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

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

De Batting
Jetting 1a
8862 AK Harlingen
(0517) 49 99 99
klantenservice@nb.nl

www.debatting.nl
Volg ons op Facebook

Op www.zorgkaartnederland.nl
leest u de ervaringen van anderen
met De Batting.
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U WILT IN
DE BATTING
WONEN:
WAT MOET U
DOEN?

Kortdurende (herstel)zorg

U krijgt
de zorg die
bij u past

‘IK DRINK GRAAG
EEN BAKJE
KOFFIE IN HET
RESTAURANT
OF IN ONZE
WOONKAMER.
MET MEDEBEWONERS EN
DE VERZORGENDEN PRATEN EN
LACHEN WE
WAT AF.’

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

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

Hoeveel zorg u krijgt, hangt af van uw persoonlijke
situatie. Waar nodig krijgt u hulp van verschillende
deskundigen. Er zijn verzorgenden, verpleegkundigen
en een arts die gespecialiseerd is in de ouderen
geneeskunde. Daarnaast zijn er behandelaren
die wanneer nodig, voor u klaar staan onder wie
een psycholoog, een logopedist, een fysiotherapeut,
een ergotherapeut, een diëtiste, een maatschappelijk
werker en een geestelijk verzorger.

Groepswonen: voor 24-uurszorg en
begeleiding
Bij De Batting woont u in een groep. U heeft een
eigen zit-/slaapkamer. Daarnaast is er een gezellige,
gezamenlijke huiskamer, waar u samenkomt met
uw medebewoners. U kunt er bijvoorbeeld een
spelletje doen, de krant lezen, een praatje maken
of gewoon lekker zitten. Ook kunt u meehelpen
met dagelijkse klusjes.

De Batting biedt naast groepswonen ook kortdurende
(herstel)zorg, ook wel eerstelijnsverblijf (ELV) genoemd.
Dat betekent dat u kortdurend bij ons kunt verblijven.
Dat kan bijvoorbeeld nodig zijn na een ziekenhuisopname, na een val of wanneer u herstelt van een
ziekte. Een kortdurend verblijf in De Batting is dan
een prima oplossing. Het eerstelijnsverblijf is voor u
bedoeld als u tijdelijk niet meer verantwoord in uw
eigen woning kunt wonen. In De Batting krijgt u de
zorg en eventuele behandeling die u nodig heeft.
Naast de zorgmedewerkers en woonzorgondersteuners
zijn er activiteitenbegeleiders en vrijwilligers die
samen met u kijken waar mogelijkheden en behoeften
liggen voor een fijne invulling van uw dag.

Activiteiten en faciliteiten
De Batting heeft speciale faciliteiten in huis, zoals een
braintrainer. Hiermee kunt u uw geheugen trainen
door middel van een spelcomputer. Het stimuleert
uw korte- en langetermijngeheugen en hand-oog
coördinatie. Wilt u ontspannen in de buitenlucht?
Dan kunt u gebruikmaken van een duofiets of een
rolstoelfiets. Op deze speciale fietsen kunt u samen
met een familielid of vrijwilliger een ritje maken.
In De Batting hebben we een speciale kamer die de
sfeer uitademt van vroeger. De inrichting roept herinneringen op. U kunt naar deze kamer wanneer u wilt.
Ook hebben we een snoezelbadkamer. Met een
comfortabel warm bad, rustgevende muziek en
lichtprojectie kunt u heerlijk ontspannen.

U kunt doen waar u zich goed bij voelt
Naast activiteiten op de woonkamer, zijn er groepsactiviteiten bij De Batting. U kunt bijvoorbeeld
bloemschikken, bewegen aan de tafel, een spelletje
doen, zingen met het bewonerskoor, of een bezoek
brengen aan de mannensoos. Op zondag wordt
er altijd een kerkdienst gehouden. Eens per twee
weken is er op vrijdagmiddag het bruin café waar
u met uw familie, vrienden en kennissen kunt
genieten van live muziek en waar u een hapje en
drankje kunt nuttigen. Regelmatig komt er een
groep peuters op bezoek in De Batting om samen
te knutselen, een liedje te zingen en samen
te bewegen. Een keer per maand organiseren
we een ontspanningsmiddag.

‘IK VIND HET FIJN
DAT IK MEE KAN DOEN
AAN VERSCHILLENDE
ACTIVITEITEN ’

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

‘DE KRANT LEZEN IN MIJN LUIE STOEL,
IS VOOR MIJ IEDERE DAG VASTE PRIK.
DAT ZOU IK NIET WILLEN MISSEN’

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

Stichting Welzijn Bewoners De Batting
Stichting Welzijn Bewoners De Batting werft
fondsen en giften om iets extra’s in de zorg
mogelijk te maken voor de bewoners van

‘WAT IS HET FIJN OM
AF EN TOE SAMEN
MET KINDEREN TE
KNUTSELEN’

De Batting. Wilt u meer weten of een bijdrage
geven aan Stichting Welzijn Bewoners
De Batting? Bel dan met (0517) 49 99 99.

