en een waardevolle dag
Soms heb je van die momenten, van die kleine uitdagingen die je zo goed kunt gebruiken als een
aanvulling om te komen tot die waardevolle dag.
Mevrouw van kleinschalig wonen had bij ons in het dagcentrum koffie gedronken.
Op de terug weg naar haar kamer hield ze halt bij de balie van het restaurant.
Ik zag haar staan en vroeg of ik haar ergens mee kon helpen.
Nou zei mevrouw, ik heb zin in patat, ik wil wel patat bestellen.
Waarop ik antwoordde, ik ga u helpen, wij gaan voor de patat.
Glinster oogjes en een grote grijns en samen gooiden we alle orde, structuur en de gang van alle
dag aan de kant en gingen in de strijd voor de patat.
Enige tijd later zag ik haar zitten, prinsheerlijk aan een tafeltje in het restaurant achter een bord
patat.
Op mijn vraag of het haar smaakte knikte ze bevestigend.
Daarop vroeg ze, hebben ze hier ook nog soep?
Mevrouw kreeg soep en na afloop ook nog een toetje, waarop ze wel voldaan aan het tafeltje in
slaap viel.
Voor mevrouw een positieve invulling van die waardevolle dag.
Voor mij twee glinster oogjes en een grote grijns.
Sonja

Van de Geestelijke verzorging
Op donderdag 18 oktober 2018 hadden we onze herdenkingsbijeenkomst. Het thema was
“Verweven in leven en dood.” De bewoners die we herdachten zijn overleden in de periode van
oktober 2017 t/m mei 2018. De namen van de overledenen zijn:
11 oktober
Tabe Steringa
82 jaar
14 oktober
Antje Westra – Bottinga
88 jaar
17 oktober
Christiaan Jansen
77 jaar
19 oktober
Renske van de Land – v/d Leest 88 jaar
19 oktober
Geertruida Bazen – Schoute
74 jaar
03 november Jantsje Jellema
77 jaar
24 november Germ Ponne
93 jaar
27 november Nelleke Bakx – Ipema
75 jaar
16 december Gaele Laversma
82 jaar
18 december Geurt van der Horst
82 jaar
19 december Ida Catharina Zantman-Bouwer 69 jaar
20 december Sjoerd van den Berg
83 jaar
3 januari
Herman Oudhof
79 jaar
10 januari
Jan de Meer
88 jaar
10 januari
Ytje Dijkman – van der Werff
84 jaa
5 februari
Aukje Stoker - Piek
83 jaar
12 februari
Jannie de Vries – Timmer
90 jaar
16 februari
Iet Boskma – Boonstra
86 jaar
17 februari
Eelkje Schaap – Hoekstra
90 jaar
5 maart
Pieter Nicolaas Goedemoed
82 jaar
14 maart
Atty van den Berg – van Dijk
93 jaar
16 maart
Aukje Poortinga – Mulder
89 jaar
19 maart
Berend Stok
88 jaar
29 maart
Trijntje van Smeden – Jonkman 86 jaar
2 april
Saakje Ruisch
86 jaar
6 april
Rudy Haertlein
87 jaar
16 april
Bram Nijp
84 jaar
16 april
Anneke Brouwer – de Haan
80 jaar
21 april
Roelof Tuinstra
63 jaar
6 mei
Baukje de Jong – van der Zwaag 86 jaar
7 mei
Johannes de Boer
83 jaar
12 mei
Ienskje Dijkstra – Tilma
86 jaar
13 mei
Reina Smith
78 jaar
16 mei
Hinke Herder – van der Hoek
89 jaar
In de herdenking was er ruimte voor liederen, muziek, kijken naar de bloemschikking en de
gedenktafel en het beluisteren van toepasselijke teksten. Bij de bloemschikking verwijzen de
verschillende bloemen symbolisch naar wat ons in het leven raakt. Hoe leven en dood met
elkaar verweven zijn.

Verweven in leven en dood.
In het bloemstuk de verwevenheid tussen het dode materiaal en de bloemen.
De dood en het leven, hoe moeilijk ook, ze horen bij
elkaar als dag en nacht, als zomer en winter.
De rode roos vertaald onze liefde voor hen die we
missen.
De chrysanten staan voor de gedachtenis aan dierbare
zielen.
De lichte rozen verwoorden de herinneringen.
Herinneringen die kunnen bloeien.
Die kunnen zijn als troost in het verdriet.
Herinneringen die evenals de dood met ons verder
gaan.
Verweven met ons leven.
Het licht van de kaars, symbool voor de warmte van het
samenzijn.

Dat
deze avond en dit samenzijn als een
troostende hand mag wezen, als een arm om
ons heen.
Bij de ingang van de Stateseal stond een
gedenktafel. Hier konden nabestaanden een
aandenken, een foto of tekst neerzetten. Eén
van de teksten ging over vader, werd ook voorgelezen.

We hebben in de maand december het kerstfeest mogen vieren in
het huis met medewerking van het dagcentrum, beeldend
therapeut Carine, veel vrijwilligers, de bijbelclub Gerda Schraa en
muzikale ondersteuning met accordeon. Het “Kerst voor allen”
werd vooral vrolijk gevierd door het zingen van bekende
kerstliederen. We gingen de zaal niet uit zonder een presentje! Ook
dit jaar werd weer zo’n 50-tal tekeningen bij de receptie ingeleverd.
De prijsjes worden in het nieuwe jaar uitgedeeld.

Het Bennemakoor was op 19 december te gast op het Bennemaplein en zorgde voor een vrolijk
kerstfeest met de bewoners van de woningen A t/m J. In het centrum van de belangstelling
stond de kerststal. Verschillende figuren stond daar opgesteld om iets te vertellen over de
geboorte van Jezus.

Het Bennamakoor o.l.v. Harry Maring zong een zestal liederen, waarbij meestal meegezongen
kon worden door de bewoners!
Voor alle bewoners, zorgmedewerkers vrijwilligers, het volgende winterplaatje:

Jubilarissen
8 november was Jannie Eefting - Leijstra, werkzaam als verzorgende van de Poarte 3, 25 jaar in
dienst.
4 december was Jellie van der Wal, voorheen werkzaam in het dagcentrum, 40 jaar in dienst.
Jubilarissen: Van harte gefeliciteerd!

Jubileum en afscheid Jellie van der Wal
Woensdag 24 oktober 2018 ‘s morgens “koffietijd!” ‘t Was zo
spannend! “Het zit d’r op!” Afscheid van mijn werkzame leven.
Om gezondheidsreden ben ik gestopt met werken. En toch bij
Bennema State 40 jaar jubileum! Reden dus dit te vieren. Bedankt
allemaal voor de lieve woorden, je aanwezigheid, de cadeau’s,
prachtige bloemen, een fles wijn en nootjes, een schilderijtje, een
tas, en dan de plaid. Ik zit er, als de kou komt, lekker warm bij! Dank
jullie wel dames van “de Iverige hannen.“ (Er zijn op de
woensdagmorgen vast nog veel leuke ideeën/ dingen voor
Sinterklaas, ga ook eens kijken bij deze dames in de Stateseal!)
En voor de inhoud van het blik (geld) ga ik een mooi cadeau kopen,
allemaal dank u wel!
In het dagcentrum heb ik een mooi inkijkboek van: “5 Jaar
koningspaar” voor u achtergelaten en kunt u nog eens aan mij
denken.
In 1978 kwam ik hier in Bennema State werken. Het was er anders
dan nu. Van Welzijn of een koffiekamer hadden we nog nooit
gehoord. Kamers hadden koud water en centraal op de gang een
warm waterpunt. Het bed was een opklapbaar eenpersoonsbed, en
erg laag. We hadden geen incontinentiemateriaal, dus veel bed
verschonen en wassen! Lange tijd op het werk aanwezig( zeven uur
tot halfzes). Wel gezellig met elkaar, erg relaxt. Men ging als je
vijfenzestig was al naar een bejaardenhuis! Samen aardappels pitten,
groente schoonmaken, klusjes doen. Er werd in het huis, de keuken,
gekookt.
Er was een zusterhuis aan de linkerkant als je voor Bennema State staat (met gezicht naar
hoofdingang). De eerste winter was erg streng hoge sneeuwduinen wel twee meter soms. En ik
woonde toen in de duplexwoning in Noordbergum. Mijn straat lag vol maar de grote weg tussen
Noordbergum en Hardegarijp, was schoongewaaid. Collega’s die vrij waren( 10 dagen werken en
vier vrij) konden niet komen omdat ze ingesneeuwd waren… Ik ging met mijn weekendtas en”
klunend” naar de grote weg. Daar stond de directeur dhr. Brand met de auto op me te wachten
en gingen wij naar Bennema State. En kon ik werken en slapen tot de sneeuw plus de duinen
waren verdwenen. En kwamen de anderen weer en gingen aan het werk. En kregen de mensen
toch hun verzorging.

De eerste jaren heb ik zorg gewerkt en een tijdje gedeeld zorg en dagbesteding, de laatste
jaren in dagcentrum/dagbesteding. En zie
terug op een heel goede tijd.
Samen met collega’s en oud collega’s van
dagcentrum, heb ik nog eens gezellig
bijgepraat over die tijd tijdens het etentje.
Ik wens een ieder toe veel liefde, gezondheid,
wijsheid en kracht. En bidt u toe dat de Heer u
mag helpen waar u ook bent, op uw kamer of
aan het werk. Dat we mogen vertrouwen op
Hem.
Dank u wel!!

Hartelijke groet,
Jellie van der Wal

Poarte 3: Zelfsturend na het Sleutelgesprek
Noorderbreedte heeft ervoor gekozen om te gaan werken met zelfsturende teams. Wij zijn in
oktober 2016 begonnen als koploperteam. Zorgkwaliteiten en taken werden inzichtelijk
gemaakt.
13 december was het sleutelgesprek. Symbolisch hebben wij een sleutel gemaakt als teken dat
we nu zelf verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit van zorg. Disciplines, cliëntenraad,
teamleiders en ook de regiomanager waren aanwezig.

Het afdelingskwaliteitsplan van Poarte 3 werd gepresenteerd als volgt:
Het bieden van een waardevolle dag aan de hand van het Noorderbreedte zorgmodel:
Relatie
Omgeving
Dag invulling
Gevolgen van de ziekte
Waar zijn we trots op? Wat moeten we nog
ontwikkelen? En welke acties gaan we nog
ondernemen?
Wij presenteerden verder:
Visie van Poarte 3
Organisatie afspraken
Teamontwikkeling
Teamrollen (bijvoorbeeld: werkgroepen, bestellingen, stagiaires begeleiden, financieren,
roosteren, innovatie, ondernemingsraad)
 Samenwerking disciplines
 Friese leerplein: Even een leuk weetje: Poarte 3 scoort het hoogst in Bennema State.





We hebben deze middag met zijn allen gesproken op wat voor manier we de bewoners van
Poarte 3 een voor hen zo waardevol mogelijke dag kunnen bezorgen. We beseffen dat wij dat
niet alleen kunnen. Hierbij hebben we de hulp nodig van familie en vrijwilligers.

En profile: Rozda van Kempen
1. Wat voor werk doe je in Bennema State:
Ik werk in de zorg als verzorgende – IG op Poarte 3.
2. Waar woon je :
in Leeuwarden.
3. Hoe ziet je gezinssituatie er uit:
ik woon samen met mijn vriend en onze hond.
4. Wat zijn je hobby’s:
5. Heb je huisdieren:
Ja een hond.
6. Wat is je favoriete internetsite:
Facebook.
7. Waar heb je hekel aan:
ik heb een hekel aan egoïstische mensen & ruzie.
8. Wat is je favoriete gerecht:
Lasagne.
9. Welke jaargetijde heeft je voorkeur en waarom:
De zomer
10. Wat wilde je vroeger worden:
Verpleegkundige.
11. Wat ga je het liefste heen op vakantie:
Kroatië.
12. Wat is je favoriete televisieprogramma:
Goede tijden slechte tijden.
13. Stel, je wint 1 miljoen euro. Wat ga je er mee doen:
Een huis kopen.
14. Naar wat voor muziek luister je het liefst:
Ik hou van heel veel soorten muziek.
15. Lees je graag en zo ja wat:
Ik lees zo nu en dan eens een boek. Ik vind waargebeurde verhalen altijd wel leuk.
16. Heb je tips voor de BennemaNijs:
Nee
17. Wie mag de volgende en Profile invullen:
Tineke v/d Bijl- Smit
18. Heb je een leuke foto van jezelf die je met ons wil delen

Desember 2018 yn Bennema State
Mar it begûn foar ús mids augustus dit jier. Doe kaam myn man, Durk Nouta, te wenjen yn
Poarte 3 app. 315. Ûnwennich en der as in bern tsjinoan sjen, foar ús beiden. Hertlijk waarden
wy opfongen troch Henderika. Folle wurde ferteld, en… “as der wat is… belje hear!” Dat ha ik
ym de earen knope en faak oan de bel lutsen.
Al mei in pear wike in rûntsje mei deskundigen en freegje en lústerje. Dat wie in goeie start. It
wennen en wenjen duorre langer, fan beide kanten, just fanwege de afasy fan Durk.
Kommunikaasje wie hiel moeilik, mar omdat ik der alle dagen bin, bin ik de helpende hân.
En no dus al hast oan it ein fan de
desembermoanne, Sinterklaas ha we fierd,
ik stie te sjen hoe as de froulju dit sa goed
organisearre ha. Wat in prachtig feest. Ja
wier alle minsken dy’t der wienen krigen in
hân fan de goedhillege man. Dat waard op
priis steld.
Nei Sinterklaas op nei de kryst, in drokke
tiid foar elts en foar oaren ferwachtingsfol. Advent.
Om ’t foar ús de earste kear is om it mei te meitsjen en net
wit fan ôfspraken, bea ik oan om “ús gong” wat yn de
krystsfear te bringen. Yn oerliz mei it team ha 2 froulje en
ik wat fersierd.
Ik ha ek frege as it kryststaltsje, wat myn man makke hat
16 jier lyn doe ’t de earste beppesizzer berne is, as dy der
ek stean mocht op de gong. Dat fûnen se prachtig. En
Durk en ik ek. Mei safolle leafde en oandacht hat Durk it
ynrjochte. Hy wist presies hoe alles stean moast.
Sa oan de ein fan it jierkin ik toch yn tankberheid werom
sjen, ferwurking is der noch en dat we apart wenje is in
hurd gelach, mar it helpt as wy mei inoar en ik bedoel dan
mei namme it team fan Poarte 3 en wy as bewenners ús
der troch hinne slaan.

Ik tink dat wannear jim dit lêze al in eintsje yn 2019 op gien binne, dochs “FREDE EN ALLE
GOEDS” soks jild foar alle dagen…
Mei in freonlike groet,
Afke Nouta – Douma

Nieuws van de pedicure
Medisch pedicure Bennema State, Jolanda Veenstra
Het is weer zo ver, tijd voor een artikel in het Bennema Nijs. Het jaar 2018 ligt alweer achter
ons. Wat is het jaar snel gegaan en wat is er weer veel gebeurd. Ik wens iedereen een
voorspoedig 2019. Ik heb een artikel dat gaat over voetproblemen die hun oorsprong vinden in
de kindertijd of aangeboren. Misschien herkent u aantal problemen of kunt u mensen helpen
problemen te voorkomen omdat u ze heeft gelezen in dit artikel.
Vele voetproblemen bij volwassenen vinden hun oorsprong in de kindertijd of zijn aangeboren.
Regelmatig professionele aandacht en goede voetverzorging kan de kans op deze problemen op
latere leeftijd verkleinen. Het negeren van een ongezonde voet kan klachten in andere delen
van het lichaam veroorzaken, zoals in de benen en de rug. Tevens kan het
persoonlijkheidsproblemen geven. Bijvoorbeeld een kind met moeilijke voeten, kan daardoor
een vreemd looppatroon hebben en zal dan ook een opmerkelijke houding krijgen. Een kind kan
daardoor verlegen en introvert worden en zal het aangaan van sportieve activiteiten vermijden.
Het consulteren van een podotherapeut, pedicure en medische specialisten kan vaak problemen
voorkomen en opheffen.
Baby voeten
De menselijke voet (één van de meest gecompliceerde delen van het lichaam) bestaat uit 28
botjes en wordt gecompleteerd door banden, spieren, bloedvaten en zenuwen.
Na de geboorte zijn nog niet alle botstructuren in de voet volledig ontwikkeld zoals bij een
volwassen voet het geval is. Tevens werken de voet- en beenspieren niet optimaal omdat hun
aanhechting nog niet stevig is aan het nog niet volledig ontwikkelde voetskelet. De kindervoet
kan dus niet vergeleken worden met een volwassen voet.
De voetjes van een zuigeling hebben vaak een platte vorm doordat er onder de gehele voet een
dik vetkussen zit. In de loop van de eerste levensjaren verdwijnt dit vetkussen geleidelijk en
komt de voetboog langzaam tot stand. Een kindervoet groeit snel en bereikt, gedurende het
eerste jaar, bijna de helft van de volwassen voet.
Baby’s trappelen en spelen graag met hun voeten, waarbij ook de spieren zich ontwikkelen die
de voeten voorbereiden op het lopen en dragen van gewicht. Deze bewegingen mogen niet
belemmerd worden door te kleine babypakjes met voetjes eraan, te kleine schoentjes, te strakke
sokjes of te strak ingestopte dekens. Verander ook de positie van de baby regelmatig. Te lang in
één positie liggen, voornamelijk op de buik, kan te veel spanning op voeten en benen geven.
De eerste stapjes
Rond het eerste levensjaar zal het kind overgaan tot staan en lopen. Dit proces kan en mag niet
overdreven gestimuleerd worden. Vergelijkingen met andere kinderen zijn misleidend, omdat
die periode kan variëren van 10 tot 18 maanden. Zodra de voet in staat is om het eigen
lichaamsgewicht te dragen zal een kind uit zichzelf gaan staan en lopen. Wanneer de eerste
stapjes binnenshuis plaatsvinden is het niet nodig om het kind schoenen te laten dragen. Het
lopen op blote voeten of op sokjes helpt de voeten en de spieren normaal te groeien en kracht
te ontwikkelen. Als er buitenshuis gestapt gaat worden zullen de babyvoetjes natuurlijk
beschermd moeten worden in lichtgewicht, flexibele schoenen die gemaakt zijn van natuurlijke
materialen.
De groei

Als een kind de voeten belast, zien we geleidelijk een verandering in de stand van de voeten en
benen. Eerst staan de voeten uit elkaar met de benen in O-stand om het onzekere voortbewegen
te vergemakkelijken. Rond het tweede jaar kan, soms vrij plotseling, een X-stand van de benen
ontstaan. In de leeftijdsgroep twee tot en met vijf jaar komt een X-stand van de benen vaak
voor. Meestal corrigeert deze stand na het vijfde jaar zich vanzelf. Gebeurt dit niet of niet snel
genoeg, dan is er een behandeling nodig. Daar een kindervoet zich continu ontwikkelt, is het
raadzaam om de schoen- en sokmaten iedere paar maanden te controleren. Het kan nodig zijn
deze te vernieuwen, om zo de voeten de mogelijkheid te geven, goed te groeien.
Groeipijn
Het is bekend dat ongeveer 10% van de kinderen last heeft van groeipijnen. Meestal tussen de 4
en 14 jaar. Tijdens of na een groei-spurt kan het voorkomen dat de spieren korter zijn dan de
botten. “Je zou kunnen zeggen dat de botten sneller groeien dan de spieren”. Dit resulteert vaak
tot (tijdelijk) spierverkortingen. Het zijn soms vervelende klachten maar daar groeien ze weer
overheen.
Schoenen
Bij kinderen die nog niet lopen of hiermee net beginnen, is aan te raden om, ruime/soepele
schoenen te laten dragen. Op het moment dat ze echt gaan lopen dienen de schoenen aan
bepaalde eisen te voldoen:


Een stevig goed omsloten contrefort (hielpartij);



Hoge wreefsluiting, om schuiven in de schoen te voorkomen;



1 cm lengtetoegift, voor de groei en afwikkeling van de voet;



Juiste breedte;



Geen hak of een lage brede hak;



Een buigzame loopzool, voor de afwikkeling van de voet. Bij voorkeur rubber met profiel,
dit geeft meer schokdemping en zorgt ook voor meer grip met de ondergrond.

Advies voor ouders
Lopen is de beste voettraining. Op blote voeten lopen is een goede activiteit, alhoewel het
lopen op vuil en erg ongelijk terrein natuurlijk risico’s met zich meebrengt t.a.v. het oplopen van
wondjes en verzwikkingen. In deze omstandigheden is het raadzaam schoenen te dragen.
Kinderen geven niet altijd aan wanneer zij pijn hebben. Vaak geeft een plotseling veranderd
looppatroon aan dat uw kind naar een pijn loopt. Let dus altijd goed op het gaan van uw kind en
neem bij aanhoudende problemen contact op met uw huisarts. Wanneer kinderen voetpijn
aangeven, verzinnen ze dit meestal niet. Neem het serieus en houdt in de gaten wanneer, waar
en hoeveel pijn er is. Ook hier: neem bij aanhoudende klachten contact op met een professional.
Podotherapeut
Alleen indien het kind veel valt of klaagt over pijn in de voeten of benen is er reden tot een
onderzoek.
Het voert te ver om alle mogelijke afwijkingen te beschrijven. Enkele afwijkingen verdwijnen
spontaan, andere vragen om specifieke hulpmiddelen of behandeling. Aangeboren afwijkingen
kunnen, indien tijdig herkend, door behandeling geheel of gedeeltelijk herstellen. Een verkeerde

voetstand kan ontstaan als gevolg van standsafwijkingen van de knieën en/of heupen. Bij het
uitgebreide voetonderzoek zullen ook de knie- en heupstand worden bekeken.
Hoewel veel voetproblemen ontstaan door blessures, vergroeiingen, ziekte of aangeboren
afwijkingen, zal slecht schoeisel de dan al aanwezige factoren verergeren.
Medische Pedicure
Na het onderzoek bij een Podotherapeut kan het kind worden doorverwezen naar medisch
pedicure. In overleg met de ouders en podotherapeut zal er een behandelplan worden gemaakt.
(Bron:rondompodotherapeuten.nl)
Na het lezen van het artikel kan het zijn dat u vragen heeft of een afspraak wilt maken. Dit kan
natuurlijk altijd. Per telefoon of mail. Ik hoop u allen binnenkort weer te zien.
Jolanda Veenstra, Medisch Pedicure Bennema State
Telefoon:06 – 139 042 84
Mail: jolandaveenstrawels@hotmail.com

Bennema State – Website
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!

Van het dagcentrum

Uitgelicht
Het nieuwe werken en de Buurtkamer
Vernieuwde opzet dagcentrum en medewerkers dagcentrum.
Ontwikkelingen binnen de zorg en de visie daarop vragen om een hernieuwde opzet van het
dagcentrum en een andere werkwijze van de medewerkers.
Ons is de ruimte gegeven om een plan te schrijven vanuit de visie Noorderbreedte om een
nieuwe draai te geven aan de opzet van het dagcentrum.
Als team hebben we gekeken naar de diverse aspecten die mee spelen in alle veranderingen
rondom de verpleeghuiszorg en de nieuw te bouwen buurtkamers. We spreken voortaan niet
meer van medewerker dagcentrum maar van welzijnsmedewerker. We zullen een jaar van
reuring, verbouwingen en nieuwe projecten moeten overbruggen voordat de definitieve
herinrichting van Bennema is gerealiseerd. Met name de communicatie zal een grote rol gaan
spelen om te komen tot ‘samen denken, samen doen’.
Uitgangspunt: Voor iedereen een waardevolle dag, we doen het samen
Onze visie :
 Bewoner en zijn behoefte staan centraal.
 Vanuit onze professie inspelen op de persoonlijke behoefte van de bewoner/cliënt,
daarbij kijken we naar behoefte, mogelijkheden en kansen.
 De kracht van samenwerking, samen met en rondom de bewoner staan.
Vanuit het nieuwe werken zien wij onszelf als team welzijn die vanuit hun basis-dagcentrum
meebeweegt met de veranderingen en ophanden zijnde verbouwing. Wij kijken naar onze
professie naar de behoefte van bewoners en medewerkers en zullen hier coachend,
ondersteunend, inspirerend, en soms in of aanvullend aanwezig zijn.
Onze werkplek zal afhankelijk zijn van vraag en behoefte.
Inzet buurkamers /afdelingen
Doel: Binnen de buurtkamer is welzijn de basis voor een waardevolle dag.
Woensdag 23 januari wordt er in de serre van het dagcentrum gestart met de eerste buurtkamer.
Voor een groep van 10 kwetsbare ouderen die extra hulp / aandacht behoeven zal dit de plek
zijn waar zij in een huislijke sfeer samen mogen verblijven.Bij de benadering en ondersteuning
van deze ouderen zal er vanuit welzijn gekeken worden hoe te komen tot een waardevolle dag.
De welzijnsmedewerker kan vanuit zijn professie een ondersteunende/coachende rol bieden en
kan samen met de andere medewerkers binnen de huiskamer vorm geven aan een positief
leefklimaat.
In de loop van 2019 heeft iedere gang zijn eigen buurtkamer. Elke welzijnsmedewerker is
betrokken bij de buurtkamer van zijn eigen gang. Samen moet er gekeken / gezocht worden
naar mogelijkheden om de buurtkamer goed te laten functioneren.

Nieuwe opzet restaurant / Stateseal
Doel: Meer reuring /gezelligheid in het restaurant en Stateseal.
Een uitnodigende plek voor bewoners, familie/bezoekers.
De huidige opzet en werkwijze in en om restaurant/ Stateseal bied meer mogelijkheden dan nu
worden benut.
Nieuwe doelgroep bewoners hebben andere behoeften.
Vanuit welzijn zien wij mogelijkheden om hier veranderingen in te brengen.
Tegelijk met de start van de buurtkamers op woensdag 23 januari, starten we ook met het
koffiedrinken ‘s morgens in de Stateseal van maandag t/m zondag. Ook enkele activiteiten
worden verplaatst naar de Stateseal. In de nieuwsbrief en het weekaffiche kunt u lezen waar u
waarvoor terecht kunt.
Nieuwe invulling dagcentrum
-Het dagcentrum is de uitvalbasis van het team welzijnsmedewerkers.
-Het dagcentrum is de huiselijke plek waar de dagbesteding deelnemers zich thuis voelen.
-Het dagcentrum biedt ruimte voor het organiseren van workshops en kleinschalige activiteiten .
Binnen het nieuwe werken zal ook de functie van het huidige dagcentrum veranderen.
Door de bouw van de buurtkamers zal het dagcentrum aan oppervlakte inleveren.
Wanneer de bouw is gerealiseerd kunnen we kijken naar herinrichting.
Voor als nog zullen we meebewegen op de golven van de ontwikkelingen.
Mocht u vragen hebben kom dan gerust langs, er is altijd wel iemand van ons aanwezig.
Team Welzijn: Petra, Sonja, Astrid en Coby

Nieuwe bandenplakservice voor medewerkers en bewoners van Bennema State
Lekke band?
Geen zorgen. Met de bandenplak service van “ Niemand aan de
Zijlijn” is dat zo weer opgelost.
Hoe werkt het:
1. Lekke band?
2. Neemt contact op met Foeke via de receptie.
3. Hij zorgt er voor dat je band (binnen werktijd) geplakt wordt.
Deze service wordt je aangeboden door :

Vrijwilligersrubriek
In deze 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: koster/koffieschenker
Elke zondag is er ‘s middags een kerkdienst in Bennema State. Tijdens de kerkdienst is er altijd
een koster aanwezig, maar ook koffieschenkers voor na de kerkdienst. Zij draaien volgens een
rooster.
1)

Hoe lang ben je al vrijwilliger binnen Bennema State?
Wij zijn 10 jaar koster en koffieschenkers in Bennema State.

2)

Wat is de reden voor jou geweest om vrijwilligerswerk te gaan doen
We woonden toen nog niet zolang in Hurdegaryp. Onze buurvrouw was koster en
die vroeg of wij dat ook wilden doen. En ik ben in 1967 als 17-jarig meisje met
mijn opleiding in Bennema State begonnen. Heb er een prachtige tijd gehad
Bennema State heeft een speciaal plekje in mijn hart en dat zal altijd zo blijven.

3)

Kun je vertellen wat jouw werk inhoudt?
Ons werk houdt in dat we zondagmiddag zo rond 14.45 uur aanwezig zijn.
Meestal staan de stoelen al klaar, we leggen de liedboekjes of liturgie
op de tafels, stoelen en boekjes voor organist /ambtsdrager en collectant.
Liturgische tafel klaar zetten, kaars aansteken, avondmaal set en
bijbel /liedboek voor de voorganger. En een kan met water. Meestal een
paar glazen extra meenemen voor als er een bewoner is die erg hoest.
Lampen aan doen. Bij de receptioniste vragen of er bijzonderheden zijn.
Als we koffieschenkers zijn, brengen we de bewoners uit de kerkzaal naar
het restaurant. Voordat de kerkdienst begint zetten we de kopjes en melk
en suiker al op de tafels. Meestal is er wel bezoek dat mee helpt of andere
vrijwilligers. Als de koffie/thee op is ruimen we alles op tafels schoon en
gaan we naar huis.

4)

Wat is voor jou belangrijk in het werk wat je doet?
Wij vinden het belangrijk om iets voor onze ouderen te doen. Vooral op
zondagmiddag als er een kerkdienst is, op veel zorgcentra is het al niet meer
op zondag. Wij genieten er echt van.

5)

Wat heb jij nodig om je werk goed te kunnen doen?
Een goed humeur en liefde voor onze oudere medemens.

6)

Zou je ook nog wel eens wat anders willen doen aan
vrijwilligerswerk binnen Bennema State?
We blijven liever gewoon op zondagmiddag kosters en
koffieschenkers.
Jelle en Klaske Koster

Gedicht door Folkje Koster
Klaske twa wurdt Klarabella
Boer de Boer syn ko hjit Klaske
net allinne Klaske, mar Klaske twa
it is in moaie ko
en se rint dan ek wol mei op de moadeshow
earst showde se jurken, broeken en sokssawat
mar tsjintwurdich hat se wat minder om it gat
want se is mei in protte wille
yn de linzjery fersille
se mei der ek wol wêze
kinst it yn alle blêden lêze
de bollen binne sljocht op har
se dogge dan ek alle war
om mei har yn de kunde te kommen
se stjoere djoere kadoos en blommen
Klaske hâldt wol fan al dy oandacht
se hat al dy bollen yn de macht
har grutste fan is in Italiaanske bolle
dy is hielendal gek fan har yn de holle
hy neamt har myn leafste, mia cara
en hy fynt har tige tige bella
Klaske sjocht him ek wol sitten
en dat hat se him ek drekt mar witte litten
fuort letter trouden se yn Harkema
en ferhuzen dêrnei nei Italië ta
Klaske hjit no net mear Klaske twa
har namme is no Klarabella
Folkje Koster

Een dierbaar voorwerp
Hier in huis woont meneer de Haan. Hij heeft op tafel een groen doosje staan met daarin een
mooi voorwerp.
Het is een 6-delige mondharmonica.

Dit model had ik nog niet eerder gezien. Ik ken wel de
gewone mondharmonica.
De heer de Haan is behoorlijk muzikaal. Hij heeft zelf
leren spelen op een accordeon én op deze
mondharmonica.
Hij heeft vroeger ook een club opgericht en speelde op
bruiloften en partijen. Hij bespeelde dan 2
instrumenten tegelijk.
De mondharmonica stond op een zelfgemaakte
standaard.
De heer is een veelzijdig muzikaal talent en speelt
soms nog wel eens voor iemand.
Bedankt voor uw verhaal, meneer de Haan.

Heeft u ook een bijzonder voorwerp en/of verhaal
En wil u dat met ons delen dan hoor ik het graag.
Astrid Genee
welzijnsmedewerker.

De Rollator
Oh rollator mijn steun en toeverlaat
Heerlijke wagen die steeds naast me staat
Waar ik loop of ga, jij bent in mijn buurt
Of het me lang of kort duurt
Rollator, je helpt me bij mijn onzekerheid
In jou heb ik vertrouwen, altijd
Rollator, van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat
Bied je steun, jij onvermoeibaar apparaat
Zonder jou zat ik op een stoel
En miste ik een heleboel
Voor velen ben je een sta in de weg
Voor mij ben je onmisbaar zeg
Ik leun, ik steun, ik zit op jou
Jij bent degene die ik het meest vertrouw
Een standbeeld voor de uitvinder
Die in stilte achter de schermen
Zich over het slechte lopen wist te ontfermen
Rollator, ’s morgens sta je bij het opstaan naast mijn bed
En onze eerste wandeling maken we naar het toilet
Rollator, zonder jou
Was ik uitgeteld, heel gauw!

Âlderwetsk Frysk recept: Grauwe earten mei spek, jittik en sjerp
(Kapucijners met spek, azijn en stroop)
Ingrediënten
- 500 gram kapucijners
- 250 gram mager rookspek
- zout
- azijn
- stroop
Voorbereiding de avond te voren
Was de kapucijners
Zet de kapucijners een nacht in de week.
Bereiding
Snijd het spek in dobbelsteentjes.
Kook de kapucijners gedurende anderhalf uur gaar in het weekwater met zout.
Bak de dobbelspeentjes spek langzaam uit.
Laat de kapucijners uitlekken en doe ze in een schaal.
Strooi daarover heen de uitgebakken spekjes.
Geef er aan tafel de azijn en de stroop apart bij.

Onze adverteerders!

Op pad met miMakker Joris (48)

( 48 )

De mondharmonica
Joris staat voor de derde keer in de deuropening van een kamer waarin een mevrouw zit die Joris
al twee keer had afgewezen met een boos gezicht en boze stem.
Maar nu bekijkt mevrouw hem aandachtig en ziet ze het koffertje en zegt dan: “Wat heb je dan
bij je? Oooohhh, ‘n koffertje!” Joris komt de kamer in en houdt de koffer voor zich uit. Onder
grote belangstelling van mevrouw maakt hij de koffer open en haalt een mondharmonica
tevoorschijn. Samen bekijken ze het instrument . Als Joris het voorhoudt aan mevrouw zegt ze
tegen hem dat hij moet spelen. De miMakker begint er op te blazen en op dat moment
verandert de gezichtsuitdrukking van mevrouw. Ze begint te glunderen, klapt in de handen en
geeft hem een compliment: “Wat kun jij dat goed!”
Mevrouw probeert ook te spelen op de harmonica, maar geeft aan dat Joris het veel beter kan.
Toch speelt mevrouw op het instrument en na een tijdje begint Joris er bij te “geluid- zingen.”
Om zogenaamd hoger te kunnen zingen klimt Joris op de poef, die voor mevrouw staat.
Mevrouw is bezorgd om hem en waarschuwt dat hij niet moet vallen. Samen spelen en zingen
ze, steeds harder en uitbundiger. Er wordt door mevrouw veel en hard gelachen, waardoor Joris
steeds enthousiaster rondspringt op de poef. Na het samenspel helpt mevrouw hem van de poef,
bij beiden is de opluchting groot als hij weer veilig op de grond staat. Ze omhelzen elkaar.
Dan wordt het speeldoosje ontdekt in de zakdoek en mevrouw draait aan de slinger. Joris zingt
daarbij. “Wat goed ‘héééééééé,” roept mevrouw. Samen lachen ze om het hardst. “Applaus”,
roept mevrouw uitbundig. Joris maakt zijn bewegingen groter en zijn zingen harder. Als ze zijn
uitgezongen wordt het speeldoosje opgeruimd. Daarbij valt het een keer op de grond tot groot
plezier van mevrouw. “Dat was hartstikke leuk,” roept mevrouw als Joris met een handkus
afscheid neemt van mevrouw. De eerst norse mevrouw is nu eventjes een blije mevrouw. Dat
constateert ook haar voormalige buurvrouw, die bij mevrouw op bezoek kwam en al die tijd op
de gang het spel heeft gevolgd.

Van de Stichting Vrienden van Bennema State
Beste mensen,
De kerstdagen zitten er al weer op en we zijn inmiddels 2019. We hopen dat u goede dagen hebt
gehad en we wensen u alle goeds voor het voor ons liggende jaar. Voor de kerstdagen hebt u van
ons een “omslagkalender” ontvangen waar u van alles op kunt schrijven. We hopen dat hij er toe
bijdraagt om al uw afspraken, uitjes e.d. op een rijtje te houden. Noteer voor 24 januari alvast het
optreden van Tetje van Toen bij Kleinschalig Wonen. In november was Tetje ziek maar op 24
januari komt zij om 14.30 uur optreden in Bennema State.
Nieuwe bus
Er wordt begin 2019 een nieuwe bus aangeschaft. Maak er gebruik van voor uw ritjes naar familie
en vrienden e.d. De chauffeurs staan ook in 2019 weer graag voor u klaar. U kunt uw rit boeken via
de receptie van Bennema State.
Vlaskamptuin
In een eerder stadium hebben wij u erover geïnformeerd dat het bestuur een aanvraag bij het
Mienskipfûns heeft gedaan om de Vlaskamptuin rond Bennema State in ere te herstellen. Deze
aanvraag is gehonoreerd. De plannen worden nu steeds concreter. Uit de 8 deelprojecten heeft het
bestuur inmiddels drie keuzes gemaakt. De kosten van de uitvoering van deze projecten worden nu
in detail berekend zodat, hopelijk,in januari de aangepaste offertes kunnen worden gehonoreerd.
Dorpsommetje
De provincie heeft geen overeenstemming met een van de grondeigenaren kunnen krijgen. Het
dorpsommetje is daarom van de baan. Dat houdt natuurlijk niet in dat er niet gewandeld kan
worden. Rondom Bennema State zijn genoeg wandelpaden te vinden.
Dierenweide
U houdt het niet voor mogelijk. Een zwarte zwaan zat in november/december te broeden. Wij
dachten dat hij van slag was maar ondertussen lopen de trotse ouders rond met één jong.
Verder zijn er 10 jonge kippen die kunnen vliegen. Ze zitten overdag met zijn allen in het bos en
als het etenstijd is vliegen ze met z’n allen terug naar de voerplek.
Het bestuur is zich aan het oriënteren om van de dierenweide meer een belevingstuin te maken
zodat bewoners van Bennema State dichter bij de dieren kunnen komen, ze als het ware meer
kunnen beleven. We houden u op de hoogte van deze plannen.

Tot slot een gedichtje over oud en nieuw:

Ald en Nij
Blau fan dagen wie de loft
op 1 jannewaris.
Mar no,
op 31 desimber,
binne al dy dagen al wer foarby.
Ferflein yn
sekonden
menuten
oeren
dagen
wiken
moannen
in jier
2018
In nij jier
is krekt úteinset.
Wyt as snie.
In ûnbeskreaun blêd.
2019
Wat sil it ús bringe?

Het bestuur

Uitje Kleinschalig wonen 167 H
Op 14 december 2018 zijn de bewoners van kleinschalig wonen 167 H naar het tuincentrum
geweest in Zwaagwesteinde.
De bewoners genoten van sfeer in het tuincentrum en hebben leuke inkopen gedaan om de
woning mooi te versieren.
Ze genoten van een bakje koffie en natuurlijk iets lekkers
erbij. Kortom een geslaagde dag!
Groetjes Woning H

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.

Knutselidee
Theepotjes (niet zoals verwacht)
Wat heb je nodig:




Bloempotjes.
Lege theezakjes
Servettenlijm

Dit zijn theepotjes, maar toch eigenlijk ook niet. In ieder geval niet het theepotje waar je in
eerste instantie aan denkt. Maar je kan wel heel leuk stekjes en andere plantjes erin laten
groeien. Leuk voor moeder.
Je hebt een aantal theezakjes nodig en meestal is het het mooiste als ze allemaal ongeveer
gelijk zijn.
Ook een (oud) terracotta potje heb je nodig en deze ga je insmeren met lijm en beplakken met
gescheurde stukjes van de theezakjes. Ook over het plaatje zelf smeer je weer lijm.
Zo kun je het hele potje vol lijmen en dan heb je een prachtig 'thee'-potje.

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 een van de medewerkers van het dagcentrum.
De activiteiten die georganiseerd worden voor bewoners van
Kleinschalig Wonen zijn bekend bij de woonbegeleiders.
Omdat er vanaf half januari een verschuiving plaats vindt van een aantal
activiteiten naar de Stateseal is het goed om ook hiervoor de nieuwsbrief goed te lezen.
Koffiedrinken
Elke morgen vanaf 9.30 uur bent u welkom in de Stateseal 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.
Zangkoor
Eén keer in de veertien dagen op dinsdagmorgen zingt het
Bennemakoor op het Jelmer Bennemaplein. Bewoners die van zingen houden
zijn hartelijk welkom.
Lijkt het u leuk, kom dan gerust een keer kijken of meedoen, want
er kunnen nog wel nieuwe zangers en zangeressen bij!
Voor de komende data: zie nieuwsbrief.
Plaats: Jelmer Bennemaplein
tijd: 10.30 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 donderdagmorgen wordt er na de koffie een half uurtje voorgelezen door Greetje Feitsma.
Zij leest korte verhalen voor. Hebt u zelf een verhaal dan kunt u die gerust een keer meenemen.
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
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. Het noflik oerke bestaat uit 2 rondes.
1e ronde: € 1,00 voor een hapje en een drankje (ongeacht wat u drinkt). 2e ronde: drankje
€ 1,00, koffie en thee gratis.
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
gesprekskring. Dit wordt georganiseerd vanuit de
PKN kerk van Hurdegaryp.
Via de nieuwsbrief wordt gemeld wanneer de
gesprekskring wordt gehouden.
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
Gedachtenisdienst
2 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 2 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.
Spelmiddag op de maandagmiddag
Op maandagmiddag kunt u spelletjes doen in de Stateseal. Mocht u
zelf een spel hebben of graag een bepaald spel willen doen? Wij zijn
voor alles in.
Er zijn een aantal vrijwilligers voor de ondersteuning/begeleiding en

met elkaar maken we er een sportieve middag van.
Iedere 3e maandag van de maand is er een kleine bingo.
Deze komt dan in plaats van de spelmiddag. Dit wordt op de nieuwsbrief vermeld.
Plaats: Stateseal
tijd: 14.30 uur
Voorjaarsconcerten
Zorgcentrum Bennema State organiseert in 2019 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 seniorenbus van Bennema State, tijdens
kantoor uren telefonisch te boeken via 0511-457900 (tenminste 2 dagen van
te voren).
WAT IS ER TE DOEN ?
Dinsdag 8 januari: Bingo
Een nieuw jaar, een nieuwe maand, een nieuwe week, een nieuwe dinsdag 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 9 januari: Start Sjoelcompetitie
Vandaag starten we met de sjoelcompetitie van 2019.
Wie gaat er dit jaar met de wisselbeker naar huis? We sjoelen
4 keer op een woensdagmiddag en daarna zal de finale gespeeld
worden. De data zijn, 9 januari, 23 januari, 30 januari,
februari, en de finale zal zijn op woensdag 20 februari.
Noteert u deze datums alvast. De data zal ook iedere keer op de
nieuwsbrief vermeld worden. Entree 2,00
Plaats: Stateseal
tijd: 14.30 uur.
Donderdag 17 januari: Koersbal
Donderdagmiddag 17 januari: 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
Maandag 21 januari: Kleine Bingo
De 3e maandagmiddagmiddag 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.
De entree is € 1,50
Plaats: Dagcentrum
tijd: 14.30 uur
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Dinsdag 22 januari: Gesprekskring
Vanmiddag kunt u deelnemen aan de gesprekskring georganiseerd vanuit de P.K.N. kerk te
Hurdegaryp. Aan de hand van een tekst wordt er met elkaar van gedachten gewisseld.
Plaats: Stateseal
tijd: 14.30 uur
Dinsdag 22 januari: Muziekmiddag op het Jelmer Bennemaplein
Deze dinsdagmiddag is er weer de maandelijkse muziek middag op het
Jelmer Bennemaplein.
U bent van harte uitgenodigd om te luisteren en eventueel mee te zingen.
Plaats: Jelmer Bennemaplein
tijd: 14.30 uur
Woensdag 23 januari: kerkdienst Jelmer Bennemaplein
Deze woensdagmorgen is, onder leiding van Harry Nobbe en met ondersteuning van de
vaste vrijwilligers, de maandelijkse viering op het Jelmer Bennemaplein.
Plaats: Jelmer Bennemaplein
tijd: 10.30 uur
Woensdag 23 januari: Sjoelcompetitie
Deze woensdagmiddag gaan we verder met de sjoelcompetitie.
De volgende data zijn, 30 januari, 13 februari en de
zal zijn op woensdag 20 februari.
Noteert u deze datums alvast.
De data zal ook iedere keer op de
nieuwsbrief vermeld worden. Entree 2,00
Plaats: Stateseal
tijd: 14.30 uur.
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Donderdag 24 januari Presentatie over landbouw
Er komen deze donderdagmiddag een aantal jongeren die een presentatie geven over de
landbouw. Met name voor degene die vroeger werkzaam waren als/of bij de boer is dit
vast een interessant onderwerp. U bent allen van harte uitgenodigd om te komen.
Woensdag 30 januari: Sjoelcompetitie
Deze woensdagmiddag gaan we verder met de sjoelcompetitie.
De volgende data zijn: 13 februari en de finale zal zijn op woensdag 20 februari.
Noteert u deze datums alvast.
De data zal ook iedere keer op de nieuwsbrief vermeld worden. Entree 2,00
Plaats: Stateseal
tijd: 14.30 uur.
Dinsdag 5 februari: 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 6 februari: Filmmiddag
Filmmiddag met …? Als u een film weet die u graag nog eens wil
zien, laat het ons dan weten.

U kunt het doorgeven aan de medewerkers van het Dagcentrum.
In de nieuwsbrief wordt vermeld welke film het gaat worden.
Plaats: Dagcentrum
tijd: 14.30 uur
Woensdag 13 februari: kerkdienst Jelmer Bennemaplein
Deze woensdag morgen is, onder leiding van Harry Nobbe en met ondersteuning van de
vaste vrijwilligers, de maandelijkse viering op het Jelmer Bennemaplein.
Plaats: Jelmer Bennemaplein
tijd: 10.30 uur
Woensdag 13 februari: Sjoelcompetitie
Deze woensdagmiddag gaan we verder met de sjoelcompetitie, het wordt steeds spannender.
Mocht u een keer hebben gemist dan is er altijd gelegenheid om in te halen. De finale zal zijn
op woensdag 20 februari. Entree 2,00
Plaats: Stateseal
tijd: 14.30 uur.
Maandag 18 februari: 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. De entree is € 1,50
Plaats: Dagcentrum tijd: 14.30 uur
Dinsdag 19 februari: Gesprekskring
Vanmiddag kunt u deelnemen aan de gesprekskring georganiseerd vanuit de P.K.N. kerk te
Hurdegaryp. Aan de hand van een tekst wordt er met elkaar van gedachten gewisseld.
Plaats: Stateseal
tijd: 14.30 uur
Woensdag 20 februari: Finale Sjoelcompetitie
Deze woensdagmiddag is er de finale van de sjoelcompetitie,
het wordt steeds spannender.
Wie gaat er dit jaar met de wisselbeker naar huis?
Mocht u een keer hebben gemist dan is er altijd
gelegenheid om in te halen. Entree 2,00
Plaats: Stateseal
tijd: 14.30 uur.
Donderdag 21 februari: Koersbal
Donderdagmiddag 21 februari: 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
Dinsdag 26 februari: Muziekmiddag op het Jelmer Bennemaplein
Deze dinsdagmiddag is er weer de maandelijkse muziekmiddag op het
Jelmer Bennemaplein. U bent van harte uitgenodigd om te luisteren en eventueel mee te zingen.
Plaats: Jelmer Bennemaplein
tijd: 14.30 uur

Donderdag 28 februari: Bekkema mode
Vanmorgen kunt u zich weer vergapen aan de
kleurrijke en modieuze kleding van Bekkema mode.
U kunt altijd even langskomen om te kijken,
te passen en misschien te kopen.
Plaats: Stateseal
tijd: 9.30 uur tot 11.30 uur
Dinsdag 5 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.
Vrijdag 8 en zaterdag 9 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.
Woensdag 13 maart: kerkdienst Jelmer Bennemaplein
Deze woensdagmorgen is, onder leiding van Harry Nobbe en met ondersteuning van de
vaste vrijwilligers, de maandelijkse viering op het Jelmer Bennemaplein.
Plaats: Jelmer Bennemaplein
tijd: 10.30 uur
Vrijdag 15 maart: Nationale pannenkoekendag
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 basis
school uit Hurdegaryp.
Er zal nog een persoonlijke uitnodiging volgen.
Plaats: Restaurant
tijd: 12.00 uur
Maandag 18 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
Dinsdag 19 februari: Gesprekskring
Vanmiddag kunt u deelnemen aan de gesprekskring georganiseerd vanuit de P.K.N. kerk te
Hurdegaryp. Aan de hand van een tekst wordt er met elkaar van gedachten gewisseld.
Plaats: Stateseal
tijd: 14.30 uur

Donderdag 21 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
Dinsdag 26 maart: Ondermode Renee Pama
Maandagmorgen 24 augustus komt Renee Pama in het dagcentrum met been– en ondermode
voor dames en heren. Pyjama’s, sokken en kousen of ondergoed. Er is van alles te koop. Kom
gerust langs om te passen, te kijken of iets aan te schaffen.
Plaats: Hal
tijd: 10.00 uur
Dinsdag 26 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
Dinsdag 2 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
Donderdag 11 april: modehuis Sarah
Vanmorgen komt modehuis Sarah met een diversiteit aan modieuze kleding voor het
voorjaar en de zomer.
U kunt altijd even langskomen om te kijken, te passen en misschien te kopen.
Plaats: Stateseal
tijd: 9.30 uur tot 11.30 uur
Woensdag 17 april: 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 heeftt 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
Woensdag 17 april: Paas kerkdienst Jelmer Bennemaplein
Deze woensdagmorgen is, onder leiding van Harry Nobbe en met ondersteuning van de
vaste vrijwilligers, de maandelijkse viering op het Jelmer Bennemaplein.
Deze morgen staat deze dienst in het teken van de komende paastijd.
Plaats: Jelmer Bennemaplein
tijd: 10.30 uur

Wie, Wat, Waar
Beeldende therapie:
Jan Vijver: woensdag- en donderdagmiddag
Carina van der Woude: dinsdag
Marijn Winters: maandag
Bibliotheek:
Alle dagen geopend.
Coördinator activiteiten, vrijwilligers en dagbesteding:
Petra Brander: Te bereiken op: 0511-457929
Diëtiek:
Ellen Huizinga: dinsdag en woensdagmiddag
Ergotherapie:
Sjoeke Donker: woensdag en donderdag
Facilitair coördinator:
Martijn de Vries
Fysiotherpie:
Thea Schonenburg: maandagmiddag, dinsdagochtend en donderdagmiddag
Alie Wiep de Boer: maandagochtend, donderdagmiddag en vrijdagochtend
Geestelijke verzorging:
Harry Nobbe: dinsdag en woensdag
Hoorapparaten:
Elke 3e donderdagochtend van de maand komt er iemand van de Haan hoorapparaten langs. U
kunt zich hiervoor opgeven bij de receptie.
Kapper:
Inge v/d Hoorn: Iedere dinsdag, donderdag en vrijdag 9.00 tot 16.00 uur. Opgave in de
kapsalon of via telefoonnummer: 06-30355778
Kerkdiensten:
Elke zondagmiddag van 15.30 – 16.30 uur.
Klachtenfunctionaris:
Colette Vijfhuizen- Oskam
Email: colettevijfhuizen@znb.nl
Tel: 06-30858530
Logopedie:
Nanna Zwart: woensdag- en vrijdagmiddag

Maatschappelijk werk:
Will Rijke: dinsdag
Anne-Wieke Postma: vrijdag
Niemand aan de Zijlijn:
Contactpersoon Foeke Elzinga: maandag t/m vrijdag
Pedicure:
Jolanda Veenstra: 0512-332772 of 06-13904284
Tineke van der Heide: 06-53570087
Psychologie:
Anita Vellenga: maandag t/m donderdag
Rob van Delden: woensdag en donderdag
Receptie:
Geopend: maandag t/m vrijdag van 8.30 -16.30 uur.
Regiomanager locatie Bennema State:
Bert Renkema
Schoonheidsspecialiste:
Jannie Alma: 06-40323343. Ook bereikbaar via: jalma@hotmail.nl.
Stichting Vrienden Van:
Voorzitter: de heer L. Feenstra.
Teamleider Poarte 2, Poarte 3, kleinschalig wonen A, B, C, D, I en J:
Anneke Mesker
Teamleider dagcentrum, Jelmer, Poarte 1, kleinschalig wonen E, F, G en H:
Grietje de Vries
Verpleeghuisarts:
Agatha Brandsma (specialist ouderengeneeskunde) en Rian Holman (basisarts)
Voorzitter cliëntenraad:
dhr. W. v/d Wal
Wasserij:
Maandag- dinsdag- en donderdagochtend is er iemand aanwezig in de linnenkamer.
Iedere maandag en donderdag wordt de was opgehaald. Tevens kunt u bij de receptie was- en
droogmunten kopen.

Websites
Online Portaal: https://www.noorderbreedteinfo.nl/bennema-state/
Website Bennema State: www.bennemastate.nl
Zorggroep Noorderbreedte: www.noorderbreedte.eu
Facebookpagina Bennema State: www.facebook.com/noorderbreedtebennemastate
Facebookpagina Noorderbreedte: www.facebook.com/noorderbreedte
Werken bij Noorderbreedte?: www.werkenbijnoorderbreedte.nl
Stichting Vrienden van: www.vriendenvanbennemastate.nl

