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Klazien Hoekstra

Voorwoord

Van de Geestelijke verzorging
De kersttijd is alweer lang achter ons. Toch zijn er nog prijsjes uitgedeeld voor de
kersttekeningen die gemaakt zijn. Er vielen zowel prijsjes voor kinderen, op Kleinschalig wonen
tot en met aanleunwoning.
Zie hier de foto’s van het ontvangst van de prijsjes, die met medewerking van beeldend
therapeute Carine van der Woude, is uitgevoerd.

Van de herdenkingsbijeenkomst op woensdagavond 20 maart 2019.
De bewoners die ons ontvallen zijn in periode van juni 2018 t/m december 2018 zijn herdacht.
De namen zijn genoemd en familie en nabestaanden hebben een lichtje aan gestoken.
De namen van de overledenen
(in de periode van juni t/m december 2018)
23 juni
01 juli
07 juli
09 juli
12 juli
14 juli
21 juli
22 juli
31 juli
04 augustus
12 augustus
24 augustus
25 augustus
31 augustus
31 augustus
09 september
18 september
23 september
24 september
11 oktober
14 oktober
18 oktober
18 oktober
19 oktober
03 november
09 november
10 december
12 december
24 december

Meinte Jorritsma
Grietje Lourens – Koster
Sjoukje Sikkema – Veenstra
Jikke de Jong – Kootstra
Geertje v.d Wal – van Huizen
Wiebe Bijker
Tjerk Bil
Teuntje de Vries – Rekker
Jellie Nijboer
Grietje Timersma – Heemstra
Wiebe de Groot
Froukje Douwes – v.d. Meulen
Aaltje Hofman – Peterson
Minke Hempenius – de Haan
Grietje v.d. Meulen – Veenstra
Sieuke de Jong
Titia de Jong – Dijkstra
Elisabeth v.d. Woude – v.d Meer
Alida Houttuin – Bouwhuis
Romke Grijpstra
Helena v.d Berg – Gordijn
Cornelis van Geemen
Maria Alida Fierstra – Menger
Hinke Stavenga – de Jager
Piet de Boer
Arjen van der Meulen
Binny van der Wal – Terpstra
Anna Jager – Boonstra
Dirk de Haan

88 jaar
95 jaar
100 jaar
91 jaar
88 jaar
79 jaar
87 jaar
96 jaar
88 jaar
84 jaar
74 jaar
98 jaar
93 jaar
94 jaar
81 jaar
83 jaar
86 jaar
93 jaar
86 jaar
80 jaar
81 jaar
87 jaar
92 jaar
81 jaar
92 jaar
70 jaar
87 jaar
90 jaar
66 jaar

De opkomst was erg groot. Het thema : “Zonder jou“ werd o.a. verbeeld in het bloemschikking
met bijpassend gedicht in het Fries.
Sûnder dy
In trien siket syn wei
lâns de fâlden fan ‘e tiid
Fiifensechstich jier snokt hja
fiifensechtich jier tegearre
Dizze wurden omfetsje alles
in hiel minske libben
de tiid hâld gjin skoft
Wurden binne hjir oerstallich
de klok tikket gatten
yn ‘e stiltme
De lytse hân mei blauwe ieren
siket beskûl
yn myn treasgjende hannen
Sêft omfieme troch de stiltme
de grutte stoel bliuwt leech
Sonja Poelstra
Voor degene die achterblijft is het thema “Zonder jou” treffend. Degene die achterblijft gaat eerst
alleen verder. Er komt een nieuwe levensopgave: Hoe gaat het leven verder “zonder jou? “
Allereerst is er de betekenis van verlies en overweldigende leegte, verbeeldt in de lege stoel en
het lege landschap. Gaandeweg komt degene die achterblijft ook in een levensfase terecht van
nieuwe betekenis vinden en zoeken “zonder jou.”

Bij de ingang van de zaal was ook ruimte voor een gedenktafel. Familie en nabestaanden
konden een foto, tekst of voorwerp meenemen, die voor hen veel betekenis heeft.

Tijd van het jaar
Van Pasen tot Pinksteren is het 50 dagentijd. Pasen is de tijd van gedenken dat sterven en
opstaan bij elkaar horen. Dat is de kern van het bestaan van Jezus. Met Hemelvaart neemt Jezus
afscheid en dat is voor de discipelen een tijd van spanning en wachten. Want Jezus zei: Wacht,
tot dat er een kracht over u komt, die de Heilige Geest genoemd wordt.
Hieronder een lied over dat wachten om even in gedachten of hardop mee te zingen in de oude
gezangmelodie “Hoe zal ik u ontvangen”.
Al heeft Hij ons verlaten,
Hij laat ons nooit alleen.
Wat wij in Hem bezaten
is altijd om ons heen
als zonlicht om de bloemen
een moeder om haar kind.
Teveel om op te noemen
zijn wij door Hem bemind.
Met vriendelijke groet: Harry Nobbe

Even voorstellen: André Rozenberg
Dag allemaal,
Mij is gevraagd om een stuk(je) te schrijven in BennemaNijs, wat ik uiteraard met veel plezier
wil doen!
Ik ben André Rozenberg en sinds 3 januari dit jaar in dienst bij Noorderbreedte in Bennema
State kleinschalig wonen woning A en B.
Inmiddels net 55 lentes jong en woon in Heerenveen samen met mijn man Wietze en onze
britse korthaar poes Inez.
Ik ben jaren werkzaam geweest als verzorgende bij de thuiszorg waar ik bij de cliënten thuis
kwam om zorg te verlenen, vervolgens een switch gemaakt naar een kantoorfunctie waar ik
planner was van diverse teams in de gemeente Heerenveen en tevens had ik de
verantwoordelijkheid over de ambulante nachtzorg planning over een groot gebied in Friesland.
Halverwege de jaren tachtig ben ik begonnen met een opleiding bij stichting Conamus een
opleiding in de lichte muziek bij John de Mol sr. elke zaterdag richting Hilversum. Dit heeft als
resultaat opgeleverd dat ik meerdere malen op t.v. ben geweest in de jaren 90 en een eigen cd
heb mogen opnemen… Een fantastische tijd!
Mijn hobby’s zijn: muziek - tuinieren – eten koken – maar vooral zonnebaden in een zonnig
(vakantie)land.
Vanaf mijn eerste werkdag in Bennemastate is het contact en de omgang met onze bewoners
heel erg fijn, en wat betreft het personeel wat werkzaam is in Bennemastate was het een warm
welkom en gaf gelijk het gevoel van: We zijn er met z’n allen voor onze bewoners, maar ook als
collega’s voor elkaar! Dat zorgt er dan ook voor dat ik ’s ochtends met plezier naar mijn werk
ga!
De afgelopen maanden moest ik samen met al mijn collega’s (woon-zorgondersteuners) van
diverse locaties van Noorderbreedte naar De Friese Poort in Leeuwarden. Daar zijn we in vele
lessen met een grote diversiteit aan onderwerpen nu op het punt aangekomen dat we op
maandag 8 april de eed mogen afleggen en ons certificaat krijgen uitgereikt als woonzorgondersteuner!

Jubilarissen
Op 1 januari was Jannie van der Heide – Wijbenga, woonbegeleider in Kleinschalig wonen 167
G, 25 jaar in dienst.
Op 18 maart was Teuntje Smedinga – van Assen, thuiszorg, 12,5 jaar in dienst.
Jubilarissen: Van harte gefeliciteerd!

Herinnert u zich deze nog?
Heeft u nog een verhaaltje over deze 2 gebouwen?
Schrijf het op en geef het aan de receptie….

Activiteit uitgelicht: kleinschalige wonen 167 D
Op een zondagmorgen in februari wordt er in kleinschalig wonen 167 D met ballonnen
overgegooid. Een activiteit wat tot veel plezier leidt.

En profile: Tryntsje en Cisca – de tweeling van Bennema State
1. Wat voor werk doe je in Bennema State:
Tryntsje: Verzorgende IG team Poarte 2
Cisca: Verpleegkundige team Poarte 2
2. Waar woon je:
Tryntsje: Harkema
Cisca: Jistrum
3. Hoe ziet je gezinssituatie er uit:
Tryntsje: Woon met mijn dochter van 9 jaar
Cisca: Echtgenoot en 2 zonen van 10 en 2 jaar
4. Wat zijn je hobby’s:
Tryntsje: Sporten, netflixen
Cisca: Netflixen, dieren verzorgen
5. Heb je huisdieren?:
Tryntsje: 2 katten
Cisca: 1 kat, 1 kip en 8 alpaca’s
6. Wat is je favoriete internetsite:
Tryntsje: You Tube
Cisca: You Tube en Marktplaats
7. Waar heb je een hekel aan:
Tryntsje: Onrecht
Cisca: Onrecht
8. Wat is je favoriete gerecht:
Tryntsje: Italiaans
Cisca: Tapas
9. Welke jaargetijde heeft je voorkeur en waarom:
Tryntsje: Zomer! Om het mooie weer!
Cisca: Zomer! De warmte! Lekker!
10. Wat wilde je vroeger worden:
Tryntsje: Dierenarts
Cisca: Dierenarts

11. Waar ga je het liefst heen op vakantie:
Tryntsje: Naar een warm land
Cisca: Frankrijk
12. Wat is je favoriete televisieprogramma:
Tryntsje: Crime scenes
Cisca: Documentaires op NPO 1
13. Stel, je wint 1 miljoen euro. Wat ga je ermee doen:
Tryntsje: Op vakantie! Leuke dingen doen 
Cisca: Vakanties
14. Naar wat voor muziek luister je het liefst:
Tryntsje: Top 40
Cisca: Top 40
15. Lees je graag en zoja wat:
Tryntsje: Tijdschriften
Cisca: Tijdschriften (Quest/ Psychologie)
16. Heb je tips voor de BennemaNijs:
Tryntsje: nee
Cisca: nee
17. Wie mag de volgende En Profile invullen:
Djoke Kuipers
18. Heb je een leuke foto van jezelf die je met ons wilt delen:

Links: Cisca rechts: Tryntsje

Nieuws van de pedicure
Het is weer tijd voor een artikel in het BennemaNijs. Omdat ik kortgeleden een seminar heb
gehad over de diabetische voet ga ik hierover iets vertellen.
Om de zoveel tijd moeten we accredatiepunten halen voor het KRP.
Dat betekent Kwaliteitsregistratie voor de Pedicure

ProCERT heeft het Kwaliteitsregister voor de Pedicure (KRP) ontwikkeld om de kwaliteit te
verbeteren en borgen. Zorgverzekeraars, ketenpartners en consumenten verlangen van
pedicures dat ze hun kennis en vaardigheden op peil houden. Net als andere beroepsgroepen
kennen de pedicures hiervoor een eigen systeem van kwaliteitsontwikkeling.
Inzicht in kwaliteit
De zorg ontwikkelt zich naar een markt waarin zorgverleners steeds meer gaan samenwerken. In
deze markt groeit de behoefte aan professioneel gespecialiseerde pedicures die werken volgens
een afgesproken protocol, een richtlijn. In het register zijn de kwaliteiten van de beroepsgroep
vastgelegd. Het systeem biedt de mogelijkheid aan consumenten en ketenpartners om inzicht te
krijgen in de kwaliteit van de geregistreerde pedicure en dus in de behandeling.
Het artikel dat hieronder staat geschreven is door informatie is gebaseerd door de
wetenschappelijke richtlijn voor huisartsen
Ik wil mijn voeten goed verzorgen bij diabetes
Door diabetes kunnen de bloedvaten en zenuwen in uw voeten
beschadigd raken.


Het bloed stroomt dan minder makkelijk naar de huid van uw
voeten en tenen.



U krijgt minder gevoel in uw voeten en kunt zo ongemerkt
wondjes en blaren krijgen.



Wondjes genezen minder snel en kunnen gemakkelijk ontsteken.



Controleer uw voeten regelmatig op wondjes, kloofjes of blaren (ook tussen de tenen).



Draag goed passende schoenen van natuurlijk materiaal.

Wat zijn de verschijnselen van voetproblemen door diabetes mellitus?
De volgende verschijnselen kunnen wijzen op voetproblemen door diabetes:
nieuwe druk- of eeltplekken;


verkleuring (wit, blauw, rood) of een koude huid;



warme of gezwollen voeten;



overgevoeligheid voor zelfs lichte druk;



doof gevoel in de voeten;



een verwonding waar u niets van heeft gevoeld;



ongevoeligheid voor warmte of kou;



tintelingen of krampen in een voet of been;



pijn in uw benen tijdens het lopen, die bij stilstaan weer verdwijnt.
Als u een van deze verschijnselen opmerkt, kunt u dat het beste bij het volgende bezoek
vermelden.
Hoe verzorg ik mijn voeten bij diabetes?
Met een goede verzorging kunt u veel voetproblemen voorkomen. Daarvoor gelden de volgende
adviezen:


Controleer uw voeten op wondjes, kloofjes of blaren (ook tussen de tenen).



Was uw voeten dagelijks met lauw water en weinig zeep.



Droog natte voeten goed af, vooral tussen de tenen (niet te hard wrijven).



Knip de nagels recht af en niet te kort. De zijkanten van de nagels groeien dan niet in de
huid.



Smeer de voeten in met bijvoorbeeld een beetje babyolie. De huid droogt dan niet uit.



Draag wollen of katoenen sokken zonder dikke naden en verschoon deze dagelijks.



Draag goed passende schoenen van natuurlijk materiaal. Dat vermindert de kans op
blaren, likdoorns en eeltplekken.



Controleer de binnenkant van uw schoenen op oneffenheden, zoals een spijkertje of een
opgerolde binnenzool.



Wissel zo mogelijk dagelijks van schoenen.
Voorkom overbelasting en langdurige druk op dezelfde plekjes van uw voet. Zorg voor
voldoende beweging. Voetgymnastiek stimuleert de doorbloeding van uw voeten.
Beweeg uw voeten bijvoorbeeld op en neer en draai er rondjes
mee.





Zittend met platte voet op de grond, de hiel laten staan en dan je
voeten optillen. Dit eerst rustig en daarna steeds sneller doen.



Idem als bovenstaande oefening, maar nu de hak optillen en tenen
laten staan.



Combinatie van bovenstaande oefeningen, dus eerst voet optillen,
dan hak optillen. Tenenklauwen, eerst rustig, dan steeds sneller.
Tenen gebogen houden en dan je voet heffen, hak op de grond laten staan.






Op de hakken steunen, en dan de tenen klauwen.
Lukt dit niet, dan op de tenen klauwen en hier op steunen in plaats van op de hak.
Voet plat op de grond neerzetten en de grote teen optillen, andere tenen laten staan. ƒ
Lukt dit niet, dan de kleine tenen met de hand tegenhouden ( als dit kan)
Klein balletje op de grond neerleggen en dit met de tenen proberen te pakken.
Wrijf met je voet over het balletje heen.

Extra controle van uw voeten is nodig wanneer:


Als u wondjes, blaren of ontstekingen ontdekt, zeker als de wondjes slecht genezen;



Als u voetschimmel (roodheid, jeuk, kloofjes en schilfering) heeft.

Tijdige behandeling kan ergere infecties, zoals wondroos, voorkomen.
Bron: De informatie over diabetes is gebaseerd op de wetenschappelijke richtlijn voor
huisartsen, de NHG-Standaard Diabetes mellitus type 2.
Ik hoop dat u wat met de informatie kunt. Gelukkig hebben heel veel diabetici geen last
van de voeten maar allertheid blijft altijd geboden. Herken de signalen en kom in actie.
Voor vragen of informatie kunt u altijd contact opnemen met me.
Ook voor het maken van een afspraak.
U kunt zich aanmelden telefonisch of via de receptie van Bennema State
Jolanda Veenstra Tel 06 13904284. (u kunt een bericht achterlaten op de voicemail
wanneer ik de telefoon niet aanneem).
Ik wens u allemaal een fijne tijd toe en een heerlijk voorjaar.
Groeten Jolanda Veenstra, medische pedicure Bennema State

Even voorstellen: Marijke van der Laan
Goedendag,
Sinds januari werk ik als woonzorgbegeleider bij Bennema State op
de begane grond (Jelmer). Met veel plezier ga ik naar mijn werk. De
contacten met de bewoners en het fijne samenwerken met mijn
collega’s maken het dat ik het hier naar mijn zin heb.
Het was wel even wennen, want ik kom niet uit de zorg. Zo heb ik
jarenlang bij een bank gewerkt bij de afdeling klantenservice. Ik heb
veel vrijwilligerswerk gedaan waar de mens centraal staat. Vooral
het in contact komen met mensen vind ik prachtig om te doen.
Naast dit werk heb ik nog een kleine andere betaalde baan bij Vluchtelingenwerk en doe er
vrijwilligerswerk als maatschappelijk begeleider en geef er cursussen over wonen & zorg.
Ik ben getrouwd, we hebben twee volwassen zonen en een schoondochter. Sinds 31-12-2017
zijn we de trotse pake en beppe van Jorn (wat is dat leuk, een kleinkind!).
Weer even terug naar Bennema State. Mooi om te zien wat er allemaal wordt georganiseerd
voor de bewoners. Fijn dat ik mijn steentje bij kan dragen in de dagelijkse dingen die gedaan
moeten worden. Zo help ik ’s morgens mee om alles op orde te krijgen, maar ook help ik mee
om de inwendige mens te verzorgen. Een bakje koffie/thee zetten, fruit klaarmaken en andere
lekker dingen. Ik had nooit gedacht dat ik dit werk zo mooi zou vinden.
Een aantal weken geleden toen het zonnetje zo lekker scheen en de temperaturen aangenaam
waren ben ik samen met een bewoner een blok om geweest, met een andere bewoner naar de
beestjes kijken, daar waar de ooievaar alweer op het nest zat. Prachtig om te zien.
We gaan de goede kant weer op wat het weer betreft. Ik hoop nog mooie wandelingen samen
met bewoners te mogen maken. Of zelfs een keer te mogen fietsen met de duo-fiets !
Vorige week zijn we met mevr. Bron en
mevr. Beiert naar Tuin in Zwaagwesteinde
met het busje geweest. Gewoon eventjes
naar de prachtige bloemen zien en
genieten van een kopje koffie (met
natuurlijk wat lekkers erbij).
Momenteel werk ik op de afdeling Jelmer,
maar vanaf eind mei ben ik ook te vinden
op de buurtkamer, waar ik veel zin in heb.
Dit werk past me als een jas en ik hoop dat ik deze nog lang aan mag houden!
Graag tot ziens!
Met hartelijke groet,
Marijke van der Laan - Heshof

Uitgelicht
Sinds januari bent u welkom voor koffie ‘s ochtends in de Stateseal. Ook enkele activiteiten zjin
verplaatst naar de grote zaal. Dit in verband met de komst van de tijdelijke buurtkamer en de
plannen voor nieuwe buurtkamers.
Het voelde maar even onwennig in de Stateseal, de ruimte, het licht en het prachtige uitzicht
hebben er zeker aan bijgedragen dat iedereen zich al snel op zijn gemak voelde. Toen ook nog
de werkzaamheden aan de Vlaskamp tuin begonnen en wij eerste rang zaten, was het helemaal
klaar. De centrale as werd zichtbaar, je ziet de trein rijden en nu werd ook zichtbaar hoe groot
het “meer” is, wat anders was weggestopt.
Eind vorig jaar mochten we inversteren in welzijnsmaterialen. Van dat geld is onder andere de
Thera – trainer aangeschaft.
Fiets met de bewoner door verre landen en bekende steden. Dit
roept herinneringen op en bevordert en passant de lichamelijke
en geestelijke inspanning.
De fiets blijkt een succes. Wilt u ook een keer fietsen? Kom dan
gerust langs in de Stateseal. Elke ochtend is daar wel iemand
van de medewerkers aanwezig om u te helpen.
Enkele activiteiten die georganiseerd zijn ziet u hieronder in een foto overzicht.

Aris, Leeuwarden op bezoek.

NL – Doet

Sjoelcompetitie

Pannenkoekdag
Themakoffer, schooltijd.
Wij verwelkomen u graag bij de koffie en anders misschien bij een activiteit.
Hebt u vragen / opmerkingen dan kunt u altijd bij 1 van de medewerkers
welzijn terecht. Graag tot ziens.
Team Welzijn

Even voorstellen: Jeanet Kamminga
Hallo, mijn naam is Jeanet Kamminga ik ben 49 jaar en getrouwd met
Harrie van der Molen. Samen hebben wij twee zoons, Max van 19 en
Seth 17 jaar oud. Oorspronkelijk kom ik uit Gerkesklooster dus een echt
‘Fries Famke’, maar ik woon nu alweer 23 jaar in Grootegast dus
ondertussen ook een beetje een Groningse geworden.
Ik ben al 30 jaar werkzaam in de ouderenzorg en begonnen te werken
bij een Thuiszorg organisatie in Friesland en heb daarna nog in
verschillende zorginstellingen als Activiteiten Begeleider en
Verzorgende IG gewerkt. En nu dus sinds kort hier in Hardegarijp in
Bennema State waar ik werkzaam ben als welzijnsmedewerker.
Mijn hobby’s zijn allerlei creatieve dingen zoals haken, breien, vilten enz. maar ook lezen, motor
rijden, thuis hebben we een groentetuin, erg leuk om daar bezig in te zijn. Ook bezoek ik
regelmatig kringloopwinkels en kom dan vaak thuis met leuke dingen, daar denken mijn
huisgenoten trouwens wel eens anders over. Verder ben ik erg dol op dieren op dit moment
hebben wij twee honden, vijf katten en drie tamme kippen, een erg gezellige boel. Ik hou van
gezelligheid en humor en hoop hier natuurlijk met veel plezier te werken.
Tot ziens!

Een dierbaar voorwerp
Deze keer ben ik bij mevrouw van der Meer. Ze heeft een
prachtige pop.
Een uniek exemplaar omdat ze deze zelf heeft gemaakt op de
huishoudschool in Coevorden.
Ze heeft bijna alles zelf gedaan onder begeleiding van een leuke
handwerk juf.
De juf heeft het gezicht gedaan want dat is heel precies werk.
Ze mocht zelf de stof uitzoeken.
De pop is haar dierbaar en is geen speelgoed.
Mevrouw heeft een mooie tijd gehad op de huishoudschool.
“Gezellig zo met mekaar”.
Heeft u ook een bijzonder voorwerp en/of verhaal
En wilt u dat delen met ons dan hoor ik het graag.
Astrid Genee
Welzijnsmedewerker.

Kleurplaat

Even voorstellen: Sjoeke Donker
Mijn naam is Sjoeke Donker en sinds half januari ben ik werkzaam op Bennema State als
ergotherapeut. Voor velen van jullie ben ik niet helemaal nieuw, want tot februari 2015 heb ik
hier ook gewerkt.
Het voelt voor mij weer goed om hier rond te lopen. Ik heb vele positieve reacties van jullie
gehad, heel hartelijk dank daarvoor. Inmiddels heb ik al vele handjes geschud. Ik stel me graag
op deze manier verder aan jullie voor.
Sinds mei 2011 ben ik werkzaam als ergotherapeut binnen Noorderbreedte. Ik heb al op een
aantal locaties gewerkt. Gestart ben ik in Bornia Herne (nu Noorderbreedte Revalidatie) en
Bennema State. Vervolgens heb ik nog een periode in en vanuit de Batting in Harlingen gewerkt.
En recent in Meckama State en Nieuw Toutenburg.
Ik woon samen met mijn vriend en de onze beide meiden in Heerenveen. Naast onze dochter
Brecht (3 ½) hebben we nog een dochter, genaamd Mare, zij is inmiddels alweer dik 11
maanden.
Ik geniet met volle teugen van de meiden! Vooral buiten zijn
met de kinderen vind ik heerlijk. Of een heerlijke wandeling
maken door het naastgelegen Hepkemabos. Sinds een kleine
twee maanden kan Mare goed los zitten en kunnen we nu ook
fietstochten maken in de omgeving.
In de zomerperiode zijn we heel vaak bij onze stacaravan in
Noordwolde te vinden. Genieten is dat.
We komen elkaar vast tegen, ik werk op woensdag en
donderdag in Bennema State. Ik heb er erg veel zin in.
Hartelijke groeten Sjoeke Donker.

Afscheid Will Rijke
Mijn laatste werkdag in Bennemastate was op 1 maart, van een aantal mensen heb ik
persoonlijk afscheid kunnen nemen. Voor diegene die ik niet meer heb kunnen spreken wil ik
langs deze weg bedanken voor alle mooie gesprekken die er waren o.a. de
partnergespreksgroep. Collega’s wil ik bedanken voor de fijne samenwerking.
Ik heb een aantal mooie jaren in Bennemastate mogen beleven, ik draag mijn stokje over aan
mijn collega’s maatschappelijk werk; Anne-Wieke Postma en Griet Haanstra
Ik zal maar zeggen tot ziens en het gaat jullie goed.
Will Rijke

Even voorstellen: Maatschappelijk werk op locatie
Voor Bennema state zijn veel mensen werkzaam. Velen daarvan komen bij u dagelijks over de
vloer en sommige af en toe en meestal zijn dat mensen die u al langer kent.
Soms is er ook sprake van dat medewerkers wisselen van werkplek binnen Noorderbreedte.
Onlangs vond dit plaats binnen het Maatschappelijk werk in Bennema State.
Will Rijke, die hier werkzaam was als maatschappelijk werker is vertrokken en werkt nu volledig
op de locatie Abbingahiem in Leeuwarden.
Daarvoor in de plaats zijn Anne-Wieke Postma en Griet Haanstra hier komen werken als medisch
maatschappelijk werkers. Anne-Wieke is er op de
dinsdagmiddag, vrijdagochtend en Griet op de donderdag.
Beide zijn we ook werkzaam op andere locaties van
Noorderbreedte waardoor we op meer dagen bereikbaar
zijn via telefoon en via de mail.
Het medisch maatschappelijk werk kan voor u van
betekenis zijn op velerlei gebieden die te maken hebben
met uw verblijf in Bennema State.
De gevolgen van veranderingen voor uzelf en voor mensen
uit uw directe omgeving staan centraal in het contact met
de maatschappelijk werker. U kunt uw vragen en zorgen
bespreken.
Tijdens het kennismakingsgesprek stelt u samen met de medisch maatschappelijk werker het
probleem vast. U bekijkt ook samen wat hieraan gedaan kan worden. U gaat samen of zelf
bekijken wat u zelf kunt/ wilt doen, waarbij u hulp nodig heeft en wie daarin van betekenis kan
zijn. De maatschappelijk werker kan indien nodig doorverwijzen.
Wat doet de medisch maatschappelijk werker?
Medisch maatschappelijk werk besteedt aandacht aan de emotionele, sociale, maatschappelijk
en materiële gevolgen van ziekte en beperking, de opname en de medische behandeling.
Samen met u wordt gezocht naar praktische oplossingen. Door een dergelijke inzet kan vaak een
herstel plaatsvinden wanneer iets in uw leven niet meer in balans is.
Hoe komt u in contact?
Voor het maken van een afspraak voor praktische zaken kunt u zelf of uw familielid/
mantelzorger contact opnemen. Ook kunt u worden
doorverwezen door een zorgmedewerker, arts of andere
hulpverlener.
Privacy
De medisch maatschappelijk werkers zijn gehouden aan hun
beroepsgeheim en zijn gebonden aan de beroepscode. Registratie en beheer van uw
persoonsgegevens gebeuren volgens het privacyreglement van Noorderbreedte. Dat houdt in
dat vertrouwelijke informatie niet zonder uw toestemming aan andere hulpverleners en/of
instanties wordt doorgegeven.

Bewoners en ook hun familie kunnen dus een beroep doen op het maatschappelijk werk
wanneer er behoefte is aan bijvoorbeeld informatie over diverse zaken die te maken hebben
met verblijf in een zorgcentrum. Daarnaast kan informatie worden
verstrekt over het instellingsbeleid, wonen, welzijn en zorgverlening.
Verder wordt advies en informatie gegeven bijvoorbeeld bij financiële
(bank)zaken (Wet Langdurige Zorg), juridische zaken, of wij zijn
behulpzaam bij het invullen van aanvraagformulieren van allerlei aard
bijv. WMO, bijzondere bijstand, vervoersregelingen, etc. We verlenen
verder diverse hand- en spandiensten gericht op het verbeteren van de
situatie voor u als bewoner en mantelzorger.
Wilt u weten of maatschappelijk werk voor u van betekenis kan zijn?
Neem dan gerust contact met ons op of met de arts/ verzorgende binnen de locatie.
Met vriendelijke groet,
Anne-Wieke Postma aanwezig op dinsdagmiddag en vrijdagochtend
> tel: 06-53550284 E:
AnneWieke.postma@nb.nl
Griet Haanstra aanwezig donderdag
> tel: 06-20306478 E: griet.haanstra@nb.nl

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 :

In bliid berjocht yn Bennema State
Wat is dat bliide berjocht?
Bewenners fan de Jelmer en Poarte krigen in útnoeging fan it WOK restaurant om by har komme
te iten. Der wie in protte belangstelling foar en it wie in hiele organisaasje om it foar elkoar te
krijen.
Elke bewenner hie in begeleider nedich en ferfoer ek fansels. Ik wie by myn man en gongen mei
de Bennemabus. De bus fan Heemstra der by. Us bus riede 2 kear en partikuliere auto’s.
It wie stoarmwaar, eins komt net ien mei sok waar op ‘e lap, mar dizze lekkernij woe net ien oan
har neus foarby gean litte.
It wie passen en mjitten, der wie in romte foar ús frij holden, mar de rollators en rolstoel
moasten ek te plak. Doe’t eltsenien te plak siet, wurde útlein oer de bedoeling. Der wie gjin nee
te keap en elts moast himsels rêde.
It personiel wie like freonlik en mar opskeppe en skjinne boarden. Dat wie foar de measten wat
nijs. It smakke aldermerakels!
Der wurde gesellich praat en lústere. It wie foar sommigen te tsjuster, ja men moat al sjen
kinnen wat jo op é panne hawwe.
Oan alles komt in ein. 7 Oere stie it ferfoer wer foar en koe lek mei in fol liif op nei Bennema
State.
Wat net fergetten wurde mei, om de organisaasje tige te betanken. Altyd drok mar derneist ek
dit noch foar elkoar krijen!!
Wy binne yn elts gefal bliid wurden fan sa’n moaie jûn.
Sokke mear!
Afke Nouta – Douma

Âlderwetsk Frysk recept: Sûpengrottenbrij
Sûpengrottenbrij is een Fries dessert dat meerdere namen draagt. Zo staat het ook bekend als
Pareltjesbrij of krintsjebrij dat krentjesbrij betekent. Het Nederlandse woord voor dit toetje is
watergruwel. Met zo’n naam klinkt het niet bepaald aantrekkelijk om deze brij te gaan eten.
Toch schijnt dit ouderwetse nagerecht ook nu nog heel lekker te zijn. Ben je nieuwsgierig
geworden? Probeer het dan zelf eens uit. Misschien vind je het wel zo lekker dat dit jouw
favoriete nieuwe toetje wordt. Lees hieronder meer over hoe je Sûpengrottenbrij kunt bereiden.
Ingrediënten voor Sûpengrottenbrij
Dit nagerecht is geschikt voor 4 personen. Afhankelijk van hoe je het recept maakt heeft het een
bereidingstijd van 2 uur of meer dan een halve dag. Wil je graag het recept maken zoals men
dat vroeger deed? Dan kun je er vanuit gaan dat je minstens een halve dag kwijt bent met het
bereiden van dit nagerecht. Maak dit dessert dus op een moment dat je daar echt de tijd voor
hebt.
Benodigdheden Sûpengrottenbrij
– 100 gram (parel)gort of een pakje vluggort
– Een stukje pijpkaneel
– ½ liter bessensap
– 2 pakjes vanille suiker of een vanillepeul
– 100 gram Rozijnen
– Citroensap

– 1 Citroenschil
– 100 gram suiker
– Zout
– 1½ liter water
– 100 gram krenten

Sûpengrottenbrij maken
Nu je klaar bent om te beginnen met het bereiden van de Sûpengrottenbrij zul je misschien
verbaasd zijn over hoe snel je hier alweer mee klaar bent. Eerst was je de gort in een zeef. Zodra
je dit gedaan hebt is het de bedoeling dat je het in ruim water in de week zet. Het beste is om
de gort nu voor een nacht met rust te laten. Wanneer je het recept niet precies zoals vroeger
wilt maken, kun je ook gewoon vluggort gebruiken. Deze hoeft namelijk niet voorgeweekt te
worden.
De volgende stap voor het maken van Sûpengrottenbrij is het koken van de gort. Voeg hier wat
zout, een citroenschil en een stukje pijpkaneel aan toe. Vind je het lekker om nog iets meer
smaak toe te voegen? Doe dan een vanillepeul erbij. Kook nu het geheel voor anderhalf uur
gaar. Ondertussen week je ook 100 gram krenten en 100 gram rozijnen. Dit kun je doen in
bessenjenever of in oude thee. Wanneer je denkt dat het genoeg geweekt is giet je zowel de
krenten als de rozijnen af.
Wanneer de brij gaar is, haal je het kaneelpijpje en citroenschil uit de gort. Uiteraard doe je dit
ook met de vanillepeul als je deze voor extra smaak hebt toegevoegd. Nu is het tijd om suiker
en eventueel ook vanillesuiker toe te voegen. Om het toetje helemaal lekker te maken voeg je
ook citroensap en bessensap toe. Vergeet niet om ook de krenten en rozijnen toe te voegen aan
het gerecht. Nu alles is toegevoegd aan het nagerecht kook je dit voor nog een half uur. Hierna
kun je ervoor kiezen om de Sûpengrottenbrij gelijk warm te serveren of je laat je toetje volledig
afkoelen en eet het zodra deze echt helemaal koud is.

Onze adverteerders!

Op pad met miMakker Joris (49)

(49)

De bloem
Joris loopt door de gang en onderweg ziet, ruikt en voelt Joris zijn omgeving.
Hij onderzoekt een bloem in een glazen fles en neemt de bloem uit de fles mee als een
gevonden schat.
Even verderop zit een meneer in een rolstoel alleen in de gang. Joris stopt en kijkt vanaf een
afstand naar meneer. Rustig neuriënd komt Joris dichterbij, staat af en toe stil om meneer de
gelegenheid te geven te wennen aan de veranderde situatie. En uiteraard aan de aanwezigheid
van Joris. Als Joris dichtbij is, biedt hij met blijheid en aandacht meneer heel langzaam de bloem
aan.
Meneer kijkt verrast en neemt voorzichtig de bloem aan. Met blikken over en weer wordt
toestemming gevraagd, bevestigd en bedankt. Er wordt niet gesproken, maar klanken, met
verschillende intonaties en intenties, worden over en weer gebruikt en worden over en weer
begrepen.
Meneer probeert nu de bloem bij zijn schoen in te stoppen en er ontstaat een intens spel/
samenwerking tussen Joris en meneer. Een samenwerking waarbij meneer de regie heeft en Joris
helpt. Joris is dan ook erg blij als meneer de bloem in de schoen heeft gewurmd. Meneer begint
vooruit te looprollen en Joris begeleidt de bloem in de schoen. Vertwijfeld kijkt meneer naar
Joris en andersom. “Is niet goed!”, zegt meneer. Joris ligt nu op de buik voor meneer en
bestudeert samen met meneer het dilemma van de bloem.
Wat moet ie doen en wat kan hij er mee?
Uiteindelijk tilt meneer zijn voet op en de bloem is bevrijd. Beiden laten hoorbaar opgelucht
lucht ontsnappen. En delen dit moment met elkaar. Meneer rolt tevreden langzaam weg in zijn
rolstoel en kijkt nog even om en ziet dan dat Joris zwaait met zijn hand ter afscheid.

Sudoku

Van de Stichting Vrienden van Bennema State
Beste mensen,
De eerste drie maanden van 2019 hebben we al weer achter de rug als u dit leest.
Maanden waarin van alles gebeurd en in gang is gezet.
Op 24 januari bijvoorbeeld trad Tetje van Toen op voor Kleinschalig Wonen en
dat optreden is erg in de smaak gevallen. Wat hebben we samen met Tetje mooi
met elkaar gezongen!
Nieuwe bus
De nieuwe bus is op 18 januari door Taxi Waaksma
overgedragen aan de Vrienden van Bennema State. Of
het hier mee te maken heeft weten we niet maar sinds
kort zijn er vier nieuwe chauffeurs bij gekomen. Daar
zijn we natuurlijk erg blij mee.

Vlaskamptuin
In de Vlaskamptuin was het een drukte van belang. Er is veel gesnoeid en gekapt zodat er veel
meer uitzicht is. Vanuit het restaurant kun je nu bijvoorbeeld de Centrale As zien liggen. Het
haardhout was al weg voordat we hier melding van hebben kunnen maken. Nou ja, opgeruimd
staat netjes.
Dierenweide
In het decembernummer van Bennema Nijs meldden wij dat er een jonge zwarte zwaan geboren
was. Deze keer hebben we een minder leuke melding: het jonge zwaantje is opgegeten door een
roofvogel. De zwarte zwaan heeft zich echter niet laten ontmoedigen en zit al weer op eieren. Ook
zijn kippen en eenden druk aan het broeden. Er is dus weer veel jong grut op komst.
Er is een eerste ontwerp voor een nieuw dierenverblijf gemaakt en dat ziet er mooi uit. Als we er
met de kosten ook uitkomen, dan kan de bouw van start gaan.
Open Dag 2019
De Open Dag wordt dit gehouden op zaterdag 12 oktober. Noteert u deze datum alvast op uw
kalender?
Tot besluit een gedichtje over een zwaan die wel eens wat anders wilde.
Zacharias de Zwaan
wol graach feroarje fan baan.
Al jierren is er ober fan berop,
hy fleant him betiden oer de kop.
Sûnt in skoftsje sjocht er de kranten nei,
mar der is hieltyd neat foar him by.

Hy skriuwt him dêrom yn by in útstjoerburo
en dêr rekket er hielendal fan syn à propos.
Sy ha foar him in prachtige fakatuere,
wol oberje, mar dan mei mear alluere.
Zacharias hielendal blij,
hy is no steward by in grutte fleanmaatskippij.
Het bestuur

Afscheid Jan Vijver
Na ruim tien jaar vertrek ik naar Leeuwarden, waar ik een nieuwe uitdaging begin bij de
revalidatie. Gelukkig blijft de beeldende therapie in goede handen, want mijn collega Carine
neemt het van mij over.
Ik ga mijn cliënten zeer missen, hun inzet,
gezelligheid en mooie verhalen. We hebben
een mooie tijd gehad en veel gelachen.
Bedankt allemaal en tot gauw!
Jan Vijver
Beeldende Therapie

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 is 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 van de medewerkers van het dagcentrum.
De activiteiten die georganiseerd worden voor bewoners van
Kleinschalig Wonen zijn bekend bij de woonbegeleiders.
Inmiddels is iedereen zo’n beetje gewend aan het koffie drinken in de
Stateseal.
En we hebben daar natuurlijk een prachtig uitzicht waar velen van ons zichtbaar van genieten.
Ook de spelmiddag en de kleine bingo zijn verhuisd naar de Stateseal. De woensdagmiddag en
de donderdagmiddag zijn de activiteiten nog in het dagcentrum.
Dit lijkt ons een mooie mix. Meer reuring bij de hoofdingang zodat het bij binnenkomst
levendigheid uitstraalt en daarnaast nog enkele activiteiten in het dagcentrum zodat de
Stateseal ook nog voor andere activiteiten gebruikt kan worden.
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.
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
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/meedoen, want
er kunnen nog wel nieuwe zangers en zangeressen bij!
Voor de komende data zie nieuwsbrief.
Plaats: Jelmer Bennemaplein
tijd: 10.30 uur

Grote Bingo
Iedere 1e dinsdag van de maand is er een grote Bingo in de Stateseal. Er zijn vele vrijwilligers
aanwezig om indien nodig u te ondersteunen. Entree € 3,50
Plaats: Stateseal
tijd: 14.30 uur
Gesprekskring
Iedere 3e dinsdag van de maand is er middags de
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 Bennema plein
Iedere 3e woensdag van de maand is er morgens de kerkdienst op het Jelmer Bennemaplein.
Soms wijkt de datum af. Zie hiervoor ook de aankondiging in de nieuwsbrief.
Plaats: Jelmer Bennemaplein
tijd: 10.30 uur
Gedachtenisdienst
2x per jaar is er een gedachtenisdienst. Hierin willen we de mensen die ons de afgelopen
maanden zijn ontvallen herdenken in naam en gedachten.
De datum zal worden aangekondigd in de nieuwsbrief en de betrokken
familieleden (eerste contact adres) krijgen een persoonlijke uitnodiging.
Handwerkclub ‘Iverige hannen’
Iedere woensdag is er de handwerkclub ‘Iverige hannen’ die zoals de naam al doet vermoeden
zeer ijverig zijn met garen en pennen en niet te vergeten, ook hun mondje goed kunnen roeren.
Al met al is het er een gezellige boel, dit onder leiding van 3 zeer gedreven vrijwilligsters.
Mocht u zin hebben om hun gelederen te versterken kom gerust langs voor informatie en
kennismaking. Er is inmiddels een vitrinekast ingericht met te kopen artikelen van de breiclub
nabij het winkeltje. Mocht er iets van u gading bijzitten dan kunt u altijd informeren bij een van
de medewerkers van het dagcentrum.
Plaats: Dagcentrum
tijd: 9.30 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.
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. Entree € 2,00
Komt u ook, dan wordt het vast gezellig. En als extra is er 1 of 2x in de maand live muziek
aanwezig. Zie hiervoor de aankondiging in de nieuwsbrief.
Plaats: Stateseal
tijd: 15.00 uur
WAT IS ER TE DOEN ?
Hieronder volgt een overzicht van de niet wekelijkse activiteiten die tot nu toe bij ons bekend zijn.
Houdt u voor de actuele activiteiten de wekelijkse nieuwsbrief in de gaten.
Dinsdag 2 april: 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.
Zaterdag 6 april : Concert Exentriek
Deze zaterdagmiddag is de laatste van de drie voorjaarsconcerten.
Het programma wordt vanmiddag verzorgd door gemengd koor Exentriek uit Ryptsjerk.
U bent van harte welkom. Entree € 4,00
Plaats: Stateseal
tijd: 15.00 uur.
Woensdag 10 april: Lammetjes dag
Voor deze woensdagmiddag staat er een uitstapje op het
programma, zie uitnodiging bij de nieuwsbrief.
Maandag 15 april: kleine Bingo
De 3e maandagmiddag van de maand spelen we de kleine bingo.
Een Bingo met leuke, kleine prijsjes en veel gezelligheid! U
bent van harte uitgenodigd om erbij te zijn en mee te doen.
Entree € 1,50
Plaats: Stateseal
tijd: 14.30 uur
Dinsdag 16 april: Gesprekskring
Plaats: Stateseal

tijd: 14.30 uur

Woensdag 17 april: Paaskerkdienst
Deze woensdagmorgen wordt er tijdens de kerkdienst op het Jelmer Bennemaplein aandacht
besteed aan het komende Pasen.
Plaats: Jelmer Bennemaplein
tijd: 10.30 uur

Woensdag 17 april: Sarah mode
Deze woensdag wordt u weer in de gelegenheid gesteld om uw garderobe
aan te vullen. Sarah mode komt langs met de nieuwste voorjaars collectie. U
bent van harte welkom om te komen kijken, passen en te kopen.
Plaats: Stateseal
tijd: 14.00 tot 16.00 uur
Woensdag 17 april: Paas bloemschikken
Deze woensdagmiddag is er bloemschikken onder het toeziend oog van
Anneke Miedema.
Iets moois maken met natuurlijke materialen voor op tafel? Iedereen kan het, en hebt u hulp of
ondersteuning nodig dan is er genoeg begeleiding aanwezig om u de helpende hand te bieden.
Met elkaar maken we er een fijne en creatieve middag van.
Aan deze middag zijn wel kosten verbonden, dit wordt t.z.t. vermeld in de nieuwsbrief.
Plaats: Dagcentrum
tijd: 14.30 uur
Donderdag 18 april: Koersbal
De vrijwilligers van het koersballen hebben er weer zin in. U bent allemaal van harte
uitgenodigd om mee te doen met deze “grillige“ activiteit.
De vrijwilligers leggen het spel uit en vertellen hoe u het beste met deze koersballen om kunt
gaan.
Plaats: Dagcentrum
tijd: 14.30 uur
Vrijdag 19 april: Goede vrijdag viering
Deze vrijdagmorgen is er de traditionele goede vrijdag viering.
Plaats: Stateseal
tijd: 10.30 uur
Dinsdag 23 april: Muziek op het plein
Deze dinsdagmiddag kunt u weer genieten van een muzikale middag op het plein.
Voor u treden op de Kloosterzingers.
Zij staan garant voor een muzikale middag. U bent van harte uitgenodigd.
Plaats: Jelmer Bennemaplein
tijd: 14.30 uur
Woensdag 28 maart: Paas bloemschikken
Vanmiddag is er bloemschikken onder het toeziend oog van Anneke Miedema.
Iets moois maken met natuurlijke materialen voor op tafel? Iedereen kan het, en hebt u hulp of
ondersteuning nodig dan is er genoeg begeleiding aanwezig om u de helpende hand te bieden.
Met elkaar maken we er een fijne en creatieve middag van.
Aan deze middag zijn wel kosten verbonden, dit wordt t.z.t. vermeld in de nieuwsbrief.
Plaats: Dagcentrum
tijd: 14.30 uur
Dinsdag 7 mei: 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

Maandag 13 mei: Lezing over vogelfotografie
Deze maandagmiddag kunt u de lezing over vogelfotografie bijwonen.
Hoe zijn de foto’s die in de gangen van Bennema State hangen gemaakt?
Gerrit van der Sar, amateur fotograaf, vertelt het verhaal achter de foto’s en natuurlijk zijn er ook
nog veel andere foto’s van vogels te zien. Het belooft een interessante middag te worden. U
bent van harte uitgenodigd.
Plaats: Stateseal
tijd: 14.30 uur
Woensdag 15 mei: Kerkdienst Jelmer Bennemaplein
Deze woensdagmorgen is er de kerkdienst op het Jelmer Bennemaplein.
Plaats: Jelmer Bennemaplein
tijd: 10.30 uur
Donderdag 16 mei: Koersbal
Deze donderdag is het alweer de laatste koersbal middag van dit
seizoen. De vrijwilligers van het koersballen hebben er weer zin in. U
bent allemaal van harte uitgenodigd om mee te doen met deze “grillige
“activiteit.
De vrijwilligers leggen het spel uit en vertellen hoe u het beste met
deze koersballen om kunt gaan.
Plaats: Dagcentrum
tijd: 14.30 uur
Maandag 20 mei: kleine Bingo
De 3e maandagmiddag van de maand spelen we de kleine bingo.
Een Bingo met leuke, kleine prijsjes en veel gezelligheid! U bent van harte uitgenodigd om erbij
te zijn en mee te doen. Entree € 1,50
Plaats: Stateseal
tijd: 14.30 uur
Dinsdag 21 mei: Gesprekskring
Plaats: Stateseal

tijd: 14.30 uur

Dinsdag 28 mei: Muziek op het Jelmer Bennemaplein
Deze 4e dinsdag van de maand is er weer een muziekmiddag op het Jelmer Bennemaplein Wij zijn
benieuwd u ook? Vanmiddag treed voor u op Sander Metz.
Het belooft vast een muzikale en vooral gezellige middag te worden.
Plaats: Jelmer Bennemaplein
tijd: 14.30 uur
Dinsdag 4 juni: Bingo
Bingo middag voor iedereen. De vrijwilligers zijn
er om, samen met u, een leuke middag van te maken.
Er zijn genoeg Bingo bordjes voor ieder één, dus
u kunt allemaal wel meedoen. Er is wat lekkers, er zijn
leuke prijsjes en een hapje en drankje tot besluit en
u bent welkom om erbij te zijn. Entree € 3,50
Plaats: Stateseal
tijd: 14.30 uur
Woensdag 12 juni : Kerkdienst Jelmer Bennemaplein
Deze woensdagmorgen is er de kerkdienst op het Jelmer Bennemaplein.

Plaats: Jelmer Bennema plein
tijd: 10.30 uur
Donderdag 13 juni: Westerhof mode
Deze donderdagmiddag kunt u uw zomergaderobe nog even aan vullen.
Westerhof mode is u graag van dienst. U bent van harte welkom om te
komen kijken, passen of kopen. Voor elk wat wils.
Plaats: Stateseal
tijd: 14.00 tot 16.00 uur
Maandag 17 juni: kleine Bingo
De 3e maandagmiddag van de maand spelen we de kleine bingo.
Een Bingo met leuke, kleine prijsjes en veel gezelligheid! U bent van harte uitgenodigd om erbij
te zijn en mee te doen. Entree € 1,50
Plaats: Dagcentrum
tijd: 14.30 uur
Dinsdag 18 juni: Gesprekskring
Plaats: Stateseal

tijd: 14.30 uur

Dinsdag 25 juni: Muziek op het Jelmer Bennemaplein
Deze 4e dinsdag van de maand is er weer een muziekmiddag
op het Jelmer Bennema plein Wij zijn benieuwd u ook?
Het belooft vast een muzikale en vooral gezellige middag te
worden.
Plaats: Jelmer Bennemaplein
tijd: 14.30 uur

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:
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

