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Open 
voor 

elkaar

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

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

Wooncomplex De Lauwers
Lauwers 16 Drachten

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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COLOFON
Ouderenbonden:

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

 

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

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 Warrenhove, Rispinge, 
Bewegingscentrum Drachten, Fitaal 
Sportlaan, Rottevalle en Ureterp.
Flats met centrale brievenbussen, huis aan 
huis waar leden van de bezorggroep wonen.

AAN DE LEZER

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.

Dat er veel gebeurt, en alles anders wordt, dat is ons toch ook wel opgevallen. Hele bladen en kranten 
kun je er mee vullen. Het klimaat gaat over nat en droog, al jaren, net als het scheren. Tachtig jaar 
geleden vonden de heren het welletjes, dat natte scheren, dat gedoe met kwast en scheermes. Elektrisch 
moest het worden, en die ragfijne mesjes noemt men beitels. Honderden miljoenen Philishaves zijn 
gemaakt, dat alleen al is een geschiedenisboek waard. Het is er, prachtig, maar niet in een miljoenen 
oplage. En toen had je ene meneer Ford, die een loods in gebruik kreeg van iemand die vanuit Ureterp 
met zijn ouders naar de VS emigreerde. In die loods heeft Ford de eerste automotor ontwikkeld. Dat 
bracht wat CO2 teweeg, maar dat doet de stroom ook waar auto’s nu op rijden. Je hoort ze niet, dat is 
toch een voordeel.

Je hoort ze niet, zo min als een rolstoel. Bewust niet elektrisch, waartoe Jancinta Andringa levenslang 
veroordeeld is door de val van een paard. Op handkracht je verplaatsen door Drachten. Trottoirbanden, 
draaideuren, wat niet al. Men is vindingrijk in het ontwerpen van handicaps voor gehandicapten. 
Comfort is er voor een kattenpension en er zijn sneeuwhonden die veel verdragen, maar geen hittegolf. 

Oud worden, oud zijn, het heeft overal de aandacht, vervoer, maaltijden, uitjes, en het biljarten in 
Drachten. Lees erover en zie dat het geen spel is, maar een serieuze zaak. Er komt wat bij kijken. En 
de herinneringen van wie op leeftijd raakt. Lees bij Pake hoe handel werd gedreven tussen Friezen en 
Groningers. Ze begrepen elkaar, of liever ze hadden elkaar door. Nu gaan zorgaanbieders samenwerken 
onder de naam PlusPunt . En ook in Drachten vallen druppels uit de lintjesregen, en heel verdiend. Daar is 
geen leeftijdsgrens aan verbonden.  Namens de redactie wens ik u veel leesplezier 

Hommo Hof
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programma
Bert Visscher

De Partizanen

R&B Oldskool party

Scapino Ballet Rotterdam

The Stones vs 
The Beatles battle

Daniël Arends 

Bram van der Vlugt

Johan Derksen presents

ABBA Gold

Lisa Loïs

Toneelgroep Jan Vos & NNT

Brigitte Kaandorp

Ruimtevlucht 8+

Hij wordt vanzelf moe

met John Williams

Holland & Le Chat Noir

Meer van hetzelfde (deel 1)

The Sound of The Blues & Americana

Vogel

Ultimate Tribute Concert

Sings Adele

GAS

Eh…

Het Houten Huis & Holland Opera

PREMIÈRE

se
p
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kt

19 SEPDO

20 SEPVR

26 SEPDO

27 SEPVR

27 SEPVR

4 OKTVR

9 OKTWO

10 OKTDO

11 OKTVR

12 OKTZA

17 OKTDO

17 OKTDO

18 OKTVR

27 OKTZO

31 OKTDO

Leven an sich
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In Nederland ontvangt één op de honderd 
55-plussers langdurige zorg vanwege een ernstige 
psychische aandoening. Het grootste deel van 
deze ouderen woont zelfstandig. Velen van hen 
hebben behoefte aan ontspanning en ontmoeting, 
maar ervaren een hoge drempel om deel te nemen 
aan reguliere ouderenvoorzieningen. Zij voelen 
zich soms buitengesloten en krijgen daardoor het 
gevoel dat ze geen volwaardig onderdeel meer zijn 
van de samenleving.

Drie zorgaanbieders in de regio Drachten 
(ZuidOostZorg, MindUp en Van Andel 
Ouderenpsychiatrie) hebben daarom hun krachten 
gebundeld. Het resultaat: een nieuwe vorm van 
dagbesteding, speciaal ontwikkeld voor ouderen 
met psychiatrische uitdagingen. De naam: 
PlusPunt. PlusPunt biedt een aanbod op maat, 
gericht op contact en plezierige activiteiten, 
bijvoorbeeld op het gebied van bewegen, muziek 
maken of koken.

De naam, PlusPunt, is bedacht om een positieve 
benadering te geven aan de soms moeilijke 

PLUSPUNT: DAGBESTEDING VOOR OUDEREN 
MET PSYCHIATRISCHE UITDAGINGEN.

We worden steeds ouder. En we worden steeds gezonder oud. Meer dan 
vroeger genieten we op onze oude dag van vrije tijd, kleinkinderen en het 
uitoefenen van onze hobby’s. Van zo veel mogelijk proberen te sporten 
om gezond te blijven. Omdat dat leuk is, want vaak ontmoet je daar weer 
andere (soms zelfs nieuwe!) mensen. Voor sommige ouderen, echter, is dit 
allemaal niet zo vanzelfsprekend. 

uitdagingen waar mensen met psychiatrische 
problemen mee te maken hebben. Inez Overwijk, 
Beleidsadviseur WMO bij ZuidOostZorg 
en projectcoördinator van PlusPunt: “Met 
PlusPunt is er nu in Drachten een plek waar 
ouderen met psychiatrische uitdagingen elkaar 
kunnen ontmoeten. Hier kunnen ze samen een 
ontspannen, zinvolle tijd beleven. Wat dan precies 
zinvol is, dat is heel persoonlijk. De bezoekers 
worden daarom uitgenodigd om daarin zelf het 
voortouw te nemen, maar er zijn begeleiders 
en vrijwilligers aanwezig die ze daarbij 
ondersteunen. We richten ons echt op de sterke 
kanten en krachten van de bezoekers”. 

Greta Roskam, projectcoördinator vanuit MindUp: 
“Bij PlusPunt staat niet de diagnose centraal, of 
de psychiatrische uitdaging die iemand heeft. We 
richten ons juist op de  behoefte aan contacten 
en activiteiten.” Bezoekers worden gestimuleerd 
om gebruik te maken van hun mogelijkheden, in 
plaats van afgeremd te worden door beperkingen. 
Ook ontmoeting is daarbij erg belangrijk. “Naast 
de activiteiten is er altijd voldoende gelegenheid 
om elkaar te leren kennen en belevenissen uit te 
wisselen”, zegt Roskam. 

PlusPunt, speciaal voor ouderen met 
psychiatrische uitdagingen, is gevestigd in het 
Túnhús van Neibertilla, in Drachten. Een eigen 
modern ingerichte, lichte plek.  De dagbesteding is 
iedere woensdag en vrijdag geopend van 11.00 tot 
16.00 uur. 

Woont u zelfstandig, maar heeft u soms moeite 
om de dag door te komen? Heeft u behoefte 
aan gezelligheid, ontspanning en ontmoeting, 
maar voelt u zich vaak juist eenzaam? Of kent u 
misschien iemand die psychiatrische problemen 
heeft en baat kan hebben bij meer sociaal contact? 
Wacht dan niet langer en zet de stap naar 
PlusPunt! U kunt contact opnemen met Sjoerdtsje 
de Vries, activiteitenbegeleider, via 06-31769460 of 
per e-mail: sjoerdtsje.de.vries@mind-up.nl. 
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Dan maar een nat scheer uitvinding, geïnspireerd 
door mitrailleurs uit de oorlog. Het wordt een 
succes, hij start een bedrijf in 1926 en verkoopt 
naam en rechten in 1928. Hij richt zich op het 
electrisch scheren, een oscillerend scheerapparaat 
met ingebouwde motor, dat hij verkoopt onder de 
naam colonel Schick. Hij gaat zelf de huizen langs 
om zijn product te demonstreren en verkoopt 
3000 stuks in het eerste jaar. In  1932 verkoopt hij 
10.000 apparaten en begint reclame te maken. 
Eerst succes oogsten en dan reclame maken, zo 
ging dat toen. 

Dit is het begin van de geschiedenis van de 
Philishave, electrisch scheer apparaat  van Philips, 
een geschiedenis van 80 jaar. Een verhaal dat 
is op geschreven door Bram Porrey, na 40 jaar 
dienstverband bij Philips, en 25 jaar pensioen. Men 
voorspelt veel verandering maar een terugblik 
liegt er ook niet om. Philips, je krijgt het gevoel 
dat je daar geen mens kunt tegenkomen zonder 
dat hier of daar wat octrooien op zijn of haar 
naam staan. Dozijnen en nog eens dozijnen aan 
apparaten, genummerd of met namen - eitje 
bijvoorbeeld - met motortjes die wel eens iets te 

SCHEREN, MAAR DROOG.
Colonel Jacob Schick, militair van beroep, verliet in 1919 het leger met maar één doel: de mensheid 
verlossen uit de ellende van het nat scheren. Met droog scheren kun je wel 120 jaar oud worden, dacht 
hij. Hij ontwerpt iets ingewikkelds waarvoor geen producent te vinden was die het op de markt wil 
brengen. 

maken kunnen hebben met fietsdynamo’s. Er zijn 
toppers, mijlpalen, en blunders, en aldoende leert 
men. A. Thomann haalt een paar exemplaren uit 
de VS, maar glijdt uit op het station van Dresden, 
en komt aldus in contact met een huidarts: hoe 
krijg je de baard eraf en hou je de huid heel. Wat 
er allemaal goed gaat en wat niet. Uitvinders, 
namen, details, jaartallen, alles ligt vast. Bram kan 
er met droge humor over praten. 

En dat bij een Philips waar ze vrijwel alles maken, 
met snoer of zonder snoer, plus hier en daar 
een gloeilamp. Zo komt Jan splinter door de 
winter. En niet alleen in Eindhoven, er is geen 
klimaat zo gek of zo ver of Philips heeft er wel 
een optrekje staan om iets nuttigs te maken. Een 
wereldwijde management-bijeenkomst komt 
neer op een interne migratie. De variëteit aan 
producten is enorm en dat komt binnen zo’n 
conglomeraat goed tot uitdrukking. En zeker ook 
de rivaliteit: wie heeft de productie in stijgende 
lijn, wie haalt de meeste winst uit wat hij maakt. 
Allicht is er wel beïnvloeding over en weer, van 
kruisbestuiving is nauwelijks sprake. Er zijn 
ervaren senioren en jonge medewerkers, maar 

Bram Porrey

De productie in het VVV gebouw 
Drachten. 1950-1951. 

Copyright Philips.
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nieuwelingen zijn huiverig gehinderd te worden 
door belemmeringen uit het verleden. Er is een 
zeker risico te kijken naar wat was, te worden 
afgeschrikt wat toen niet lukte, maar er is toch 
ook een positieve houding jegens wat nu wel kan 
lukken. De ervaren collega die zegt: dat hebben we 
allang gedaan. Ideeën uit het verleden kunnen van 
nut zijn zolang mensen er mee werken. Maar twee 
maal de fout ingaan op kosten van het bedrijf 
kan niet de bedoeling zijn. Het zijn nog altijd de 
mensen die bepalen in welke mate de vooruitgang 
wordt aangewend. 

De man die zich electrisch scheerde, wàs iemand. 
Het had status. Zo verging het ook de afdeling die 
die scheerapparaten ontwierp en fabriceerde. Je 
hoorde er bij, stond een tikje hoger op de ladder. 
De productie was indrukwekkend,  zo’n 1000 per 
week. Hoeveel scheerapparaten er in totaal zijn 
gemaakt en verkocht valt moeilijk te zeggen. Hoe 
zo moeilijk? Kunnen ze daar dan niet tellen? De 
onzekerheid zit hier in: in sommige, verre landen, 
werden scheerapparaten exact nagemaakt, soms 
met de naam Philips erop, en soms ook niet. Die 
vervalsingen werden door Philips niet meegeteld. 
In ieder geval staat vast dat 10 jaar geleden al  
meer dan 500 miljoen echte, originele Philips 
shavers waren verkocht.

In Eindhoven moest men uitbreiden maar dat 
was niet mogelijk door gebrek aan personeel. 
Dan maar ver buiten Eindhoven en dan niet 
alleen voor scheerapparaten maar ook voor 
nieuwe huishoudelijke apparaten. De overheid 
stimuleerde drie gebieden: Zuid Limburg, 
Oost Groningen en Friese Wouden. Gebleken 
is dat meisjes goed zijn in fijn mechanisch 

werk. Vooral de Friese Wouden scoorden heel 
goed. Heerenveen viel af wegens gebrek aan 
medewerking van de plaatselijke overheid. De 
CdK in Friesland, mr Linthorst Homan, zette 
zich persoonlijk in om Philips binnen te halen. 
Het werd Drachten. Goede contacten  met de 
Philips top, enthousiast gemeentebestuur en een 
uitstekend ondernemersklimaat. Ruimte genoeg 
voor een vestiging met 500-1000 medewerkers, 
vooral meisjes uit de omgeving. De Friezen staan 
bekend om hun betrouwbaarheid en aanleg 
voor kwaliteitswerk. Drachten telde toen 10.000 
inwoners. Aan de Oliemolenstraat is in 1949 
en industrie flat geopend voor  kleinschalig 
ondernemen. (ook bekend als matrassenfabriek 
of gebouw Sluis). Koningin en prins kwamen 
op bezoek. Voor die gelegenheid werd een 
tentoonstelling “Van Veenkolonie tot Industrie” 
georganiseerd.  In een tent van 1200 Mop het 
terrein van de latere Lawei.  De prins zou bij Philips 
in Eindhoven een goed woordje voor Drachten 
doen. 
In 1950 komt Drachten met een voorstel: Philips 
koopt een industrieterrein van 5 hectare aan 
de Oliemolenstraat voor 75000 gulden. Philips 
mag starten in een houten gebouw van de VVV, 
in gebruik voor sport en andere evenementen. 
Als de proef mislukt zal de gemeente de 
nieuwbouw houden als verenigingsgebouw en 
theater. Gaat Philips door dan is het geschikt 
voor multifunctionele personeelskantine. De 
voorwaarden zijn zonder risico en zo gunstig 
dat Philips niet kan weigeren. Een VVV schuur 

Introductie model Philishave 
‘cigaar’. Inzet mesje met 
3 beitels in 1939.

Speciale modellen voor dames uit 1950 en 1960
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van 450 M2 wordt aangepast en voorzien van 
sanitair en 2 grote potkachels. Het ligt naast 
een voetbalveld aan de Burg. Wuiteweg, bij de 
huidige Lawei gesloopt in 1967. In 1950 begint hier 
de assemblage met 10 vrouwen, met nog eens 
9 een dag later, en 4 mannen.  Uitbreiding werd 
gevonden in de naast gelegen auto werkplaats 
van Kielstra. De gemeente legt in 1 dag een 
verbinding tussen de gebouwen aan. 
Philips verwacht dat er uiteindelijk voor 750 
mensen werk zal zijn, van wie 300 à 400 meisjes.
Het gaat snel, de bouw van het industriecomplex, 
de ontwikkelingsafdeling en het 
personeelsbestand. In 1954 werken er 1000 
medewerkers/medewerksters, in 1955 waren 
er 10 miljoen scheerapparaten verkocht, en dat 
gaat zo maar door. In 1958 vormt Philishave 6% 
van de Philips omzet, en 12% van de winst. Sinds 
1958 zijn ieder jaar de verkopen verdubbeld. Het 
motto was dat iedereen die een paar schoenen 

betalen kon ook een Philishave kon kopen. 
Later werden schoenen vervangen door een TV 
toestel. De schroom bij vrouwen te werken in 
een fabriek moest worden overwonnen. Fabriek 
werd montage atelier. De directeur noemde de 
meisjes monteuses, en zij noemden hem ûs Heit. 
De sociale begeleiding is uitstekend, veel verloop, 
onder andere door huwelijk. Sommigen nemen 
ontslag omdat het op de boerderij te druk is, en in 
de herfst komen ze weer terug. Brabanders komen 
werken in Friesland, ze moeten ontdekken dat 
hun Brabantse paradijs een filiaal in het Noorden 
heeft.  Sommigen aarden niet, vooral taalkundig 
niet en willen weer terug. 
Het is nogal wat, zo’n Brabantse invasie in 
Drachten. De woningbouw groeit, er komt een 
Air-strip in 1961, met havenmeester Jacob Bijlsma, 
chauffeur van de Philips directie. Er komt een 
openbare bibliotheek in 1973, het centrum wordt 
ingrijpend veranderd, de Drachtster vaart gaat 
dicht, - wat niet de schuld van Philips is! Er komen 
veel buitenlandse bezoekers, veel congressen, 
de middenstand verandert wel iets van karakter, 
maar de oude, gerenommeerde zaken weten zich 
te handhaven. 
Drachten wordt minder Fries, wellicht meer qua 
taal dan qua karakter, maar of Brabanders minder 
Brabants worden, daar hebben we Bram, een 
Hugenoot met Friese genen, niet over gehoord. 
Een schitterende, zeer verzorgde uitgave van de 
Philips story kent ook een versie in het Engels. 
Dat wel. 

Tekst: Hommo Hof

Veel van dit verhaal is ontleend aan een 
lezing die Bram Porrey  heeft gehouden 
in de Warrenhove. In die lezing is ook 
aandacht besteed aan verloving en 
huwelijk tussen Philips en Drachten. - 
Bram kan erover meepraten. Hij speelde 
nogal een rol in de geschiedenis van 
Philips DAP. Hij was erbij, en hij schreef 
het op. Een niet te onderdrukken drang 
naar volledigheid: 

Philips medewerker 1954 - 1994 in 
Eindhoven, Drachten en Groningen.
1954 - 1957 Technisch Commercieel 
Hoorapparaten & Personal Care.
1957 - 1964 TC manager Grote & Kleine 
Huishoudelijke apparaten.

1964 - 1994 Commercieel Manager voor 
scheerapparaten.
1993 - 2019 Oprichter en medewerker 
Philishave Historisch Archief Drachten.
1994 - 2007 Reconstructie van de 
Philishave geschiedenis als privé project.

En dit alles in een roerige eeuw Philips. 
Zie maar, en dat zijn nog maar een 
paar mijlpalen: 
1930  Start verkoop electrisch 
scheerapparaat door Jacob Schick, USA
1935 verkoop bakelieten 
scheermeshouder met Philips merk 
“Philite”
1939 Hr. Thomann maakt 
marketing plannen voor de verkoop 

scheerapparaten door Philips.
1937-1939 Uitvinding en constructie 
Philips roterend scheersysteem 
‘Alexandre Horowitz’ en Lex van Dam.
1939 introductie “sigaar” enkelkop. 
Registratie PhiliShave merk.
1947 ‘ staalbaard model’. 
1948 enkelkop  ‘eitje ‘. 
1950  op 13 novembert  start 
proefproductie in VVV gebouw 
Drachten.
1951  op 8 mei opening eerste 
productiehal op Philips terrein (later 
kantine).
Voor wie meer wil weten, kan contact 
opnemen met: Bram Porrey in Roden. 
Email: bporrey@kpnplanet.nl

Model ‘eitje’ waarmee 1951 de 
productie in Drachten begon.
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PAKE’S PRAKKESAASJES
Zij-die-mijn-Zorgen-deelt liet mij trots de 
oplossing van een puzzel zien die in de week-end 
bijlage van een dagblad stond. ‘Goed dreech’ zei 
ze ‘mar ik bin der út’
 
Ik las : De aannemer heeft smeergeld betaald 
om de opdracht te krijgen. Terwijl ik haar 
complimenteerde schoot mij te binnen dat ik jaren 
geleden eens een smeergeld gesprek met wijlen 
mijn goede vriend Johan Kuipers heb gehad.. Dat 
was in de tijd van Prins Bernhard en de Lockhead 
affaire. 
‘Snap jij’. zei ik toen, ‘dat iemand die al zoveel 
geld heeft zich nog illegaal een paar ton laat toe 
schuiven om er iets door te krijgen’.
‘Ach’, zei Johan, ‘er staat in het grote boek 
geschreven : niets menselijks is ons allen vreemd.  
Zulke duistere zaakjes vind je in alle lagen van de 
bevolking. Mijn grootvader, een Johan Kuipers, 
ik ben naar de man vernoemd, was timmerman 
en wagenmaker in Surhuisterveen. Op een dag 
moest er een nieuwe lijkwagen komen want de 
bestaande had allerlei ouderdoms problemen. 
Maar het geld stroomde in het dorp ook niet door 
de straten, dus werd er gekeken of er ergens een 
goede tweedehandse te koop was. En ja, boven in 
de provincie Groningen werd eentje aangeboden. 
Weet niet meer in welk dorp maar wel dat het 
heen en weer een volle dag lopen was  Het 
bestuur van de begrafenisvereniging ging er heen 
en Pake werd mee gevraagd als deskundige. Want 
hij was ten slotte meester wagenmaker. 
 

’s Middags stond de hele commissie rond de 
wagen en schrok zich een hoedje van de prijs. 
Nogal pittig vonden de mannen en ja, toen was de 
beurt aan Pake. 
 ‘Wat sizze jo derfan Kupers ?’  Pake klopte eens 
tegen de wielen, keek of er ook houtworm te 
bespeuren was, keek of de aanspanning deugde, 
keek het kringetje van zijn opdrachtgevers eens 
rond en zei ‘dat it wol in kreas weintsje wie mar 
dat de priis him wol wat oan de hege kant like’. 
‘Maar man’ zei de Groninger verkoper  ‘et is toch 
een kopien veur zo’n kwaliteits wagen. Moe’j  der 
es onder kieken, hoe solide dat ikenhout is. Het 
is echt niet te duur en je kiender zull’n der nog 
plezier van hebb’n.’  Hij drong er sterk op aan 
dat Pake ook de onderkant van de wagen zou 
inspecteren. En na wat heen en weer gepraat ging 
Pake door de knieën om de onderkant van het 
koopje te beoordelen. Inderdaad, hij constateerde 
solide eikenhout en daar stond met grote 
krijtletters op geschreven : Voor U vijf en twintig 
gulden.  En dat was in die tijd een kapitaal bedrag’. 
Dus lear hjir no mar fan Roel’ zei Johan ‘Smarjild 
is fan alle tiden en komt yn alle geledingen fan de 
maatskippy foar’.
 
Nou, dat geloofde ik graag maar ik was vooral 
nieuwsgierig hoe het afgelopen was. 
‘Simpel’ zei Johan, ‘Pake was een eerlijk en 
rechtschapen man. Hij heeft die Groninger even 
recht in de ogen gekeken, niets gezegd, en het 
bestuur van de begrafenisvereniging eerlijk 
verteld dat de prijs voor de lijkwagen heel redelijk 
was ‘Kinst grutsk wêze op sa’n Pake’zei ik. ‘Ja’ zei 
Johan ‘ik leau dat er fan dy fiif en tweintich gûne 
in pear geiten kocht hat’.

Roel Oostra
 
mijn Pakepraatjes vindt u op onze site dichtRbij
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Hoe werkt EPTE?
Redmer Bijlsma van Fysio Bakker legt uit: “Het 
is eigenlijk een combinatie tussen echografie, 
dry needling en shockwave therapie. Tijdens een 
EPTE behandeling zal een gecertificeerde EPTE 
fysiotherapeut van Fysio Bakker gebruik maken 
van echografie. Wanneer een ontsteking of 
overbelaste spier of pees met de echo is gevonden 
wordt een dunne naald ingebracht. Deze naald is 
vergelijkbaar met de naald die wordt gebruikt bij 
de behandeling dry needling. De ingebrachte naald 
zal, net als bij shockwave therapie, stroom geleiden 
die het ontstoken of overbelaste gebied precies 
aanpakt. Omdat de echo de mogelijkheid geeft 
om precies de juiste plek aan te raken is EPTE een 
zeer nauwkeurige en rechtstreekse behandeling 
van de zere plek. Door de nauwkeurigheid zijn de 
resultaten altijd zeer positief.”

De behandeling
Redmer vervolgt zijn verhaal: “De behandeling is zo 
effectief omdat het weefsel dat wordt aangeprikt 
door de naald zeer lokaal een hoge PH waarde 

ontwikkelt. Hierdoor verbetert de bloedcirculatie 
en worden omringende cellen aangezet tot het 
aanmaken van het groeihormoon. Deze stimuleert 
het lichaamseigen herstelvermogen direct op 
de plek die pijnlijk is. De behandeling zelf is 
doorgaans niet pijnlijk. De naald is zeer dun en 
gaat rechtstreekst naar de spier of pees waar u last 
van heeft. Vaak voelt u wel wanneer de naald door 
de huid gaat of het pijnlijke gebied onderhuids 
aangeraakt wordt. Dit is een licht onaangenaam 
gevoel wat snel verdwijnt “

Redmer legt in de moderne praktijk verder uit dat 
niet alleen de klacht wordt aangepakt, maar ook 
de onderliggend oorzaak. Dit kan bijvoorbeeld in 
een verkeerde werkhouding zitten. Ook hiermee 
gaan ze van Fysio Bakker dan aan de slag. 

Wilt u meer weten ? Neemt u contact op met 
Fysio Bakker met vestigingen in Damwoude, 
Veenwouden, Surhuisterveen en Drachten. Locatie 
Drachten is te bereiken onder telefoonnummer 
0512-358230 of per mail info@fysiobakker.nl 

EPTE

Bij Fysio Bakker kunt u ook terecht voor EPTE therapie. Het staat voor Percutane Electrolyse Therapie. 
Deze relatief nieuwe behandelmethode is een innovatieve en nieuwe manier om spier- en peesklachten 
aan te pakken.
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Dat bleek mee te vallen, een fraai pension voor 
katten, wier baasjes elders pension zochten. Nu 
bestiert ze een florerend kattenpension in Nij 
Beets: Onderdak, verzorging, trimmen voor hond 
en kat en katten gedragstherapie. We praten met 
Ellen Sjaarda. Ze runt in haar eentje een pension
met ruimte voor 55 katten en een trimsalon 
voor hond en kat. Het pension bestaat uit 
verschillende afdelingen, die allemaal een binnen 
en buitenverblijf hebben. ‘s Winters allemaal 
verwarmd en voor iedere kat een plekje waar 
ze lekker kunnen liggen. Voor wat hand en 
spandiensten geholpen door haar ouders waarbij 
haar vader ons op het hart drukt de naam Sjaarda 
goed te spellen. Het is de oudste familienaam in 
Friesland. De eeuwenoude Sjaardahoeve is er nog 
steeds.

Ellen heeft nog een hobby, en dat zijn haar 
honden. Een alaska Malamute (sledehond) en 
een Tamaskan (wolfhond). Wat is er anders aan 
een sledehond dan aan andere hondenrassen. 
Ze verdragen kou, zijn er op gebouwd. Zij alleen 
konden in de barre kou van Alaska een reddend 

KAT EN HOND
Nog voor tot haar doorgedrongen was dat er mensen zijn, voelde ze al dat 
ze wilde omgaan met dieren. Dieren, dat waren haar vrienden. Haar ouders 
hadden het beste met haar voor, allicht, maar geen beesten. Hoe kun je daar 
nu een bestaan mee op bouwen. 

serum brengen naar een gebied waar redden 
onontbeerlijk was. Er is veel zorg voor nodig 
om voor elkaar te krijgen dat ze een hittegolf 
overleven.
De Tamaskan is een ras in ontwikkeling, dat 
qua uiterlijk doet denken aan de wolf maar qua 
karakter echt ‘honds’ is. Het zijn prachtige dieren, 
maar je moet wel enig vertrouwen hebben in de 
lijn waarmee je ze in de buurt houdt. Het zijn geen 
standaard huishonden, ze moeten veel beweging 
hebben en kunnen niet altijd goed alleen blijven. 
Het zijn roedeldieren, leven in groepen waarin één 
de baas is.
Katten zijn individuen, autonoom, kunnen heel 
gezellig zijn, leven ook wel wat in groepen
maar het venijn wanneer ze belaagd worden is 
indrukwekkend. De katten in het pension
leven vaak in groepjes van zo’n 10 à 15 dieren. De 
katten die dat niet kunnen met soortgenoten 
wonen apart.

Voor alle katten in het pension geldt dat ze zich op 
hun gemak moeten voelen en de baasjes daardoor 
met een gerust hart op vakantie kunnen gaan. Zij 
wel.

Tekst: Hommo Hof
Foto’s: Gerard Boersen
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In 1919, 100 jaar geleden, overleed Domela Nieuwenhuis. In deze tentoon-
stelling aandacht voor de Opsterlandse tijdgenoten van Ferdinand Domela 
Nieuwenhuis: Rindert van Zinderen Bakker, Geert Lourens van der Zwaag,  
Vitus Bruinsma, Frederike van Uildriks en Tjepke Nawijn. En over de 
personen die later zijn spoor volgden: Wolter Postma, Jarig vd Wielen,  
Gerrit Roorda, Roelof de Wilde, Piet Dijkstra en Symen Brinksma. 

Sommige namen komen we nu nog tegen als straatnamen, zoals  
de Tjepke Nawijnstraat in Nij Beets, de Rindert van Zinderen Bakker- 
strjitte en Jan Eisengastrjitte in Gorredijk en de Siemen Brinksmaweg in 
Jubbega.  
Mensen die in verzet kwamen tegen de verplichte winkelnering, 
tegen de kinderarbeid, de lage lonen, geen loon bij ziekte, de lange 
werkdagen en de slechte woonomstandigheden.  

Met o.a. foto’s, kranten, vaandels en de in boekvorm uitgegeven  
memoires van Van Zinderen Bakker geeft de tentoonstelling een prachtig 
tijdsbeeld van een groep mensen in Opsterland die er al vroeg van  
overtuigd waren dat de samenleving moest veranderen. 
 

21 september:  
boekpresentatie door Ron Blom: ‘In het 

spoor van Domela Nieuwenhuis’. 

16 oktober:  
Lezing door Myriam Everard over de 

zussen Cohen uit Gorredijk die in 
Amsterdam een vooraanstaande rol 

hebben gespeeld in de Vrije Vrouwen-
vereeniging van Wilhelmina Drucker. 

 

                                                                                                                          
Openingstijden: 
di – vr: 11 – 17                                                                                                                                          
za – zo: 13 – 17                                                                                                                                          
Museum Opsterlân 
Hoofdstraat 59                                                                                                                                           
8401BW Gorredijk                                                                                                                       
www.museumopsterlan.nl 
T: 0513 46 2930 
E: info@museumopsterlan.nl 
W: museumopsterlan.nl 
 

 

                               

          Service Apotheek Ongena B.V.
T.W.H. Hart , W. den Hoedt, A.J.T.M. Daalder–Jenniskens, apothekers

Noordkade 16  - 9203 CC Drachten
tel 0512-512363 fax 533075

E-mail : apotheekongena@ezorg.nl  Internet : www.apotheekongena.nl

ServiLocker
6 dagen per week uw medicatie afhalen uit

onze ’ServiLocker’ in de Albert Heijn Kiryat Onoplein te Drachten

De ServiLocker is een zelfbedieningsafhaalsysteem waarmee uw 
medicatie veilig en eenvoudig door uzelf kan worden afgehaald. 
Afhalen kan nu ook via de ServiLocker in de Albert Heijn, Kiryat 
Onoplein te Drachten.

Wat moet u daar voor doen?
Als u gebruik wilt maken van onze ‘ServiLocker’ in de Albert 
Heijn, Kiryat Onoplein te Drachten, kunt u zich inschrijven bij onze 
apotheek. U ontvangt per plaatsing een email/SMS van ons, met 
daarin telkens een unieke afhaalcode. Met deze afhaalcode kunt u 
uw geneesmiddelen zelf afhalen uit de ServiLocker zonder dat u in 
de rij hoeft te staan.

Wat kan er niet in de ServiLocker?
• Geneesmiddelen die in de koelkast bewaard moeten worden.
• Grote verpakkingen, zoals medische hulpmiddelen.
• Geneesmiddelen die u voor de eerste of tweede keer gebruikt.

Hoe werkt onze ServiLocker?

1. Inschrijven
U vult uw gegevens in op het inschrijfformulier en u tekent voor 
akkoord voor de gebruikersovereenkomst en voor automatische 
incasso van geneesmiddelen die wij niet rechtstreeks voor u kunnen 
declareren bij uw zorgverzekeraar. Het aanmeldformulier kunt u 
invullen en ondertekend inleveren bij Apotheek Ongena of bij de 
servicebalie Albert Heijn of antwoordnummer 1513, 
9200 WB Drachten.

2. Geneesmiddelen klaarzetten
Zodra wij uw (herhaal-) recept hebben verwerkt, plaatsen wij de 
geneesmiddelen in de ServiLocker.

3. Email/SMS
U ontvangt per plaatsing een email/SMS van ons, met daarin telkens 
een unieke afhaalcode. Met deze afhaalcode en de dag en maand 
van uw verjaardag kunt u uw geneesmiddelen zelf afhalen uit de 
ServiLocker.

4. Geneesmiddelen ophalen uit de ServiLocker
Volg de instructies op het scherm van de ServiLocker. Zorg dat u uw 
afhaalcode bij de hand hebt. Let op: u kunt maar één keer het kluisje 
openen met de gegeven afhaalcode, zorg er dus voor dat u al uw 
geneesmiddelen uit de ServiLocker pakt.
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Drachten | Smallingerland

Vanaf 8 oktober start de bibliotheek met een 
wekelijks formulierenspreekuur. Formulieren of 
brieven kunnen best ingewikkeld zijn. Soms is 
het u misschien niet duidelijk wat u moet doen. 
Of weet u niet waar en hoe te beginnen? Wat is 
het dan mooi dat er mensen zijn die u er graag bij 
helpen!

Voor veel zaken moet je tegenwoordig een 
formulier invullen. Denk aan het aanvragen 
van een traplift, rollator of huishoudelijke hulp. 
Maar ook brieven van organisaties of bijsluiters 
van medicijnen kunnen lastig zijn. U kunt voor 
al uw vragen terecht bij de vrijwilligers van het 
formulierenspreekuur. Neem uw formulier, brief of 
bijsluiter mee en dan kijken we er samen naar.
Praktische informatie Het formulierenspreekuur 
vindt vanaf 8 oktober iedere dinsdag plaats van 
14.00 - 16.00 uur in de bibliotheek van Drachten. 
U kunt zo binnenlopen. Er zijn geen kosten aan 
verbonden.

REGEL ZELF OVERHEIDSZAKEN VIA INTERNET
Bij de overheid kun je steeds meer digitaal 
regelen. Zoals een afspraak maken bij de 
gemeente, werk zoeken bij het UWV of je huur- en 

NIEUW: 
WEKELIJKS FORMULIERENSPREEKUUR

zorgtoeslag aanvragen. Dat is handig, maar veel 
mensen vinden het ook moeilijk.
Cursus: Leer werken met DigiD De bibliotheek 
biedt een gratis cursus aan waarin u leert werken 
met de websites van de overheid. Ook leert u een 
DigiD aanvragen en gebruiken. Tijdens de cursus 
werkt u op een computer in de bibliotheek. Er 
start een cursus op 14 oktober en op 11 november. 
Tijdstip: 14.00 - 16.00 uur. Heeft u interesse? 
Neem dan contact op met onze klantenservice 
via telefoonnummer 0512 - 512 680. Of stuur een 
e-mail naar Birgit Wienert via 
bwienert@bibliotheekdrachten.nl.

INFORMATIEMIDDAG OVER VEILIG 
INTERNETBANKIEREN
Bent u al aan het thuisbankieren op de computer 
of wilt u dit graag doen? Veel mensen regelen 
hun bankzaken tegenwoordig via internet. 
Tijdens de informatiemiddag komt u meer te 
weten over verschillende soorten fraudes en wat 
u er zelf tegen kunt doen. De bijeenkomst wordt 
verzorgd door de Rabobank Drachten Noordoost 
Friesland. Aanmelden voor deze middag kan 
via de klantenservice van de bibliotheek, 
telefoonnummer 0512 - 512 680. Woensdag 30 
oktober 14.00 - 16.00 uur Bibliotheek Drachten
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Van museum Opsterlân in Gorredijk ontvingen 
we een leuk verhaal over iemand uit Ureterp. 
Het betreft Sybren Folkerts Tolsma die ter wereld 

SYBREN FOLKERTS TOLSMA
kwam op 18 februari 1833. Die wereld was: 
Ureterp. Met zijn ouders emigreerde  hij in 1847 
naar Buffalo in de staat New York. Hij stichtte als 
visser een vissersnederzetting in het praktisch 
onbewoonde Cockburn Island, een Canadees 
eilandje in het noorden van Lake Huron. Het dorp 
groeide als Tolsmaville uit tot een plaats met 
meer dan 300 inwoners. Door de economische 
achteruitgang is het in de eerste helft van de 
twintigste eeuw onbewoond geraakt, zodat het nu 
een gost town wordt genoemd.  Sybren woonde 
later in Detroit, waar hij makelaar onroerend goed 
was. Met Henri Ford, niemand minder, raakte 
hij bevriend. Ford was daar komen wonen in 
1891. Deze Ford kreeg van Sybren een werkplaats 
in gebruik, waarin hij zijn eerste automotor 
ontwikkelde. Dit resulteerde later tot zijn eerste 
auto in 1896. In 1903 begon hij zijn autofabriek 
en dat werd, zoals bekend, één van de grootste 
autofabrieken ter wereld. En dat begon in Ureterp.

Tekst: Hommo Hof

Met dank aan museum Opsterlân Gorredijk.
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Zoveel is zeker dat het gezin van IJsbrand 
Dijkstra hoog in de ranglijst staat als het gaat 
om het onderwerp verhuizen. Ze woonden in 
Benningbroek bij Hoorn, in Genemuiden, in 
Emmeloord, in Borne en hebben nu inmiddels 
heel wat jaartjes geleden wortel geschoten in 
Drachten, driehoog, niet minder. Op die manier 
krijg je een aardig inzicht in de vele variëteiten 
waaruit het Nederlandse volk bestaat. Willen ze 
hun kinderen hier opvoeden of toch maar liever 
daar ? Bij al die afwisselingen was er niettemin 
een element van standvastigheid: heel IJsbrands 
werkzame leven speelde zich af bij de Rabobank. 
Hoewel, ook daar veranderingen, en de daaruit 
voortvloeiende vervreemding.

Er mag dan een heel assortiment lintjes bestaan, 
verdiensten blijven gewoon, nu ja, gewoon, 
verdiensten. Het is steeds dezelfde IJsbrand die in 
locaties gespreid over het hele land deed wat zijn 
hart hem ingaf: doen wat mensen nodig hebben. 
Hij bleef contact houden met mensen uit vorige 
woonplaatsen. Ze waren er in grote aantallen 
tijdens de lintjesdag, en we verdenken hem ervan 
dat dat voor hem de grootste verrassing was. 
Contacten met oud collega’s van de bank waren 
minder frequent. Gepensioneerden die nog even 
langs komen om te vertellen hoe het moet, waren 
minder welkom. Wie uit het werkzame leven stapt 
verliest de voeling met wat er zoal verandert, en 
die veranderingen zijn niet bij te benen zo talrijk. 

Veranderingen, daar kan IJsbrand Dijkstra over 
mee praten. Hij is actief op zo ongeveer alle 
maatschappelijke gebieden van de omgeving, en 
wel met name over de ouderen zorg. Het terrein 
is oneindig groot. De wereld verandert, en wij 
mensen moeten maar mee veranderen. Met al 
die nieuwerwetse communicatiemiddelen blijft 
de eenzaamheid een probleem, en de oplossing 
groeit niet naar ons toe. Door de vooruit hollende 
automatisering zien we steeds minder contant 

geld. Zozeer dat zelfs De Nederlandsche Bank 
er zich zorgen over maakt. Er zijn cursussen van 
de stichting Wijzer die mensen wil leren beter 
met de computer om te gaan. Er zijn nog steeds 
ouderenbonden en wellicht moeten ook zij hun 
activiteiten schoeien op een andere leest. Er zijn 
initiatieven te over, Staar, Vier het Leven, noem 
maar op, er gebeurt zoveel, er wordt zoveel 
gedaan, dat het vrijwel geen doen is alles in kaart 
te brengen. Een omvangrijk netwerk is doende 
mensen vertrouwd te maken met alles wat 
digitaal is. Maar voelt iemand  zich minder alleen 
als hij of zij goed overweg kan met zo’n computer? 
Men wil mensen meer in beweging krijgen, er 
naar streven dat we gezonder eten, en het gebruik 
van medicijnen beperken. 

Lintjes heb je in gradaties, het ene is nog belangrijker dan het andere. 
Of de verdiensten gelijke tred houden met het gewicht van het lintje is een 
kwestie die nader onderzoek verdient. In ieder geval heeft Zijne Majesteit 
ruime keuze bij het uitdelen van zijn pluimages. 

EEN DRUPPEL UIT DE  LINTJESREGEN
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IJsbrand zit in een werkgroep met een aantal 
medewerkers van het ziekenhuis Nij Smellinghe, 
huisarts, ambtenaar van de gemeente 
Smallingerland. Men heeft er via een bijeenkomst 
in het gemeentehuis (ongeveer tachtig 
aanwezigen) geïnventariseerd wat er onder de 
bevolking leeft over het onderwerp dementie en 
Alzheimer. Volgens de laatste opgave krijgt één 
op de zeven Nederlanders daar mee te maken. De 
gedane suggesties heeft men in drie werkgroepen 
uitgewerkt en er ligt nu een plan van aanpak hoe 
men de gemeente Smallingerland de dementie-
vriendelijkste gemeente van Friesland kan maken.
Het is een beleidsonderdeel van de gemeente.

Veel gebeurt in Sûnenz, mensen kennen elkaar, 
bouwen netwerken op Alle facetten van het ouder 

worden hebben aandacht. Daar en elders zijn 
maaltijden, voor weinig geld kun je er goed eten. 
Maar wie gaat er in zijn of haar eentje zomaar 
heen? Liever in gezelschap van vriend of vriendin. 
Zoiets van de grond krijgen, dat vergt tijd. Tijd 
die vrijwilligers, gepensioneerden hebben. Of 
liever, zo’n uniek verschijnsel als IJsbrand, een 
man die van alles deel uitmaakt, van alles op de 
hoogte is, en dus een waarde vertegenwoordigt 
tenminste goed voor een bescheiden verzameling 
lintjes. Bescheiden, niet omdat we hem niet meer 
gunnen, maar omdat het bij hem past.
                                                                                                                        
Tekst: Hommo Hof
Foto’s: Gerard Boersen

EEN DRUPPEL UIT DE  LINTJESREGEN
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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
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Column: Rixt Wolters, Sportfysiotherapeut en Yin yoga docente 
bij Fitaal De Sportlaan 
 

 
Bewuster voelen met Yin yoga 
 
Binnen de Chinese filosofie symboliseren Yin en Yang de dualiteit in de wereld om ons 
heen, tegenstellingen die met elkaar interacteren. Deze tegenstellingen kunnen niet 
zonder elkaar bestaan. Yang omvat beweging, verandering, activiteit en het 
vertegenwoordigt het mannelijke. Yin daartegenover verwijst naar stilte, kalmte en 
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.  
 
Yin yoga is in essentie een stille beoefening. Deze vorm van yoga richt de aandacht op 
ontspanning van de spieren en het rekken van het dieper gelegen bindweefsel, daardoor 
ligt de focus op het mobieler maken van onze gewrichten.  
Het is een meditatieve vorm van yoga en geeft ruimte in het lichaam in de ruimste zin 
van het woord. Yin yoga houdingen worden dan ook op een passieve, maar wel 
intensieve manier beoefend en lang aangehouden (tussen 2 en 5 minuten). Op die 
manier wordt eerder het bindweefsel dan de spieren opgerekt en gestimuleerd. Hierdoor 
worden gewrichten beweeglijker en actiever. Dit wederom stimuleert meer opening en 
ruimte in ons lichaam; in het bijzonder rond het gebied van heupen, heiligbeen en de 
gehele rug. 
 
Het effect van Yin yoga-houdingen is een flexibeler, energetisch stabieler, beweeglijker 
en uiteindelijk sterker lichaam. Het beweeglijker maken van bindweefsel zegt iets over 
het bereiken van meer mobiliteit en flexibiliteit in de gewrichten van het lichaam. 
 
Actiever maken van bindweefsel zegt iets over het verbeteren van weerstand en de 
energetische gesteldheid, en indien van toepassing, een sneller herstel na fysieke of 
mentale problemen. Yin yoga is een tegenhanger van het snelle en met talloze prikkels 
gepaard gaande hedendaagse leven. Als je in Yin yoga houdingen langere tijd (ver)blijft, 
kan deze vorm van yoga-beoefening een meditatief en rustgevend effect hebben. 
 
Je kunt Yin yoga beoefenen als balans van elke actieve of dynamische vorm van 
beweging (b.v. een dynamische vorm van yoga). Je kunt het ook beoefenen als balans 
voor een langdurig eenzijdig fysieke belasting en op die manier eventuele gevolgen van 
zware fysieke, psychische en of eenzijdige arbeid compenseren. Yin Yoga heeft alles te 
maken met mindfullness. Het zijn in het moment in je lichaam, de ruimte en je gevoel. 
Omdat je tijdens de yin yoga naar binnen keert, signaleer je beter en sneller 
pijnklachten. Negatieve gedachten kunnen zich letterlijk vastzetten in je lijf. Met yin yoga 
leer je ook dat los te laten. Naast dat het lichaam de ruimte voelt, wordt de geest ook 
lichter 
 
Yin yoga is geschikt voor bijna alle levels; van erg stijf tot super flexibel, van helemaal 
nieuw in yoga tot zeer ervaren. Een belangrijke vaardigheid die je nodig hebt of leert 
ontwikkelen tijdens het beoefenen van deze yogastijl is geduld. Omdat je langdurig in 
een houding verblijft kan deze yogastijl erg saai en passief overkomen. Echter, de yoga 
houdingen kunnen behoorlijk uitdagend zijn, zowel fysiek als mentaal! 
 

COLUMN: 
RIXT WOLTERS, 
SPORTFYSIOTHERAPEUT 
EN YIN YOGA DOCENTE 
BIJ FITAAL DE 
SPORTLAAN

Bij de aandoening etalagebenen (de officiële 
medische benaming is Claudicatio Intermittens) 
wordt niet meteen de link gelegd met een 
hartinfarct of een herseninfarct. Toch is de 
oorzaak van deze aandoening hetzelfde en 
blijkt uit de statistieken dat ongeveer een op de 
vier mensen met etalagebenen binnen vijf jaar 
overlijdt aan een hartinfarct. 

Etalagebenen op zichzelf zijn niet altijd even 
ernstig maar deze slagaderziekte is een sluipend 
proces dat zich ook kan voordoen op andere 
plaatsen dan de benen.
Etalagebenen ontstaan door een probleem met 
de bloedtoevoer naar de beenspieren. Bij het 
bewegen, komen spieren in actie. Spieren hebben 
zuurstof nodig om te kunnen bewegen. Het bloed 
zorgt ervoor dat het zuurstof van de longen naar 
de spier vervoerd wordt. Bij een vernauwing 
of afsluiting van een slagader naar de benen, 
stroomt het bloed minder of zelfs niet meer 
door en daardoor ontstaat kramp in de benen, 
meestal de kuiten. Zodra je stopt met bewegen, 
trekt de pijn weg en na een aantal minuten kun 
je weer verder. Maar na een poosje komt de pijn 
weer terug en herhaalt het proces zich. Mensen 
waarvan de benen tijdens het lopen stram of 
pijnlijk worden, moeten telkens even stilstaan. 

ETALAGEBENEN: EEN ONDERGESCHOVEN KINDJE

Door zichzelf een houding te geven lopen ze 
in een winkelstraat van etalage naar etalage, 
vandaar de naam etalagebenen.
Roken is grootste risicofactor en je kunt familiair 
belast zijn met hart- en vaatziekten waardoor 
de kans op aderverkalking groter is dan bij 
iemand anders. Toch is in de meeste gevallen een 
ongezonde leefstijl de boosdoener. De grootste 
risicofactor bij etalagebenen is roken, op de voet 
gevolgd door diabetes. 

Steeds vaker worden patiënten door de huisarts 
eerst doorverwezen naar de fysiotherapeut voor 
intensieve looptherapie. Hoewel een operatie 
waarbij de bloedvaten met een dotterbehandeling 
verwijd worden, op korte termijn snel resultaat 
kan geven, komen de klachten vaak op een andere 
manier weer terug. Bij de looptraining wordt de 
patiënt niet alleen op het gebied van bewegen 
begeleidt, ook wordt er samen gekeken naar de, 
vaak toch ongezonde, leefstijl en hoe die met wat 
aanpassingen verbeterd kan worden. Deze aanpak 
scheelt de patiënt een operatie met risico’s.
Bij de looptherapie leert de patiënt door de pijn 
heen te lopen. Dat klinkt misschien raar en toch 
heeft het bij deze ziekte een positief effect. Het 
zijn vaak hoofdaders die verstopt zijn. Vergelijk 
het met een snelweg. Als je op de snelweg met je 
auto in een file terecht komt, probeer je andere 
wegen om toch door te kunnen rijden.

Zo werkt het eigenlijk ook met aders. Zodra je in 
beweging komt, gaat het bloed sneller stromen. 
Als blijkt dat bij de hoofdader de bloedtoevoer 
stokt of langzamer gaat, dan gaat het bloed op 
zoek naar omliggende aderen. Deze kleinere 
aderen worden hierdoor beter benut. Als je daar 
regelmatig een beroep op blijft doen, verminderen 
de pijnklachten. Het doel van looptherapie is niet 
om pijnvrij te kunnen lopen, wél om langer zonder 
pijn te kunnen lopen. Tegelijk wordt met meer 
bewegen voorkomen dat de aderverstoppingen 
zich uitbreiden naar het hart of de hersenen.
Fitaal heeft geschoolde fysiotherapeuten die 
mensen met etalagebenen kunnen begeleiden in 
deze ziekte.
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In de afgelopen jaren heeft Iepie Lindeboom-Hospes 
uitvaartverzorging veel nabestaanden begeleid. Ze krijgt 
vaak te horen, ‘je hebt aandacht voor iedereen.’ Iepie wil 
graag persoonlijk blijven en genoeg tijd besteden aan de 
nabestaanden. Vaak vindt voor het overlijden ook een aantal 
gesprekken plaats met diegene die komt te overlijden. 
Soms in een heel vroeg stadium of soms de laatste dagen. 
Dat geeft veel rust zeggen nabestaanden. Ook tijdens de 
voorgesprekken van een anderhalf uur komen vele facetten 
aan bod.  Mensen denken door een gesprek steeds breder 
aan wat de mogelijkheden zijn, maar ook zeker aan wat hun 
wensen zijn. Niet alleen voor diegene die komt te overlijden, 
maar wat ook belangrijk is voor de nabestaanden, want die 
moeten verder. Het hoeft niet altijd plaats te vinden in een 
kerk of uitvaartcentrum, in een tuin of tent kan het afscheid 
ook waardig zijn.

Mensen worden er steeds bewuster van welke 
uitvaartverzorger past bij ons. Gaan ook vaak shoppen, dat is 
ook goed om na te denken. Het is een emotionele gebeurtenis. 
En ook het kostenplaatje is belangrijk. 
Voor nazorg neemt Iepie Lindeboom-Hospes ook meer tijd, dit 
kan zijn van het ontruimen van de woning tot het afhandelen 

Aandacht, tijd en persoonlijk.
van de nalatenschap. Dit komt steeds vaker voor. Er komen meer 
alleenstaanden die een vertrouwd persoon de afhandeling laten 
uitvoeren en niet door de notaris of executeur. Iepie werkt ook 
veel samen met notarissen zodat alles 
juridisch verzekerd is.

Het boekje “wensen voor mijn uitvaart” 
helpt u op een laagdrempelige manier 
wensen op papier te zetten. Dit boekje 
kunt je via de website downloaden of 
via de mail aanvragen.

Iepie Lindeboom-Hospes

De Goudberch 5
9222 LL Drachtstercompagnie
06-47927967
www.uitvaartverzorgingfriesland.nl
info@uitvaartverzorgingfriesland.nl

Drachten | Smallingerland
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Veel voorbereiding voor zo’n heel ander leven 
heeft ze niet gehad. Wat psychologie, dat wel, 
maar hoe word je van weerloos op een heel andere 
manier weerbaar. Je weet niet eens tegen welke 
bedreigingen je weerbaar moet zijn. Aldoende, 
zeggen we dan, maar voor Jacinta was het meer 
al ondergaande. Vaak hebben mensen geen benul 
hoe om te gaan met iemand in zo’n karretje. 

DRACHTEN PER ROLSTOEL
Ze woonde in Den Haag, ze werkte in Den Haag, ze reed paard in Den Haag. 
En toen, zo’n twintig jaar geleden, viel ze van het paard. Botten en zenuwen 
waren er mee gemoeid. Gevolg: Tot borsthoogte is ze verlamd. Het werd een 
rolstoel. Twee keuzes waren het gevolg: ze wilde geen elektrische rolstoel, en 
ze wilde terug naar Drachten. Jacinta Andringa, twintig jaar op handkracht 
door een dorp dat maar geen stad wil worden.Hoe is het haar vergaan? 

En je verplaatsen per rolstoel vergt een zekere 
mate van behendigheid, een leerproces, althans 
figuurlijk, van vallen en opstaan. Wat moet je 
doen als je iemand in zo’n rolstoel ziet, wat moet 
je zeggen, of niet zeggen, of dan maar helemaal 
niets zeggen. Veel geblunder komt voort uit pure 
onzekerheid, en veel misplaatste humor vindt 
zijn oorzaak in regelrechte klunzigheid. Je moet, 
tussen die twee wielen, jezelf een heel nieuwe 
houding aanmeten, zelfstandig, autonoom, het 
gevoel uitstralen dat je niet te kwetsen bent. Maar 
die kwetsbaarheid blijft, zelfs als je, gelijk Jacinta, 
rolstoelrugby hebt gespeeld. Ze wordt wel eens 
geduwd, iemand spreekt haar aan, maar praat met 
wie duwt en niet met wie overgeleverd is.  Wat 
doe je tegen dergelijk onfatsoen. Wie kan lopen 
vindt geen houding jegens wie alleen maar kan 
zitten. Niet duwen is maar het beste.

Wat kom je alzo tegen? Draaideuren verschillen 
nogal, die van het Gemeentehuis is lastig. De 
opgang naar de ingang van het museum is steil. 
De Kaden zijn lastig met van die overgangen van 
fiets- naar wandelpad. Mobiele mensen die hun 
auto op de stoep parkeren. Hoe kom je in een 
rolstoel over de brug van de Drachtstervaart? 
Over het algemeen is het beeld wat rommelig, 
veel glasscherven op de weg die te lang blijven 
liggen. Hinderlijk zijn de schelpenpaden, vooral als 
er een nieuwe laag is aangebracht. Rijden op een 
verse grasmat op twee wielen is haast geen doen. 
En dan die nieuwe aanleg van de stoepen bij het 
nieuwe busstation en bij de scholen.

Mensen staren, met in zichzelf gekeerde blik, 
kijken over je heen. Er zijn meer mensen in een 
rolstoel, de situatie is wel beter geworden. Jacinta 
werkt bij de bibliotheek, dat kan. Ze redt zich, 
is zelfstandig zonder hulp. Het centrum van 
Drachten is voor rolstoelgebruikers toegankelijker 
geworden, krijgt het cijfer 8. Buiten het centrum 
gaat het minder goed, cijfer 6. Een dikke 
voldoende krijgt de hond van Jacinta, een zwerver 
uit het asiel, één en al rust, gehuld in een ruige 
vacht.

Tekst: Hommo Hof
Foto: Gerard Boersen
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    Verantwoord sporten onder begeleiding 
 van een fysiotherapeut 
 

  Individuele trainingsschema’s en    
specifieke groepen voor ouderen 

 

  Beweegprogramma’s voor diverse 
chronische  aandoeningen 

 

 

   
Handwerkerszijde 114  9201 CP  Drachten

Telefoon 0512 238711

-Ruim assortiment verse vis
- Gebakken vis
-Gerookte vis 
- Vers belegde broodjes 
- Salades en hapjes schalen 

Ook bezorging aan bedrijven

Stevens kwaliteit
met zorg voor u bereid!

W E S T E R B U O R R E N  2   B O O R N B E R G U M
T E L E F O O N  0 5 1 2  3 8 3  0 4 7    W W W. H E T S P I J S H U Y S . N L

spijshuys huysmenu
Een 3  gangen  menu met  een

uitstekende  pr i js/kwalite itverhouding

GRATIS MOTOR
incl. afstandsbediening voor 
jouw SunEye Knikarmscherm*

*Aanbieding geldt bij aanschaf van een SunEye knikarmscherm met elektrische bediening. Motor is Somfy IO, inclusief afstandbediening. 
De waarde van de motor wordt onder geen beding contant uitgekeerd. Actie start 1 april 2019.

Je hoort ons ook op

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

In mijn laatste droomflarden praten ze al. 
Halverwege het ontwaken krijgen hun woorden 
betekenis. Ah! Ze hebben de weegschaal ontdekt. 
Die staat aan de andere kant onder het bed. En 
onder voortdurend heen en weer gekeuvel worden 
de statistieken bijgewerkt. Pepijn is zes jaar oud 
en Joris vier.

- De weger! zegt Joris. Hij herkent hem meteen. 
- We gaan eens kijken wie de zwaarste is, zegt Pepijn, - 
Jij eerst! 
Hij wil klaarblijkelijk naar een climax werken. Maar er 
klinkt enige bezorgdheid door in zijn stem: Joris is van 
een iets steviger postuur dan hij.
- Je moet eerst je doek neerleggen, voegt hij er aan toe. 
In de regel bepaalt hij de regels. Joris legt gehoorzaam 
zijn koesdoek op het bed. Hij is er niet op uit om zijn 
broer af te troeven. Nog niet. Tenminste niet op dit 
punt. Het gaat hem meer om de techniek van het 
wegen. Interessant al die streepjes en cijfers die 
voorbijschieten.

Behalve zijn natuurlijk overwicht heeft Pepijn nog een 
voordeel, hij kan lezen. Dus controleren is er niet bij. En 
dat werkt corruptie in de hand realiseer ik mij met mijn 

hoofd onder het dekbed. Oké, die controle doe ik later 
wel. Ik maak alvast een schatting en let nauwkeurig op. 
Als een undercover waarnemer bij de verkiezingen.
Het wordt een nipte zege. Joris is 17 kilo en Pepijn zelf 
20. Dat laatste gegeven heeft hij royaal naar boven 
afgerond, zoals later bij de controle blijkt. 
- Dat komt omdat ik ouder ben, zegt Pepijn.
Joris neemt zijn doek weer ter hand. Dan neemt hij het 
woord. En met woorden is hij zijn broer de baas. Dat is 
niet zo goed te meten. Maar toch. 
- Dat je ouder bent, zegt hij, en dat je dan ook zwaarder 
bent dat komt omdat je groeit. Het komt gewoon 
omdat je groter groeit. Niet omdat je ouder bent. Want 
als je groeit dan wordt je meer. En het is wel zo dat als 
je ouder wordt dat je dan ook groeit. Dus. Maar het 
zwaarder is niet omdat je ouder bent. Het is omdat je 
gegroeid bent als je ouder wordt. En groei is zwaar.
Onder het dekbed is de aandacht optimaal. Naar 
mijn idee poetst Joris met één haal van zijn doek de 
overwinning van zijn broer uit de analen. Doping. 
Inleveren die medaille! Subliem. 
- Ja, dat is ook weer waar, zegt Pepijn, een beetje 
geschrokken van zoveel woorden. - Ga eens op één been 
staan. Eens kijken wie er dan zwaarder is. Je mag je doek 
wel houden.

Echtscheiding: kies voor mediation
DRACHTEN - Bij mediation zijn er geen ver-
liezers. De belangen van alle betrokkenen 
staan centraal. De partijen staan naast el-
kaar en niet, zoals bij een advocaat, tegen-
over elkaar.

Bij echtscheidingsmediation ga je niet op zoek 
naar het conflict maar naar de oplossing. De 
mediator helpt om (weer) met elkaar te praten 
en probeert samen met de partijen tot goede 
(zakelijke) afspraken te komen die voor alle 
betrokkenen, ook de kinderen, aanvaardbaar 
zijn. Juist omdat alles samen wordt bepaald, 
zoals bij wie de kinderen gaan wonen, is de 
kans kleiner dat er later ruzie over ontstaat.

In tegenstelling tot het regelen van de echt-
scheiding met een mediator loopt een echt-
scheiding met advocaten vaak uit op een 
langdurig juridisch en kostbaar steekspel 

waarbij het gaat om winnen of verliezen. De 
kosten van mediation worden in veel geval-
len vergoed door de overheid, u betaalt dan 
alleen een eigen bijdrage van bijvoorbeeld 
€54,- per persoon. In sommige gevallen kunt 
u hiervoor een beroep doen op de gemeente.

De mediator zorgt voor het opstellen van het 
convenant, het indienen van het verzoek bij 
de rechtbank en het begeleiden bij het opstel-
len van het ouderschapsplan. Omdat wij ook 
financieel en fiscaal deskundig zijn kunnen wij 
in een vroeg stadium de mogelijkheden door-
nemen met betrekking tot de verdeling van de 
woning, de overname hypotheek, testamen-
ten, belastingzaken, toeslagen, onderneming, 
verkregen schenkingen enzovoort. Ook kun-
nen wij een alimentatieberekening maken.

www.GelukkigUitElkaar.nl | 0512-820217
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Dit is de reden dat de jeugd minder massaal aan 
het biljarten slaat. Daarnaast hebben meerdere 
biljartdisciplines hun intrede gedaan, zoals 
snooker, pool, etc. Dit alles gaat ten koste van 
het ‘gewone’ biljartspel. Opmerkelijk is dat maar 
weinig vrouwen deze sport beoefenen, terwijl ze 
steeds weer bewijzen dat zij prima hun mannetje 
staan. In Smallingerland is er een ruim aanbod 
van goed toegankelijke biljartaccommodaties 
voor het beoefenen van deze edele biljartspel (zie 
schema). De biljartsport is niet alleen gezond voor 
lijf en leden, het heeft eveneens een grote sociale 
functie. Mensen uit alle lagen van de bevolking 
leren elkaar kennen in de biljartzaal. 
Naar schatting biljarten meer dan een miljoen 
Nederlanders min of meer regelmatig. Daarvan 
beoefenen er 80.000 à 90.000 de biljartsport in 
georganiseerd verband. 
Het meest beoefend wordt het carambole 
biljarten. Meest populair is libre. Bij deze 
spelsoort moet de speler voor een carambole 
met de witte of gele bal de twee andere ballen 

BILJARTEN IS EEN SPORT VOOR JONG EN OUD

We merken dat de wereld aan het veranderen is. Dagelijks worden we er 
mee geconfronteerd. Zo ook in de biljartsport. In het verleden was het 
normaal dat in elk café een biljart aanwezig was. Daar maakte de jeugd 
boven 16 jaar kennis met de eerste beginselen van de biljartsport. Helaas 
zijn er nog maar weinig cafés met een biljart, waardoor de biljartliefhebbers 
merendeels aangewezen zijn op biljartcentra en biljartclubs in dorpshuizen, 
dienstencentra en dergelijke. 

raken. De speler die van acquit gaat speelt met 
de witte bal. Daarbij moeten bepaalde spelregels 
in acht worden genomen. Een partij is beëindigd 
wanneer één van de spelers het aantal voor hem 
vastgestelde caramboles heeft gemaakt. Is deze 
speler met de partij begonnen, dan krijgt de 
tegenstander nog één beurt (de nastoot) om ook 
zijn aantal caramboles te maken. Wanneer de 
tegenstander hierin slaagt is de partij onbeslist en 
krijgen beide spelers 1 punt. Lukt dit niet dan is de 
speler winnaar die met de witte bal als eerste het 
aantal caramboles heeft gemaakt. 

Ook in de biljartsport zijn de verschillen in 
vaardigheden groot. Vandaar dat er iets op 
gevonden is om ook partijen tussen spelers met 
verschillende kwaliteiten aantrekkelijk te maken. 
Van iedere speler wordt een moyenne (aantal 
caramboles per beurt) vastgesteld op basis 
van eerder gespeelde partijen. Deze moyennes 
(gemiddelden) worden omgerekend naar het 
aantal te maken caramboles in dertig beurten. 
Hierdoor kunnen twee spelers die bijvoorbeeld 
25 en 65 caramboles in dertig beurten moeten 
maken, er toch een spannende partij van maken. 
Volgens dit systeem kan iedereen van iedereen 
winnen. Dit maakt het aantrekkelijk voor ook 
beginnende en minder begaafde spelers om deel 
te nemen aan competities. Aan het eind van de 
competitie wordt van iedere speler het moyenne 
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MOS driebanden toernooi
Op een initiatief van biljartvereniging ‘De Draitpoedel’ 
werd in 2011 het eerste MOS-driebanden toernooi om 
het kampioenschap van Smallingerland georganiseerd. 
Daarvoor werden leden van alle Smallingerlandse clubs 
uitgenodigd voor het inschrijven van deelnemers. Het 
sloeg aan bij de Smallingerlandse biljartclubs. Vandaar 
dat werd besloten om er een jaarlijks terugkerend 
evenement van te maken. Hiervoor kunnen 32 leden van 
alle Smallingerlandse biljartclubs zich inschrijven. Het 
toernooi wordt afwisselend gehouden bij de deelnemende 
clubs. Op 17 en 18 januari 2020 wordt het tiende toernooi 
gehouden bij Biljartvereniging De Wringe in Opeinde. 
Heel bijzonder is dat elk toernooi tot nu toe een andere 
kampioen opleverde. Ook opvallend is dat minder geoefende 
driebandenspelers in dit toernooi tot opvallende prestaties 
kwamen.Van de 16 biljartclubs in Smallingerland nemen 
er 9 deel aan dit kampioenschap. Sponsor van het eerste 
uur is de ‘Maatschappelijke Onderneming Smallingerland’. 
Wedstrijdleider is ook voor de tiende keer Fokke Keuning 
(Fokkekeuning@hotmail.nl), die samen met Geert Landman 
tevens tekent voor de organisatie. 
   
FFBC
De Federatie Friese Biljart Clubs organiseert voor 
aangesloten biljartclubs twee competities in de spelsoorten 
libre en driebanden voor vijftig plussers. Deelnemende 
verenigingen zijn BCDC Drachten, Burgum, Dokkum, 
Franeker Soos, Franeker Stins en Menaldum. Afhankelijk van 
het aantal biljarts worden voor de libre competitie teams 
samengesteld van 12, 9 en 8 personen. Een driebandenteam 
bestaat uit 4 personen.          

* geen informatie gezonden
** gaat mogelijk naar een andere locatie
*** zeven leden zijn competitiedeelnemers bij de KNBB

op nieuw berekend. Met het nieuw behaalde 
moyenne wordt in de volgende competitie 
gepeeld. Bij voldoende deelnemers worden de 
competities onderverdeeld in meerdere klassen, 
zodat spelers tegen elkaar uitkomen die ongeveer 
van dezelfde sterkte zijn. 
Populair zijn tevens het bandstoten en 
driebanden. Bij het bandstoten moet de speelbal 
na de eerste bal ten minste één band hebben 
geraakt, alvorens hij de tweede bal mag raken. Er 
mag ook eerst over een band worden gespeeld 
alvorens de twee andere balen te raken. Daarbij 
mag na de eerste bal meerdere keren over een 
band worden gespeeld alvorens de tweede bal 
wordt geraakt. Bij het driebanden geldt hetzelfde, 
maar de speelbal moet dan na de eerste bal ten 
minste drie banden hebben geraakt, alvorens 
de derde bal wordt geraakt. Bij zowel het libre, 

bandstoten als het driebanden mogen caramboles 
gemaakt worden via de losse band.

Tekst: Henk de Groot
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C H E C K  U W
G E Z O N D H E I D
Meld u aan voor het SûnAdvies:
dé gezondheidscheck voor 65+ers!

Gezond en fit ouder worden. Hoe pakt u dit aan?
Weet u eigenlijk wel hoe het is gesteld met uw
gezondheid en wat u kunt doen om gezond oud
te worden? Het SûnAdvies is dé gezondheids-
check voor 65+ers in Zuidoost Friesland die
gezond en actief in het leven willen staan. Binnen
twee uur krijgt u een goed beeld van uw
gezondheid en een advies op maat.
 
Het SûnAdvies kost nu tijdelijk slechts 75,-
(normaal €150,00)! Kijk voor meer informatie op
www.sunenz.nl


