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Welkomstwoord
Beste mensen,
Het is vandaag 17 februari als dit ik stukje schrijf.
In de overgang van een koude winterweek naar
een lenteweekend. Laat het de lente worden van
minder corona, minder maatregelen en meer
vrijheden. Dat we af kunnen van regelingen, maar
zelf weer kunnen bepalen wanneer en bij wie we
op bezoek willen gaan. Laat het ook de lente
worden waar het gevoel van eenzaamheid en
angst langzaam verdwijnt en letterlijk en figuurlijk
meer licht en warmte zijn intrede doet.
Het afgelopen jaar was, denk ik voor iedereen, een
memorabel jaar. Zeker voor onze bewoners, hun
familie als onze medewerkers een echte
beproeving. Er is veel van ons allemaal gevraagd.
Mede daardoor zijn grote uitbraken van het
coronavirus in onze regio beperkt gebleven. In de
eerste golf is een afdeling van de locatie
Westerpoort hard geraakt en in de tweede golf
twee afdelingen van De Batting. Mede dankzij alle
inzet en begrip hebben we het ook tot die
afdelingen weten te beperken. Een groot
compliment voor ons personeel waard. Ondanks
corona gingen een aantal zaken ook gewoon door.
Op De Batting is de verbouwing gestart en enkele
afdelingen zijn al klaar. Het wordt echt prachtig
en komt het woon- en werkplezier ten goede. Op
de Westerpoort is het afgelopen jaar de 6e woning
geopend en zien we de belangstelling om daar te
wonen groeien, zeker nu de binnentuin een ware
metamorfose heeft ondergaan. Onder leiding van
de teamcoach is ook daar het proces om samen te
gaan sturen opgestart. Ook in De Spiker is dit
proces opgestart onder leiding van

nieuwe teamcoaches. De vele wisselingen daar
hebben ook zijn invloed gehad en we hopen dat
we de komende jaren daar weer stabiliteit en rust
kunnen bieden en verder werken aan een grotere
mate van zelfstandigheid van de teams. Op De
Stilen werkt men hier ook aan. We zien de
belangstelling om in De Stilen te wonen ook
toenemen. Mooi om te zien hoe we daar samen
met andere partijen eilanders werven voor een
opleiding in de zorg. Goede samenwerking is voor
een eiland cruciaal. We zijn daarom blij dat het
hierin goed is gelukt. In het Van Harenshuus is
een afdeling van doelgroep veranderd en biedt
het huis nu alleen zorg voor mensen met
geheugenproblemen. Ook is de bijbehorende
teamsamenstelling veranderd. Nu vooruit met de
nieuwe teamcoach voor de beste zorg!
Zo gebeurt er veel in de regio en dat moet ook. De
wereld verandert ook continu door en wij moeten
ons als organisatie daarop blijven aanpassen. Dat
kunnen we niet alleen, dat doen we samen.
Samen met onze medewerkers, samen met de
bewoners en cliëntenraden en samen met onze
omgeving. Samen het beste van de zorg!
Met vriendelijke groet,

André Oosterhof, MBA
Regiomanager
regio West
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Nieuws en activiteiten

Als ik dit stukje schrijf dan moet ik helaas concluderen dat wij nog steeds in een hele vervelende
coronatijd zitten en de lockdown nog steeds van kracht is.
Het positieve nieuws is dat er geen enkele bewoner besmet is met het virus en dat de bewoners van
De Batting de eerste vaccinatie donderdag 28 januari hebben gehad.
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, want het is nog steeds in een glazen bol kijken.
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 of het op de huiskamer serveren.
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.
Indien mogelijk komen wij elke week langs voor een hapje en drankje op de woensdag of donderdag.
Wij hopen allemaal op betere tijden, wij doen ieder geval ons best en samen staan we sterk!!!!!
Vriendelijke groet,
Jellie Breek,
Coördinator Welzijn De Batting
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Stamppotbuffet
Dinsdag 24 november en donderdag 26 november was er een stamppotbuffet georganiseerd voor
de bewoners van De Batting, dit onder muzikale omlijsting op dinsdag van Hilde Eppinga en op
donderdag door Piet Rinsma.
Omdat ook wij ons aan de maatregelen moeten houden, werd het in twee gedeelten georganiseerd.
Om 12.00 uur werd het buffet geopend en konden de bewoners zoals wij altijd zeggen, aan tafel.
De kreten waren dan ook: Zo lekker hebben wij nog nooit gegeten.
Daar wil ik er alleen maar mee zeggen, dat gezamenlijk eten erg gezellig is en het spreekwoord
zegt het al. ETEN DOET ETEN.
Bewoners genoten van de heerlijke stamppoten en het heerlijk samen zijn met elkaar.
Dit alles is voor herhaling vatbaar.
Het is ook top om te zien hoe bewoners hiervan genieten.
Om 13.00 uur werd het buffet afgesloten en kijken wij al weer uit
naar een volgende keer.
Jellie Breek,
Coördinator Welzijn De Batting
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Sinterklaasochtend in De Batting
Woensdag 2 december werd er een ‘kleintje Sinterklaas’ gevierd in De Batting, helaas zonder
Sinterklaas, want die was verhinderd. Wel waren er 3 pieten aanwezig die er een dolle boel van
maakten onder muzikale begeleiding van Krijn.
Aan alle huiskamers werd een bezoek gebracht en er werd uit volle borst meegezongen, gedanst en
gelachen, want ook al ben je op leeftijd, het blijft altijd spannend.
Bewoners kregen namens Noorderbreedte een cadeautje uitgereikt, wat bestond uit heerlijk
doucheschuim van Therme, pepernootjes en schuimpjes.
Als organisatie kunnen wij weer terugkijken op een gezellige ochtend met elkaar.
Wij hopen allemaal dat wij volgend jaar weer in het normale leven zitten en dat dan Sinterklaas ons
wel weer een bezoekje gaat brengen. Tot volgend jaar!!!!!!!
Jellie Breek,
Coördinator Welzijn De Batting
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High tea in kerstsfeer
Woensdag 9 december en donderdag 10 december was er een high tea in De Haven van De Batting
voor de bewoners. We moesten het wederom in 2 gedeelten doen in verband met de
coronamaatregelen en de waarborging van de 1,5 meter per huiskamer.
Om 14.30 uur werden de beide middagen geopend en konden de bewoners genieten van allerlei
lekkernijen zowel zoet als hartig.
Donderdag werden de meeste hapjes verzorgd door Present, want in het huis zou al twee keer een
high tea verzorgd worden door Present, maar door corona kon dat geen doorgang vinden en werden de
hapjes persoonlijk door Anita Beenen van Present verzorgd.
Bewoners genoten beide middagen van de heerlijke hapjes en de muziek werd onverwachts op
donderdag verzorgd door Hilda Eppinga. Daarvoor onze hartelijke dank Hilda.
Om 15.45 uur werd de middag afgesloten en zaten de buiken vol bij iedereen, maar kunnen wij als
organisatie terugblikken op een gezellige middag met
elkaar.
Vriendelijke groet,
Jellie Breek, Coördinator Welzijn De Batting
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Kerstbingo
Maandag 14 december was er een kerstbingo voor de bewoners van huiskamer, Boei, Bolder, Kompas
en Sloep. Om 10.00 uur heette Cunera iedereen welkom en kon er met de bingo begonnen worden.
Halverwege de ochtend werd er even pauze gehouden en werd iedereen die dat wilde, getrakteerd op
een advocaatje met slagroom en anders fris en bitterballen.
Voor iedereen was er een prijsje, want het was zo als je al een prijs had, moest je iemand zijn naam
noemen en die kreeg dan de prijs overhandigd.
Om 11.15 uur werd de ochtend afgesloten en ging iedereen tevreden en met een kerstprijs naar huis.
Dinsdag 15 december is huiskamer, Mast, Meerpaal en Steiger aan de beurt.
Vriendelijke groet,
Jellie Breek Coördinator Welzijn De Batting
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Oproep

Wie heeft er een leuk/ontroerend/grappig verhaal of
gedicht voor
Het Boegbeeld?
Deze oproep geldt voor bewoners, familie van
bewoners, medewerkers, kortom voor ons allemaal in
Het Boegbeeld.
Het huisblad Het Boegbeeld is voor en van ons allemaal!!
Je kunt je bijdrage mailen voor 21 mei 2021 a.s.
naar: Secretariaat-west@znb.nl

Winterplaatje
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Optreden Krijn en Andre
Maandag 21 december was er een optreden van Krijn en Andre in Kerstsfeer.
Om 14.30 uur begon de middag en werden er allemaal Nederlandse en Engelse kersliederen ten gehore
gebracht.
Bewoners werden halverwege de middag getrakteerd op een hapje en een drankje en om 16.00 uur
werd de middag afgesloten met Ere Zij God.
Een waardevolle middag voor de bewoners van De Batting met een klein beetje kippenvel.
Vriendelijke groet,
Jellie Breek, Coördinator Welzijn De Batting
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Kerstbroodmaaltijd
Dinsdag 22 december en woensdag 23 december was
er een kerstbroodmaaltijd georganiseerd voor de
bewoners van De Batting.
Door de coronamaatregelen was de
kerstbroodmaaltijd in 2 gedeelten, zodat wij de 1,5
meter per huiskamer konden waarborgen.
De muziek werd deze 2 dagen verzorgd door Piet
Rinsma en op woensdag werd er een kerstverhaal
voorgedragen door geestelijke verzorger
Ineke Beverlo.
Iedereen genoot van de prachtige gedekte tafels, van
de heerlijke salade en luxe broodjes met als afsluiting
een echt kersttoetje. Wat is er niet belangrijker om
deze donkere dagen met elkaar te vieren.
Iedereen die zijn steentje heeft bijgedragen om dit
mogelijk te maken wil ik hartelijk bedanken.
Vriendelijke groet,
Jellie Breek, Coördinator
Welzijn De Batting
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High tea en dinner Meerpaal
Tijdens de Kerst hebben wij een heerlijke high tea verzorgd voor de bewoners van afdeling Meerpaal.
Tijdens de high Tea heeft een bewoner een prachtig gedicht voorgelezen.
En ‘s avonds hebben wij heerlijk gekookt. De bewoners genoten hier zichtbaar van. Ondanks de corona
hebben wij ons best gedaan om er twee mooie
kerstdagen van te maken.
En hier zijn wij in geslaagd! Zie hier onder de foto’s .
Vriendelijke groet, Isabel Manintveld
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Optreden Piet Rinsma
Afsluiting van het jaar 2020
Woensdag 30 december was er nog een optreden van Piet Rinsma als afsluiting van het jaar 2020.
Om 14.30 uur begon het optreden en zat de sfeer er meteen al goed in. Er werd meegezongen en
gedanst. Halverwege de middag werd iedereen getrakteerd op een drankje en het traditionele
recept oliebollen.
Om 16.15 uur werd de middag afgesloten en kon iedereen weer terug kijken op een gezellige en
waardevolle middag met elkaar en hebben wij 2020 goed afgesloten.
Iedereen werd bedankt en hopen allemaal dat 2021 een
beter jaar gaat worden dan 2020.
Wij blijven ieder geval allemaal positief.
Vriendelijke groet,
Jellie Breek, Coördinator Welzijn De Batting
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Oud en Nieuw op afdeling Mast
Bewoners van de Mast hebben Oud & Nieuw gevierd met een hapje en een drankje.
Hierbij een kleine impressie.
In plaats van vuurwerk werd er een confettikanon afgevuurd.
Met vriendelijke groet,
Sylvia Bloemsma en Hennie Gerlofsma,
De Mast.
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Chinees buffet
Woensdag 27 januari en donderdag 28 januari werd er een Chinees buffet geserveerd op de
huiskamers. In eerste instantie was het de bedoeling dat dit zou plaatsvinden in De Haven maar door
de verscherpte maatregelen werd dit verplaatst naar de afdeling.
Om 11.00 uur werden de voorbereidingen getroffen zodat de medewerkers de tafels gezellig konden
dekken en om 12.00 uur werd het eten geserveerd.
Bewoners genoten van de heerlijke maaltijd, want ja het is voor hun niet alledaagse kost.
Er was zelfs een mevrouw. die met stokjes at, wat eigenlijk wel heel bijzonder was.
Weer twee waardevolle momenten voor de
bewoners van De Batting in deze vreemde en
moeilijke tijd.

Vriendelijke groet,
Jellie Breek, Coordinator Welzijn De Batting
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Vaccinatie bewoners De Batting
Donderdag 28 januari vaccinatie bewoners De Batting
Donderdag werden de bewoners van De Batting gevaccineerd en daar hoort natuurlijk een gebakje
bij. SAMEN TEGEN CORONA!!!!
Op de foto mevrouw Dijkstra die gevaccineerd werd.
Vriendelijke groet,
Jellie Breek,
Coördinator Welzijn
De Batting

Metamorfose restaurant
Het restaurant van De Batting heeft een kleine metamorfose
ondergaan: nieuwe planten, kleuren en nieuwe peper- en zout
stelletjes.
Het ziet er weer erg gezellig uit zodat het eten ook lekkerder
gaat smaken.
Vriendelijke groet,
Jellie Breek,
Coördinator Welzijn De Batting
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Pilot Kompas
Al enige tijd zijn we aan het brainstormen hoe we het
welzijn met ons allen vorm gaan geven op de
huiskamers.
Na enig overleg is besloten om een pilot te beginnen
op huiskamer Het Kompas.
Woensdag 3 februari was het zover en werden er
harten geverfd voor Valentijn.
Zoals u ziet werd er hard gewerkt en hadden de
bewoners het erg naar hun zin.
Het is de bedoeling dat het goed neergezet wordt en
ik het samen met een van het team een opzet ga
maken, zo ook een activiteitenkalender.
Zodra het team het in de vingers heeft, laat ik het los
en begin de volgende pilot op een andere huiskamer.
Iedereen die het welzijn in de vingers heeft is van
harte welkom om een kijkje te nemen en natuurlijk
ben ik er altijd voor vragen.
Vriendelijke groet,
Jellie Breek,
Coördinator Welzijn De Batting
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Ik mag met pensioen
Ik ben 1 april 1980 begonnen en dit is geen grap. Ruim 40 jaar heb ik
met veel plezier en enthousiasme gewerkt in Dukdalf en nu in De
Batting als bezigheidstherapeute en later als activiteitenbegeleidster.
Mijn werkzaamheden bestonden uit passende zorg bieden voor
verschillende bewoners om het welzijn te bevorderen door middel van
activiteiten. Ik heb geprobeerd om voor iedereen oog en een luisterend
oor te hebben. Het is heel bijzonder als je iets kunt betekenen voor
bewoners die ineens in een andere situatie terecht zijn gekomen, waar
ze niet om gevraagd hebben. Soms kan dan zijn na een CVA, ongeval,
geestelijke achteruitgang of anderszins. Hieronder een kleine
opsomming van situaties die ik in mijn werk ben tegengekomen.
Hoe bijzonder is het als je een bewoner krijgt met een halfzijdige
verlamming die je weer kunt leren breien door middel van een
breitasje. Iets wat ze dacht dat ze nooit meer zou kunnen. Mevrouw
heeft voor de hele afdeling kuikentjes gebreid voor Pasen en daarna nog vele andere dingen.
Wat fijn als je met een bewoner kon gaan fietsen, even naar de zee of in de stad een ijsje eten, visje
halen en ze te zien opbloeien en genieten van deze uitstapjes.
Ook heb ik voor een bewoner die dwangmatig zijn knopen en rits openmaakte een kledingstuk
kunnen maken met knopen en een rits zodat hij dit kon blijven doen zonder dat het anderen aanstoot
zou geven.
Een oud stagiaire van ons vertelde dat ze na een eerdere stage van plan was te stoppen met de
opleiding, maar na de stage bij ons, inmiddels bijna 20 jaar in het vak zit.
Een hoogtepunt was dat we van het ouderenfonds in samenwerking met de gemeente een zwemlift
konden aanschaffen. Iedere vrijdag gingen we met een grote groep bewoners en vrijwilligers
zwemmen. Wat konden de mensen genieten wanneer ze uit hun rolstoel kwamen en zich vrij konden
bewegen in het water en hier genoot ik ook van.
We hadden een mevrouw die lerares handwerken was geweest, ze kwam een aantal keren bij ons en
keek toe hoe de andere mensen aan het werk waren. Na een aantal gesprekken met mevrouw zijn we
toch weer gaan kijken of zij ook weer kon breien. Eerst breien met dikke wol, mevrouw de naald heen
en ik de naald terug. Dit ging steeds beter, mevrouw was trots op wat ze gemaakt had en ook haar
dochter was blij dat haar moeder weer aan het breien was.
Het bloemschikken met de bewoners was altijd een fijne activiteit. Iedereen kon een bloemstukje
maken, soms met een beetje hulp van ons, ieder op zijn eigen manier.
Soms komen mensen binnen die nog heel veel kunnen met een beetje ondersteuning en zie je na
verloop van tijd dat het steeds minder gaat. Ook dan kon ik nog veel voor de bewoner betekenen,
waardoor de bewoner zich prettig voelde bij ons. Meegaan in de achteruitgang.
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Het is zonde dat het tijdperk van de activiteitenbegeleiding niet verder gaat op deze manier. Mijn
ervaring zou ik graag willen overdragen, maar helaas kan dit niet meer. De afdelingen moeten dit nu
zelf erbij gaan doen. Jammer, want ze hebben hun handen al vol.
Ik zal de oplichtende ogen van de bewoners gaan missen als ik ze op kwam halen voor een activiteit.
Ik wens iedereen het beste en mocht je nog wat willen weten of vragen, bel me gerust. Want ik mag
met pensioen, maar ik zou gerust nog even door kunnen gaan.
Cunera de Ruiter van Doeveren

Winterplaatjes
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Over veerkracht gesproken
Binnenkort, op zondag 4 april, vieren we Pasen. Op dit moment is het
nog niet zeker of we dat ook met elkaar kunnen vieren. Ik hoop het van
harte!
Pasen, dat moeilijk te begrijpen feest. Dat feest wat te maken heeft
met een open graf. Het staat symbool voor het nieuwe leven. Het lege
graf betekent dat je Jezus niet moet zoeken in het graf, niet in het land
van de doden, maar in het land van de levenden. Niet in je
herinneringen aan iemand die verleden tijd is, maar in je eigen ervaringen van het hier en nu. Waarin
je Hem kunt ontdekken in mensen die in zijn geest de dingen doen die Hij ons heeft voorgedaan.
Pasen is dus niet iets van een ver verleden, maar juist iets van hier en nu. Het kan iedere dag Pasen
zijn als wij in Zijn geest licht en warmte zijn voor elkaar.
En daar zijn gelukkig heel veel voorbeelden van te benoemen. Ik wilde het eigenlijk niet wéér over de
coronaperiode hebben. Ik weet van heel veel bewoners dat ze dat wel hebben gehad. Er he-le-maal
klaar mee zijn. En toch ontdek ik juist in het afgelopen jaar de veerkracht die wij met elkaar hebben
mogen ontvangen. Als ik terug denk aan de eerste lockdown, de allerergste in de geschiedenis,
waarbij er geen bezoek voor onze bewoners mogelijk was. Ik herinner
me nog de dankbaarheid van heel veel bewoners toen er bloemen
werden bezorgd, de talloze kaartjes die door ‘vreemden’ werden
gestuurd, heel veel spontane acties als zang groepjes buiten. Ondanks
de kilheid dat er geen dierbare naasten op bezoek mochten komen,
was dit wel ‘balsem voor de ziel’. Daarna konden we genieten van een
mooie zomer, we konden weer naar buiten en er was weer bezoek
mogelijk. En, ook niet onbelangrijk, we konden weer naar de kapper(!)
Er kwam al snel goed nieuws dat er een vaccin beschikbaar was, en nog niet zo lang geleden werd er
getrakteerd op gebak en werden alle bewoners gevaccineerd. Het leek erop dat we er bijna waren.
MAAR, helaas, niets was minder waar!! Er volgde een tweede lockdown, niet zo heftig als de eerste,
er mocht nog een dierbare naaste op bezoek komen, maar we
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mochten niet meer naar de winkel en ook niet meer op bezoek bij partner of kinderen en
kleinkinderen. Deze periode werd eigenlijk toch wel weer lastig.
Veerkracht ontstond deze keer uit het verrassende winterweer. De sneeuw haalde ons weer even uit
de sleur. Daarnaast geeft het zien van sneeuw ook al een
fijn gevoel. Sneeuw haalt bij veel mensen nostalgische
herinneringen omhoog uit de jeugd. Er ontstond weer
even andere praat. En het was gewoon fijn om naar buiten
te kijken. Veerkracht ontstond ook bij de verschillende
Carnavalsverenigingen. Het werd hen al snel duidelijk dat
een groot Carnavals feest niet door kon gaan. Het gaf hen
ineens een heel andere kijk op de belangrijke levensvragen. Ik hoorde in het nieuws dat ze juist door
corona weer echt teruggegaan zijn naar de basis van carnaval: het naar elkaar omkijken, stilstaan bij
het gevoel. Ze zijn carnaval door het afgelopen jaar heel anders gaan benaderen omdat dingen niet
meer vanzelfsprekend zijn. En wat blijkt? De gemeenschap is daardoor nóg hechter geworden. Dit is
pure veerkracht! Dat je gaat denken in de dingen die nog wel mogelijk zijn. En moet je kijken wat
voor goeds er dan gebeurd! De volgende tekst verwoord dat heel goed:
We zaten bij de pakken neer.
We hebben de pakken opengemaakt
en nog zwaarder en dieper werd het verdriet.
We hebben de pakken opgepakt,
niet te tillen zo zwaar,
en we konden niet meer.
We zijn bovenop de pakken gaan staan,
en zagen in de verte nieuw licht.
Toen hebben we de pakken laten staan,
en zijn verder gegaan,
en we begonnen te zingen……
En eigenlijk is diezelfde veerkracht een schitterende verbeelding van wat Pasen nu werkelijk inhoudt.
Het geheim van Pasen doet ons ‘op de pakken staan’, opdat we verder kunnen kijken, beter zicht
krijgen. Omdat het paasevangelie ons het gevoel geeft dat het leven het wint van de dood.
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Dat er over alle verdrietige en moeilijke dingen van ons leven heen, altijd uitzicht is op betere en
nieuwe kansen. Pakken hebben we allemaal….ieder draagt zo zijn of haar pakketje
mee, en als je ze uitpakt, dan schrik je misschien wel van wat je aan zorg en stil verdriet en
teleurstelling meedraagt.
Misschien kunnen we er beter op gaan staan, opstaan tegen alles in, als teken dat er meer is dan onze
pakken, dat het de moeite waard is, en dat ons doet zien dat het kruis van Jezus Christus niet voor
niets is gedragen, en dat velen na Hem het ook hebben gedaan.
Hij is ons voorgegaan, de eerste uit de doden en heeft ons een belangrijk teken in handen gegeven
om verder te gaan. Door het donker naar het licht: op de pakken van
de dood, op zoek naar het licht van het leven. Veerkracht!
Dat gevoel, die veerkracht, mogen we dat blijven vasthouden, ik
wens het ons van harte toe! Zalig Pasen!
Met een hartelijke groet,
Ineke Beverlo-de Vries geestelijk verzorger
RAKELINGS
Hoe vaak weeft het leven zich aaneen,
tot een verward patroon.
Zoveel wat je gehoopt had, loopt op helemaal niets uit.
Het is zoek en je speurt tevergeefs naar de juiste toon.
Maar de onmacht neemt in alles een besluit.
Je vraagt je verward af in jezelf,
waar dit toch heen moet gaan.
Dreigend kijkt de toekomst je met harde ogen aan.
Maar zo in jezelf gedreven, komt er onverwacht soms even,
een bepaald moment dat..... rakelings, je even ziet,
dat in een beeld, een woord, een klein gebaar,
iets moois zich openbaart.
Rakelings, zo onvoorzien ontstaat er een opening,
wat je eerst nog niet kon zien.
Was dit dan, soms God misschien?
Is dit dan misschien God?
(naar 'Promise me' van Beverly Craven)
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15 vragen
Wie ben je en waar/wanneer ben je geboren?
Ik ben Jacqueline Kroontje – Houtsma.
Ik ben geboren op 6 juni 1990 en ben dus 30 jaar oud.
Ik ben geboren in Oranjeoord in Harlingen, maar ik ben
woonachtig in Franeker.

Wat voor werk doe je?
Ik ben nog in opleiding en werk als leerling Verzorgende IG op
afdeling kompas.

Wat zijn jouw hobby’s en/of liefhebberijen?
Ik ben gek op lezen, creatief bezig zijn zoals handwerken, kleuren
en mag graag bordspelletjes doen.

Waar heb je een hekel aan?
Ik heb een hekel aan dat mensen elkaar niet in hun eigen waarde laten. Vooral merk ik dat nu heel
erg in de coronatijd, mensen hebben overal wel een mening over en dat gaat vaak over in discussies.
Dit ga ik liever uit de weg.

Wat heb je gisteravond gegeten?
Een broodje pulled pork met sla.
Erg lekker!

Welk jaargetijde heeft je voorkeur: lente, zomer, herfst of winter?
Ik vind de zomer heerlijk omdat ik dan lekker lang in de tuin kan zitten en ben gek op barbecueën
met vrienden en familie.
Maar de winter vind ik ook heerlijk, omdat ik dan ’s avonds de kaarsjes aan kan hebben en als het
sneeuwt dan vind ik het heerlijk om te wandelen.

Wat zou je in De Batting willen veranderen?
Dat de corona voorbij gaat en geen invloed meer heeft op de dagelijkse dingen van de bewoners en
het personeel. En dat we dan met zijn allen een heel groot feest kunnen organiseren.

Wat wilde je vroeger worden?
Verpleegster in het ziekenhuis.

Wat is je toekomstdroom?
Dat het weer wordt zoals het was. Dat we weer lekker kunnen knuffelen met elkaar en kunnen
genieten van een wijntje op het terras. Je merkt wel dat je een knuffel of het zien van iemand toch
steeds meer gaat waarderen en het niet zo vanzelfsprekend is allemaal.
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Wat is je levensmotto?
Dat je je dromen uit moet laten komen en niet over je leven moet dromen!

Waar ben je vorig jaar op vakantie geweest?
Borger. Een mooi plaatsje in Drenthe.
Heerlijk toerist in eigen land.

Wat zie je graag op TV?
Een goeie spannende film.
Ik vind de films van Dan Brown fantastisch!

Wat is je favoriete internetsite?
Pinterest! Hier haal ik heel veel creatieve ideeën vanaf!

Stel je wint 1 miljoen euro, wat ga je daarmee doen?
Ik ga eerst lekker op vakantie. En daar ga ik bedenken wat ik met de rest van het geld ga doen.

Wie mag de volgende keer de vragen beantwoorden?
Ik geef de pen door aan Johan Dol.
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Tot ziens!!

En dan breekt zomaar de laatste werkdag aan, na 23 jaar werkzaam te zijn geweest voor
Noorderbreedte ga ik per 1 maart genieten van mijn prepensioen.
Juni 1998 tekende ik mijn contract en kwam zodoende, na 15 jaren uit het arbeidsproces te zijn
geweest, in dienst bij verpleeghuis Dukdalf. Wat een mooie plek was dat met volop bedrijvigheid van
de bruine zeilvloot die daar toen afgemeerd lag. Mooie herinneringen ook en we maakten vaak een
wandeling naar de stad of haven om een ijsje te eten of gewoon lekker te zitten en te genieten van
alle bedrijvigheid en uitkijken over het wad.
Dukdalf beschikte over een eigen bus die gebruikt werd door de dagbehandeling en daar mochten wij
als Activiteitenbegeleiding (AB) ook gebruik van maken. Ik heb zo heel wat reisjes kunnen
organiseren voor afdeling de Tjalk en de Tjotter.
Ook hebben we het 25 jarig bestaan van Dukdalf met een groot feest gevierd.
In Dukdalf zat de AB aan het einde van een gang naast de fysio, lab, logo en dagbehandeling.
Als er iemand jarig was van die disciplines kwam er een stoel in de gang waar je op moest staan en
werd je toegezongen, waarna er gezamenlijk gebak werd gegeten. Je voelde je echt jarig!!
Dukdalf was nodig toe aan vernieuwing en vonden we onze huidige plek op het zorgplein, zo
ontstond De Batting.
Als activiteitenbegeleiders waren we erg blij want we kregen op elke etage twee activiteitenruimtes
toebedeeld. Dat duurde niet erg lang, want er was geen rekening gehouden met een rookplek, dus
afdeling 2 moest het met een ruimte minder doen.
Ook veranderde dit toen kleinschalig wonen de toekomst werd en de activiteitenruimtes hiervoor
nodig waren. Voor de AB was er geen ruimte meer op de etages.
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Op de 2e etage kwam een ruimte bij de lift, in de huidige dienstengang werden drie ruimtes
gecreëerd en we maakten gebruik van de twee bruine cafés (die er toen nog waren). Ook maakten we
gebruik van de Haven voor optredens en andere activiteiten waar we beurtelings in meedraaiden.
Het verenigingsleven werd opgestart. Elke ochtend en middag van maandag tot en met vrijdag waren
er meerdere activiteiten. Dit was ook mogelijk doordat we veel stagiaires hadden.
Ik heb erg genoten van die tijd en het overdragen van m’n kennis. Sommige stagiaires blijven je altijd
bij. Zo wilde een stagiaire leren twisten, of ik wist hoe dat moest. In de pauze Cubby Checker op,
zeven stagiaires op een rij en de les kon starten. Vermakelijk en wat hebben we een plezier gehad.
Tijden veranderen en omdat er nu meer vraag was naar vraag gestuurd werken in plaats van. aanbod
gestuurd werken, stopte het verenigingsleven.
We gingen nu meer op de huiskamers werken om zo beter inzicht te krijgen waar de behoeften van
de bewoners lagen. Zelf kwam ik op de Steiger en Schroef te werken en werd zo onderdeel van het
team. Het kleinschalig wonen bestond inmiddels niet meer zodat de bewoners ook af en toe naar een
activiteit konden samen met andere bewoners. Even van de huiskamer af.
Vanwege het vertrek van een collega kwamen twee afdelingen zonder AB-er te zitten en ging ik
gebruik maken van de activiteitenruimte op de begane grond, zodat alle somatiek afdelingen daar
samen konden komen. Samen met de bewoners, die daar behoefte aan hadden, is er een programma
gemaakt. Af en toe met een andere activiteit, zodat er ook kennis kon worden gemaakt met het
aanbod van iets anders.
Favoriet bij de bewoners is het bloemschikken, natuurfilm kijken, bewegen aan tafel (vooral de
lachspieren trainen) en handwerken.
Ook werd er erg genoten van het bezoek van de peuters, samen zingen en knutselen.
Koersbal behoorde ook tot de toppers, maar vanwege de corona begin vorig jaar konden de
vrijwilligers niet meer helpen en is de activiteit helaas niet meer doorgegaan.
Hierbij wil ik ook de vrijwilligers bedanken, die elke week weer kwamen om de ochtend tot een
succes te maken. Toppers!!
Voor collega Cunera kwam de pensioengerechtigde leeftijd in zicht.
Mijn man gaat dit jaar gebruik maken van een regeling zodat hij dit jaar ook met pensioen gaat.
De verbouwing van De Batting waar er geen activiteitenruimtes meer zijn ingepland.
Vorig jaar een aantal vrienden en kennissen moeten missen op jonge leeftijd.
Moeders woont op Ameland en is al op leeftijd, daar wil ik meer tijd mee doorbrengen.
Kortom de beslissing was dan ook: We gaan genieten en erop uit.
Toch is zo’n beslissing aan de andere kant ook lastig. Ik ben altijd met veel plezier naar m’n werk
gegaan en er komt geen vervanging. Dat zal op alle fronten wennen zijn!
De collega’s moeten deze taken er ook bij gaan doen en dat is lastig. Toch zie ik mooie dingen
ontstaan en heb ik een paar collega’s in kunnen werken.
Iedereen bedankt voor de fijne samenwerking en we komen elkaar misschien nog eens tegen bij de
personeelsvereniging, want daar blijf ik voorlopig lid van.
Ik ga collega’s en bewoners vast vreselijk missen …..
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Vanaf volgende week mag ik gaan genieten van al m’n vrije tijd.
Alhoewel……
De jongste dochter heeft net een nieuwbouw huis gekocht, hier ben ik alvast ingehuurd als
behanger….
Met drie dochters in de zorg zullen we nu ook wat vaker ingeschakeld worden als oppas en dat doen
we met veel plezier!
Ik blijf ook nog actief als penningmeester bij de stichting die de Belboei beheert op Vlieland.
We hebben een caravan gekocht en een elektrische fiets om vaker weekendjes
weg te gaan. Deze zomer zal het wel vakantie vieren in Nederland worden,
maar zodra het kan gaan we weer naar Italië. Sardinië staat nog op de wensen
lijst en nogmaals naar Sicilië.
Lieve groet,
Ria Hamstra
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Wonen in De Batting
Sinds december 2018 woont Jappie Bruinsma in De Batting, na eerst een periode te hebben
gerevalideerd bij Noorderbreedte Revalidatie. Door de beroerte die hij heeft doorgemaakt, gaat
communiceren niet gemakkelijk, maar met geduld, voldoende tijd en een beetje hulp van de
gesprekspartner lukt het redelijk.
Jappie had en heeft één grote hobby: motoren en auto’s. Dit is gelijk goed te zien als je binnenloopt
in zijn kamer. Overal hangen foto’s van motoren en dan met name de Ducati. Maar ook staan er
schaalmodellen van motoren en auto’s. Aan de wand een prachtige foto van Jappie bij zijn vuurrode
Opel oldtimer.
Helaas is het voor hem niet meer mogelijk om zelf te rijden of eindeloos te sleutelen aan deze
wonderen der techniek.
Jappie vindt het best moeilijk om in De Batting te wonen en door de maatregelen rondom het
coronavirus wordt het er niet gemakkelijker op.
Voor het virus was het eenvoudig om even naar het restaurant te gaan, even met iemand naar buiten,
deel te nemen aan de verschillende activiteiten die er werden georganiseerd. Maar veel is op dit
moment niet mogelijk.
Gelukkig houdt Jappie van televisie kijken. Sinds kort heeft hij Netflix op zijn televisie. Hij moet nog
even leren hoe hij dit zelf kan activeren, maar dan kan hij kijken naar films, series en documentaires
over onderwerpen, die hem interesseren. Ik denk dat er veel motoren en race auto’s in voorkomen.

Bijdrage van Jacqueline Poorte,
logopedist Noorderbreedte

Stal
Of het nu Kerstmis is of Pasen. Een
stal kun je overal voor gebruiken
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Afscheid Greetje Galema
Vandaag 4 februari was het de laatste werkdag van Greetje Galema. Vanmorgen kwam Greetje op het
werk en hadden de nachtdiensten het druk gehad met allerlei versieringen, zie de foto’s.
Toen ik Greetje tegenkwam en haar vroeg hoe voelt het om afscheid te nemen van je werk zei ze:
Ik besef het nog niet, maar als ik straks de deur uit stap, zal het zeker heel vreemd voelen.
Greetje, ik wens je alle goeds toe en geniet van je vrije tijd.
Vriendelijke groet,
Jellie Breek, Coördinator Welzijn
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Puzzel
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