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Even voorstellen
Beste Lezer,
Vanaf begin dit jaar zijn wij aan de slag als teamcoaches bij ‘De Batting’.
Sinds een aantal jaar maakt Noorderbreedte de beweging naar ‘Samensturen’.
Om onze bewoners het beste van de zorg te kunnen bieden, gaan we stap voor
stap ons werk anders organiseren. Als teamcoaches helpen en begeleiden wij
de teams op hun weg naar in deze verandering.
Wie zijn wij?
Mijn naam is Annagriet, 34 jaar oud en woon samen met mijn man en mijn drie
kinderen in Hindeloopen. We hebben drie jaar geleden een oud huis gekocht
welke we nog aan het opknappen zijn. In mijn vrije tijd ben ik het liefst veel
buiten met mijn gezin. Ik ben gek op wielrennen en schaatsen daarnaast heeft
Scandinavië mijn hart gestolen.
Afgelopen jaren heb ik gewerkt als Consultant HR voor o.a. Effectus-HR, Frisia Zout en Tempo-Team. In deze rol
heb ik o.a. ervaring opgedaan in het verbinden van medewerkers aan strategie en het helpen vertalen van ontwikkelingen naar praktische werkvormen. Daarnaast heb ik verschillende teams mogen begeleiden op de weg
naar samen sturen en eigenaarschap binnen een organisatie.
Ik geloof dat mensen gelukkiger zijn en meer tot hun recht komen als ze zijn verbonden met elkaar en met een
collectief doel. Vanuit hoofd én hart mensen coachen naar een plek waar zij zich waardevol voelen én waardevol zijn, dat is echt een prachtige rol en een terrein waar ik mij thuis voel.

Mijn naam is Jellie, 32 jaar oud en woon samen met mijn man en dochter in
Leeuwarden.
In augustus 2019 ben ik als Teamcoach aan de slag gegaan bij Noorderbreedte
op de locaties Ymedam, Abbingahiem, Erasmus en Nieuw Mellens in
Leeuwarden.
Pionierend met de samensturende teams, heb ik met vallen en opstaan al heel
wat successen mogen vieren op hun weg naar samensturing. Vanaf februari heb
ik de switch gemaakt naar locatie De Batting.
Ik heb gestudeerd aan de Hoge Hotelschool in Leeuwarden en daarna als onder
andere teamcoach in de reiswereld gewerkt in Amsterdam. Ik ben dan ook een
behoorlijke reisfanaat en heb al heel veel van de wereld gezien. Van Tibet, tot
Nieuw Zeeland, Peru en veel daartussen.
Mijn ervaring in de zorg heb ik tot nu dus opgedaan binnen Noorderbreedte, wat
het meest opvalt is de onuitputtelijke en liefdevolle passie van de zorgmedewerkers voor hun vak. Het is inspirerend om dit te zien. Ik ben dankbaar dat ik
hier nu een klein onderdeel van mag zijn en zo ook vanuit mijn rol meer leven aan de dagen van de bewoners
van Noorderbreedte kan geven.
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Cliëntenraad

Nieuws uit

Het jaar 2020 is alweer geruime tijd een feit, maar kort voor de kerst vond de laatste CR vergadering van 2019
plaats en daar werden, zoals gebruikelijk de notulen van de voorgaande bijeenkomst, op 14 oktober
vastgesteld.
Op die datum maakten de leden van de CR West kennis met Trees Flapper, de nieuwe voorzitter van de
Centrale Cliëntenraad, overkoepelend orgaan van alle cliëntenraden die de 15 zorginstellingen van
Noorderbreedte vertegenwoordigen.
Mirjam de Klerk geeft aan het heel jammer te vinden dat de samenvatting van de notulen van de voorgaande
vergadering niet is opgenomen in de huisbladen van de vier betrokken zorginstellingen. Later is dat alsnog
gebeurd in de volgende editie.
Zij vertelt aanwezig te zijn geweest bij kernteamvergaderingen van De Spiker en daar zet Trees Flapper haar
vraagtekens bij. Immers, CR leden horen de belangen van de cliënten te dienen en hoeven niet bij beleid
betrokken te zijn. Weerwoord is dat het bijwonen van deze vergaderingen wel degelijk zinvol is, omdat dit
relevante informatie oplevert over het reilen en zeilen binnen de instellingen als je er zelf geen familielid meer
hebt wonen. Ankie van der Velde (De Batting) refereert in dit verband aan een vergadering in De Batting waarin
de eetcultuur onder de loep werd genomen en haar aanwezigheid als raadslid als waardevol werd ervaren. De
Klerk en Rienderhoff (Westerpoort) hebben soortgelijke ervaringen.
Gast dit keer was Jellie Breek, welzijnscoördinator van De Batting en zij vertelde over haar werkzaamheden die
ze sinds 1 oktober 2018 vervult. Overigens werkt ze ook nog een aantal uren in De Spiker waar ze jarenlange
ervaring heeft opgedaan op het gebied van welzijn voor de bewoners. In De Batting heeft ze allerlei
activiteiten nieuw leven ingeblazen: zoals high tea, paardentram, stamppotbuffetten. Daarbij wordt dan ook
familie uitgenodigd. De contacten met de vrijwilligers en het aantrekken van nieuwe, behoren ook tot haar
taken. Mede door haar inzet is in De Batting het Bruin Café weer terug. De CR is dan ook content met deze
ontwikkeling.
Regiomanager André Oosterhof meldt dat met betrekking een andere (W&T Waardigheid en Trots) coach is
aangesteld die de teams en de teamsamenstelling in De Batting kritisch tegen het licht houdt. De huidige
teamleider stopt in goed overleg met haar werkzaamheden op De Batting en men gaat op zoek naar een
gidsende teamcoach.
Voor wat betreft De Spiker geeft Oosterhof aan dat er een beweging wordt gemaakt naar samensturen (op
termijn teams die zonder teamleider in goed gezamenlijk overleg hun werkzaamheden uitvoeren).
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Nieuws uit
In dat kader komt men weer terug bij het wel of niet aanwezig zijn bij kernteamoverleg en daar wordt door de
aanwezigen verschillend over gedacht. Zuidema (Van Harenshuus) en Broekstra (De Batting) vinden dat in het
kader van de weg vinden naar samen sturen de teams gefrustreerd zouden kunnen worden door de
aanwezigheid van een CR lid. De Klerk ervaart het echter (de kernteams hebben haar juist gevraagd aanwezig
te zijn) als zeer waardevol.
Zuidema meldt dat er binnenkort nieuwe huisregels voor de locaties worden opgesteld voor bewoners, naasten
en personeel.
Broekstra meldt dat de functie van de cliëntenraden aan de orde is gesteld in de 'radicale veranderingen
verpleeghuiszorg'. Dit thema: medezeggenschap zal later dit jaar weer besproken worden.
Tenslotte wordt nog even teruggegrepen op de problemen rond het tijdig verschijnen van de huisbladen. Dat
vond zijn oorzaak in onderbezetting van het secretariaat. Sinds 1 januari functioneert dit echt weer op volle
sterkte en zal de verspreiding van huisbladen en nieuwsflitsen weer als vanouds zijn.

CLIENTENRAAD ZOEKT VERSTERKING
Zoals uit bovenstaande blijkt:
er is dringend behoefte aan nieuwe leden.
We zoeken mensen die zich in willen zetten voor de belangen van de bewoners in de vier
zorginstellingen van Noorderbreedte die deel uitmaken van regio West:
De Spiker, Van Harenshuus, Westerpoort en De Batting.
Dat kan een familielid zijn, maar ook iemand van buiten die graag een steentje wil bijdragen aan het
welzijn van de veelal kwetsbare en oudere bewoners.
Wat dit werk precies inhoudt is te lezen in een folder die in de zorginstellingen beschikbaar is, maar
uiteraard willen de huidige CR leden u daar ook graag over informeren.
Aanmelden kan via het secretariaat:
Telefoon: 06-83491015
E-mail: clientenraden.west@ZNB.NL
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Nieuws uit
Op 18 december 2019 vond de laatste CR vergadering van dat jaar plaats en de notulen daarvan werden
vastgesteld op de bijeenkomst van 17 februari 2020. Het was op die 18e december dat afscheid genomen werd
van Ankie van der Velde als voorzitter van de CR De Batting/Westerpoort. Zij begon acht en een half jaar
geleden als lid van de cliëntenraad van De Batting en heeft als zodanig veel voor deze zorginstelling betekend.
Uiteraard werd dat gememoreerd en kreeg zij een boeket bloemen en was er gebak.
Helaas is daarmee het aantal CR leden opnieuw teruggelopen en zijn er voor De Batting (Jochem Broekstra),
Van Harenshuus (Douwe Zuidema), Westerpoort (Rob Rienderhoff) en De Spiker (Mirjam de Klerk, Barbera van
der Zee) nog slechts vijf mensen over. Maar er gloort hoop, want er is vanuit het Hospice een vrijwilliger die
zoals het er nu uitziet, de gelederen komt versterken.
Mededelingen
Douwe Zuidema meldt zeer tevreden te zijn over de foto's die de wanden sieren van het Van Harenshuus. Hij
heeft ook geconstateerd dat de nieuwe teamcoach goed in haar rol past.
Regiomanager André Oosterhof geeft aan dat er in De Spiker een nieuwe teamindeling wordt gemaakt,
vergelijkbaar met die in De Batting. De teams gaan binnenkort aan de slag met een externe trainer.
Ankie van der Velde zegt het te betreuren dat er veel wisselingen waar te nemen zijn in de team van De
Batting en dat wordt onderschreven door Oosterhof. Er zijn vele gesprekken gevoerd de afgelopen tijd en alle
vacatures ondertussen vervuld. Bovendien vertelt hij dat de plaatsing van woonzorgondersteuners (WZO-ers)
en de vaste facilitair medewerkers zijn beslag gaat krijgen.
Op locatie Westerpoort is men bezig met het zoeken naar een opvolger voor de welzijnscoördinator en naar
aanleiding hiervan vraagt Broekstra waarom HBO niveau voor deze functie voorwaarde is. Antwoord: hij of zij
dient een helicopterview te hebben en stuurt de vrijwilligers aan.
Oosterhof loopt nog even alle locaties langs: in Westerpoort gaan de ontwikkelingen gestaag om een zesde
woning te realiseren; de tijdelijke opnamestop in het Van Harenshuus is weer opgeheven en in De Batting zijn
twee teamcoaches in stelling gebracht.
Verbouwing De Batting
Oosterhof vertelt dat de vergunning daarvoor is verstuurd en de tweede etage in de bouw kan worden
meegenomen. De afdeling PG wordt na de verbouwing gehuisvest op de begane grond en sommige studio's
krijgen een balkon.
Het restaurant blijft in 2020 in bedrijf omdat meerdere verenigingen gebruik maken van de faciliteiten van De
Batting. Hiermee wordt meteen de buitenwereld naar binnen gehaald zodat de bewoners daarvan kunnen
meegenieten.
Tekst Mirjam de Klerk
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Nieuws en activiteiten
Als ik dit stukje schrijf dan moet het eigenlijk winter zijn,
maar het lijkt erop dat wij een hele lange herfst hebben.
We hebben een drukke maand gehad in december met
Sinterklaasviering, veel ontspanningsmiddagen met
muziek en niet te vergeten al het lekkere eten.
Ik hoop dat het programma wat er voor de komende
maanden aan zit te komen, ook weer in de smaak valt.




Zaterdag 7 maart Ontspanningsmiddag met
HTC Oostergo
Plaats: De Haven
Tijd: 15.00 uur



Zaterdag 14 maart Marion mode modeshow en verkoop
Plaats: De Haven en hal
Tijd: 15.00 uur



Vrijdag 20 maart Nationale pannenkoek dag
Plaats: De Haven
Tijd: 12 uur tot 13.15 uur



Maandag 6 april Paasbingo
Plaats: De Haven
Tijd: 10.00 uur



Zaterdag 11 april Ontspanningsmiddag met De Old Spirits
Plaats: De Haven
Tijd: 15.00 uur



Donderdag 16 april Indisch buffet
Plaats: De Haven
Tijd: 12.0 uur tot 13.15 uur



Donderdag 15 mei BBQ en spel
Plaats: De Haven
Tijd: 16.00 uur

Ook is er elke 2 weken bruin café met live muziek zie ook de aankondiging borden.
Uitgezonderd Vrijdag 10 april i.v.m. Goede vrijdag en Vrijdag 22 mei i.v.m. dag na Hemelvaartsdag.
Dit is het voorlopige programma, ook kunt u altijd op het aankondigingsbord bij de liften kijken voor informatie en of
wijzigingen en ook is er een weekprogramma waar de activiteiten van de afdeling op staan.
Vriendelijke groet,
Jellie Breek Coördinator Welzijn De Batting
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Kegelen
In de laatste week van september kregen we spellen die aangeboden zijn door Noorderbreedte. De spellen
bestaan o.a. uit een jeu de boules spel op tafel, een kegelspel, blikgooien en kleine sjoelbakken.
Zo wordt het jeu de boules spel op een afdeling intensief gebruikt en het kegelspel wordt ook al op
verschillende afdelingen intensief gebruikt.
Op de foto zie je een aantal mensen in actie met het kegelspel.
Zo wordt er op verschillende huiskamers al weer meer aan beweging gedaan, wat natuurlijk ten goede komt
van de bewoners, want bewegen is natuurlijk erg belangrijk.
Vriendelijke groet,
Jellie Breek, Coördinator Welzijn De Batting

Kopij Boegbeeld
U kunt weer kopij inleveren !
Gedichten, verhaaltjes, oplossingen van de puzzel enz. Voor 20 mei 2020 a.s.
Insturen via email : Boegbeeld@nb.nl of via mail jellie.van.der.wijk@nb.nl of postvak AB

11

Pannenkoeken eten en stamppot buffet
In de Week van de Eenzaamheid werden er 2 activiteiten
georganiseerd.
De 1ste activiteit vond op dinsdag 1 oktober plaats en kwamen
er 6 leerlingen van de Friese Poort pannenkoeken bakken
voor de bewoners van De Batting.
Op 2 afdelingen, het Baken en de Dobber werden er pannenkoeken gebakken.
Bewoners genoten van het gezellig samenzijn tussen jong en
oud en hebben heerlijk gegeten van de pannenkoeken.
Donderdag 3 oktober was er een stamppotbuffet
georganiseerd voor bewoners en familie.
Er hadden zich ongeveer 75 mensen in totaal opgegeven en
om 12.00 uur zat De Haven bomvol.
Er werden 3 soorten stamppot geserveerd, boerenkool, zuurkool en hutspot met gehaktbal en worst.
Er werd heerlijk gegeten en onder het genot van muziek van Piet Rinsma werd er gedanst en meegezongen.
Iedereen kreeg na het buffet nog een heerlijk toetje geserveerd en om 13.15 uur werd de middag afgesloten
en konden de bewoners weer terugkijken op een gezellig samenzijn met elkaar en of met familie .
Vriendelijke groet,
Jellie Breek
Coördinator Welzijn De Batting
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Sarah Mode show
Vrijdag 11 oktober kwam Sarah Mode in De Batting om de mode van het najaar te showen.
Om 15.00 uur zat Haven aardig vol en kon de show beginnen.
3 vrijwilligers waren bereid om de kleding van Sarah mode te showen. Voor iedereen was er wat wils.
Na de show werden de bewoners getrakteerd op oranjekoek en de mannequins op een bosje bloemen. Er was
gelegenheid om kleding te passen en natuurlijk te kopen.
Het is gewoon leuk om mee te maken dat bewoners in eigen huis hun eigen kleding uit kunnen kiezen.
Vriendelijke groet,
Jellie Breek
Coördinator Welzijn De Batting
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Bewoners Mast on tour!
Dinsdag 29 oktober 2019
Om half 10 werden de bewoners en collega's
van Mast opgehaald door Van der Pol. In 2 taxibusjes richting de veerbootterminal van Rederij
Doeksen, waar binnen het Grand Café
Promenade is gevestigd.
In het Grand Café Promenade werden de
bewoners en collega's getrakteerd op een
heerlijk kopje koffie met een stuk oranjekoek.
Na de koffie was het tijd voor de lunch. Er werd
verse erwtensoep geserveerd met roggebrood
en spek. Voor de liefhebber was er na de
erwtensoep nog een broodje kroket.
Tijdens het eten en drinken werd er gezellig
gekletst en kon iedereen genieten van het
mooie uitzicht over het wad en de haven van
Harlingen.
Rond 12 uur was het tijd om weer te vertrekken richting De Batting. Tijdens het wachten op de taxibusjes kon er
nog heerlijk genoten worden van het najaarszonnetje!
Met vriendelijke groet, Jolanda Alkema
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Qwiek up
Donderdag 23 oktober zijn er 2 Qwiek ups geïnstalleerd in De Batting.
De Qwiek up is een apparaat die beweging modules aanlevert naar behoefte van een doelgroep of voor een
bewoner individueel.
De Qwiek up is zeer gemakkelijk in gebruik en verrijdbaar, dus voor iedereen
van toepassing. Wij hopen dat dit voor veel bewoners een aanvulling zal
zijn.
Ook kunnen familie en verwanten zelf foto’s of iets dergelijks aanleveren, en
op een stickje zetten en kan het afgespeeld worden op de Qwiek up.
Vriendelijke groet,
Jellie Breek
Coördinator Welzijn De Batting
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Najaarsmarkt De Batting
Zaterdag 9 november werd er een najaarsmarkt in De Batting gehouden.
Er hadden zich 22 kraamhouders aangemeld en in de ochtend was er al volop bedrijvigheid om de kramen te
installeren.
Rond de klok van 11 uur werd de markt geopend en waren de eerste bezoekers al aanwezig.
Het was de gehele dag een komen en gaan van bezoekers.
Ook werd er nog een gokje gewaagd met het draaiend rad, waar leuke prijzen mee waren te verdienen.
Onder het genot van een hapje en een drankje en muzikale begeleiding van Gerrie Dijkstra was het een zeer
geslaagde dag en kan de organisatie terugkijken op een mooie activiteit zowel voor de bewoners, familie en
mensen van buitenaf.
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Peuters van het Baken
Maandag 25 november kwam er een groep peuters
van Het Baken en Frisoschool in combinatie met
scholieren van de Friese Poort, een aantal zwarte
pieten hadden meegenomen. Ze gingen pepernoten
bakken met de bewoners.
De combinatie van jong en oud was overweldigend
en de bewoners hebben allemaal genoten op hun
eigen manier.
Het is ook leuk dat er steeds meer aanvraag is met
peuters, scholieren in combinatie met de ouderen.
Vriendelijke groet,
Jellie Breek
Coördinator
Welzijn De
Batting
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Sinterklaasfeest in De Batting
Donderdag 5 december kwam ook Sinterklaas en zijn
zwarte pieten rond de klok van 15.00 uur langs in De
Batting. Er werd gelachen, gezongen en enkele bewoners
werden in het zonnetje gezet wat soms voor hilarische
taferelen zorgde.
Rond de klok van 16.00 uur vertrokken Sinterklaas en zijn
zwarte pieten weer.
Wij als organisatie kunnen terugzien op een gezellige middag, want het is toch een feest voor jong en oud.
Vriendelijke groet,
Jellie Breek
Coördinator Welzijn De Batting

18

19

Bloemschikken met collega’s
Ieder jaar in de maand december organiseert de personeelsvereniging een avond bloemschikken. De mooiste
creaties worden dan gemaakt, zo ook dit jaar weer.
Ook dit jaar konden wij weer kiezen uit drie verschillende stukken en werd er gezorgd voor een heerlijk kopje
koffie/thee met een versnapering.
Daar waar iedereen benoemd dat bloemschikken eigenlijk niet aan hun besteed is, blijkt toch altijd weer aan
het eind van de avond, dat men met de mooiste creaties en resultaten naar huis gaat.
Het was weer een geslaagde avond vol gezelligheid en plezier.
Dank dan ook aan de P.V. die toch iedere keer weer leuke dingen weet te organiseren het hele jaar door.
Ik hoop dan ook dat ook het jaar 2020 weer vol creativiteit en vooral gezellige momenten met elkaar zal zijn.
Groet,
Een medewerker die volop geniet van het prachtige kerststuk.
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Wist u dat….?
Wist u dat er in De Batting (ooit Oranjeoord) al sinds 1959 (!) dus al 60 jaar kerstbakjes worden gemaakt door
vrijwilligers van de gezamenlijke kerken? Ook in de afgelopen decembermaand werd er weer heel gezellig
samengewerkt om voor onze bewoners een mooi kerstbakje te maken.
Al die jaren werd dit prachtige initiatief financieel gesteund door alle kerken in Harlingen en omliggende
dorpen en het Leger des Heils. Waarvoor heel hartelijk dank!
Zestig jaar geleden is dit vrijwilligerswerk gestart door de dames Holzman, Jellema en Van Wier. Het doel was
om alle patiënten van het
St. Jozef ziekenhuis en het
ziekenhuis Oranjeoord
tijdens de kerstdagen een
kerstbakje te geven. De
kinderen kregen een
knuffeltje.
De laatste jaren bestond de
kerngroep uit de dames Ellie
Ree, Joke Sytema en Janny
van Wier. Ja, ja een dochter
van mevr. Van Wier die bij
de oprichting betrokken was.
Iedere keer weer vond ik het
een feest om met deze
dames samen te werken. Ik
zie terug op hele fijne en
vruchtbare vergaderingen.
Het idee van ooit bleef altijd
bestaan. Zo kregen de bewoners, net als 60 jaar geleden, tijdens de decemberdagen een prachtig kerstbakje.
We gingen wel met de tijd mee. Zo hadden de kerstbakjes van 60 jaar geleden een prachtige ranke witte kaars.
Dat is tegenwoordig niet meer mogelijk. De bakjes werden gemaakt door vrijwilligers uit de verschillende
kerken van Harlingen. Het werd een hechte en fijne groep mensen. In de Goede Week voor Pasen kregen de
bewoners een voorjaarsbloemetje met daarbij een prachtige kaart met een mooie tekst.
Nu na 60 jaar hebben we besloten om te stoppen.
Tijdens de laatste keer hebben we met elkaar prachtige herinneringen opgehaald bij een hapje en een drankje.
En inderdaad, als je de foto bekijkt dan zie je alleen maar blije gezichten. Blije gezichten die we ook iedere
keer weer zagen tijdens het uitdelen van de bakjes aan de bewoners. ‘Daar doen we het voor!’, was een veel
gehoorde reactie.
Dames, heel veel dank voor al jullie trouw en inzet voor onze bewoners. We konden altijd een beroep op jullie
doen.
Uiteraard zullen de bewoners met Pasen en Kerst nog een mooie kaart krijgen met een inhoudelijke tekst.
Ineke Beverlo-de Vries
geestelijk verzorger
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Kerstinstuif vrijwilligers De Batting
Afgelopen donderdag 12 december was er weer de jaarlijkse
kerstinstuif voor vrijwilligers van De Batting.
Er hadden zich ongeveer 75 vrijwilligers opgegeven die
werden getrakteerd op een warm buffet wat was verzorgd door
firma Van der Zee uit Arum en 4 vrijwilligers van De Lion Club
De vrijwilligers zorgden voor een drankje.
Het was een gezellig samenzijn en om 19.00 uur werd de
avond afgesloten met een gedicht, een bedankje en kregen de
vrijwilligers een tasje met inhoud mee.
Dit was een geschenk van de “Dag van De Vrijwilligers” wat elk
jaar op 7 december valt.
Vriendelijke groet, Jellie Breek Coördinator Welzijn De Batting
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Gezamelijke kersbroodmaaltijd
Donderdag 19 december was er een gezamenlijke kerstbroodmaaltijd
voor de bewoners en familie georganiseerd. Om 12.00 uur zat de Haven
bomvol en kon iedereen genieten van een heerlijke kerstbroodmaaltijd,
want er was geen nee te koop. Ook werd er een kerstverhaal voorgelezen
door Ineke Beverlo en als afsluiting werd “Ere zij God” met elkaar
gezongen. Om 13.15 uur werd de middag weer afgesloten en ging
iedereen tevreden naar huis en kregen ze nog een kerstgroet mee van De
Kerstman.
Vriendelijke groet,
Jellie Breek
Coordinator Welzijn De Batting
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Ontspanningsmiddag A Man’s Passion
Zaterdag 21 december traden voor ons op A Men's Passion.
Om 15.00 uur begonnen zij met hun programma wat zeer
gevarieerd was met onder andere klassieke muziek en
meezing liederen en natuurlijk een deel van het programma
stond in het teken van de Kerst.
In de pauze werden de bewoners getrakteerd op een hapje
en een drankje.
Daarna vervolgden de mannen hun programma en werd de
middag afgesloten met het lied “Ave Maria” wat iedereen
kippenvel bezorgde.
Bewoners, familie en vrijwilligers hebben weer genoten van
deze prachtige middag.
Vriendelijke groet,
Jellie Breek
Coordinator Welzijn De Batting
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Kerstbingo
Maandag 23 december was er een kerstbingo georganiseerd voor de bewoners.
Om 9.30 uur kwamen de 1ste bewoners al binnen, want ja bingo is bij de bewoners altijd in trek.
Om 10.00 uur begon de 1ste bingo ronde en dan is iedereen ook erg fanatiek, want iedereen gaat voor de prijs.
Halverwege de ochtend was er een kleine pauze en werden de bewoners getrakteerd op een glaasje drinken en
heerlijke bitterballen van Jaap.
Ria en Cunera hadden allemaal prijsjes gekocht en ingepakt, dus wat je kreeg was een verrassing, maar iedereen
ging na afloop met een prijs naar huis wat erg in de smaak viel.
Na afloop kregen de bewoners nog een kerstkaart/groet mee naar
huis, die gemaakt waren door leerlingen van de school Het Noorderlicht. De volgende bingo is in de week voor Pasen, maandag 6
april om 10.00 uur.
Vriendelijke groet, Jellie Breek, Coordinator Welzijn De Batting
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Expositie Marijke Hondema
Mijn naam is Marijke Hondema. Ik ben geboren in Leeuwarden op 18 april 1957.
In 1993 ben ik in Kimswerd komen wonen. Bij mij thuis was creativiteit niet belangrijk, doe maar gewoon, dan
doe je gek genoeg. Tekenen kon ik al van jongs af aan en dat deed ik dan ook veel.
Graag was ik verder gegaan met een studie schilderen of tekenen, maar dat gaf geen brood op de plank, dus
mocht het niet van m'n ouders.
Na lang aandringen van mijn man ben ik in 2006 toch naar een schilderclub gegaan. Daar heb ik veel geleerd,
eerst tekenen, aquarelleren, pastel en later acryl schilderen op doek.
Sinds een aantal jaren werk ik voor mijzelf en ga m'n eigen gang. Dat bevalt me prima.
Ik exposeert zo nu en dan in een restaurant of ziekenhuis.
Vanaf 13 januari mag ik exposeren in locatie De Batting, zorgcentrum in Harlingen.
Ik hoop dat U zult genieten van mijn kunstwerken.
Vriendelijke groet
Marijke Hondema.
weidekim@hetnet.nl
0653668512
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Recept
Koude schotel
Ingrediënten:
1 groot blik zalm of 2 gerookte kipfilets
½ kg vastkokende aardappelen
4 eieren
4 bosuitjes
1 pakje haricots verts
1 harde groene appel bijv. Granny Smith
1 blikje ananasschijven
4 tasty tom tomaten
1 prei
mayonaise
pot zoetzure augurkenpartjes
zeezout
peper
1. Zet de aardappelen op met zout en laat ze 20 minuten koken. Giet ze af en laat afkoelen. Snij in dobbelsteentjes.
2. Kook de eieren hard, pel ze en laat ze afkoelen. Snij in dobbelsteentjes.
3. Snij de bosuitjes in heel dunne plakjes.
4. Neem van de prei alleen het witte deel, pel er twee lagen af, snij in de lengte door en vervolgens elke helft
nog een keer in de lengte. Snij de prei dan in dunne plakjes.
5. Schil de appel, halveer, verwijder het klokhuis en snij de helften in plakken. Snij deze plakken in kleine dobbelsteentjes.
6. Laat vier ananasschijven goed uitlekken en dep ze droog met keukenpapier.
7. Snij de tomaten in vier partjes, haal de zachte delen eruit zodat alleen het vruchtvlees overblijft. Snij dit in
kleine dobbelsteentjes en dep ze droog.
8. Snij voorzichtig de groene schil van de augurkenpartjes af en snij het vruchtvlees in kleine dobbelsteentjes.
Dep ze droog met keukenpapier.
9. Snij de boontjes in schijfjes van een ½ cm.
10. Schep alle ingrediënten voorzichtig door elkaar en strooi er zeezout en peper over.
11. Maak de zalm schoon (vel en graten weg) of snij het velletje van de kipfilet. Snij in kleine dobbelsteentjes.
Meng voorzichtig door de andere ingrediënten. Maak de schotel af met mayonaise naar smaak.
BEREIDINGSTIJD 60 minuten
Froukje Cnossen

Adres wijziging
Beste lezer,
In verband met de verbouwing van De Batting is het adres gewijzigd.
Het adres is niet meer Achlumerdijk 2, maar Jetting 1A, 8862 AK Harlingen.
Met vriendelijke groet,
Noorderbreedte, secretariaat regio West
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Ontspanningsmiddag met de Sound
Laatste dag van het jaar
Ook de laatste dag van het jaar was er nog een ontspanningsmiddag met medewerking van De Sound, een
delegatie van voorheen Windkracht 10.
Familie was er bij uitgenodigd om samen met hun dierbare de laatste dag van het jaar te vieren.
Om 15.00 uur begonnen de mannen te zingen en al snel zat de stemming er goed in en werd er uit volle borst
meegezongen. In de pauze was er een drankje en werden er oliebollen aangeboden.
Na de pauze werden er verschillende medleys ten gehore gebracht en konden we met een goed gevoel de
laatste middag van het jaar afsluiten.
Vriendelijke groet,
Jellie Breek
Coordinator Welzijn De Batting
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Nog een laatste groet!!
Ik wil alle medewerkers van De Batting, bewoners en familie nogmaals hartelijk danken voor de 19 fijne jaren
die ik hier met heel veel plezier heb gewerkt!
Ik ga een nieuwe uitdaging aan in Erasmus in Leeuwarden. Per 6 januari zal ik daar starten. Heerlijk op de fiets
naar het werk.
Bij de diensten blijf ik wel betrokken in regio West en dus toch nog niet helemaal een afscheid, maar langzaam
“afkicken” en toch stiekem blijven volgen hoe het met de verbouwing gaat.
Het ga jullie allemaal goed!!
Joke Braaksma

Corrie Post stelt zich voor
Hallo,
Ik ben Corrie Post en ik ga in De Batting werken als basispedicure. Op de oneven woensdagen zal ik aanwezig zijn.
In overleg met de bewoner/contactpersoon/personeel van de afdeling maak ik afspraken. Ik hoop op een fijne
samenwerking!
Mijn behandeling bestaat uit:
Reinigen
Evt. nagels afvlakken
Nagels knippen
Nagelomgeving schoonmaken
Evt. ingroeiende teennagel, likdoorn, of kloof behandelen
Eelt snijden, tenen, voorvoet, hiel
Eelt machinaal afwerken
Desinfecteren
Crèmen/korte massage.
Extra, nagels lakken
Tot ziens op de afdeling!
Met vriendelijke groet, Corrie Post
Voor vragen kunt u mij altijd mailen, mijn e-mail adres is: pedicurecorriepost@gmail.com
en mijn telefoonnummer is 06 – 46 50 70 47.
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Koersbal
Voor de afdelingen Mast, Meerpaal en Steiger is er 1x in de 2 weken koersbal in de Haven.
Er is een enthousiaste groep deelnemers en er wordt fanatiek tegen elkaar gestreden.
Op een lange groene mat spelen 2 deelnemers tegen elkaar en proberen dan een klein balletje te raken dat in het midden
van de mat ligt. Iedere deelnemer mag 2 ballen gooien en dat is moeilijker dat het op het 1 e gezicht lijkt, want de bal is
ovaal en in de bal zit een gewichtje dat een beetje uit het midden is geplaatst. Hierdoor rolt de bal vaak met een boog.
Voor de bewoners die niet zo goed kunnen gooien hebben we een gootje, zodat de bal hierdoor heen naar het kleine
balletje kan worden gerold. De goot wordt soms met een “timmermansoog” op het kleine balletje gericht.
Er volgt altijd een luid applaus als het gelukt is om het kleine balletje te raken.
Voor we het weten is het alweer tijd om te gaan eten en dat vindt iedereen altijd weer jammer.
Deze activiteit kan alleen doorgaan, omdat Wilma en Sissy, de trouwe vrijwilligers er elke keer zijn om te helpen.
De bewoners kijken nu alweer uit naar de volgende keer.
Ria Hamstra
Team Welzijn
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Even voorstellen

Nienke de Kreij
Cliëntenvertrouwenspersoon Wet zorg en dwang (CVP-WZD)
Indien iemand volgens de Wet zorg en dwang onvrijwillige hulp ontvangt, bestaat er vanaf 1 januari 2020
het recht om als cliënt/wettelijk vertegenwoordiger ondersteuning te krijgen van een cliëntenvertrouwenspersoon WZD. De cliëntvertrouwenspersoon WZD is onafhankelijk en staat naast de cliënt.
Ik als cliënten vertrouwenspersoon kan ondersteuning bieden bij:
Het helder krijgen van uw probleem.
In gesprek komen met de zorgverlener over uw probleem.
De gesprekken samen voorbereiden.
Ondersteunen in gesprekken die gaan over uw onvrijwillige zorg.
Ondersteunen bij het schrijven van brieven of mails.
Een klachtenprocedure ondersteunen.
U of uw wettelijk vertegenwoordiger kunnen mij bereiken door:
Mij aan te spreken wanneer ik aanwezig ben op de instelling
te bellen naar: 06-82501191
Een mail te sturen naar: nienkedekreij@quasir.nl
Ik zal met regelmaat de locatie bezoeken om met u in contact te komen!
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Gedicht
Liefde …..
Soms dan kom je het nog tegen
En maakt het menig 1 verlegen.
De liefde waarmee je word verblijd
Wanneer je in de pauze naar onze Jaap kijkt.
Eerst even klagen waarom het ijs niet bij ons maar wel bij hun word
gebracht.
Maar het werpt zijn vruchten af wie had dat gedacht?
Het ijs kwam al snel ook bij ons op tafel te staan.
Toch was onze teleurstelling nog niet helemaal voorbij gegaan.
Gelukkig weet Jaap zich dan goed te corrigeren.
Door iets extra’s vol met liefde te presenteren.
Zo maakt hij ook dit al heel snel goed.
Ja onze Jaap weet wel hoe hij de dames charmeren moet.
Even een sapje hier, een bakkie daar …
En met lach staat hij dan ook altijd voor ieder klaar.
Het restaurant is bij binnenkomst een warm onthaal .
Maar met Jaap zijn aanwezigheid helemaal.
Oké je kunt het slijmen noemen maar ik zie het zo.
Hij compenseert zijn fouten op deze manier zo ie zo
We kunnen denken waarom Jaap dit zo doet .
Maar hij denkt vast wie goed doet goed ontmoet.
We kunnen lang in de vraag Waarom ? blijven
hangen…
Toch het is nog altijd zo ,
Je moet een spiering uitgooien om een Kalbeljouw
te vangen.
Bijdrage :Karin Visser
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Puzzel

Bron: Printerest
Bijdrage F. Cnossen
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