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Nestelen in de Benring
Kersteditie • December 2016

Het bruist in De Benring in Voorst! In deze kerstnieuwsbrief
vindt u informatie over de vele ontwikkelingen en activiteiten
in De Benring.

De Woonzorgcoöperatie, Trimenzo, ’s Heeren Loo en
Habion wensen u allen hele fijne feestdagen!
Speciale kerstmarkt Vrijdag 9 december
Kom Vrijdag 9 december van 16.00 tot 20.00 uur naar de speciale
kerstmarkt in de Benring. Er is veel te beleven en te zien; een levende
kerststal, heerlijke glühwein, stalletjes met allerlei
spullen, prachtige bloemstukken etc. Als u de bon
in het Voorster nieuws uitknipt kunt u voor
€ 1,50 een heerlijke oliebol met kop koffie halen.
De kerstmarkt wordt georganiseerd door de
Woonzorgcoöperatie Voorst en de Reskevo.

“Ik voelde mij direct thuis”
Michel woont sinds een paar weken in de Benring en voelt zich al helemaal thuis. “Als kind
ging ik met mijn moeder mee naar het bejaardenhuis waar zij werkte, heerlijk vond ik dat. Toen
ik op Funda deze woning zag, wist ik direct, hier wil ik wonen. Naast het feit dat ik een
prachtige woning heb, vind ik het heel fijn dat ik hier wat kan betekenen voor mijn
medebewoners. Als de buurman zijn tv niet aan kan sluiten, help ik hem. Laatst kon een
bewoner niet bij haar brievenbus, dan doe ik dat toch even”. Op de vraag of Michel de
woonkeuken gaat gebruiken gaf hij aan “jazeker, ik was vroeger kok. Ik hou heel erg van
koken. Ik moet eerst even tot rust komen, maar in het nieuwe jaar lijkt het mij leuk om met
anderen in de woonkeuken samen te koken of te eten. Dat gaat zeker gebeuren”. Op de vraag
wat de Benring speciaal maakt geeft Michel aan ‘het leuke is dat het imago van deze locatie
het bijzonder maakt. Het is een geweldige plek om te wonen en als je wilt kun je samen met
anderen van alles oppakken. Iedereen telt mee in het gebouw, het is geen hokjescultuur. Je
zou dit veel meer moeten hypen’.

Nog enkele appartementen te huur
Het gaat goed met de verhuur! De Woonzorgcoöperatie en Actys hebben de afgelopen maand
diverse 2-kamerwoningen verhuurd. Goed om te zien dat ook een aantal jonge mensen de
weg naar de Benring heeft gevonden. Er is nog een beperkt
aantal woningen beschikbaar, dus wees er snel bij.
Belangstelling? Neem contact op met Henk Marsman en
Gerri Netjes van de Woonzorgcoöperatie via de mail:
info@woonzorgcooperatievoorst.nl of tel: 06 - 38651231.
Zij leiden u rond en weten alles over de woningen.

De laatste loodjes
De inrichting van de Benring is bijna voltooid. Wat staat er nog te gebeuren?
 Er komt nog een intercom- of videofooninstallatie (voorjaar 2017).
 Een wasmachine en een droger op iedere verdieping. Om het voor bewoners
voordeliger te maken en ook ruimte te besparen op de woning,
is per verdieping een wasmachineruimte ingericht. Op de
begane grond heeft ‘s Heeren Loo al een wasmachine en
droger geplaatst die door de bewoners goed gebruikt worden.
De Woonzorgcoöperatie Voorst is bezig met de inrichting van
de andere ruimtes.
 De verlichting op de parkeerplaats wordt vernieuwd.
 De schakeling van de verlichting in de woonkeukens en zithoeken wordt aangepast,
zodat deze afzonderlijk van elkaar is aan- en uit te schakelen.
 De gangen worden in de avond en nachturen minder verlicht.
 Er komt bewegwijzering binnen en buiten.
 De bedrijfshulpverlening wordt uitgewerkt. In het voorjaar
zullen wij gezamenlijk een ontruimingsoefening doen.
Daarnaast bekijken wij de mogelijkheden van een buurtapp,
zodat wij de buurtbewoners bij een calamiteit in kunnen schakelen.
 U kunt nu al met uw eigen huissleutel de buitendeur openen (als deze na 23.00 uur
op slot gaat).

Kerstdiner op 21 december
Alle bewoners van de Benring zijn uitgenodigd voor het
kerstdiner op 21 december. Mis het niet want er staat een
heerlijk diner op het menu! Het diner vindt dit jaar voor het eerst
plaats in de woonkeukens.
Voor de niet Trimenzo bewoners: u kunt zich aanmelden voor
het kerstdiner bij Esther Neuteboom, coördinator
woonzorgcoöperatie via info@woonzorgcooperatievoorst.nl. En
alle handjes voor hulp bij het kerstdiner zijn natuurlijk welkom!

Vele Activiteiten in de Benring
Met dank aan de vele vrijwilligers worden er in De Benring diverse
activiteiten georganiseerd. Er is een uitgebreid programma waar
bewoners tegen geringe betaling via een strippenkaart, aan mee
kunnen doen. Spreek een van de vrijwilligers of de
vrijwilligerscoördinator Esther Neuteboom aan als u meer informatie
wilt. Ook bewoners uit de buurt zijn uiteraard welkom!

Oproep vrijwilligers
Hoewel De Benring een vaste kern aan geweldige
vrijwilligers kent, is extra hulp altijd welkom. Vindt u het leuk
om af en toe te komen helpen bij een van de activiteiten?
Meldt u zich dan aan bij de Woonzorgcoöperatie (info@woonzorgcoöperatievoorst.nl) of het
informatiepunt (informatiepunt@woonzorgcooperatievoorst.nl of 0575 – 474996).

Eten en koffie drinken op de woonkeukens
De woonkeukens worden in het nieuwe jaar dé plek om te eten en
koffie te drinken. Op de woonkeukens worden de maaltijden
geserveerd en koffie gedronken.
Alle bewoners mogen gebruik maken van de woonkeukens, ook
degenen die geen zorg van Trimenzo krijgen! Hier kunt u koken of gezellig samenkomen met
vrienden of familie. Om het schoon en leefbaar te houden is een aantal huisregels opgesteld,
deze hangen in iedere woonkeuken aan de muur.

Evaluatie de Bolster
“De jongeren gaan met veel plezier naar De Benring en balen als
het niet door kan gaan”, aldus Peter Schmidt die voor de
Beele/Bolster de werkzaamheden coördineert. De Beele in Voorst
is een orthopedagogisch behandelcentrum voor jongeren met een
licht verstandelijke beperking en gedragsproblemen.
In De Benring leren ze op locatie bij het groenonderhoud, catering,
koffie/thee schenken en de schoonmaak. Ze worden begeleid door
docenten van de Bolster die ook super enthousiast zijn en ook zelf
meedoen. De bewoners van de Benring vinden het leuk, het geeft volop reuring. Zo drinkt de
Groengroep iedere week koffie met de bewoners van ‘s Heeren Loo. Tijdens de evaluatie,
waar natuurlijk ook verbeterpunten zijn besproken, bevestigde iedereen dat de samenwerking
een succes is.
Na een break in de kerstvakantie, gaat iedereen in januari weer van start.

Huismeester Albert
“Ik heb het heel erg naar mijn zin en ken bijna iedereen hier”, aldus een
hele enthousiaste Albert Ziens. Albert is de huismeester in de Benring en
iedere dinsdag- en donderdagmiddag vanaf 13.30 uur aanwezig. Heeft u
vragen of wilt u iets doorgeven? In de hal staat een brievenbus van de
huismeester of u kunt mailen naar:
huismeester@woonzorgcooperatievoorst.nl. Maar u kunt hem natuurlijk
ook gewoon even aanschieten op de Benring als hij daar aan het werk is.

Zorgsaam
Er is een uitgiftepunt van hulpmiddelen in De Benring. Velen weten de
weg al te vinden naar Zorgsaam in de Benring. Wilt u meer informatie,
neemt u dan contact op met het informatiepunt via
informatiepunt@woonzorgcooperatievoorst.nl of 0575 – 474996.

Gegevens Actys
De woningen in De Benring worden beheerd door Actys. Voor storingen
en klachten van technische aard kunt u bellen met 026 – 357 22 00.
Voor al uw vragen over het wonen in De Benring kunt u Actys bellen op
het volgende nummer: 026-357 22 22.

