De Batting:
een fijne plek
om te wonen
DE BATTING

“IK KOM ELKE
OCHTEND HIER IN
HET RESTAURANT
MET MIJN MAN.
HIJ VOER OP
RONDVAARTBOTEN
EN IK BEREIDDE
DE BUFFETTEN.
DAAR WAS IK
BEROEMD OM.”

De Batting is een fijne plek om te wonen als u dementie heeft of een
lichamelijke beperking. We combineren gezelligheid met het gevoel
van vrijheid, zoals past bij een havenstad aan zee. De naam ‘De Batting’
komt van een rustplek in zee. En zo is De Batting ook voor u: een plek
van rust, met genoeg mogelijkheden voor dagelijkse activiteiten.
Welkom in De Batting.
De Batting is een onderdeel van Zorgplein Harlingen,
waarin ook MCL Harlingen is gevestigd. Daardoor
staat De Batting in een levendige omgeving, waar
altijd wel wat te zien of te doen is. Vanuit het
restaurant ziet u bijvoorbeeld voorbijgangers op
weg naar de polikliniek, restaurant of kapsalon. De
Batting heeft een wandelpark en een dierenweide
waar het, zeker met mooi weer, heerlijk vertoeven is.

U kunt bij ons zoveel mogelijk uzelf zijn
U bent de expert. U weet namelijk het beste wat
voor u belangrijk is en wat u wilt en kunt. Wij luisteren
graag naar uw levensverhaal. Wie bent u en wat was
en is voor u belangrijk? Welke mooie of dierbare
herinneringen heeft u? Wat doet u graag en waar
houdt u juist niet van? Hoe meer we van u weten,
hoe beter we kunnen aansluiten bij uw wensen.
Familie, vrienden en kennissen zijn een onderdeel
van uw leven. Wij betrekken hen zoveel mogelijk
bij een plezierige en waardevolle invulling van uw
dag. Vanzelfsprekend allemaal in overleg met u.
Ook al is het anders dan thuis en zijn er soms ook
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verdrietige momenten. Met de zorg en aandacht van
onze gemotiveerde en goed opgeleide medewerkers
bent u bij ons in goede handen.

U kunt doen waar u zich goed bij voelt
Naast activiteiten op de woonkamer, zijn er groepsactiviteiten bij De Batting. U kunt bijvoorbeeld
bloemschikken, houtbewerken, zingen met het
bewonerskoor, of een bezoek brengen aan de
mannensoos. Tevens wordt er op zondag een
kerkdienst gehouden. Elke vrijdag gaan activiteitenbegeleiders en enkele vrijwilligers met een groepje
bewoners zwemmen. Eens per twee weken is er op
vrijdagmiddag het bruin café waar u met uw familie,
vrienden en kennissen kunt genieten van live muziek en waar u een hapje en drankje kunt nuttigen.
Regelmatig komt er een groep peuters op bezoek
in De Batting om samen te knutselen, een liedje te
zingen en samen te bewegen.

U krijgt
de zorg die
bij u past
Hoeveel zorg u krijgt, hangt af van uw persoonlijke
situatie. Waar nodig krijgt u hulp van verschillende
deskundigen. Er zijn verzorgenden, verpleegkundigen
en een arts die gespecialiseerd is in de ouderen
geneeskunde. Daarnaast zijn er behandelaars die
wanneer nodig, voor u klaar staan zoals een
psycholoog, logopedist, fysiotherapeut, ergotherapeut,
diëtiste, maatschappelijk werker en een geestelijk
verzorger.
Groepswonen: voor 24-uurszorg en begeleiding
Bij De Batting woont u in een groep. U heeft een
eigen zit-/slaapkamer. Daarnaast is er een gezellige,
gezamenlijke huiskamer, waar u samenkomt met
uw medebewoners. U kunt er bijvoorbeeld een
spelletje doen, de krant lezen, een praatje maken of
gewoon lekker zitten. Ook kunt u meehelpen met
dagelijkse klusjes.

Naast de zorgmedewerkers zijn er activiteiten
begeleiders en vrijwilligers die samen met u kijken
waar de mogelijkheden en behoeften liggen voor
een fijne invulling van uw dag. Soms betaalt u voor
een activiteit een eigen bijdrage.
De Batting heeft speciale faciliteiten in huis,
zoals een braintrainer. Met de braintrainer
kunt u uw geheugen trainen door middel van
een spelcomputer. Het stimuleert uw korte- en
langetermijngeheugen en hand-oog coördinatie.
Wilt u ontspannen in de buitenlucht? Dan kunt u
gebruik maken van een duofiets of rolstoelfiets.
Op deze speciale fietsen kunt u samen met een
familielid of vrijwilliger een ritje maken.
In De Batting hebben we een speciale kamer die de sfeer
uitademt van vroeger. De inrichting roept herinneringen
op. U kunt naar deze kamer wanneer u wilt.
Ook hebben we een snoezelbadkamer. Met een
comfortabel warm bad, rustgevende muziek en
lichtprojectie kunt u heerlijk ontspannen.
De miMakker (een professionele clown) is op
aanvraag beschikbaar. De miMakker maakt op
geheel eigen wijze contact met u, vaak zonder
woorden. Zijn ontmoetingen met bewoners worden
als bijzonder en vreugdevol ervaren.

“IK VOEL ME HIER
VRIJ EN KAN DE
HELE DAG BEZOEK
ONTVANGEN”

“DANSEN EN MUZIEK
GEVEN VREUGDE
EN EEN GEVOEL
VAN VRIJHEID”

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

“ALS MIMAKKER MAAK IK CONTACT
MET MENSEN. VAAK ZONDER
WOORDEN. DAT ZORGT VOOR
PLEZIER EN ONTSPANNING.”

Cliëntenraad
Een aantal bewoners, hun familieleden of hun
vertegenwoordigers komen in de cliëntenraad
samen op voor de belangen van bewoners.
Zo kunt u, of uw familie meepraten en meedenken over goede zorg en over hoe zaken
geregeld worden bij De Batting. De Batting
en Westerpoort (Franeker) hebben één
cliëntenraad.

Stichting Welzijn Bewoners De Batting
Stichting Welzijn Bewoners De Batting werft
fondsen en giften om iets extra’s in de zorg
mogelijk te maken voor de bewoners van
De Batting. Wilt u meer weten of een bijdrage
geven aan Stichting Welzijn Bewoners
De Batting? Bel dan met (0517) 49 99 99.

U WILT IN
DE BATTING
WONEN:
WAT MOET U
DOEN?

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

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

Woonzorgcentrum De Batting
Achlumerdijk 2
8862 AJ Harlingen
(0517) 49 99 99
klantenservice@znb.nl

30871-V1

www.debatting.nl

