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Erwtensoep party in De Batting
Donderdag 20 februari was er een erwtensoep party in De Batting voor bewoners en familie.
De tafels waren prachtig gedekt met kleedjes, placemats en servetten in de Friese stijl en hier en daar waren wat
Friese schaatsen neergelegd wat de entourage tot een geheel maakte.
Om 12.00 uur werd de erwtensoep geserveerd met roggebrood en spek, bewoners en familie genoten van de
heerlijke snert.
Na het eten werd er nog een toetje geserveerd, dit alles onder het genot van muziek van Piet Rinsma.
Om 13.00 uur werd de maaltijd afgesloten met het Friese volkslied.
De organisatie kan weer terug zien op een gezellig samenzijn en ook nu weer was de saamhorigheid duidelijk
aanwezig.
Vriendelijke groet,
Jellie Breek
Coördinator Welzijn De Batting
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Optreden HTC Oostergo uit Grou
Zaterdag 7 maart was er een optreden van HTC Oostergo uit
Grou. Om 14.30 uur kwamen de eerste bewoners en om
15.00 uur zat de gehele haven vol. De sfeer zat er meteen
goed in; van Engelstalig tot bekende Nederlandse liedjes
werden ten gehore gebracht en uiteraard meegezongen.
Om 16.30 uur werd de middag afgesloten met een aantal
toegiften en konden de bewoners weer terugkijken op een
gezellige middag met elkaar.
Vriendelijke groet,
Jellie Breek
Coördinator Welzijn De Batting
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Draaiorgel bij De Batting
Zaterdag 28 maart kwam het draaiorgel langs bij de bewoners van De Batting om de bewoners een gezellig
uurtje te bezorgen.
Rond de klok van 11.45 uur kwam het draaiorgel langs en zaten er allemaal bewoners op het balkon en voor
het raam met smart te wachten. En het werd een gezellig samenzijn. Er werd gezongen, gezwaaid en gedanst.
Al met al een leuke opsteker voor de bewoners van De Batting in deze, zo vervelende tijd.
Vriendelijke groet,
Jellie Breek Coördinator Welzijn De Batting
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Cunera 40 jaar in dienst
1 april was Cunera 40 jaar in dienst van Noorderbreedte, maar door het coronavirus was er helaas geen feest,
maar als het goed is hebben wij dat nog te goed.
Om het niet helemaal voorbij te laten gaan, werden de bewoners van de 1ste etage en medewerkers
getrakteerd op oranjekoek en kreeg Cunera namens de organisatie een prachtig boeket bloemen en een
jubileumcadeautje.
Cunera heeft 2 passies en dat is haar werk en haar kleinzoon David, waar zij 2 keer per week op past.
Ook in deze corona tijd heeft ze een werkwijze gevonden, zodat alle bewoners van elke huiskamer nog
kunnen deelnemen aan activiteiten.
Cunera nogmaals gefeliciteerd!!!!!!
Bijdrage: Jellie Breek
Coördinator Welzijn De Batting
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Optreden Baukje Nap
Dinsdag 7 april was er een optreden van Baukje Nap in de binnentuin van De Batting.
Baukje had contact gezocht om de bewoners een gezellige middag te bezorgen i.v.m. het coronavirus. Dinsdag was het
zover. Met allemaal meezingers die bij de bewoners erg in de smaak vielen, bezorgde zij de bewoners een
onvergetelijke middag.
Baukje werd bedankt voor haar optreden en dat mag wel even gezegd worden zij deed het optreden pro deo.
En in deze tijd is een optreden altijd leuk voor de bewoners, want het is allemaal even anders.
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Bijdrage Jellie Breek Coördinator Welzijn De Batting
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Zomerpuzzel

Horizontaal:
5. In de zomer wordt dit schoeisel veel gedragen.
6. Buiten kun je het vlees hierop roosteren.
7. Hierop kun je buiten heerlijk zonnen.
8. Als je dit tegen je oor houdt hoor je de zee.
9. Een populair vakantieland.
12. Eén van de wadden eilanden.
14. Wat wordt vaak meegenomen na een vakantie?
17. Welke maand wordt zomermaand genoemd?
19. De langste vakantie van het jaar.
20. Comfortabel kampeermiddel.
21. Welke maand wordt oogstmaand genoemd?
22. Deze dagen zijn bepalend voor het weer in de zomer.
23. Wat zijn zomerkoninkjes?
Verticaal:
1. Sportieve bezigheid, waar je veel km. mee af kunt leggen.
2. Dit maakt je drankje koel?
3. Zeilevenement van Fryslân?
4. Buitenleven in een tent of caravan?
10. Rondtrekkend volksfeest?
11. Hoe wordt de maand juli ook wel genoemd?
13. Zomerbloemen op een lange steel.
15. Een frisse duik nemen in het ………….?
16. Een veel bezochte attractie in de vakantie.
18. Eén ………….maakt nog geen zomer.
Bijdrage: Karla Ponte
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Oplossing:……………………………………………………………………………....
Naam + kamernummer:……………………………………………
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Oproep

OPROEP

Wie heeft er een leuk/ontroerend/grappig verhaal
of gedicht voor huisblad Het Boegbeeld?
Deze oproep geldt voor bewoners, familie van bewoners,
medewerkers, kortom voor ons allemaal van De Batting!.
Huisblad Het Boegbeeld is voor en van ons allemaal!!
Je kunt je bijdrage mailen voor 21 aug a.s.
naar: Secretariaat-west@znb.nl
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