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Voorwoord
Beste lezer,
Inmiddels zijn er al weer drie maanden voorbij gevlogen sinds ik begon als
regiomanager bij Noorderbreedte. In die periode heb ik kennisgemaakt
met de locaties in de regio Midden, zo ook met de mooie locatie Erasmus.
Het was een intensieve eerste periode waarin de gevolgen van Corona
voor iedereen merkbaar en ingrijpend waren. Voor velen zijn die gevolgen
nog steeds voelbaar en wordt ons geduld en doorzettingsvermogen behoorlijk op de proef
gesteld. Gelukkig kunnen we, op het moment dat ik dit schrijf, zeggen dat vrijwel alle
bewoners zijn gevaccineerd en al een tijdje geen besmettingen zijn geconstateerd. Dit levert
geleidelijk weer meer ruimte op; ruimte om de bezoekmogelijkheden te verruimen, ruimte
om weer meer activiteiten te organiseren.
Een mooi voorbeeld is de heropening van de ontmoetingsruimte.
Na een lange periode waarin de brasserie moest sluiten door
Corona en het stoppen van de externe cateraar, kunnen we nu
geleidelijk de activiteiten in deze mooie ruimte weer opstarten. De
overgangsperiode is goed benut om na te denken over de nieuwe
invulling. Door de werkgroep is het plan ontwikkeld in overleg met
Cliëntenraad en Bewonerscommissie Huver. Inmiddels is de
ontmoetingsruimte weer geopend, zijn de eerste bezoekers
welkom geheten, is een nieuw team van medewerkers gestart en
wordt binnenkort de nieuwe naam bekend gemaakt.
Om de heropening extra aandacht te geven volgt er binnenkort
een bijzonder evenement. U krijgt hierover binnenkort nog bericht.
De beperkingen die Corona met zich meebrengt, hadden ook invloed op mijn inwerkperiode.
Ik ben terughoudend geweest in het rondgaan binnen de locaties. De contacten beperkten
zich tot nu toe vooral tot de verschillende overlegvormen waarin ik collega’s en de
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Cliëntenraad heb ontmoet; soms in levende lijve, vaak ook voor het beeldscherm via “teams”.
Graag wil ik de komende tijd meer mensen ontmoeten door ook eens een bezoekje te
brengen aan een team, woning of buurtkamer.
Zoals in dit voorwoord al genoemd, hopen we dat de komende tijd in het teken staat van
verdere verruiming van mogelijkheden, waardoor weer nieuwe energie ontstaat om met
elkaar van iedere dag een waardevolle dag te maken. Veel plezier met het lezen van deze
nieuwsbrief.
Hartelijke groet,
Bram Terpstra
Regiomanager Midden
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nieuws van de Cliëntenraad
Het is voor ons als Cliëntenraad vanaf eind maart weer mogelijk om ons structurele overleg
met de regiomanager te houden in de gecombineerde Mata Harizaal. Een ruimte waar we
gezamenlijk kunnen vergaderen met inachtneming van de 1.5 mt. regel.
Als CR hebben we ons gebogen over ons jaarplan, het huishoudelijk reglement en de
invulling van onze eigen taken:
Tineke Wiersma, voorzitter
Oebele Herder, vicevoorzitter en secretaris
Aan het eind van die vergadering hebben we informeel afscheid genomen van Bart Dijkstra.
Vanaf 2008 heeft hij op een geheel eigen en bezielende wijze het voorzitterschap en het CRwerk vorm gegeven. Met zijn kennis op het gebied van juridische zaken, zijn grote
belangstelling voor de geestelijke gezondheid en het welzijn van bewoners is zijn inbreng
van wezenlijke betekenis geweest voor zowel het oude Erasmushiem als in de overdracht
naar het huidige Erasmus. We zijn Bart veel dank verschuldigd en wensen hem privé zeker
vele goede jaren toe.
Blij zijn we met een nieuw lid in ons midden te weten, mevrouw Marieke van Dijk. Haar vader
bewoont een appartement in de Slauerhoffslinger. In april is zij officieel als lid benoemd.
Haar inbreng en enthousiasme komt zeker goed van pas. We wensen haar een fijne periode.
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Onze bewoners kunnen reeds voorzichtig kennis maken met de brasserie-nieuwe stijl. Er
vinden al activiteiten plaats en zodra het weer het toelaat kunnen we ook op het terras
genieten van hapje, drankje of ijsje. De eerste presentatie door het personeel op Koningsdag
ziet er hoopvol uit. Hulde!!
Nu de bewoners volledig gevaccineerd zijn vindt de CR dat men ruimhartig versoepelingen
zou kunnen toepassen. We hebben ons sterk gemaakt dat er overal gezamenlijk gegeten kan
worden.
In ons maandelijks overleg hebben we aangegeven extra aandacht te blijven geven aan de
kwaliteit en de wijze waarop de schoonmaak op de appartementen wordt uitgevoerd. De
invoering van de integrale teams mag geen belemmering zijn op de kwaliteit van de
uitvoering. Ook hebben we ons laten informeren over de voeding:
de inkoop, de bereiding en presentatie van maaltijden.
We zullen een vinger aan de pols houden wat betreft het zichtbaar maken van
verbeterpunten.
Hopelijk kunnen we ons steeds meer vrijer gaan bewegen en genieten van een zonnige
zomer met veel contacten.
We stellen het zeer op prijs van u te vernemen of de kwaliteit van de schoonmaak en de
voeding merkbaar vooruit gaat. Sowieso is het fijn van u te horen hoe u het leven en wonen
in Erasmus ervaart.
Waar horen wij de komende tijd meer aandacht en zorg aan te geven.......
laat het ons weten via: clientenraad.erasmus@nb.nl

T. Wiersma, voorzitter
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////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Warm weerzien
Op donderdag 22 april jl. zijn de deuren van de ontmoetingsruimte eindelijk weer voorzichtig
geopend. We zijn heel blij om u weer te kunnen ontvangen en elkaar te ontmoeten. Nu is het
nog in kleine getalen maar zodra de maatregelen versoepeld worden zijn wij er klaar voor om
onze deuren weer wagenwijd open te zetten. Tot die tijd genieten we van wat er nu wel kan:
ontmoetingen, ontspanning, een drankje en een heerlijke
maaltijd in de ontmoetingsruimte.
De eerste bezoeker werd met een bos bloemen
verwelkomd.
Een brasserie-nieuwe-stijl vraagt om een nieuwe naam. U
heeft in grote getale aan de oproep gehoor gegeven om
een nieuwe naam te bedenken. Dat is mooi, want dat
betekent dat het leeft en kriebelt en dat u zin heeft om er
weer naar toe te gaan. De stemronde voor de nieuwe naam
is momenteel in volle gang. Tijdens een spectaculair en
bijzonder evenement, zal de nieuwe naam van de
ontmoetingsruimte worden onthuld. Meer informatie
hierover volgt.
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Bekendmaking nieuwe naam
Van 19 t/m 28 mei zal er een levensgroot en coronaproof spektakelstuk aanwezig zijn in de
ontmoetingsruimte. Dan zal tevens op 19 mei de verkozen naam van de brasserie-nieuwestijl bekend worden gemaakt.
Houd uw brievenbus in de gaten voor meer informatie.
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//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Woensdag 26 mei
een optreden van

Chansonnier Guido van der Meent
Aanvang 14.30-16.00u
in de ontmoetingsruimte
(onder voorbehoud)

Na zijn studie aan het conservatorium is Guido veelal werkzaam als zanger/pianist/componist
van Franse en Nederlandse chansons. Nadat hij in 2008 het Concours de la Chanson heeft
gewonnen heeft hij bij veel uiteenlopende gelegenheden op mogen treden. Van de
Ridderzaal en ambassades tot aan Alzheimercafé ‘s. Guido speelt Van Ramses Shaffy tot Brel,
Nederlandstalig, instrumentaal etc. Kom ook samen en geniet van deze muzikale middag.
U moet zich vooraf opgeven bij de coördinatoren welzijn. Want ook hier geldt een maximum
van 30 personen en vol = vol.
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//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Van Elena
Verras eens een ander met een mooie zelfgemaakte kaart.
Hoe leuk is dat! Een ander persoon verrassen met een mooie zelfgemaakte
kaart. In goede of in slechte tijden. Een toepasselijke kaart sturen is altijd
een liefdevol gebaar. De vrijwilligsters van het kaarten maken, zijn ooit in
het voormalige Erasmushiem begonnen. Vol enthousiasme hebben zij deze
creatieve activiteit in Erasmus voortgezet. Dit tot groot plezier van de
trouwe groep deelnemers. Via vele omzwervingen binnen
Erasmus, is achterin de ontmoetingsruimte, nu hun vaste stek.
De dames doen dit vrijwilligerswerk, al zo’n 20 jaar, vertelde
vrijwilligster Tiety Miedema mij. Haar collega's zijn Djoke van
der Leij en Honesta Bleijerveld. Natuurlijk hebben de dames
altijd voor iedereen een luisterend oor. Elke donderdagmorgen
en -middag zijn ze aanwezig. Sommige bewoners zitten er
gewoon gezellig bij en breien ondertussen heel wat ribbels. De
vrijwilligsters bereiden de voorbeeldkaart thuis al voor. De ene
week is dat Tiety en de andere week Djoke. Wat een luxe! Ze zijn donderdags in de brasserie
te vinden vanaf 09.45 tot ongeveer 16.00. Lijkt het u leuk om hier aan deel te nemen, dan
kunt u zich bij de vrijwilligsters opgeven of bij de coördinatoren welzijn. Er zijn maar een
beperkte aantal plaatsen dus vol is vol. En is het vol?...dan komt u op de wachtlijst. Per keer
wordt een kleine bijdrage gevraagd voor de gemaakte kosten. Daarentegen is de koffie en
thee, bij deelname gratis. Enne....ook de gezelligheid.
Ik wens u het beste,
Lieve groet van Elena
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Woensdag 2 juni
Bingo
Aanvang 14.30-16.00u
in de ontmoetingsruimte
Organisatie Vrijwilligers Humanitas
Kaarten inclusief koffie/thee
1e kaart € 4,00
2e of meerdere kaarten € 2,00 per stuk
(onder voorbehoud)

Let op!
Alleen per inschrijving
bij coordinator welzijn (058)2510495
Maximaal 30 personen
VOL = VOL
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Erasmus op Facebook
Erasmus heeft een eigen Facebook-pagina. Met deze
pagina willen we op social-media laten zien wat er
allemaal gebeurt in Erasmus en dit delen met alle
belangstellenden, maar ook met bewoners, familie,
medewerkers en vrijwilligers. Heeft u een leuke,
interessante tip dat zeker de moeite waard is om
geplaatst te worden, geef dat dan door aan één van de
facebookbeheerders. Dit zijn:
Anna van Aalderen 06-83528020
Tanna Dijkstra
06-83178665
Christa Kooiker
06-83528102
Sien Tsang
06-40714359

7

Wind door de haren
Het fietsseizoen is weer geopend!
Als de weersomstandigheden het tenminste toe laten
dan kunt u weer heerlijk een ritje maken in de Riksja.
Lekker toeren door Leeuwarden en beschikbaar voor
iedereen!

De Riksja kan bij de coördinatoren welzijn worden geboekt. U wordt
dan gereden door een ervaren vrijwilliger van Fietsen Alle Jaren.
We hopen op uw enthousiasme, zodat er weer veel gebruik van de
Riksja wordt gemaakt.
Alvast veel plezier en lekker genieten van de buitenlucht!!
Informatie: (058)2510495
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Zomaar…
Dankzij de groene vingers van één van onze bewoners, staat de hoofdingang er weer fleurig
bij! Wat een ontzettend lief gebaar, dank u wel!
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Activiteiten in Erasmus
Voor alle activiteiten gelden de volgende corona regels:







Alleen via inschrijving deelnemen aan activiteiten.
1.5 meter afstand houden van elkaar
Bij klachten niet aan de activiteit deelnemen en thuis blijven
Goede handhygiëne toepassen
Altijd de kortste route nemen
Maximaal 30 personen

Als er hierover vragen zijn, neem dan contact op met de coördinatoren welzijn:
Anna van Aalderen en Christa Kooiker (058)2510495

Lekker soepje
Op 5 mei hebben we op Bevrijdingsdag onze vrijheid gevierd. Wat een geweldige actie van
Stichting Bevrijdingsfestival Fryslân. Voor alle bewoners van Erasmus een heerlijk blik
vrijheidssoep. We zijn benieuwd of het u heeft gesmaakt, want het recept voor deze soep was
speciaal samengesteld door tv kok Yvette van Boven. Met zwaar materieel werd de pallet met
meer dan 300 blikken soep aangeleverd, door vrijwilligers van Rolling Home.

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Happy stones
In de vorige nieuwsbrief vroegen we u om Happy Stones te gaan schilderen en te verstoppen.
Wat een ontzettend leuke actie. De mooiste exemplaren waren er te vinden in en om
Erasmus. Heeft u er ook één gevonden, zo’n Happy Stone? Sommige stenen waren echte
kunstwerkjes. De één met minutieuze precisie, de andere met heel veel liefde geschilderd.
Zo af en toe ligt er vast nog wel ergens één, als je er maar oog voor hebt.
Don’t worry, be happy!

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Hemelvaartsdag Bloemetjesmarkt
Zijn uw geraniums ook wat minder geworden nu u er zo’n lange tijd achter
heeft gezeten?....
Koop op Hemelvaartsdag een paar nieuwe op de
Erasmus-bloemetjesmarkt!
Wanneer:
13 mei
Waar:
binnentuin
Tijd:
14.30 - 17.00
De opbrengst komt ten goede van voetbalvereniging RK vv MKV29

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Noorderbreedte viert de vrijheid
Ieder jaar komen er rond 4 en 5 mei levendige herinneringen bij onze bewoners naar boven
aan de Tweede Wereldoorlog en de bevrijding. Dit historische moment staat bij veel van onze
bewoners nog haarscherp op het netvlies. Reden voor Noorderbreedte om deze herinneringen
te bundelen in een bijzonder boek: 'Noorderbreedte viert de vrijheid'.
Afgelopen jaar en begin dit jaar zijn we op zoek gegaan naar deze
bijzondere verhalen. Het zijn veelal mooie herinneringen, maar ook
hartverscheurende momenten, die diepe sporen hebben nagelaten
in het leven van onze bewoners. Met zorg hebben we alle verhalen
gebundeld in het boek, waarin we de vrijheid vieren, maar
tegelijkertijd stilstaan bij ons verleden. Een boek dat zorgt voor een
lach en een traan.

Reizende expositie
Fotograaf Menno de Boer portretteerde de 44 bewoners, die hun herinneringen met ons
delen. Om deze portretten en verhalen met een groter publiek te delen, organiseren we vanaf
dinsdag 4 mei een reizende foto-expositie langs alle Noorderbreedte-locaties. Een heel jaar
lang zal de expositie langs bijna al onze locaties reizen, om vervolgens op 5 mei 2022 te
eindigen in De Blokhuispoort in Leeuwarden. Benieuwd wanneer de expositie bij u in de
buurt is? Houd onze website www.noorderbreedteviertdevrijheid.nl in de gaten.
Boek bestellen voor het goede doel
Wilt u zelf een exemplaar van het boek bestellen? Dat kan ook via de website. De
opbrengsten van het boek doneert Noorderbreedte aan het Fries Verzetsmuseum in
Leeuwarden.
Het boek kost € 7,50 en is ook verkrijgbaar bij het
servicepunt, alleen te betalen via het automatische
incassoformulier. Of via de website:
www.noorderbreedteviertdevrijheid.nl
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//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Welkom in de brasserie-nieuwe-stijl
Een geheel nieuw facilitair team is onlangs gestart in de ontmoetingsruimte van Erasmus.
Wat een dreamteam! Vol enthousiasme en met zichtbaar de nodige horecaervaring zijn zij
aan de slag gegaan. Gastvrijheid is voor hen het sleutelwoord, hierdoor voelt iedere gast zich
welkom en gewaardeerd. Tot nu toe alleen maar lovende woorden, over de service,
vriendelijkheid en de goede kwaliteit van het eten. Top gedaan!
Wij wensen onze nieuwe collega’s heel veel werkplezier bij Noorderbreedte.

achter de bar v.l.n.r.
Nanda Tromp, Sjanetta Brouwer
voor de bar v.l.n.r.
Annemieke Haarsma, Karen Maurits
en Steije Sibranda

U bent van harte welkom om persoonlijk kennis te maken met de nieuwe medewerkers.
Dat kan tijdens de openingstijden, dit zijn:

Maandag t/m vrijdag van:
Zaterdag & zondag van:

10.00 - 19.00
10.00- 20.00

Uiteraard is het is mogelijk om een dagmenu, een belegd broodje of een snack te bestellen
en af te halen.
Tel: 058-2510450
Tot Ziens!
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//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Van de Bewonerscommissie HUvER
Beste Huurders,
Alweer 2 maanden geleden sinds de vorige Erasmus Nieuwsbrief.
In de Nieuwsflyer van HUvER hebben wij u inmiddels op de hoogte gesteld over de
verkiezing van een nieuwe naam voor onze ontmoetingsruimte, over de afrekening
vloerverwarming en warm tapwater, over de brandbeveiliging en over de vaccinatie.
Heeft u vragen voor of over de BC HUvER, schroom dan niet en stuur ons een email.
U kunt natuurlijk ook gewoon een briefje in de brievenbus van het secretariaat doen.
In beide gevallen nemen wij contact met u op.
We hopen van harte dat we in de nabij toekomst weer eens een plenaire bijeenkomst kunnen
houden in de ontmoetingsruimte.
Elkaar weer eens zien en met elkaar bespreken wat ons bezig houdt op huurders gebied.
De Bewonerscommissie is voor haar werkzaamheden afhankelijk van de inbreng van de
huurders zelf. Is er een onderwerp waarvan u weet dat het voor meerdere huurders een punt
is (kan dus ook iets positiefs zijn), neem dan contact op met het secretariaat van HUvER (bij
voorkeur via de e-mail).
Het is goed om te weten dat het dan dient te gaan over zaken die voor een grote groep of
alle huurders geldt. Denk aan toegang gebouwen, schoonmaak, servicekosten, energiebeheer,
enz.
Met individuele vragen en/of opmerkingen (denk aan een lekkende kraan of een raam dat
niet goed sluit) kunt u terecht bij de Klantenservice Noorderbreedte, tel. (058)2803030.
Gewoon bellen als er iets is.
Heeft u een probleem vaker gemeld bij de Klantenservice of u bent van mening dat uw klacht
niet serieus genomen of serieus opgelost wordt, dan kunt u terecht bij de
klachtenfunctionaris Colette Vijfhuizen, tel. 06-51854388.
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Heeft u interesse om mee te denken en mee te praten over huurderszaken, meldt u dan NU
aan middels onderstaand emailadres of stuur een briefje naar het adres. We nemen dan
contact met u op.
Ook als u meer informatie wilt over de werkzaamheden van de bewonerscommissie, kunt u
terecht op onderstaand emailadres.
Secretariaat:
Hr. Hans Coolen
Legedyk 127
Email: bchuver2019@gmail.com

8935 DM Leeuwarden

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Klantenservice
Als u vragen heeft op het gebied van wonen, huren, onderhoud en servicekosten dan kunt u
contact opnemen met de Klantenservice van Noorderbreedte (058) 280 30 30 of via
klantenservice@nb.nl.

Onafhankelijke klachtenfunctionaris
Zijn er zaken waar u minder tevreden over bent? Hebt u een opmerking of suggestie ter
verbetering van service of zorg? Is er iets fout gegaan met zorg of dienstverlening?
Praat hier dan eens vrijblijvend over met de onafhankelijke klachtenfunctionaris.
Onze klachtenfunctionaris is Colette Vijfhuizen.
Wilt u een afspraak met haar maken dan kunt u contact met haar opnemen via
tel.nr. 06-51854388
De klachtenfunctionaris is niet in dienst van Noorderbreedte.
Het contact met de klachtenfunctionaris is vertrouwelijk.

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Pedicure
Niet alleen voor een uitstekende voetverzorging kunt bij ons terecht, maar ook voor ortheses,
gel-, of acrylnagels of voor een antidrukverband.
Tot ziens in de praktijk of ambulant bij u thuis.
Met vriendelijke groeten,
Froucka de Jong
Ina de Jong

06-11186193
06-30081716

Pedicurepraktijk.dejong.en.dejong@gmail.com

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Kapsalon Digo
Dinsdag t/m vrijdag 9.00 - 18.00. Donderdag 9.00 - 19.00.
U kunt een afspraak maken met Petra de Jong van Kapsalon Digo, telefoon: 06-53405990.

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Fysiotherapeut
Mea fysio is voor de bewoners/medewerkers van Erasmus waarvan de huisarts de
behandelend arts is. Siebrand Tjoelker is als fysiotherapeut werkzaam op de praktijk in
Erasmus. U kunt hier terecht voor: Fysiotherapie - Fysiotherapie aan huis - medische training.
Siebrand is aanwezig:
Maandagochtend: 08:30 - 12:30 uur
Donderdagmiddag: 13:00 - 17:00 uur
Voor het maken van een afspraak kunt u bellen naar:
kantoor Mea fysio 058- 288 3626
mobiel 06-51121636
of u kunt mailen naar s.tjoelker@meafysio.nl
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Heeft u nieuws voor de nieuwsbrief?
Dan kunt u dat sturen of appen naar:
anna.van.aalderen@nb.nl
06-83528020
Deadline voor het inleveren van kopij voor het eerstvolgende nummer is 29 juni.
De nieuwsbrief wordt om de 2 maanden uitgebracht. We streven er naar de
Nieuwsbrief de 1e volle week van de betreffende maand uit te brengen.
Aan deze editie heeft meegewerkt Elena Werner.
De redactie behoudt het recht om ingezonden stukken, zonder kennisgeving, geheel of
gedeeltelijk, wel of niet te plaatsen of aan te passen.
Bent u 1e contactpersoon en hebben wij uw e-mailadres nog niet dan kunt u dat aan
het bewoner secretariaat doorgeven: Erasmusbewonerssecretariaat@nb.nl.
Dan krijgt u voortaan de Erasmus Nieuwsbrief in uw mailbox.
Iedere bewoner, in de zorg en huur, krijgt een papieren versie in de brievenbus.
www.noorderbreedteinfo.nl/erasmus
Wij zijn ook te vinden op

noorderbreedte erasmus
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