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Cliëntenraad

Nieuws uit

Ten gevolge van de maatregelen in het kader van de coronacrisis, zijn het afgelopen halfjaar niet alle vergaderingen van
de Cliëntenraad doorgegaan. De laatste voordat de maatregelen van kracht werden, vond plaats op 17 februari.

Er kwam toen onder andere aan de orde dat het oorspronkelijk plan voor de verbouwing van De Batting
vertraging had opgelopen. De plannen zijn bijgesteld en bijgewerkt worden.
Met betrekking tot Westerpoort werd verteld dat de problematiek met een deur, komend jaar wordt opgelost en de
Kerkzaal voorlopig blijft zoals het is. De woningen worden aangepakt en twee appartementen zijn verkocht. Het ligt in de
bedoeling van de Line een woonkamer te maken en er wordt nagedacht om op de begane grond een vergaderruimte te
realiseren.

Met het vertrek van teamleider Yttje Hoekstra van De Spiker is Arieke Sieben gevraagd om naast
De Stilen op Terschelling ook De Spiker onder haar hoede te nemen. De twee nieuwe teamcoaches zijn Wilma
Bakker en Monique Swart.
In De Batting zijn twee coaches begonnen: Annagriet Hoekstra en Jellie Holwerda .
In het Van Harenshuus is ook een nieuwe coach aangesteld: Annette Kolk.
Tijdens deze vergadering werd kennis gemaakt met mevrouw N. de Kreij: vertrouwenspersoon cliënt. In het
kader van de nieuwe wet is dit een nieuwe functie. Daarin is geregeld dat er een onafhankelijke
vertrouwenspersoon beschikbaar moet zijn om eventuele klachten te behandelen. Samen met cliënt en
eventuele naaste worden stappen gezet om tot een bevredigende oplossing te komen.
Er wordt ook een toelichting op de begroting 2020 gegeven en hoe die uitpakt voor de verschillende locaties.
Daarbij is bedbezetting van cruciaal belang en die wisselt per locatie. In het algemeen draait Regio West goed.
Tijdens de rondvraag wordt aangegeven dat de benodigde informatie naar de Cliëntenraad met betrekking tot
Westerpoort beter kan, terwijl de raadsleden die de andere locaties vertegenwoordigen wel tevreden zijn.
Juni
De volgende vergadering vond pas plaats op 18 juni. Uiteraard kwamen toen de coronamaatregelen uitgebreid
aan de orde. Zo werd aangegeven dat de digitale bezoekersregeling niet naar behoren verliep, de babbelbox in
De Spiker wel werkte, op het weekend van Pinksteren na.
Ook nu werd geconstateerd dat het met de informatie vanuit Westerpoort nog altijd niet goed ging, terwijl de
Cliëntenraad leden van de andere locaties dat niet hebben ervaren. Zij kregen een paar keer per week te horen
wat de maatregelen waren en hoe die werden toegepast c.q. ervaren.
De regiomanager deelt mee dat het oorspronkelijke plan voor de verbouwing van De Batting om financiële
redenen is losgelaten. De bouw wordt nu opgesplitst in twee fases. In de eerste worden met name de
huiskamers, keukens, vertrekken, gangen en schilderwerk onder handen genomen. Het vergroten van de kamers
van de cliënten wordt in fase twee ter hand genomen.
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Niet voor het eerst komt het onderwerp `aan tafel` aan de orde en het ziet er naar uit dat dit voorstel eindelijk zijn beslag zal krijgen. Dat betekent dat er in de huiskamer gekookt zal worden. Deels zelf en deels met
aangeleverd eten. Dat heet hybride koken. Tijdens de rondvraag komt corona opnieuw aan de orde in de vorm van
een evaluatie. Voor de wijze waarop Noorderbreedte daarmee is omgegaan: lof en respect. Daarentegen zijn er door het
nemen van snelle beslissingen rechten en plichten van de cliëntenraden over het hoofd gezien. En er is kritiek op de
frequentie van bezoektijden: maximaal 1 bezoeker per week gedurende 30 minuten in het Van Harenshuus.

Dit is de laatste samenvatting van notulen van de Cliëntenraad vergaderingen van mijn hand. Na zeven jaar
als Cliëntenraadlid ben ik gestopt. Ik heb het met inzet en plezier gedaan.
Mirjam de Klerk
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Nieuws en activiteiten
Als ik dit stukje schrijf dan moet ik helaas concluderen dat wij wederom in een hele vervelende coronatijd
hebben gezeten en dat het in De Batting qua corona weer de goede kant op gaat, maar o, wat was het
spannend en nog steeds.
We weten allemaal niet wat de toekomst ons gaat brengen en wat de regels van de regering en RIVM ons
elke keer weer op gaat leggen.
Ik maak een programma en elke keer als ik het klaar heb, moet ik het afzeggen of het weer bijschaven in de
vorm van de activiteiten opsplitsen per afdeling. Daarom heb ik nog geen concreet programma gemaakt,
want ook ik moet het per week bekijken wat wel en wat niet kan. Alles wat er georganiseerd wordt staat
vermeld op de prikborden bij elke huiskamer of krijgen jullie informatie over. Wel doen Ria en Cunera
activiteiten op de afdeling en komen wij indien mogelijk elke week langs met een hapje en een drankje.
Wij doen ieder geval allemaal ons best en samen staan we sterk!!!!!
Jellie Breek,
Coördinator Welzijn De Batting
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Opening verbouw De Batting
Maandag 14 september was de opening van de verbouw van De Batting.
Vooraf deed Andre Oosterhof even een korte speech, over wat ons allemaal
staat te wachten en vervolgens werd officieel het lint doorgeknipt door Jappie
Bruinsma.
Onder het genot van koffie met oranjekoek en onder muzikale leiding van
Krijn Dijkstra werd het een feestelijk gebeuren.
De verbouw kan beginnen!!!!!
Jellie Breek, Coördinator Welzijn De Batting
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Herfst

Jellie Breek,
Coördinator Welzijn De Batting
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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 in De Batting!.
Huisblad Het Boegbeeld is voor en van ons allemaal!!
Je kunt je bijdrage mailen uiterlijk voor 21 februari a.s, maar liever eerder,
naar: Boegbeeld-debatting@nb.nl
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Wereld Alzheimer Dag
Maandag 21 september Wereld Alzheimer Dag.
Ook in De Batting was daar vandaag extra aandacht voor.
Ten eerste werden de bewoners getrakteerd op een stukje oranjekoek met het logo Vergeet-mij-niet.
Posters, een kaart een zelfgemaakt molentje en een spel werden bij de koffie uitgereikt.
Super dat er vandaag extra aandacht aan werd besteed, maar we moeten elke dag de bewoners allemaal met
respect behandelen wat voor ziekte de bewoner ook met zich meedraagt.
Jellie Breek,
Coördinator Welzijn De Batting
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Recept

Recept voor zuur vlees
Recept voor 4 personen
1 kilo runderriblappen
2 grote uien
6 laurier blaadjes
8 kruidnagels
1 grote appel
3 stukken ontbijt koek
Flinke scheut azijn
Peper en zout
Stroop (rinse appelstroop)
Allesbinder (eventueel)
Snij het vlees, de appel, de uien en de ontbijtkoek in blokjes.
Vlees aanbakken met beetje peper en zout.
Als het mooi bruin is de ui mee bakken.
Flinke scheut azijn toevoegen.
Laurier en kruidnagel toevoegen.
1,5 uur laten sudderen.
Appel en kruidkoek toevoegen en eventueel water.
Nog 2 uur door sudderen laatste half uur nog stroop toevoegen.
Als het vlees gaar is naar smaak eventueel kruiden of stroop toevoegen.
Is de saus te dun dan binden met allesbinder.
Dit recept is typische Limburgs.
En bij deze geef ik de pen door aan Amalia Claessens voor een lekker recept.
Vriendelijke groet,
Monique Janssen Afdeling De Steiger

12

Beestenspul
Teake Koster is al jaren lang vrijwilliger bij het Beestenspul. Als Teake zijn vrijwilligerswerk doet, gaat de gans
Jelle mee op pad. Hij luistert goed naar Teake en het is dan ook een prachtig gezicht, zie de foto.
Jellie Breek,
Coördinator Welzijn De Batting.
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Vis en patat
Dinsdag 29 september was er vis en patat eten in De Haven van De Batting met muziek van Gerrie Dijkstra.
Alles was goed geregeld, tot maandagavond de persconferentie kwam en zij ons meedeelden dat er nog maar
30 mensen samen in een ruimte mochten zitten.
Na beraad de volgende dag, werd besloten dat de 2e etage naar beneden ging te eten en de 1e etage alles
aangeleverd kreeg op de afdeling. Om 11.30 uur kwamen de eerste bewoners naar De Haven en werden al
verwelkomd door de muziek van Gerrie Dijkstra en om 12.00 uur waren alle bewoners van de 2 e etage
aanwezig en kon het eten beginnen. Er werd heerlijk van de vis en patat gegeten en na afloop kreeg iedereen
nog een heerlijk toetje. Bewoners genoten van dit uitstapje en hopelijk kunnen we deze activiteit de volgende
keer wel weer met alle huiskamers doen.
Wij blijven ieder geval positief!!!!!!!
Jellie Breek,
Coördinator Welzijn De Batting
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Mannensoos
Donderdag 1 oktober was er voor het eerst sinds de corona tijd weer een mannensoos.
Onder leiding van Ron Leen vrijwilliger werd er in het restaurant een hoekje gecreëerd voor de mannen.
Onder het genot van een bakje koffie met een lekkere koek werd er bij gekletst, geluisterd naar muziek en
werd er als afsluiting nog wat bitterballen gegeten en een drankje gedronken.
Het is de bedoeling dat de mannensoos dinsdag en donderdag ochtend weer gaat plaatsvinden onder de
voorwaarden van de corona maatregelen.
De eerste keer was ieder geval een succes.
Jellie Breek,
Coördinator Welzijn De Batting
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Wereldmuziekdag
Donderdag 1 oktober was het Wereldmuziekdag en was er een optreden van Griet Wiersma.
In samenwerking met Krijn Dijkstra hadden we bedacht dat het een leuk idee zou zijn dat Griet Wiersma
voor de bewoners van De Batting zou optreden.
Na de persconferentie van die maandag moest het een geselecteerd groepje bewoners worden, want ja ik
moet mij ook aan de maatregelen houden.
En dat is gelukt met ongeveer 30 personen en per huiskamer op 1,5 meter afstand werd er een optreden
verzorgd door Griet Wiersma.
Bewoners genoten van haar optreden, want Griet maakt er altijd een feestje van.
Ook kwam Geert van Tuinen nog even langs voor een interview met Griet en Krijn en ik zei de gek. Dit
interview ging over de coronatijd en wat muziek met de bewoners doet. Ik vertelde dat muziek een gevoel is
wat met geen pen te beschrijven is en dat mensen daar heel blij van worden.
Bewoners werden nog getrakteerd op een hapje en een drankje en rond de klok van 16.30 uur werd de middag
afgesloten.
Wij als organisatie kunnen terugkijken op een prachtige middag voor de bewoners van De Batting.
Namens de bewoners van De Batting hartelijk dank hiervoor.
Doet een mens goed!!!!
Jellie Breek,
Coördinator De Batting
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Oliebollen
Zaterdag 24 oktober werden er oliebollen aangeboden door Anne Muurling Financieel Hart.
Bewoners genoten van de heerlijke oliebollen en namens de bewoners van De Batting, hartelijk dank.
Doet een mens goed!!!!!!!!
Jellie Breek,
Coördinator Welzijn De Batting
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Optreden Dirk Kracht en Nicolette
Zaterdag 17 oktober was er een optreden van Dirk en Nicolette.
Na eerst De Haven van een metamorfose te hebben voorzien
(in verband met de coronamaatregelen 1,5 meter afstand en
maximaal 30 personen) kon het feest om 14.30 uur beginnen.
Alles werd ten gehore gebracht van Engelstalig tot
Nederlandstalig en meezingers.
De sfeer zat er meteen al goed in en je kon zien dat de
bewoners genoten van dit uitje.
Bewoners werden halverwege getrakteerd op een hapje en een
drankje en om 16.00 uur werd de middag afgesloten en kon
iedereen weer terugzien op een gezellige middag met elkaar.
Jellie Breek,
Coördinator Welzijn De Batting
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Chinees eten op afdeling Mast
Donderdag 5 november hebben we samen met de
bewoners van de Mast chinees eten besteld. De
bewoners hebben heerlijk gegeten. Zelfs voor de
vegetariër onder ons was er voldoende lekker eten.
Ook nam stagiaire Marieke vandaag afscheid. Haar
stageperiode heeft ze met een ruim voldoende
afgerond. Ook in 10 weken kun je je hechten aan
de bewoners, aldus Marieke.
Zeker in de periode van corona hier in De Batting
die we met elkaar heel intens beleven.
Iedere bewoner kreeg een plantje van Marieke.
De bewoners waren zeer verrast en zelfs
geëmotioneerd. Een zeer geslaagde middag en
Chinees bestellen is zeker voor herhaling vatbaar!!
Groeten Marjan Klarenbeek
Huiskamer De Mast
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Nieuwsbrief Toskerij
Nieuwsbrief
Coöperatie Toskerij Underweis

Geachte bewoners,
De wereld ziet er door alle coronamaatregelen anders uit.
We hebben allemaal de gevolgen kunnen merken. U mocht geen bezoek meer ontvangen, de zorg had het nog
drukker als anders en wij konden als mondverzorgers ons werk niet meer doen.
We weten zeker niet wat de toekomst ons gaat brengen.
Wat we wel weten is dat wij – als tandarts, prothese technicus en mondhygiënisten – doorgaan met het
aanbieden van mobiele mondzorg.
Dit doen we ondertussen als coöperatie Toskerij Underweis.
Dus bent u niet in staat om naar ons toe te komen? Wij nemen onze praktijk mee naar de zorginstelling waar u
woont, zelfs naar uw eigen woonkamer. Gewoon op afspraak.
Wij leggen graag persoonlijk uit wat onze dienstverlening precies voor u inhoudt. Mocht u voor die tijd klachten
hebben die niet kunnen wachten, dan kunt u natuurlijk altijd zelf contact met één van ons opnemen.
We hopen uw stralende glimlach in ieder geval gauw weer te zien.
Met warme groet,
Martinus Jellema, Jellie van den Bosch, Baukje de Jong en Jetta Oudemans

Samen bieden wij cliënten in verpleeghuizen en zorginstellingen,
maar ook thuis een compleet pakket van specialistische mondzorg.
Wilt u een afspraak inplannen dan kunt u het inschrijfformulier op onze website invullen, wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op. Afspraken
kunnen natuurlijk ook worden ingepland via het secretariaat van uw zorginstelling of door een familielid of bewindvoerder.

www.toskerij.nl

telefoon: 06 504 700 75
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Vol verwachting
Als u dit ‘Boegbeeld’ ontvangt zitten we midden in een periode van feesten.
Tijdens de eerste dagen van december zal er zeker aandacht worden besteed
aan het Sinterklaasfeest. Ook al zal het dit jaar, vanwege de Corona-periode,
iets anders worden gevierd dan we gewend zijn. Het zal kleinschaliger zijn,
maar ik weet zeker dat het toch heel gezellig zal worden. Puur omdat het een
feest is van gezelligheid en samenzijn. Het is een feest met een lach, want
ook al word je wat ouder, het blijft spannend om tijdens het Sinterklaasfeest,
bij Sinterklaas op gepaste afstand, geroepen te worden. Immers alleen
Sinterklaas kan op humoristische wijze je een hak zetten. En wat te denken
van de pieten die ineens overal opduiken. Op zo’n dag komt het kind-zijn weer
even heerlijk boven! Het Sinterklaasfeest blijft vooral een feest van
gezelligheid en samenzijn.
In dat opzicht liggen Sinterklaas en Kerstmis voor heel wat mensen in elkaars verlengde. Ook het kerstfeest is
voor veel mensen een moment van samenzijn, van gezelligheid in een mooi versierde ‘Batting’, maar hopelijk
ook van je geborgen weten bij elkaar. Toch is er een verschil, want koppelen we aan het feest van Kerstmis
ook niet verwachtingen die vérder gaan dan een opmerking van Sinterklaas of een surprise?
Het kerstfeest dat zo te maken heeft met hoop op vrede, verzoening,
een nieuw begin. Met licht dat blijft, óók als het donker wordt. Daarbij
denk ik aan onze bewoners, die in het afgelopen jaar zijn overleden.
Aan hun dierbaren die hen zo vreselijk zullen missen. Want zeg nu
eerlijk, wanneer kun je nu iemand missen als je zo verbonden met
hem of haar bent en er zo van gehouden hebt? Het kan niet anders;
de achterblijvers maken groot verdriet door. Daarbij denk ik ook aan
al die andere mensen die een dierbare missen, ook al is het al jaren
geleden. Dat gemis van je dierbare wordt vaak sterker gevoeld en
ervaren in zo’n feestelijke maand als december. Juist in deze periode
merk ik zo vaak ook de hunkering naar kinderen die al een poos niet
meer thuiskomen… de pijn die dat geeft. De onmacht die gevoeld
wordt, het niet meer weten wat je er aan kunt doen. En zo zijn in
onze nabijheid mensen die in de loop van hun leven heel veel in het
donker hebben verkeerd of nog verkeren, soms zelfs in aardedonker.
Wat hebben we in zulke momenten dan licht nodig; licht dat blijft.
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Licht dat blijft als het donker wordt.
Licht dat een lamp is voor onze voeten.
Licht dat vraagt om niet gedoofd te worden.
Groei aan tot het licht dat alles verlicht.
Advent, de weken voor kerst waarin wij ons nu bevinden, is misschien wel bij uitstek de periode
waarin we nadrukkelijk willen stilstaan bij onze eigen gevoelens, onze eigen toekomst. Niet als een
afgesloten geheel, maar als een klein deel van het grote geheel. Die grote wereld waarin ondanks
goede wil er nog steeds oorlog en leed is. Die wereld waarin we elke dag, in deze Corona-periode,
opnieuw proberen staande te blijven. Ondanks alles proberen we door alle problemen heen liefde,
aandacht en hoop te ontdekken. Dat is wat ons, en velen met ons, helpt om staande te blijven en om
door te gaan. Dat is ook wat kracht en moed geeft om, soms tegen beter weten in, te geloven dat het
anders kan en zal worden, omdat God ons niet alleen laat.
Laten we ons in deze donkere dagen, vaak letterlijk en figuurlijk, richten op de kaarsen van de
adventskrans. Iedere week zal er een kaars meer gaan branden, opdat het ons steeds meer licht mag
geven, om de goede dingen te kunnen blijven zien:
Licht dat vreugde aan het hart geeft.
Licht dat moed schenkt aan de moedeloze mens.
Licht dat nieuwe hoop is in de winternacht.
Groei aan tot het licht dat alles verlicht.
Ik wens ons allemaal goede advent periode toe,
Ineke Beverlo – de Vries
Geestelijk verzorger
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Gedicht
Vol verwachting………
Licht dat huilt met wie verdriet heeft.
Licht dat zoekt naar wie verloren loopt.
Licht dat onrecht aan het licht brengt.
Groei aan tot het licht dat alles verlicht.
Licht dat blijft als het donker wordt.
Licht dat een lamp is voor onze voeten.
Licht dat vraagt om niet gedoofd te worden.
Groei aan tot het licht dat alles verlicht.
Licht dat vreugde aan het hart geeft.
Licht dat moed schenkt aan de moedeloze mens.
Licht dat nieuwe hoop is in de winternacht.
Groei aan tot het licht dat alles verlicht.
Licht dat de dag dichterbij brengt.
Licht dat wending brengt op de donkerste dag.
Licht dat oplicht in een goddelijk Kind.
Groei aan tot het licht dat alles verlicht.
Licht. Jou bezingen wij.
Geen mens leeft zonder dat eeuwige verlangen
naar Licht dat blijft.
Licht tot Jou richten wij ons
Opdat ook wij groeien in het Licht.
Het Licht van de Liefde in de wereld.
Marinus van den Berg
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15 vragen
Wie ben je en waar/wanneer ben je geboren?
Griet Leijendekker, ik ben geboren in Harlingen op 6 maart 1967.
Wat voor werk doe je?
WZO-er op het Kompas in De Batting.
Wat zijn jouw hobby’s en/of liefhebberijen?
Lunchen/theedrinken met vriendinnen en (bij)kletsen of een dagje
tuincentrum. Ook vind ik stijlen in huis erg leuk, het lezen van
biografieën en koken.
Waar heb je een hekel aan?
Onrecht.
Wat heb je gisteravond gegeten?
Courgette met gehakt, paprika en tomatensaus.
Welk jaargetijde heeft je voorkeur: lente, zomer, herfst of winter?
De zomer, maar met iets lagere temperaturen dan afgelopen 2 jaar.
Wat zou je in De Batting willen veranderen?
Ik zou heel graag willen dat er nog meer tijd en ruimte komt voor welzijn, in groepsverband
of individueel. Voorbeeld: dat een groepje WZO-ers iedere woensdag een wandeling maakt.
Zo kunnen bewoners ook anderen ontmoeten wat weer tot leuke gesprekken kan leiden. Een
mens is meer dan iemand die zorg krijgt. Welzijn en een waardevolle dag is minstens zo
belangrijk.
Wat wilde je vroeger worden?
Ik wist het echt niet, ik heb 23 jaar met veel plezier in een winkel gewerkt.
Wat is je toekomstdroom?
Cliché, maar dat het mij en mijn gezin voorspoedig gaat.
Wat is je levensmotto?
Erger je niet, verwonder je slechts.
Waar ben je vorig jaar op vakantie geweest?
Het klinkt misschien raar, maar ik hou er niet van om op vakantie te gaan. Het liefst ga ik
dagjes weg en dan ’s avonds weer thuis zijn.
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Wat zie je graag op TV?
Woonprogramma’s, bijvoorbeeld VT Wonen weer verliefd op je eigen huis. Wonen en
stijlen heeft mijn interesse.
Wat is je favoriete internetsite?
YouTube, en ik vind het heel leuk om op Marktplaats te kijken, op zoek naar leuke,
betaalbare merkkleding.
Stel je wint 1 miljoen euro, wat ga je daarmee doen?
Mijn kinderen op weg helpen naar een eigen huis, maar goede doelen steunen wordt ook
zeker niet vergeten.
Wie mag de volgende keer de vragen beantwoorden?
Jacqueline Houtsma.
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Stapsgewijs naar Bethlehem
Een paar jaar geleden kreeg ik via een collega een zeer interessant artikel in handen met de titel: Stapsgewijs
naar Bethlehem.
Het artikel ging over hoe je mét de kerststal de mensen kunt begeleiden naar het kerstfeest. Juist met de
komst van vele koopzondagen wordt steeds meer de Adventsgedachte naar de achtergrond gedrongen. In
Nederland begint de commerciële kersttijd al begin september. Ik weet nog dat het buiten ruim 25 graden was
en ik mensen met een hertengewei uit een winkel zag komen.
Dat artikel maakte mij destijds enorm enthousiast. Het deed de suggestie om al op de eerste zondag van de
Advent de kerststal op te zetten en die in de weken daarna, stap voor stap, te bevolken met als hoogtepunt het
kerstkind tijdens de kerstviering.
Zoals u weet heeft de Quilt groep schitterende kerstbeelden gemaakt en is Tineke Wening op dit moment druk
bezig een kerststal te maken. Een uitermate mooie kans om in De Batting de kerststal te laten groeien, zodat
een ieder wordt meegenomen op weg naar Kerstmis.
We gaan dus met elkaar stapsgewijs naar Bethlehem.
Zondag 29 november is de eerste zondag van de advent.
De kerststal zal er dan staan. Eerst nog helemaal leeg. Natuurlijk wel wat stro, wat stenen, de os en de ezel en
de engel. Er komt een duidelijke tekst bij zodat we precies weten waar we ons bevinden, op weg naar
Bethlehem.
Op de tweede zondag van de advent, 6 december,
komen de koningen en de herders er bij en vinden hun
plaats rond een inspirerende tekst die voor die zondag
bestemd is. Zij vertegenwoordigen het verlangen naar
het Licht door al degenen die nu nog in duisternis
wonen, armen en rijken, mensen van dichtbij en veraf.
Op de derde zondag van de Advent,13 december komt
Jozef naast de kribbe te staan. Hij is niet alleen de man
van Maria maar verwijst ook naar Jozef uit het oude
Testament, de meesterdromer.
Net als die Jozef zal ook onze Jozef naar Egypte trekken.
Jozef herinnert ook aan de zin uit de eerste lezing van
deze zondag: Zo laat de HEER de gerechtigheid ontluiken en zijn glorie voor het oog der volken (Jesaja 61,11)
Op de vierde zondag van de Advent, 20 december, komt Maria er bij want vandaag horen we in het evangelie
hoe de engel haar opzoekt en vertelt dat zij de moeder van Jezus zal worden, de Zoon van de
Allerhoogste. Gods toekomst kan groeien in haar schoot omdat zij zegt: Mij geschiede naar uw Woord. Ook in
ons kan Gods toekomst groeien als we ja zeggen tegen God en zijn Woord.
Het hoogtepunt van onze tocht naar Bethlehem is als we het kerstkind plechtig in de kribbe neerleggen en
dan kan de Bijbeltekst worden weggehaald. Immers, in de geboorte van Christus is het Woord vleesgeworden
en zal het Woord onder ons wonen in de gestalte van Jezus Christus, Zoon van God.
Ik hoop van harte dat u allen zult genieten van onze tocht naar Bethlehem.
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Misschien is het in het verlengde van onze tocht naar Bethlehem goed om nog eens naar al onze beelden
kijken.
Het kerstverhaal verbeeld in de kerststal
De kerststal maakt als het ware het kerstverhaal zichtbaar. Het verhaal wil dat wij onze kerststalletjes te
danken hebben aan Franciscus. Van hem wordt verteld dat hij in 1223 in Greccio ( Italië) de hele kerk
ombouwde tot een stal, met stro, een os en een ezel en een voederbak. Zo wilde hij de komst van God in de
wereld verbeelden.
Dat wij de beeldjes onderdak geven in een stal, heeft zijn oorsprong in het evangelie van Lucas. Daar zijn het
de herders die als eerste van de pasgeboren Redder horen. Ook vertelt het verhaal dat Maria haar
eerstgeborene in een voederbak ( kribbe) legt, omdat ze geen plaats hadden in het gewone gastenverblijf in
Bethlehem. We combineren dit tot een - liefst tochtige - oude stal naar ouderwets West-Europees model. De
schuilplaatsen voor mens en dier ten tijde van Jezus in het Midden-Oosten zullen eerder grotten en beschutte
plaatsen geweest zijn.
Os en Ezel
Samen met de os vindt het ezeltje onderdak in de stal. Met hun adem verwarmen de dieren het kindje, zoals de
adem van God mensen bezielt en tot leven brengt. De os en de ezel komen uit Jesaja 1,3: ‘Een rund herkent zijn
meester, een ezel kent zijn voederbak’. Schorrie en morrie zijn de Hebreeuwse woorden voor beide dieren. Dat
zij aan weerszijden van het kind staan, is ontleend aan de Septuagintvertaling van Habakuk 3,2: ‘Tussen twee
dieren wordt U herkend’.
De engel
De engel hangt boven de kerststal met een lint in de handen met daarop de tekst: Gloria in excelsis Deo, naar
de tekst die we vinden bij de evangelist Lucas. Het zijn de engelen, boodschappers van de hemel, die de
herders op het veld berichtten. De woorden op het lint verwoorden in het Kerklatijn de boodschap van de
engelen aan de herders: ‘Eer aan God in den hoge’.
Maria en Jozef
Tot de bewoners van de stal behoren vanzelfsprekend Maria en Jozef. Maria buigt zich zorgzaam over het kind
heen. Jozef staat er waakzaam bij met de staf in de hand, zoals het volk van God klaarstaat om weg te trekken
uit de slavernij. Het is de trouwe Jozef, degene die volgens de evangelist Matteüs naar de woorden van de
engel in zijn dromen de toekomst van dit kind en zijn moeder veilig stelt.
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Het kindje
We zien het kindje vaak met zijn armpjes wijd in een bak met stro liggen. Vaak ook met een wel erg
wereldwijze blik voor zo’n pasgeboren kindje. Hier ligt niet een baby-tje, maar Jezus als Redder en Koning van
de wereld. Zijn naam Jezus, op gezag van een engel gegeven, betekent dan ook ‘Redder’.
Drie koningen
Eigenlijk horen de koningen nog niet direct geplaatst te worden in de stal. Pas op 6 januari, Driekoningen, het
feest van de openbaring van de Heer komen zij bij de stal aan. De evangelist Matteüs vertelt ons dat er wijzen
( magiërs) uit het Oosten komen om de nieuw geboren koning te bezoeken. Zij hebben een ster gezien, de ster
die stil blijft staan boven de plaats waar het Kind is. De namen van de drie koningen wordt nergens vermeld in
de Bijbel, maar kennen we uit legenden: Caspar, Melchior en Balthasar. Zij komen het Kind eer bewijzen en
nemen geschenken mee: goud, wierook en mirre. De koningen vertegenwoordigen verschillende werelddelen:
de oosterse Caspar, de westerse Melchior en de Afrikaanse Balthasar. Ze staan ook nog eens voor verschillende
levensfasen van een mens: Caspar als een jongeman met wierook, Melchior, de bejaarde koning met goud, en
Balthasar van middelbare leeftijd met mirre.
Herders
De stal biedt ook onderkomen aan schapen, die uiteraard bij de herders horen. Een van de herders draagt
misschien een schaapje op zijn schouders. Hij doet denken aan de herder die zijn verloren schaap terugvindt.
(Matteüs 18, 12-14; Lucas 15,4-7) Of de schapen uit de stal van Johannes 10, met als enige ware herder Jezus
zelf.
Samengevat uit: Licht en luister Joke Brinkhof,
Stichting Midden onder U
Ineke Beverlo – de Vries
Geestelijk verzorger
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Muzikale ochtend met Krijn
Een aantal weken geleden was Krijn ook al op locatie geweest om een
muzikale ochtend te verzorgen op verschillende huiskamers.
Nu was het de beurt aan de andere huiskamers en Krijn werd met open
armen ontvangen.
Op elke huiskamer werd er ongeveer 20 minuten muziek gemaakt om
vervolgens weer naar een andere huiskamer toe te gaan.
Op alle huiskamers werd er meegezongen en vonden bewoners het
jammer dat het al weer afgelopen was.
Zo lang wij ons aan de coronamaatregelen moeten houden en het
bewonerskoor nog niet opgestart kan worden, zal Krijn u regelmatig
gaan bezoeken om muziek op de huiskamers te gaan verzorgen.

Jellie Breek,
Coördinator Welzijn De Batting
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Activiteiten op de huiskamer Mast
Omdat het inmiddels herfst is, zijn we begonnen in de nieuwe huiskamer met de seizoensgebonden
activiteiten. Zo werd het prachtig versierd met herfstachtige accessoires en zijn we een ochtend gezellig bezig
geweest met het maken van een herfststukje.
De bewoners genieten enorm van deze bezigheden en het geeft sfeer aan de omgeving.

Het eindresultaat!
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40 dienstjaren: nog geen feest, maar toch leuk
De coronamaatregelen maakten op dit moment een feestje onmogelijk maar ik wil graag iedereen bedanken
die mij gefeliciteerd heeft en bedacht heeft met cadeautjes of aandacht. Ik vond het hartverwarmend.
Eigenlijk zou ik iedereen die ik heb leren kennen tijdens mijn loopbaan bij Noorderbreedte willen bedanken
voor een fijne samenwerking. (Ja je moet in zo’n verhaaltje altijd een beetje overdrijven ). Ik kan zeggen dat,
hoewel ik aan het begin van mijn “carrière” de toekomst wel eens zag als niet te nemen bergen, ik door
iedereen die ik in mijn werk ontmoet heb door de tijd ben gedragen.
Als ik het heb over loopbaan denk ik: dat is een grappige cryptische omschrijving van mijn werk.
Niet alleen door de lange gangen die ik overal heb moeten belopen maar ook omdat het er vaak om gaat
mensen weer op de been te krijgen.
Met moeite heb ik moeten leren accepteren dat regelmatig doelen niet gehaald kunnen worden, maar veel
klanten hebben mij laten ervaren dat de bemoeienis ook dan geen verloren moeite is. Het samen kijken of het
beter kan is zelfs ongeacht het resultaat van groot belang.
Wel hoop ik dat het duidelijk is dat fysiotherapie meer is dan wandelen en aandacht, dat fysiotherapeuten een
eigen plaats innemen tussen alle disciplines en (betreffende bewegen) tussen bewegingsagogen,
welzijnswerkers, vrijwilligers, familie en zorg. En ook dat bepaalde faciliteiten nodig zijn om inhoud aan het
vak te geven.
Door veranderende omstandigheden en door ontwikkelingen in de organisatie ben ik in de afgelopen 40 jaar
voor kortere of langere tijd in heel wat instellingen geweest (Toutenburg, Bennemastate, Meckamastate, in
mijn PIOL-tijd in verscheidene huizen in Leeuwarden, verder De Batting, De Spiker, Nij Bethanië, Westerpoort,
Van Harenshuus, Abbingahiem).
Ik dacht wel eens: hè, nu moet ik daar of daar weer naar toe, maar wonderwel na enige tijd voel je je op een
nieuwe plek toch weer thuis en ik ben nu blij dat ik veel van Noorderbreedte gezien heb.
Door de wisselende locaties, nieuwe ontwikkelingen, veranderende omstandigheden en standpunten en ook
door gevarieerde taken heb ik mijn werk als afwisselend en uitdagend ervaren.
Met plezier denk ik aan veel cliënten en collega’s, aan vriendschappen die ik in alle geledingen van de
organisatie voel en gevoeld heb, de open polikliniek voor omgeving Noardburgum (vaak voor personeel van
Toutenburg), Til & Transferscholingen, deelname
aan de OR en buiten werktijd met collega’s
meedoen aan toernooien, 6 kamp, toneel en
cabaretgroepjes, gezamenlijke scholingen, samen
koffie drinken & eten enz.
Ik ben geen “koploper” of “kar-trekker” maar hoop
dat ik toch voor veel mensen een verschil heb
kunnen maken en een bijdrage geleverd heb aan
een positieve beleving en beeldvorming van
fysiotherapie.
Hier wil ik mij ook mijn nog resterende werktijd
voor blijven inzetten en ik hoop binnenkort onder
betere omstandigheden het feest nog in te halen.
Groeten en tot ziens,
Koop Bosma
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Het Kleine Prinsje
Een collega genaamd Isabel Manintveld had op de kinderopvang waar haar dochtertje opzit gevraagd of zij allemaal wat
leuks wilden maken voor de bewoners van De Meerpaal om de bewoners een hart onder de riem te steken in verband met
de coronamaatregelen. Met deze mooie exemplaren als resultaat.
Kindertjes van Het Kleine Prinsje hartelijk bedankt, bewoners zijn er erg blij mee.
Wat een super leuk idee Isabel!
Jellie Breek ,
Coördinator De Batting
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Optreden Krijn en André

Krijn en André in kerstsfeer
Vooraankondiging
Maandag 21 december komen Krijn en André optreden in
De Batting.
Dit optreden staat in het teken van Kerst.
Waar: In De Haven van De Batting
Tijd: 14.30 uur
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December puzzel

BAL
BIDDEN
CADEAU
DAVID
DECEMBER
DEN
DENNENBOOM
DINER
ENGELEN
ETEN

EZEL
FAMILIE
GABRIÉL
GEBED
GEBOORTE
GEZELLIGHEID
HERDERS
HULST
JEZUS
JOZEF

KAARSEN
KALKOEN
KERK
KERSTBROOD
KERSTKINDJE
KERSTKRANS
KERSTMAN
KERSTMIS
KERSTMUSICAL
KERSTPAKKET

KLOK
RUDOLPH
KOU
SCHAPEN
KRIBBE
SLEE
KUNSTSNEEUW
MARETAK
SLINGER
MENU
SNEEUW
OPTUIGEN
STAL
OS
STERREN
PIEK
STOL
RENDIER
TOAST

Bijdrage Karla Ponte

35

