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Foto Gerard Boersen

Kies voor zorgeloos en vertrouwd rijden

Kies voor ik lease
privé bij ABD
Dat is privé leasen in Friesland zonder KLEINE letters

Dacia Duster

€349,-

p/mnd

Renault Captur

€299,-

p/mnd

Nissan Qashqai

€379,-

p/mnd

AAN DE LEZER
Het dorp subsidiair de stad, Drachten
beschikt over geheim gehouden krachten
maar de nieuwe burgemeester
werd die energie wel meester
met krachten die zijn sporten brachten.
Zo schreven we over DaDa en De Stijl, over huizen in de Torenstraat geverfd in kleuren bedacht door
Theo van Doesburg, zo’n honderd jaar geleden, en de huizen staan er nog. En dan sla je de krant open
en zie je foto’s die weergeven hoe woontorens in de stijl van Bauhaus worden opgeblazen. Torens?
Hele woonwijken. Vergankelijk toch, de mode, de smaak, volgens welke het woongenot uit de grond
werd gestampt. Er zullen best wel foto’s van zijn, in fraai gebonden boeken. Kun je in bladeren, in een
weemoedige stemming. Maar de Torenstraat blijft.
Wat doen wij dan? Een krachtig welkom voor de burgemeester die aan sport doet. En er is Roel die zich
wederom in de strijd werpt voor het behoud van het Fries, zijn Fries. Juwelier Douwe van der Velde hangt
zijn lier aan de wilgen, echter niet dan nadat hij een schat aan herinneringen bij elkaar geleefd heeft.
Voor de tweede maal vragen wij uw aandacht voor Lanen State, een zorginstelling voor mensen die lijden
aan dementie. Het is er aangepast, inmiddels opgedane ervaringen zijn er in verwerkt. En dan heeft
Drachten een reddingsbrigade. Dementie en dan? Ook daar proberen we een antwoord op te vinden. De
apothekers hebben de logistiek gehaald uit hun apotheken om daar meer ruimte te krijgen voor zorg en
aandacht. Lees hoe je je kunt verpozen in De Lawei en in het museum in Gorredijk, waar men vasthoudt
en vastlegt wat de geschiedenis heeft nagelaten. Tot slot is er dan altijd nog de puzzel van Tom.
Namens de redactie wens ik u veel leesplezier.
Hommo Hof

Ouderenbonden:

Rijden met Ik Lease Prive bij ABD is inclusief verzekering, onderhoud & reparaties, APK, motorrijtuigenbelasting,
pechhulp en banden. Dat is zorgeloos rijden zonder onverwachte kosten, u hoeft alleen nog maar te tanken.

Én rij met het geld van uw inruilauto op zak de showroom uit!
Kijk op www.ikleaseprivebijabd.nl voor al onze private lease modellen

ik lease privé bij ABD!
www.ikleaseprivebijabd.nl

Heerenveen
Dokkum
Drachten
Sneek
Leeuwarden

O.S.S. Onafhankelijke Seniorenvereniging
Smallingerland
Contributie 3 25,- per jaar per lid.
Tweede lid op hetzelfde adres 3 15,-.
Secretariaat: mevr. M. Breider,
T 0512-354850.
PCOB Smallingerland
Contributie 3 32,- per jaar per lid.
Twee leden op hetzelfde adres 3 54,-.
Secretariaat: mevr. L. Hiemstra-de Wal,
T 0512-511513.
Unie KBO Smallingerland
Contributie 328,- per jaar per lid.
Tweede lid op hetzelfde adres 3 18,-.
Secretariaat: dhr. H.A.T. Brandsen
T 0512-518451

COLOFON
dichtRbij is een uitgave van de Stichting
Pluskrant en dichtRbij,
www.dichtrbij.nl
info@dichtrbij.nl
Uitgave en vormgeving: Norddesign,
info@norddesign.nl T 0512 525656
Advertentieverkoop:
Hilbrandsmedia@gmail.com
T 06 31045956
Druk: Zalsman Groningen B.V.
Redactie: Roel Oostra, Tom de Boer
en Franke Kooijker
Eindredactie: Hommo Hof
en Jenny Hoeksma
Fotograaf: Gerard Boersen 06 58815220
Contactadres kopij: info@dichtrbij.nl

* ikleaseprivebijabd.nl wordt onder het Keurmerk Private Lease aangeboden van Friesland Lease.
Private Lease bedrag is gebasseerd op: 60 maanden tot 10.000 km p/jr en 8 of meer schadevrije jaren.
** De genoemde vanafprijzen zijn een consumentenadviesprijs en is inclusief onvermijdbare kosten, nodig voor aflevering van de
auto aan de consument. Optionele pakketten en/of uitrusting zijn altijd de keuze van de consument en kunnen desgewenst tegen
meerprijs geleverd worden. Schrijf- en drukfouten voorbehouden.

ik lease privé bij ABD!
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Verspreiding
Het dichtRbij magazine wordt gratis
verspreid via de gemeentehuizen
Smallingerland en Opsterland,
Schouwburg De Lawei,
Cultureel Centrum De Skans, Gorredijk,
M.O.S. Holdert en M.O.S.-wijkcentra,
Bibliotheek Drachten, Beetsterzwaag en
Gorredijk, Musea Dr8888, Gorredijk en
it Damshûs Nij Beets, Nij Smellinghe
ziekenhuis, Sûnenz centrum, De Warenhove,
Rispinge, Bewegingscentrum Drachten,
Fitaal Sportlaan, Rottevalle en Ureterp.
Flats met centrale brievenbussen, huis aan
huis waar leden van de bezorggroep wonen.
Het dichtRbij magazine en de website
worden belangeloos gerealiseerd door
vrijwilligers. Een kleine bijdrage in de
kosten wordt op prijs gesteld. U kunt
uw bijdrage overmaken op:
NL49 RABO 01 32 51 19 40.

HET VERLEDEN DICHTBIJ
In Gorredijk werd in 1887 de eerste steen gelegd voor de bouw van een lagere school. Het was geen half
werk, volgens een ontwerp van de Gemeente architect Jacobus Anthonie Meessen. Het werd, en is nog,
een monumentaal pand, inmiddels verheven tot nationaal monument, waardoor het gevrijwaard is
voor lieden met neigingen tot slopen.
We krijgen een rondleiding door Jacqueline
Verhoef, zij is de enige vaste kracht, voor 20
uur, voor het overige wordt alles gerund door
vrijwilligers, nu 36, en het mogen er best meer
zijn. Mooie vondsten zijn er. Een Neanderthaler
verloor zo’n 100.000 jaar geleden in de buurt
van het Koningsdiep ( toen nog een kronkelend
riviertje) zijn vuistbijl , en die werd gevonden in
1939, door amateur archeoloog Hein van der Vliet
uit Lippenhuizen. Stenen, stenen in alle maten,
soorten, kleuren, structuren. Een kanjer van een
mammoet tand, wel wat gortig als je er van uit
gaat dat zo’n dier vegetariër was.

Wel is er sprake van een toegevoegde waarde
door het aanbrengen van een lift. Bij de bouw
daarvan kwam aan het licht dat tussen vloer en
plafond overal turf is aangebracht voor isolatie.
De decibellen van de kinderen van toen deden
kennelijk niet onder voor die van nu. Bovendien
moest men zuinig zijn op de warmte van turven
die wel gestookt werden. Het pand is eigendom
van de gemeente Opsterland.

Tot 1955 werd er les gegeven, er komen nog wel
eens uit nostalgie mensen die er school gingen.
De school sfeer is hier en daar nog aanwezig,
een schoolbord dat hoog en laag kan hangen,
echte schoolbanken, met inktpotjes, kroontjes
pennen, leien en griffels, vloeren trappen alles nog
authentiek. Foto’s van kinderen in de klas, armen
netjes over elkaar, plus de meester. Ook een foto
met een joodse leerling. Ze kwam niet terug uit
Auschwitz.
In 1961 was er het begin van een oudheidkamer
voor cultureel erfgoed. Doel: het oude te
behouden, de dingen die binnen kwamen,
gevonden, geschonken, alles wat zo’n beetje
kon aanlopen. Nu is men doende alles digitaal
vast te leggen, een database van een collectie
die de geschiedenis van de streek vrij volledig
vertegenwoordigt. Het begon als Streekmuseum
en is nu Museum Opsterlân.
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zo’n fraai school gebouw, heeft het museum
een educatie afdeling. Kinderen beleven de
historie het mooist door zelf in het museum op
ontdekking te gaan. Een speurtocht is beschikbaar.
Bij tentoonstellingen wordt regelmatig een
toepasselijk educatief programma ontwikkeld,
waarbij scholen begeleid worden door
museumdocenten. Zelfs kinderfeestjes kunnen er
worden gegeven. Dan is er nog een museumcafé,
en nu wij dit schrijven is er een expositie van
vlinders van de particuliere vlinder verzameling
van de Drachtenaar Hans Bijl, oud onderwijzer
onder andere in Lippenhuizen. Blijft nog de vraag
waarom wij vanuit Drachten naar Gorredijk
moeten gaan om de vlinders van de Drachtenaar
Hans Bijl te zien. Antwoord: omdat het zeer de
moeite waard is.

Arm en rijk, twee verschillende werelden, die
in de Opsterlandse geschiedenis echter ook
dicht bij elkaar liggen. Adellijke en patricische
grootgrondbezitters in Beetsterzwaag woonden
slechts enkele kilometers verwijderd van de arme
arbeiders op veen en land. Museum Opsterlân
vertelt het verhaal van de rijke families. Met hun
familieverbanden, mooi ingerichte huizen en
posities in het openbaar bestuur. Maar ook over
het goede dat zij met hun rijkdom in Opsterland
wisten te realiseren.

Tekst: Hommo Hof Foto’s: Gerard Boersen

Bij de sluis in Gorredijk kwamen handels en
vaklieden. De Vlecke Gorredijk groeit uit tot een
belangrijk handelscentrum. De handel brengt ook
welstand. De talrijke fraaie gevels in het centrum
herinneren daar nog steeds aan. In het museum
is ook van alles te zien over de vervening. Er is
een hut gebouwd van turf. Klein, die turven, ze
komen uit Duitsland. In dat bouwsel een tafereel
van de veenontginning, hoe de zogeheten beul
klaarstaat de turven op maat af te hakken. De
oude gereedschappen die bij de turfwinning
gebruikt werden, hangen aan de wand en Brechtje
vertelt je over haar leven als dochter van een
veenarbeider.

Van 16 juni tot en met 25 augustus staat de
kunstexpositie “Happy Bee Landscapes” op de
agenda. Een kunstexpositie met werk van
kunstenaars uit heel Nederland rond het thema
“op de bres voor de bij”.
Museum Opsterlân
Hoofdstraat 59
8401 BW Gorredijk
Openingstijden:
dr - vr: 11.00 - 17.00
za - zo: 13.00 - 17.00
www.museumopsterlân.nl

Het hele jaar worden exposities en evenementen
georganiseerd. En, het zal u niet verbazen, in
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Open
voor
elkaar

KLEIN, EN GOED
Anderhalf jaar geleden schreven we al over de geur van wasgoed, en hoe
belangrijk zo’n geur is voor het thuisgevoel in Lanen State, een zorginstelling
voor mensen die lijden aan dementie. Het was toen het beginstadium eind
2017, het was nog niet af, maar de spirit was er wel al, onder leiding van Vera
Brussen. Er was al een afscheiding, die nog een hek moest worden. Dat hek
is er nu, afdoende, maar binnen de afscheiding is er toch wel een gevoel van
lucht en vrijheid.

Thuis in Drachten
Of onze cliënten nu thuis wonen of bij ons: wij zorgen ervoor dat iedereen zich zo
prettig en vertrouwd mogelijk voelt. Zo bieden we met Zorg Thuis persoonlijke
ondersteuning in de eigen thuisomgeving. Op onze dagverzorging op beide locaties
bieden we plezier en afwisseling.
Wilt u eens sfeer proeven? U bent van harte welkom!
Bezoek ons online via liante.nl of bel 0512 591 100.

Woonzorgcentrum De Warrenhove
De Warren 8 Drachten

Wooncomplex De Lauwers
Lauwers 16 Drachten

Wonen voor echtparen en alleenstaanden,
Zorg Thuis, Dagverzorging, Intramurale opname

Kleinschalig wonen met de structuur van thuis,
Dagverzorging, Intramurale opname

Inloopspreekuren bij Zorggroep Liante
Elke derde donderdag van de maand.
De Lauwers, Lauwers 16:
13.00 uur tot 14.30 uur
De Warrenhove, De Warren 8:
15.00 uur tot 16.30 uur
U kunt hier zonder afspraak binnenlopen voor
informatie of advies. Wanneer nodig of gewenst
wordt er een vervolgafspraak gemaakt.
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Veel is er intussen veranderd, maar het
enthousiasme van Vera Brussen is nog volop
aanwezig. Een tehuis of instelling, of hoe je het
maar noemen wilt, is en blijft kleinschalig. Vier
en twintig mensen in vaste dienst verzorgen
twintig bewoners. Er is een eigen keuken, een
eigen wasserij. Geur en keuken van wasserij
geven dat thuis gevoel. Al doende ontdekt men
hoe je bij de inrichting moet zorgen voor dat
goede, vertrouwde gevoel. Kleuren bijvoorbeeld
zijn belangrijk, rood maar liever niet, de muren in
zachtgroen, hier en daar onderbroken door stroken
behang. Alles in gelijkvloers. Een zacht klinkend
achtergrond muziekje? Nou, nee, teveel verschil
in smaak. En mensen met een gehoorapparaat
ontvangen een ander geluid dan mensen zonder.
Nu nog wonen er mensen vanaf het begin De
verblijfsduur van inwoners is sterk verschillend.
Mensen helpen mee met allerlei werkjes, en zo
heeft Vera geleerd hoe je volgens de normen
van vroeger een handdoek moet opvouwen met
het stiksel naar binnen of een onderbroek, of
krulspelden zodanig aanbrengen dat het haar niet
naar boven piekt. Inwoners helpen ook, en dan
zie je dat iemand één aardappel schilt in een uur,
en een ander een kilo in tien minuten. Je krijgt je
gezicht niet gewassen, je krijgt een washandje: en
ga je gang maar.

altijd mogelijk, het bezoek is op visite, wordt niet
aan het werk gezet. Het gaat er om te proberen
afstand te nemen. Tenslotte is de mantelzorger
hard toe aan tijd en rust. Kapper en pedicure
komen langs.
Er is een ouderengeneeskundige, een arts, en een
psycholoog, die één keer per maand bijeenkomen
voor overleg. Vera geeft leiding aan de uitvoerende
partij, de logistiek. Flashbacks, geheugenflitsen,
bieden soms de verklaring voor een bepaald
gedrag, een reactie op geluid, bijvoorbeeld.
Veel zorg en aandacht worden besteed aan het
levenseinde. Tot het laatst verblijft de patiënt
in haar of zijn kamer.Het personeel helpt met
afleggen en de gang naar het crematorium
begint langs een cirkel van personeel en familie.
Iemand voert even het woord, een anecdote, een
gedicht, of een passende tekst. De kamer van de
overledene blijft een week schoon en leeg, ook in
weerwil van de huidige lange wachtlijst.

We hebben het over mensen die thuis al dement
waren, met een mantelzorger die geleerd heeft
er mee te leven. Kom je daar op bezoek dan
is de patiënt flink en bij de pinken, maar het
peil zakt terug als het bezoek weg is. Het is
vooral de case manager die dit doorziet.Hij is
het ook die de meest geschikte instelling voor
hem of haar vindt. De overgang van thuis naar
instelling is buitengewoon ingrijpend. Sommigen
worden opstandig, anderen meegaand. En de
mantelzorger moet kunnen loslaten. Bezoek is

Een goede sfeer in een fraai, rustgevend interieur.
Wel eens spanning, allicht, maar ook veel humor,
je kunt wel zeggen veel lol. Bij opleidingen blijkt
vaak dat een meerderheid van de leerlingen een
functie ambieert voor werk met oudere mensen.
Vera Brussen heeft nog nooit een baan gehad die
haar zoveel voldoening gaf. Ze geniet.
Tekst: Hommo Hof Foto: Gerard Boersen
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PAKE’S PRAKKESAASJES

Het gouden boekje
Foto: NID Drachten

‘Een prater’ zou niet de omschrijving zijn die bij haar op zou komen wanneer ze haar vader moest typeren.
Een enkele keer had ze het gesprek richting ‘dood’ of ‘wensen’ willen sturen, nooit gelukt… Überhaupt
alles wat in de buurt van ‘gevoelens’, ‘regelen’, ‘vastleggen’ ging was gedoemd om met een nukkig gezicht
genegeerd te worden. Jaren terug had ze zich gerealiseerd dat het ‘ooit op haar neer zou komen’,
het regelen van zijn uitvaart. En nu was het dus zover.
“Geen idee” had ze gezegd toen de uitvaartverzorger vroeg wat zijn wensen waren.
En die twee woorden zou ze de eerste uren na zijn overlijden regelmatig herhalen.
Bij het zoeken naar ‘papieren’ was ze een zwart notitieboekje tegengekomen. Een kaartje van De Laatste
Eer stak eruit, wat rouwadvertenties met daarin wat strepen en een uitroepteken, en een paar pagina’s
waren beschreven.
Heit had wel degelijk over zijn uitvaart nagedacht. Dit zwarte boekje bleek goud waard. Begraven worden
op de Slingehof (een graf bleek er al te zijn), kaarten met een foto (die dat hij in zijn tuintje zat), wel
een advertentie na de uitvaart in de Drachtster maar niet vooraf, die mevrouw die ook bij zijn zus had
gesproken was wel geschikt, en geen cake maar zo’n gevulde koek van de bakker. En, al bladerend,
stonden bijna al zijn ideeën in dat boekje. Zijn ideeën over de kist (grenen), muziek (alleen instrumentaal)
bloemen (iets vrolijks) en een lijstje met namen en adressen.
Die ‘mevrouw die bij zijn zus had gesproken’ kon gelukkig. Het was mooi, het was goed. Zevenenveertig
mensen die die middag stilstonden bij zijn leven en afscheid van hem namen. Vanuit de aula van de
Slingehof. Met elkaar brachten ze hem naar zijn laatste rustplaats. Met elkaar haalden ze daarna in de
koffiekamer van de Slingehof herinneringen op, koffie en een gevulde koek van de bakker erbij...
Wilt u ook uw wensen vastleggen of wilt u weten wat er mogelijk is?
Neem gerust contact met ons op of bezoek ons uitvaartcentrum

Weet u, geachte lezer, lieve lezeres waar de Friese
uitdrukking ‘in kaam krije’ vandaan komt en
wat die betekent ? Er is een tijd geweest dat
die zegswijze gewoon gemeengoed was want
Drachten en omstreken waren toen voor 90%
friestalig. Dat is eigenlijk nog niet eens zo lang
geleden want pas na de oorlog is, wat de Friese
taal betreft, de klad erin gekomen. Jammer want
‘het Fries’ zit vol leuke zegswijzen. Maar om op de
‘kaam’ terug te komen.
In de vijftiger jaren van de vorige eeuw was
Gerrit Baarda hoofd van de lagere school aan de
Dwarsvaart . De Dwarsfeartskoalle. stond nou niet
direct in de welvarendste hoek van Drachten maar
meester Baarda maakte er echt wat van.
Schreef bijvoorbeeld ieder jaar een schoolrevue
die dan in de grote zaal van het toenmalige
Vreewijk werd opgevoerd.
In één van die programma’s had hij een liedje
geschreven dat ging over ‘in kaam krije’ Dat
was in 1957. Ik weet het nog zo precies omdat
hij het mij ter leeringhe ende vermaeck liet
lezen want een schoolmeester blijft eeuwig een
schoolmeester en ik ben nooit te oud geweest om
wat te leren. Sinds die tijd weet ik dus waarom
een haan zo’n rode kam op zijn kop heeft. En
daar komt het van dat als iemand van schaamte
een rode kleur op de wangen krijgt men zegt :’
Hy krige in kaam’. Of als een meisje bloost : ‘Och
leave, bist der mei oan ? wat krijst in kaam !’
Baarda maakte dit liedje naar aanleiding van het
feit dat de meeste kerken een haan als windwijzer
op de toren hebben maar dat in Drachten drie
gekroonde turven die functie hebben. Hier komt
het :

Frou Koekoek lei har earste aai krekt yn in
ljurkenêst en sei :
“As ik it goed bekoekeloer komt dêr gjin hoanne
op ‘e toer,
ik sjoch dêr trije turven stean ! Dat is – Koekút,
Koekyn – ferbean !
De earrebarre striek op ‘nêst en tocht, wat stiet
dat raar . . .
as dat ding dêr in hoanne is bin ik in ooievaar !
De protter seach ferskriklik prot en prottele : dat
ding moat fuort !
In hoanne ? Och dat hoecht faaks net mar hie
der dan in protter set !
Twa ka-en setten der nei ta en seine : “Dit is mis !
’t is ommers yn hiel Fryslân sa dat soks in hoanne
is !”
De hoanne krige ’n reade kaam
sa skamme er him doe hy ’t fernaam . . .
En no is ’t noch yn Drachten sa
dat hoannen reade kammen ha !
Als ik nu nog even zeg dat een ‘protter’ een
spreeuw is, een ‘ljurk’ een leeuwerik en een
‘hoanne’ een haan dan kan elke niet-Fries
het lezen en met ons even denken aan een
schoolmeester die in zijn tijd zijn paadje meer
dan schoon heeft geveegd !
Roel Oostra
Mijn Pakepraatjes vindt U op www.dichtRbij.nl

Yn Drachten kamen, lang ferlyn,
de turven op de toer,
in blinkend gouden trijetal
mei dêr in kroane oer.
Gerrit Baarda (1915 - 2006)
haad Qwersfeartskoalle 1951 - 1971
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Overstesingel 1, 9204 KJ, Drachten | 0512-515 827 | info@dle-drachten.nl
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GOUDSMIDSE VAN DER VELDE WAS EEN PAREL IN BEETSTERZWAAG
van het object. Deze wordt, evenals tekeningen en
dergelijke, gescand. Deze scan wordt op het juiste
formaat opgeslagen in de computer. Vervolgens
wordt het uitgeprint met de 3D printer. Daarna
wordt van het geprinte een mal gemaakt, waarin
het gesmolten goud, zilver of soms platina
wordt gegoten. Na afkoeling wordt het sieraad
bijgewerkt en klaar is Kees. Alle mallen worden
bewaard. Laden vol.

Op een mooie morgen in mei ziet het er prachtig
uit in Beetsterzwaag. Het frisse groen ontspruit
en de kleurige bloemetjes bieden een prachtig
beeld. De royaal fluitende vogels maken het frisse
voorjaarsgevoel compleet.

Anke Kuypers het ontwerpen van producten met
complexe vormen. In de jaren zeventig begon
hij een atelier en winkel in Beetsterzwaag.
Douwe werkte meestal in opdracht. Hij ontwierp
relatiegeschenken en sieraden van allerlei grootte
en kleine objecten als herinnering aan leuke en
soms meeslepende persoonlijke gebeurtenissen.
Daarnaast maakte hij nieuwe en modernere
sieraden van oude en soms symbolische
versierselen.

Een prachtige dag voor een ontmoeting met
een creatieve geest. Die omgeving moet wel
inspirerend zijn voor Douwe van der Velde van
voorheen Goudsmidse van der Velde. Eenmaal in
gesprek blijkt dat deze gedachte niet helemaal
juist is. De goudsmid haalt zijn inspiratie uit zijn
passie voor het ambacht, de verfijnde technische
mogelijkheden en persoonlijke gesprekken met
zijn opdrachtgevers.

Wie in zijn werkplaats mag rondkijken komt ogen
tekort, tenminste wanneer je van techniek houdt.
Het wemelt er van draaibanken, pons-, schuur-,
frees-, boormachines, CAD-ontwerpapparatuur,
handgereedschappen, etc. Het neusje van de
zalm vormen echter de fotocamera’s, computers,
scanapparatuur en WAX ontwerp- en 3D printers.
Vander Velde was één van de eersten in Nederland
met een 3D printer. Voor de bediening kreeg
Douwe ondersteuning uit Amerika. Dat ging
moeizaam, maar met zelfredzaamheid leerde
Douwe het apparaat te doorgronden. Er staat nu
een moderne 3D printer die inmiddels minder
duur is en meer mogelijkheden biedt. ‘Ik houd van
investeren in moderne, praktische apparatuur’.

Douwe van der Velde zit nog in een
gewenningsproces nu hij op 31 december van het
vorige jaar zijn winkel heeft verhuurd aan Pepi
Hoitinga. Zij wijzigde de naam in Goudsmidse Pepi
en heeft daarin ook een eigen atelier. ‘Het was zes
dagen in de week werken en op de winkel passen,’
blikt hij terug. ‘Vaak was het al donker voordat
ik vrij was. Nu kan ik gaan wanneer ik wil. Dat is
wennen’.
Douwe mag dan 70 jaar zijn, hij oogt en praat als
een kwieke vijftiger. Op z’n zijn dertigste koos
hij voor het vak edelsmid, nadat hij ervaring had
opgedaan in de fijnmechanische industrie en
het ontwerpen van bijzondere kunststofvormen.
Vervolgens leerde hij van kunstenares en edelsmid

De goudsmid maakte vooral faam in de
sportwereld met zijn miniaturen voor het
wielrennen, schaatsen, skûtsjesilen, de watersport,
enz. Daarvan toont hij talloze voorbeelden. Zijn
werkwijze is als volgt: Er wordt een foto gemaakt
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Voorafgaand aan een opdracht voerde Van der
Velde gesprekken met de klant waarin hij zijn of
haar interesses of herinneringen peilt. Dat mondt
vaak uit in verrassende vondsten. Een voorbeeld:
een aanstaand bruidspaar wilde trouwringen
laten maken. In het voorafgaande gesprek
vertelden ze over een beeld dat hun beider hart
raakt. Daarop deed Van der Velde de suggestie
om dit beeld te verwerken in de trouwringen.
In samenwerking met beeldhouwer Joop van
Bergen werd de bewerking gestart en door Douwe
gesmeed tot trouwringen. Ze dragen hun geliefde
beeld nu aan hun vingers.

De combinatie van het oude goudsmeden
ambacht en de nieuwe 3D techniek levert
ongekende mogelijkheden op. En zeker bij Van der
Velde die beide technieken combineert, koestert
en verfijnt. Met de modernste 3D printers en de
overige beschikbare apparatuur is hij in staat om
aan vrijwel alle wensen te voldoen. En wanneer
er geen apparatuur voorhanden is maakt Van
der Velde zelf de hulpmiddelen. Er ligt op zijn
werkbank een groot aantal hulpstukken die je
niet bij een goudsmid zou verwachten. ‘Och’,
verklaart de vakman, ‘wanneer iemand een deuk
in een theepot heeft en ik kan daar niet goed
bij, dan maak ik zelf een hulpstuk om die deuk
onzichtbaar te verwijderen’.

Zo kunnen ook onder andere geschreven teksten,
vingerafdrukken, handtekeningen en as verwerkt
worden in sieraden. Die vertegenwoordigen een
grote persoonlijke waarde. Een heel bijzondere
opdracht was het maken van een verkleind voetje
van een overleden baby. De ouders hebben hier
nu een onuitwisbare herinnering aan. Onlangs
maakte Van der Velde van het hoofd van een
Leeuwarder politicus een knop op een wandelstok.
Hij is een verwoede verzamelaar van speciale
wandelstokken. Die wandelt nu rond met zijn
hoofd in zijn hand. Iets dergelijks bezat ook de
Britse politicus Winston Churchill.

Douwe van der Velde zag in elke opdracht een
stimulans om weer aan een nieuw project
te beginnen. Een voorwerp van bijvoorbeeld
een meter hoog werd door Van der Velde
verkleind tot draagbare sierraden. Het is een
arbeidsintensief proces. Er zijn zo maar twee á
drie dagen mee gemoeid. Na de bedrijfsoverdracht
werkt Douwe nog uitsluitend in opdracht voor
bedrijven en collega’s met een specifieke wens
in zijn specialisme. De voorbeelden tonen dat er
bijzondere dingen werden gemaakt. Voor Van
der Velde was elke opdracht weer een uitdaging
en een stimulans. Douwe kijkt met tevredenheid
terug op de vele uitgevoerde bijzondere
opdrachten en blije klanten. Het was een parel in
Beetsterzwaag.

Zo toont Douwe een groot aantal producten van
zijn hand. Het staat er vol van in zijn atelier en
in de kamers op de verdieping. Trots is hij op een
boot, die tot in de finesses is nagemaakt. Er ligt
onder andere als speld de Leeuwarder Oldehove,
het F-16 gevechtsvliegtuig en de miniatuur
elfstedenroute. Te veel om op te noemen. Douwe
heeft het plan opgevat om ook een miniatuur te
maken van de opvolger van de F-16, de F-35.

Tekst: Henk de Groot
Foto’s: Gerard Boersen
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BELEEF HISTORISCH DRACHTEN MET LOLKE SCHURER
om 10.15 uur in de hal van de bibliotheek. De
uitleg duurt ongeveer een half uur waarna
een wandelingetje volgt naar het centrum van
Drachten. Het lenen van Lolke is gratis.
‘Leen een Fries’ is een gezamenlijk initiatief van
de Friese Bibliotheken. Het doel is ontmoeting en
kennisdeling te stimuleren in de mienskip. Kijk op
www.leeneenfries.nl. U vindt daar ruim 170 Friezen
die zichzelf ‘uitlenen’. En….. misschien wilt u uzélf
ook wel als Fries aanmelden en laten uitlenen!
Bezorgdienst
Wilt u graag boeken lenen, maar kunt u zelf de
bibliotheek niet bezoeken? Bijvoorbeeld omdat u
slecht ter been bent of niet beschikt over eigen
vervoer? Dan komt de bibliotheek naar u toe met
de Biebexpress.
Hoe werkt het?
Een vrijwilliger komt bij u op bezoek. U kunt
dan vertellen welke boeken u het liefst leest.
Die boeken worden regelmatig bij u gebracht en
opgehaald. Maar u kunt ook opgehaald worden
en zelf in de bibliotheek komen uitzoeken. Leest u
graag, maar hebt u moeite met kleine lettertjes?
Dan zijn onze boeken in extra grote letter een
uitkomst. Ook handig zijn luisterboeken. Dit zijn
boeken op cd die aan u worden voorgelezen. Om
gebruik te kunnen maken van Biebexpress heeft u
een basisabonnement nodig. Verder zijn er geen
kosten aan verbonden.

Wist u dat de bibliotheek niet alleen boeken, maar ook Friezen uitleent?
Kennis uit boeken is prachtig. Maar kennis overgebracht door iemand die er
met veel passie over vertelt, maakt het nóg leuker en levendiger.
Heeft u altijd al eens ‘het Drachten van vroeger’
willen beleven? Lolke Schurer is bestuurslid van
de stichting Smelnes Erfskip en een getogen
Drachtster. Hij neemt u graag mee op reis door
historisch Drachten. Veenontginningen en de
Drachtstervaart waren vroeger van groot belang.
Veel van de oude gebouwen uit het verleden zijn
verdwenen. Wél is er veel oud beeldmateriaal
bewaard gebleven.

Wilt u meer weten of u aanmelden?
Stuur een e-mail naar administratie@
bibliotheekdrachten.nl of bel met telefoonnummer
0512 512 680.

Uitleg en korte wandeling
Aan de hand van beeldmateriaal legt Lolke uit
welke ontwikkeling Drachten heeft doorgemaakt.
In overleg spreekt hij af op donderdagmorgen

Drachten | Smallingerland
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DEMENTIE, EN DAN?
wet, regelgeving en financiering. Het waren de
zorgorganisaties Zuid Oost Zorg en de Friese
Wouden, een onderdeel van de Kwadrant groep,
die het case management voortzetten als TinZ
Zuid Oost Friesland. Maar toen de Drachtstervaart
weer open gegraven werd, kwam TinZ onder de
vlag van het Geriatrisch Netwerk Smallingerland:
een netwerk van verschillende aanbieders in de
ouderenzorg, zoals zorginstellingen, ziekenhuis,
huisartsen, gemeente, GGD, etc. Tinz exit.
We praten met Jos Geerdink, casemanager
dementie bij TinZ Zuid Oost Friesland, zijnde
de gemeenten Smallingerland, Opsterland
en Ooststellingwerf. Voor die 3 gemeenten
zijn zeven case managers werkzaam.
Casemanagement valt onder de basisverzekering
in de Zorgverzekeringswet. Een casemanager is
meestal een HBO verpleegkundige. (soms ook een
maatschappelijk werkende) die gespecialiseerd is
in dementie.

Friezen denken, en dat is maar goed ook. Als je het gebouw van de
Kwadrantgroep aan de Zonnedauw in Drachten binnen wandelt om te
zien hoe dat zit met de zorg in deze contreien, kijk je je ogen uit. Heel veel
mensen zijn bezig met zorg, ieder vanuit een eigen invalshoek. Voor de
welwillende belangstellende leek niet te overzien.

Dementie, wat is dat?
Geestelijke achteruitgang, een ander gedrag, kan
wijzen op dementie. Soms ontdekt de patiënt
het zelf, maar vaker zijn het de partner, kinderen,
mantelzorgers, die iets beginnen te vermoeden.
Eerst het korte termijn geheugen, later kunnen
ook herinneringen van vroeger verdwijnen.
Maar het gaat niet alleen om geheugenverlies.
Dagelijkse handelingen gaan anders, aankleden,
koken, omgaan met geld, het wordt steeds
maar moeilijker, het heet apraxie. Rekenen, taal,
organiseren, oriënteren, mensen herkennen,
tijdsbesef, tijd, plaats, waar ben ik. Het kan twee
kanten op: De cliënt wordt passief, of hij wordt
ongeremd. De achteruitgang gaat langzaam. In de
loop van het proces is steeds meer hulp nodig.

Het kost enige moeite een rustige plek te
vinden voor een interview. Een overzicht krijgen
is allesbehalve eenvoudig.Je kunt maar beter
beginnen bij een detail, TinZ bijvoorbeeld. Het
denken mondt uit in gedachten, Tinzen in het
fries. Zo’n woord met een s of z laat zich moeilijk
afkorten, maar je kunt het wel in elkaar schuiven,
dat geeft dan: TinZ. Tot 1 januari 2017 was TinZ een
coöperatie van wel 40 (!) organisaties die alle op
één of andere manier zich verbonden met cliënten
die aan dementie leden. Vanaf 1 januari 2017 werd
deze coöperatie opgeheven door veranderde

Dementie is een hersenaandoening waarbij
steeds meer zenuwcellen in de hersenen en/of
verbindingen tussen deze zenuwcellen defect
raken. Soms gaat dat snel, soms kan het jaren
duren. Het één haalt het ander uit, wordt de
omgang met taal moeilijker, dan gaat ook het
denken achteruit. Karakter en gedrag kunnen
veranderen, de zieke verliest steeds meer de regie
over zijn leven, wordt steeds meer afhankelijk van
hulp. Friesland kent tal van zorgaanbieders, er
is veel ondersteuning en zorg voor mensen met
14

dementie. Het is de casemanager die de weg wijst,
helpt bij het maken van keuzes.

het casemanagement van belang, en dat wordt
nijpender als je bedenkt dat in 2040 zo’n half
miljoen mensen met de diagnose dementie wordt
geconfronteerd. Wij moeten goed voorbereid zijn
en daar wordt hard aan gewerkt.

Kans op dementie
Eén op de vijf mensen krijgt dementie, bij
vrouwen is dat één op drie. Hoe ouder hoe groter
de kans. Bij negentigplussers heeft veertig procent
een vorm van dementie. Op dit moment hebben
in Nederland 250.000 mensen dementie. Het
aantal zal explosief stijgen. Geneesmiddelen
zijn er nog niet, wel zijn er medicijnen die het
ziekteproces kunnen vertragen. Onderzoek wordt
gedaan over de hele wereld, maar het ei van
Columbus is nog niet gevonden. De huisarts kan
de diagnose stellen, en is er sprake van meer
complexe problemen, kan hij doorverwijzen naar
bijvoorbeeld een neuroloog, een klinische geriater,
of een specialist ouderengeneeskunde.

Jos Geerdink heeft een lange ervaring in
de ouderenzorg, werkte in ziekenhuizen,
gecombineerde verzorgings/verpleeghuizen, met
GGZ ouderen en is sinds 1 januari 2017 verbonden
aan de Kwadrantgroep. Inmiddels is hij 20 jaar
casemanager. Het geeft veel voldoening, ook
al is dementie nog ongeneeslijk. Een adequaat
casemanagement maakt mogelijk een opname
met wel een jaar uit te stellen. Het betekent een
aanzienlijke kostenbesparing. Casemanagement
werkt zo ongeveer als cement in de dementiezorg.
Het werkt als een solide basis, de spil tussen ziek
en zorg. Casemanagers weten de weg, kennen
alles en iedereen, hebben de ervaren blik waarmee
je in één oogopslag ziet hoe de vlag ervoor staat.
Veel contact,veel gesprekken, veel netwerk, het
levert wat op. De kost gaat voor de zorg uit.

Casemanager
De casemanager is een verpleegkundige
gespecialiseerd in geheugenproblemen en
dementie. Hij/zij luistert, geeft antwoord op
vragen en helpt bij het zoeken naar oplossingen
gedurende het hele traject, thuis of in een
verpleeghuis. Hij/zij weet de weg in het woud
van regels, wetten, instellingen, kan bemiddelen
bij iedere stap, loopt mee in het ziekteproces en
bezoekt thuis. De huisarts is verantwoordelijk
voor het medische aspect, de casemanager
voor de zorg, de psycho-sociale gevolgen. Er
ontstaat een vertrouwensband, van belang is
dat de cliënt het gevoel blijft houden te leven
in een eigen regie en autonomie. Doel is waar
mogelijk de cliënt thuis ondersteunen, dan wel
in een dagopvang of een zorgboerderij. Gaat
het thuis niet meer en is opname noodzakelijk,
dan ontstaat het moeilijkste traject voor cliënt
en familie. Dan is de vertrouwensband tussen
casemanager en omgeving van vitaal belang.
Ook is de casemanager bij uitstek degeen die
ten eerste een mogelijke opname bespreekbaar
maakt, en ten tweede met zijn of haar contacten,
met het netwerk binnen de zorginstelling, kan
bewerkstelligen dat binnen redelijke termijn
een plaats gevonden wordt in een passende
omgeving. Voor opname is altijd een indicatie
nodig van het CIZ, Centraal Indicatieorgaan Zorg.
Opname betekent ook een aanzienlijke verlichting
voor de mantelzorg. Onderzoek wijst uit dat
zo’n 80 % van de mantelzorgers is overbelast.
Stress, spanning, tot zelfs depressiviteit kunnen
de gevolgen zijn. Ook daar is begeleiding door

Tins, s. de [te:ns] tinzen - [z’n] - Gedachte
Tinzen is het Friese woord voor gedachten
Gedachten die kleur geven aan het leven.
Die ons laten genieten van wat is geweest
en ons laten verlangen naar wat nog komt.
Gedachten waar we wakker van kunnen
liggen. Of waarmee we juist rustig in slaap
vallen. Herinneringen die in de loop der
jaren groeien, maar ook gaandeweg weer
verdwijnen. Kortom, alles wat zich in ons
hoofd afspeelt. Alles wat ons “echt ons”
maakt. Geen naam die beter bij ons past
dan Tinz.

Tekst: Hommo Hof Foto’s: Gerard Boersen
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HET BETER MAKEN VERBETEREN

Wij slikken medicijnen en onze oprechte gelukwensen gaan uit naar hen die dat niet hoeven.
De geneesmiddelen worden gemaakt in soms wel heel verre landen. Zo’n pil bestaat uit een omhulsel
met daarin de werkzame stof. Verander je iets aan dat omhulsel, de kleur, de samenstelling, dan heb je
toch nog hetzelfde medicijn.
Sommigen gebruiken het medicijn jaar in jaar
uit, zodat ze gewend raken aan het slikken, maar
vooral aan de verpakking. Verander je iets aan
het uiterlijk van de pil, of van de verpakking, dan
denken we meteen dat we er ziek van worden, of
er niet tegen kunnen. Hetgeen dus niet het geval
is, het helende medicament is hetzelfde.
Goed, die pillen worden dus verzonden van

heel ver naar een importeur hier te lande.
Natuurlijk zijn er instanties die keuren of deze
medicamenten wel geschikt voor ons zijn. Van de
importeur gaat de voorraad naar de apotheken,
en via hen naar cliënten. Als je bedenkt dat het
gaat om medicijnen, waarbij ieder foutje fatale
gevolgen kan hebben, dan denk je: als dat maar
goed gaat. Inderdaad, veel gaat goed, maar er gaat
16

ook wel eens wat mis, en dat wordt dan breed
uitgemeten in de media. We hebben het nu alleen
nog maar over het transport, de logistiek. Hoe
dat werkt in Drachten vragen we aan apotheker
Adriaan Barentsen.
Barentsen is derde generatie apotheker in
Drachten. De opa van Adriaan Barentsen settelde
zich 100 jaar geleden in Drachten bij de sluis
in de vaarroute tussen Buitenst Vallaat en
Ureterp Vallaat. Hij was gespecialiseerd in de
artsenijbereidkunst en maakte zijn medicijnen
zelf. Adriaans vader werd ook apotheker en legde
de nadruk op logistiek. Bij de zoon gaat het om
adviseren, contact met patiënten, en op zijn
manier ertoe bijdragen mensen beter te maken.
Hij werkt hierbij intensief samen met apothekers
Jouke de Jong en Michel Pais.
De apotheken Barentsen, De Dragt, Sûnenz
en De Wiken hebben hun krachten gebundeld
en de logistiek nog verder doorgevoerd. Het
leverde hun een nominatie op voor een nationale
zorginnovatieprijs. Wat is het probleem dat ze
willen oplossen, of wat willen ze verbeteren? Zie
de apotheek maar als een soort winkel met achter
de balie gekwalificeerd personeel en tegen de
achterwand van die mooie schuifladen. Je haalt de
medicijnen waarvoor je gebeld hebt of je wacht
even tot ze bij elkaar gezocht zijn. Dat is logistiek:
spullen geven en afrekenen of noteren voor de
zorgverzekeraar. Echter, wat deze vier apothekers
dwars zit is dat erapothekers
dan geen ruimte is voor een
zorgproces. VragenZelfstandig.
beantwoorden,
advies
geven,
Persoonlijk.
Betrokken.
uitleggen waarom dit of dat zo. Goede zorg is
aandacht, en daarvoor creëer je ruimte door de
logistiek eruit te halen, elders onder te brengen in
een nieuwe vestiging aan De Bolder:
Pharmium Apotheek.

medicijnrollen waarbij de kans op vergissing
minimaal is. Ook uw mantelzorger en thuiszorg
zullen er blij mee zijn. Vijf bezorgauto’s rijden door
Drachten om er voor te zorgen dat uw medicijnen
op tijd klaar liggen. Men controleert of het
gebruik van uw geneesmiddelen nog wel volgens
de laatste inzichten is. Het kan zijn dat nieuwe
medicijnen niet gebruikt mogen worden in
combinatie met uw huidige medicatie. Er is altijd
overleg met de huisarts. Als het nodig is kunt u
medicijnen ophalen wanneer het u schikt. Privacy
regels worden altijd nageleefd. U kunt altijd
terecht bij uw vertrouwde apotheek. De vestiging
aan De Bolder is daar niet op ingericht.
Prachtig wat een kwartet apotheken tot stand
brengt onder het motto dat de mens centraal
staat en niet de ziekte. Draagkracht versus
draaglast. Ze kunnen veel, maar invloed op
de prijsontwikkeling en stagnatie bij levering
hebben ze niet. Als het patent bij een medicijn
is afgelopen, dan zou de fabrikant de prijs
kunnen verlagen, maar als hij een reden heeft
dat niet te doen, dan kan hij er niet toe worden
gedwongen. Zo zijn de machten die schaarste van
de medicijnen veroorzaken, maar dan zijn er geen
krachten dat te verhinderen. Geen grootscheepse
actie tegen ongrijpbare toestanden in de wereld
van pharmacie, maar zelfstandig gebruik maken
van de mogelijkheden. Persoonlijk is de houding
jegens de cliënt betrokken te zijn bij het wel en
wee. Het is niet een doosje dat je over de balie
schuift, maar je geeft pillen, medicijnen, om beter
van te worden. De klant weet dat hij kan rekenen
op aandacht.

Het gaat niet om het leggen van grenzen tussen
wat de apotheker wel doet en wat niet, hoogstens
apothekers | Persoonlijk,
envan
betrokken
kundeskundig
je denken in termen
domein denken,
Wat gebeurt er aan de De Bolder?
ieder in eigen werkgebied, maar dan wel in
Herhaalrecepten worden soepel verwerkt voor
samenwerking met verschillende zorgdisciplines.
cliënten van de vier apotheken. Telefonisch zijn
Ieder zijn eigen bijdrage om te komen tot betere
de medewerkers vlot bereikbaar, je hoeft je niet
zorg. Toch zijn er grenzen: als er schaarste ontstaat
door zo’n keuzemenu heen te worstelen, om nog
of de prijzen blijven onverantwoord hoog, dan
| Persoonlijk,
maar te zwijgen apothekers
van die muziekjes als
er nog vijf
gaatdeskundig
de kleinzoon nieten
zelfbetrokken
pillen maken, wat zijn
wachtenden voor je zijn. Wie in een vast stramien
opa deed.
medicijnen in moet nemen, kan de pillen geleverd
krijgen in een speciale verpakking, de wekelijkse
Tekst: Hommo Hof Foto: Gerard Boersen

apothekers | Persoonlijk, deskundig en betrokken
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REDDINGSBRIGADE DRACHTEN

dat we om iemand heen kunnen klikken
om de drenkeling drijvend te houden). Het
was heel spannend, want tot dan toe had ik
vooral reddingsoefeningen uitgevoerd. Nu ging
het om leven of dood.
Tijdens mijn trainingen had ik geleerd hoe ik
gebruik kon maken van een mui. Ik moest er
ook doorheen, zodat ik sneller bij het meisje zou
komen. Belangrijk was dat ik rustig bleef en me
liet meetrekken door de zee.
Toen ik bij het meisje was vroeg ik haar of ze
zichzelf aan de Rescue Tube kon vasthouden, zodat
ik haar kon vastmaken.

tegen een mui in, want dat ga je niet winnen.
Voor de Reddingsbrigade train ik het hele jaar
door, maar tegen zo’n sterke stroming kan
niemand op. Ga op je rug liggen, met je benen
en armen wijd en laat je meedrijven door de
stroming.
Zorg ervoor dat je hoofd te allen tijde boven water
blijft, want daar raak je de meeste warmte kwijt.
Als je uit de mui bent, zwem je eerst een stuk naar
links of rechts, evenwijdig aan de kust. Daarna kan
je rustig terug zwemmen naar het vasteland.”
SKS
Bij allerlei evenementen op en rond het water kan
een beroep op de inzet van de Reddingsbrigade
worden gedaan. Tijdens het Skûtsjeseizoen is het
bij hen uiteraard topdrukte. Ze zullen bij Omrop
Fryslân wel weer regelmatig in beeld komen.
Ylse toont een foto van een gekapseisd skûtsje.
Als zoiets gebeurt moet je heel goed weten
wat je te doen staat. En vooral hoe je als team
gedisciplineerd aan de slag gaat. Je kan nog
zoveel oefenen op standaardsituaties, maar de
werkelijkheid is nooit hetzelfde.

Ze was ijskoud, maar gelukkig nog goed bij kennis
en voerde de handeling zelf uit. Ik moest weten
of ze alleen was, want hoewel wij verder niemand
hadden gezien kon dat natuurlijk anders zijn. Dat
was ze, gelukkig.
We waren inmiddels uit de mui gekomen. Na
een tijd voel je dat de stroming weg is en zwem
je er een stukje vandaan. Toen ik voelde dat we
uit de mui waren, ben ik eerst met haar een stuk
verderop gezwommen. Op het moment dat ik
zeker wist dat we ver genoeg waren, ben ik samen
met het meisje terug naar de kust gezwommen.
Thomas Vaer Fotografie

Ylse Huizinga is als vrijwilligster verbonden aan
de reddingsbrigade van Drachten. Ze vertelt hier
een heftige ervaring die ze had als strandwacht.
“Texel 2015, het begin van het seizoen. De zon had
het eerste laagje water al opgewarmd, maar de
rest van de zee was nog erg koud. Samen met een
collega die de portofoon droeg, patrouilleerden
we langs het water. Er waren twee zussen met een
bal aan het spelen totdat deze in zee waaide en
weg dreef.
De oudste zus (14) ging het water in om de bal
weer op te halen. Drijvende voorwerpen zijn
verboden op het strand van Texel, omdat het
mensen in gevaar kan brengen op het moment dat
ze er achteraan gaan zwemmen. Voor dit meisje
het door had werd ze meegetrokken door een mui.
Een mui kan ontstaan na een paar dagen harde
wind, die ervoor zorgt dat er een geul komt tussen
twee zandbakken. De stroming wordt hierdoor
opeens een stuk sterker.

zandbank

zandbank

MUI

strand

Haar zusje (12) keek toe hoe de zee haar zus in
haar greep had en sloeg alarm door heel hard
‘Help!’ te roepen. Binnen een minuut was het
meisje al honderden meters van de kustlijn
verwijderd.
Wij hadden gelukkig snel de ernst van de
situatie door en besloten over te gaan tot een
reddingsactie. Ik ben het water in gerend met
een Rescue Tube (een drijvend reddingsmiddel
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De Elfstedentocht van Maarten van der Weijden
Ook hier is de reddingsbrigade constant staande
bij. Het was vorig jaar een bizarre ervaring zo
nauw betrokken te zijn bij iets wat eigenlijk
onmogelijk was.
Op 18 augustus om 4.30 uur begon Maarten
aan deze poging, een tocht van ca. 200 km. In
de steden die hij onderweg passeerde, nam hij
cheques in ontvangst met bijdragen in de strijd
tegen kanker. Na ongeveer 80 kilometer te hebben
gezwommen, rustte hij ‘s nachts noodgedwongen
tussen Hindeloopen en Workum ongeveer drie
uur uit. In de tweede nacht nam hij driemaal
een korte rustpauze. Na 163 kilometer te hebben
gezwommen, moest hij na de middag opgeven
wegens ziekte. Hij zwom ca. 55 uur en kwam tot
acht km voor Dokkum, net voorbij Birdaard.
Hij haalde hiermee ruim 3,5 miljoen euro op voor
onderzoek naar kanker. Na een week was dit
opgelopen naar ruim 4,3 miljoen euro. In oktober
was de grens van 5 miljoen bereikt.
Op 27 maart jl. maakte Van der Weijden bekend
dat hij op 21 juni 2019 opnieuw een poging zal
beginnen om de elfstedentocht te zwemmen.
Waarvan akte.

Op het strand stonden mijn collega’s klaar om
te ondersteunen. Het meisje was onderkoeld
geraakt en het was belangrijk dat de warmte
die ze nog had, werd vastgehouden door een
aluminiumdeken.
Daaromheen wikkelden mijn collega’s nog
meer dekens, want er stond nog een frisse
wind. We stuurden haar meteen door naar de
huisartsenpost. Daar moesten ze controleren of ze
geen water in haar longen had gekregen en of ze
verder in goede conditie verkeerde.
Die nacht sliep ik slecht en vroeg me af hoe het
met het meisje ging. Stel je voor dat ze op een
plek was geweest waar wij niet aan het werk
waren? Dat ze op een plek was waar niemand haar
had gezien? Over die gevolgen denk ik liever niet
na.
De volgende dag kwam ze terug om ons te
bedanken en vertelde ze dat het goed met haar
ging. Wat was ik daar blij mee!
Mocht je ooit in een mui belanden, zorg er dan in
eerste instantie voor dat je rustig blijft. Wanneer
je in paniek raakt, raakt je energie sneller op en
raak je sneller onderkoeld. Zwem dan ook nooit

Tekst: Tom de Boer
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REDDINGSBRIGADE DRACHTEN

HET VERLIES VAN SPIERKRACHT EN SPIERMASSA DOOR
HET OUDER WORDEN, WAT KUNNEN WE ER AAN DOEN?

Column: Rixt Wolters, Sportfysiotherapeut en Yin yoga docente
bij Fitaal De Sportlaan
COLUMN:
RIXT WOLTERS,
Bewuster
voelen met Yin yoga
SPORTFYSIOTHERAPEUT
BinnenENde
filosofie symboliseren Yin en Yang de dualiteit in de wereld om ons
YINChinese
YOGA DOCENTE
heen, tegenstellingen die met elkaar interacteren. Deze tegenstellingen kunnen niet
BIJ FITAAL DE
zonder elkaar bestaan. Yang omvat beweging, verandering, activiteit en het
SPORTLAAN het mannelijke. Yin daartegenover verwijst naar stilte, kalmte en
vertegenwoordigt

vrouwelijkheid. De meeste yogastijlen die worden beoefend in het Westen, zijn met name
gericht op Yang principes. Ze zijn veel gefocust op beweging en met de nadruk op het
strekken van de spieren.

ACTI V E

Een belangrijke taak van de Reddingsbrigade Drachten is het verzorgen van gedegen zwemopleidingen in
het zwemmend redden voor jong en oud. Onze trainingen zijn iedere week op donderdagavond in
het zwembad De Welle.
De jongste groepen beginnen al om 18:15 uur. Alle trainingen worden zo zorgvuldig mogelijk samengesteld
en voorbereid door de trainers en richten zich op de redding technieken, zwemtechnieken en conditie van de
leden. Centraal hierin staat altijd de eigen veiligheid van de redder.
In 2011 is Reddingsbrigade Drachten begonnen aan een nieuwe opleidingslijn waarin de nieuwste
technieken aangeleerd worden. Ieder jaar worden er examens georganiseerd waarop de zwemmende
leden kunnen laten zien wat ze in het afgelopen jaar hebben geleerd. Geslaagden ontvangen een officieel
internationaal erkend diploma. Bij het behalen van een diploma, kent reddingsbrigade Drachten voldoende
doorstroommogelijkheden naar een hoger examen niveau, ook wel brevet genoemd. Hierdoor blijft het
zwemmen bij Reddingsbrigade Drachten een leuke en uitdagende sport.
Naast de zwemtrainingen biedt Reddingsbrigade Drachten ook de mogelijkheid tot het behalen van
een EHBO diploma, verschillende diploma’s binnen de waterhulpverlening en voor trainers bestaat er de
mogelijkheid om instructeursopleidingen te volgen. De opleidingen binnen de waterhulpverlening richten
zich voornamelijk op het varend redden en het efficiënt en effectief verlenen van hulp op de open- en
binnenwateren en stranden.
Nieuwsgierig geworden? Oriënteer U dan op internet of bij het zwembad.

20

I N ACTIV E
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VERMAKEN EN
VERMAAKT WORDEN

Alles verandert, dat weten we nu zo langzamerhand wel, maar dan zijn wij hier nog in Drachten
voorzien van De Lawei, onze schouwburg, een rots in de cultuur. Als alle zalen uitverkocht zijn, dan
hebben we het over 1700 gasten, zeg maar gemiddeld twee van de drie niet uit de plaats Drachten,
maar uit de omliggende regio.
Sinds 16 jaar wordt dit hele complex gerund
door Stef Avezaat, plus nog een titel drs., maar
dat hoeft niet te worden vermeld, alsof dat niet
relevant zou zijn. Waar de naam Avezaat vandaan
komt, daar heeft hij zich niet in verdiept. Wel
vermeldenswaard is zijn loopbaan, dat zeker, maar
om nu een helder overzicht te krijgen is niet zo
simpel. Het begint bij gymnasium Bêta en ergens
onderweg wordt het ook Alpha. Het gaat van
werktuigbouw naar pedagogiek, hij studeerde er
in af. Veel heeft hij gehad aan het leren van mime.

Vis à Vis, nu gevestigd in Almere. Het is een
mengeling van cabaret en toneel, breed opgezette
grappen. Verzin het maar. Er moest een snelweg
gebouwd worden, maar een garage met een Fiat
500 stond in de weg. Dan bouwen we de snelweg
erover heen. Aldus kijkt het publiek naar de
perikelen rond een Fiat 500 met daar overheen
het razende snelverkeer. Zo kan het dus ook, een
loopbaan waar alles mogelijk is. Hij acteerde zelf,
naast de zakelijke dingen, dat kan gaan tot het
rijden van vrachtwagens, Of er nu psychologie bij
komt of bouwkunde.

Ja, mime, de taal van het gebaar, je kunt je
verstaanbaar maken in veel culturen. En zo ging
het, met twee vrienden trok hij door heel Afrika, ze
traden op en hadden succes. Gebaren die iedereen
herkent en er de humor van in ziet, volkshumor,
de truc van de zwevende dode, jongleren,
pantomime, circustechniek, alles op een heel
toegankelijk niveau, van dorp naar dorp.
Terug in Nederland was er een ontmoeting met
Joop van der Ende, er volgde de oprichting van

advocatuur, André Kuiper over wel heel veel
ruimte om zo’n aardbolletje. Meer is welkom, je
zou van Robbert Dijkgraaf wel eens willen horen
hoe Einstein met een voorsprong van honderd jaar
kon vertellen dat er ergens een zwart gat moet
zijn.

Er komt veel aanbod langs, tussenpersonen
proberen voorstellingen in De Lawei onder te
brengen, en Avezaath probeert voorstellingen
naar zijn theater te brengen. Veel cabaret is er in
ons landje, we lachen wat af, de grappen knallen
in hoog tempo de zaal in en vaak zijn ze hard,
waar Stef niet afkerig van is. Hij ratelt een reeks
namen van cabaretiers op en wij moeten toegeven
dat we die namen niet allemaal kennen. Levendig,
snel, moet het zijn, een ouderwets toneelstuk is
niet denkbaar. Wat is eigenlijk vermaak, en wie
vermaakt. Of je nu wilt of niet, je ontkomt niet
aan de vraag wat humor is. Als je al een antwoord
weet, zou dat dan dezelfde uitleg zijn als een
halve eeuw geleden? Maar niet alles is lach of
ontroering. Er zijn bedrijven die een zaal huren
voor een nader contact met hun mensen en hun
klanten. Een flinke horeca afdeling, De Hopper, is
daarbij heel belangrijk. Ook zijn er theatercolleges,
bijvoorbeeld door de gebroeders Anker over

Ook hier verandering, cultuur blijft cultuur, maar
wat voor een generatie cultureel is, kan een vloek
zijn voor de vorige lichting. Er was een tijd dat
er toneel geschreven werd, lang geleden al zoals
Shakespeare, Gijsbrecht van Aemstel. Klassiek
toneel, de Vos Reinaert, Beatrijs, er waren scholen
waar dit onderwezen werd. Het werd een genre
dat de tand des tijds niet kon doorstaan. De breuk
kwam hard aan, en wel in de vorm van de actie
tomaat. Van een gevierd, uitstekend acteur, werd
ineens gevonden dat het maar niks was, dat, wat
hij deed uit de tijd was. Gaandeweg werd het
losser, minder toneelmatig, het publiek van nu kan
niet meer stil zitten, men wil interactie beleven.
De schouwburg is er voor iedereen, het selecteren
van optredens kan geldgedreven zijn, maar het
ook gaan om louter entertainment. Of de mensen
een spiegel voor houden. Het blijft onder het
motto cultuur, alle veranderingen ten spijt. Er
komt publiek uit alle categorieën en leeftijden,
zo ongeveer van 2 tot 16 jaar, van 16 tot 18 jaar
en zo verder. Een constante factor is nog steeds
de Matthäus Passion, ofschoon ook De Johannes
Passion opduikt in programma’s. Nu bijvoorbeeld
valt te constateren dat de belangstelling voor de
musical terug loopt. Niet aldus Stef Avezaat, hij
loopt vooruit, recht zo die gaat.

Mensen willen vermaakt worden en artiesten
waren er om te vermaken. Ze droegen voor, uit het
hoofd, en je onthoudt het beter als de tekst op
rijm staat. Maar ook later werd toneel geschreven.
In de eerste helft van de vorige eeuw was er
een levendige toneel cultuur, met veel modern
werk, gespeeld door acteurs die hun vak in alle
uithoeken beheersten. Maar hoe bekwaam ook, zij
speelden toneel, waren vaak niet die zij speelden.
22
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-Ruim assortiment verse vis
- Gebakken vis
-Gerookte vis
- Vers belegde broodjes
- Salades en hapjes schalen

EIGENTAALEIGENTAALEIGENTAALEIGEN
EIGENTAALEIGENTAALEIGENTAALEIGEN
Verantwoord sporten onder begeleiding
van een fysiotherapeut

Ook bezorging aan bedrijven

Individuele trainingsschema’s en
specifieke groepen voor ouderen

Stevens kwaliteit
met zorg voor u bereid!

Beweegprogramma’s voor diverse
chronische aandoeningen

IEDEREEN KIJKT MET ANDERE OGEN

Als ik bijvoorbeeld vroeger met de kinderen van mijn klas op schoolreis was geweest gaf ik de dag daarna
vaak de volgende opdracht:
- We doen met gesloten ogen het schoolreisje nog een keer over.
- Neem de tijd en kijk steeds goed om je heen.
- Je mag 5 keer ergens een foto van nemen. Steeds van een andere situatie.
- Maak van elke foto een tekening. Je mag er ook woorden bij schrijven.
- Vertel elkaar, in groepjes van 2 of 3, wat er op je foto’s te zien is en wat je op dat moment zag, hoorde
of dacht, met wie je praatte en hoe je je voelde.
- Van één foto maak je een spelimprovisatie voor in de weeksluiting.
Het zal u niet verbazen dat naderhand blijkt dat elk kind een ander schoolreisje heeft beleefd. Als je dit
soort ‘oefeningen’ regelmatig doet kun je bij elke excursie een steeds rijker en veelkleuriger boeket aan
ervaringen verzamelen.

Handwerkerszijde 114 9201 CP Drachten
Telefoon 0512 238711

Misschien een goed idee: Doe de dagelijkse wandeling in je dorp of wijk eens met iemand anders samen.
Het liefst iemand met een heel eigen specialisme. Een bioloog, een fysiotherapeut, een architect, een
slechtziende, een kind, je eigen hond, vul maar in. En, dat is belangrijk, geef de leiding uit handen. Jouw
gast vertelt, jij vraagt. Je doet jouw routine met andermans ogen.
Onvoorstelbaar waar je normaal achteloos aan voorbij gaat.

Friezon Zonwering
Stationsweg 46
9201 GP Drachten
0512 - 514 200
www.friezon.nl

Tekst: Tom de Boer

OPROEP SCHRIJVERSTALENT EN VERSPREIDERS
OM ONS TEAM TE VERSTERKEN!
•Het adres voor al uw fotowerk
•Studio fotografie
•Pasfoto’s (ook bij u thuis)
•Borduurwerk voor (bedrijfs)kleding

GRATIS
Motor voor jouw SunEye Knikarmscherm*

Buiten, In de frisse lucht, bij mooi weer, gezond
bewegen en dan ook nog iets doen dat bijzonder
nuttig is: het verspreiden van een blad dat wordt
geschreven door vrijwilligers. Zelfs het beroeps
fotowerk wordt vrijwillig gedaan. Er staat nieuws
in dat voor inwoners van twee gemeenten,
Opsterland en Smallingerland, leuk is om te lezen,
en van belang om te weten. Dus, wie vier keer per
jaar een uurtje mee wil helpen met verspreiding
van het blad in onze twee gemeenten is van harte
welkom.

Maar we vragen meer ! Onze redactie heeft
versterking nodig. Mensen interviewen over de
bijzondere dingen die zij doen, en waar zij wel
graag bekendheid aan willen geven. En er zijn
lezers die graag Drachten willen meemaken,
en bepaald niet Drachten alleen. Wat doet een
schouwburgdirecteur, waar zijn apothekers mee
bezig, wat valt er te weten omtrent dementie.
Van kunst tot veen, waar valt geen nieuws uit te
halen. Wie heeft zin ervoor op stap te gaan, met
een dosis taalgevoel in de rugzak ? En daarbij te
werken in een leuk team? Die kan zich melden via
ons mailadres: info@dichtrbij.nl.

Moleneind 8 Drachten Telefoon 0512 526 275
info@fotoshopbekkema.nl www.fotoshopbekkema.nl

Laat je informeren door Friezon Zonwering
*Vraag Friezon Zonwering naar de voorwaarden en looptijd van de actie.
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PHARMIUM APOTHEKERs
de nieuwe kijk op zorg
Pharmium apothekers zijn een lokale samenwerking van de
apotheken Barentsen, De Dragt, De Wiken en Sûnenz.
Pharmium apotheekteams willen de wereld beter maken en
mensen inspireren om gezonder te leven.
Dit realiseren we door een vernieuwende kijk op zorg.

ELK VOGELTJE ZINGT...
‘Toen onze Mop’, ‘Berend Botje’… noem een titel en ze beginnen spontaan
te zingen. Grietje Hup-Tuinman met een warme alt en haar man Jan Hup
met een heldere tenor.

Door de jaren heen wisselde de samenstelling van
de groep. Soms droegen andere familieleden enige
tijd een steentje bij met bugel, gitaar, saxofoon,
piano of simpelweg met hun stem. Tegenwoordig
bestaat de groep uit broer Henk, zus Grietje, haar
man Jan en de schoonzussen Joke en Lummy.
De taken zijn onderling verdeeld. Jan zorgt voor
de begeleidende muziek. Grietje beheert de
stand met flyers, foto’s en Cd’s. Henk bedient het
mengpaneel en Lummy doet de PR. Elke week
komt de groep bijeen om te repeteren in de
muziekkamer van de oudste broer. Iedereen heeft
inspraak over het repertoire en de optredens. Die
vinden plaats van Deventer tot Gorredijk. Dat
gebeurt tegen onkostenvergoeding, het overige is
vrijwilligerswerk.
Het publiek is altijd enthousiast. ‘Roodborstje
tikt’, ‘De speeltuin’, de liederen zijn herkenbaar.
Na enkele nummers deint of zingt de zaal mee.
Op de vraag naar favoriete nummers zingt Jan
als antwoord ‘De lindeboom’, voor Grietje is het
‘Westenwind’.

de zorg voor elkaar

Zelfstandig Persoonlijk Betrokken
apothekers | Sûnenz

spijshuys huysmenu

Een 3 gangen menu met een
uitstekende prijs/kwaliteitverhouding

WESTERBUORREN 2 BOORNBERGUM
T E L E F O O N 0512 383 047 W W W.H E TS P I J S H U YS.N L
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Een bijzondere presentatie van de zanggroep is
het zelfontworpen kerstprogramma. Daarvoor
overtreft de vraag het aanbod. Voor dit jaar is het
al volgeboekt.
De sfeer is zo goed, dat de leden van de zanggroep
elk jaar een paar dagen met elkaar op vakantie
gaan. De menselijke stem is een instrument
dat je altijd bij je hebt. Tijdens een vakantie in
Turkije begon het gezelschap in een amfitheater
spontaan te zingen. ‘Dat klonk fantastisch’, aldus
Jan.
Het jaar 2019 is een jubileumjaar. De groep
bestaat 25 jaar. Ter gelegenheid daarvan wordt
er een CD uitgebracht. De professionele opname
daarvoor was binnen zes uur voltooid. 25 jaar is
lang. Grietje verklaart het succes. ‘De verhouding
tussen de familieleden is goed. ‘Je moet altijd
positief blijven, dan bewaar je de harmonie in en
rondom de zanggroep familie Tuinman’.

Het begon in de zestiger jaren in huize Tuinman
in Genemuiden. De kinderen waren muzikaal.
Ze speelden keyboard of gitaar en hielden van
zingen. De oudste zoon was zanger-toetsenist
in een bandje. Als hij thuis aan het oefenen was
deden de andere kinderen spontaan mee. Grietje
Hup-Tuinman genoot daarvan. In haar jeugd
zat zij eerst op een kinderkoor en later op een
meisjeskoor. Op amateuravonden oogstte ze
succes met haar muzikale talenten. Eigenlijk wilde
ze wel zangeres worden.
Het muzikale Tuinmankroost groeide uit
tot de zanggroep Familie Tuinman. Waar
andere feestgangers op bruiloften een stukje
voordroegen, bracht de familie Tuinman hun
bijdrage in een lied naar voren. Op een bestaande
melodie schreven ze zelf een toepasselijke
tekst. Door mond tot mond reclame groeide
hun bekendheid en kregen ze aanvragen voor
optredens bij andere gelegenheden.

Tekst: Yttje Cnossen Foto: Gerard Boersen
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DÉ GEZONDHEIDSCHECK VOOR 65+ERS
Gezondheidscheck van Sûnenz blijkt erg populair

Gratis scheiden
is mogelijk
via mediation
• Snel
(binnen 4 weken afgerond)
•
deskundig geregeld
• Geen bezoek rechtbank

Kijk op
www.GelukkigUitElkaar.nl
of bel 0512 820 217

gezondheidsprofessionals: een mondhygiëniste,
een fysiotherapeute, een maatschappelijk
werker en een verpleegkundige. De laatste,
Margriet Paulusma, brengt de verschillende
adviezen samen en stelt zo het SûnAdvies op. Ook
onderhoud zij het contact met de deelnemers,
om ook na afloop van het SûnAdvies samen te
kijken of het advies ook werkt. “Dat is belangrijk”,
zegt Paulusma, “omdat een advies op zich alleen
maar een advies is. Het gaat er natuurlijk om
wat de deelnemers er vervolgens mee doen.
Deelname aan het SûnAdvies is een investering
in je gezondheid, maar de échte investering komt
natuurlijk pas daarna.”

Het SûnAdvies, de gezondheidscheck van Sûnenz waarbij deelnemers aan
de hand van vier persoonlijke gesprekken met deskundigen een advies op
maat krijgen, is een groot succes. Zo groot zelfs, dat het SûnAdvies de eerste
3 maanden volledig was volgeboekt. Voor het SûnAdvies in juni, juli en
augustus is nog wel ruimte.
“Ja, dit was nieuw voor ons”, zegt Michel Dijkman,
Programmamanager bij Sûnenz. “We organiseren
al jaren succesvol gezonde activiteiten voor
ouderen, maar nog niet eerder hebben we iets
aangeboden waar mensen een heel persoonlijk
advies konden krijgen”. Dat het SûnAdvies zo
succesvol is, kan volgens worden verklaard door
de grote trend van gezond leven die momenteel
zichtbaar. “Steeds meer ouderen zijn bewust
bezig met hoe ze gezond en vitaal ouder kunnen
worden. Daarnaast zie je in de gehele samenleving
dat mensen bewuster met hun gezondheid bezig
zijn en op zoek zijn naar manier om hun leven op
een leuke én gezonde manier te leven”.

De deelnemers van de eerste rondes van het
SûnAdvies zijn erg enthousiast. “We accepteren
niet zo snel dat we ouder worden. Sporten nog
twee keer in de week en staan nog middenin het
leven, en dat willen we graag zolang mogelijk
blijven doen. Daarom hebben we besloten mee
te doen met het SûnAdvies”, zo zeggen twee
deelnemers. Een andere deelneemster ziet ook
vooral de meerwaarde in het feit dat ze met vier
verschillende professionals heeft gesproken. “Ik
heb van alle vier iets geleerd en ga zeker ook
andere ouderen in mijn buurt vertellen over het
SûnAdvies!”.

Sûnenz heeft als belofte ‘Samen werken aan
gezondheid’, en dat is ook precies wat er bij
het SûnAdvies gebeurt. Margriet Paulusma,
geriatrisch verpleegkundige, is één van de vier
deskundigen die samen het SûnAdvies voor
de deelnemers vormgeven. “Het mooie van
SûnAdvies is dat we écht samen kijken naar hoe
we voor de deelnemers een persoonlijk advies
op maat kunnen maken. Door van verschillende
kanten naar iemands gezondheid te kijken krijg je
een heel compleet beeld van wat iemand anders
zou kunnen doen om gezond te blijven”, aldus
Paulusma.

Het SûnAdvies, t.w.v. 150,00, kost tijdelijk 75,-.
Voor meer informatie over het SûnAdvies kunt u
terecht op www.sunenz.nl, of direct bellen met
Margriet Paulusma via 0683246452. SûnAdvies,
de beste investering in uw gezondheid.

Het SûnAdvies bestaat uit vier gesprekken
van een half uur met vier verschillende
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Daar waar de wegen Overstesingel, Eems en De Lanen zich kruisen ligt de Lanen State. Een grote waterpartij zorgt
voor een gepaste afstand tot de rotonde en geeft tevens een mooi en wijds uitzicht naar buiten toe. Hier kunnen
bewoners genieten van alle dag, waarbij de zorg ondersteunend is. Hier voelen mensen met dementie, Alzheimer
of andere vormen van geheugenproblemen zich thuis en op hun gemak.

Uw zorgen zijn onze zorgen

Comfortabel wonen

dat het voor ons belangrijk is dat u zich zo

Lanen State zo goed mogelijk afgestemd kan

snel mogelijk thuis voelt. Dat kan alleen met

worden op mensen met geheugenproble-

een klein en compact team van professionals,

matiek. Zo is de indeling ruim en overzichtelijk

24 uur per dag. Alleen dan werkt de zorg zoals

en zijn de ruimtes voorzien van grote ramen.

wij die voor ogen hebben: persoonlijk én

Deze zorgen voor veel daglicht en uitzicht op

professioneel, op maat afgestemd op iedere

de royaal aangelegde tuin. Iedere bewoner

bewoner. Juist bij mensen met geheugen-

heeft een eigen studio met zit-/slaapkamer

problemen zijn dit de randvoorwaarden

en badkamer, die naar eigen inzicht kan wor-

voor een veilig gevoel.

den ingericht. Spullen waar men aan gehecht

Uw zorg staat bij ons voorop. Dat betekent
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Interactie is belangrijk

zich al snel thuis voelt. De Lanen State biedt

De woonzorglocatie biedt veel rust en ruim-

plaats aan 20 bewoners, die elkaar treffen

te, maar tegelijkertijd ligt het midden in de

in de sfeervol ingerichte woonkamers. Er is

samenleving. Op 5 minuten loopafstand

veel aandacht besteed aan het interieur en

vindt u het winkelcentrum De Drait, ook de

de aankleding, want alleen als alles klopt, van

kinderboerderij is dichtbij. Interactie met de

persoonlijke zorg tot vers gekookte maaltijden

samenleving wordt door ons gestimuleerd.

en van eigen waarde tot veiligheid, pas dan voelt

Naast de 24-uurs zorg biedt de Lanen State

men zich thuis. Thuis in het prachtige Drachten!

ook dagbesteding aan omwonenden met

Lanen State woonzorglocatie
Lanen
Aan de2lanen XX
9204
Drachten
9204 WC
XX Drachten
Telefoon
0512
M: (06) 395 77844349
088
Email
info@lanenstate.nl
E: info@lanenstate.nl
www.friesestaten.nl/lanen-state
www.friesestaten.nl/lanen-state

geheugenproblemen en werken we graag
samen met vrijwilligers, scholen en omwonenden. Familie en vrienden zijn altijd welkom,
op ieder moment van de dag. De koffie staat
altijd klaar!
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Bel gerust voor meer informatie

Is Lanen
Lanen State
State misschien
misschien iets
iets voor
voor u of voor
Is
uw nabije omgeving?
omgeving? Wij vertellen
iemand in uw
u graag over
over onze
onze ruime
ruime mogelijkheden
mogelijkheden en
zorgen dagbesteding. Bel
aanpakvan
vanwonen,
wonen,zorg
aanpak
0512
844349
info@lanenstate.nl.
(06) 395
77 088ofofmail
mail naar info@lanenstate.nl.

LETTERWOORDEN
Van sommige woorden heb je aan 1 letter genoeg.
Er zijn in onze taal flink wat uitdrukkingen die met
dat gegeven werken. We hebben er hier boven een
lijstje van verzameld in de linker kolom.
Schrij achter elk daarvan de volledige betekenis,
één letter per vakje, maar zonder ruimte tussen de
woorden. Uit elke rij komt de letter die is
aangegeven tussen haakjes in de kolom rechts. Zie
voorbeeld.

Opsturen naar:
Redactie dichtRbij /
Magazine

U leest de oplossing van boven naar beneden.

p/a Tom de Boer
de Fintsjes 27
9221TS ROTTEVALLE

Onder de goede oplossingen wordt een boekenbon
van € 15 verloot.

of via email:
tom.boer@wxs.nl

Succes!

De winnaar van de vorige
puzzel is:
Wobbe Jansma - Drachten

m. h. g.
T. d. B.
Lanen State is onderdeel van Friese Staten
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Vragen over zorg?
Advies nodig?
Bel gratis het
Informatie– en Adviescentrum
van ZuidOostZorg

0800 - 571 71 71

Bij ons kunt u terecht voor:


Dagbesteding



Huishoudelijke hulp



Verzorging en
verpleging



Thuiszorg



Wonen met zorg

Maar ook voor:

Onze vriendelijke en
professionele
zorgadviseurs staan
u graag te woord.



Zorgadvies



Behandeling



Revalidatie



Tijdelijk verblijf



Huisartsenbedden

Wij bieden onze diensten in
de volgende gemeenten:

ZuidOostZorg



Opsterland



Smallingerland



Ooststellingwerf



Dongeradeel

Burgemeester Wuiteweg 140

www.zuidoostzorg.nl

9203 KP Drachten

info@zuidoostzorg.nl

