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• Kerst overal   • Dunlop   • De Skulp geeft steun
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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.

Kerst, de feestdagen, overal op aarde. Voor ons, de redactie, is het doel het maken Kerst, de feestdagen, overal op aarde. Voor ons, de redactie, is het doel het maken 
van een kerstnummer. Niet zo simpel, als je  er aan begint. Je vraagt aan mensen van een kerstnummer. Niet zo simpel, als je  er aan begint. Je vraagt aan mensen 
uit verre streken hoe het bij hen was en is. Overal doet men aan Kerst, en, mogen uit verre streken hoe het bij hen was en is. Overal doet men aan Kerst, en, mogen 
we zeggen, overal is eten belangrijk, tot op het strand, met veel familie en vaak ook we zeggen, overal is eten belangrijk, tot op het strand, met veel familie en vaak ook 
met vrienden. Mensen die weg wilden van waar ze woonden en dan hier komen met vrienden. Mensen die weg wilden van waar ze woonden en dan hier komen 
met een geschiedenis. Verhalen genoeg en dan heb je nog de dingen waar we met een geschiedenis. Verhalen genoeg en dan heb je nog de dingen waar we 
graag over vertellen. Teveel, er moest geselecteerd worden en niet alles gaat over graag over vertellen. Teveel, er moest geselecteerd worden en niet alles gaat over 
Kerst. Er is hier Dunlop, waar men banden en wat al niet maakt. Er is Skulp, een Kerst. Er is hier Dunlop, waar men banden en wat al niet maakt. Er is Skulp, een 
rustgevende haven voor mensen die vechten tegen kanker. We hebben een brass rustgevende haven voor mensen die vechten tegen kanker. We hebben een brass 
band, geheten in aangepast Idioom, de (Spikerpakkenband de spijkers van het band, geheten in aangepast Idioom, de (Spikerpakkenband de spijkers van het 
spijkerpak zijn van koper, zou je denken,). Natuurlijk ontbreken geen Kerstverhalen. spijkerpak zijn van koper, zou je denken,). Natuurlijk ontbreken geen Kerstverhalen. 
Waar ook ter wereld gaat het om sfeer, vrienden en familie.Waar ook ter wereld gaat het om sfeer, vrienden en familie.

Laten wij,in onze eigen sfeer er een goed Kerstfeest van maken.Laten wij,in onze eigen sfeer er een goed Kerstfeest van maken.

Hommo HofHommo Hof
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BAUHAUS EN DRACHTENBAUHAUS EN DRACHTEN
DIT JAAR IS HET PRECIES 100 JAAR GELEDEN DAT BAUHAUS, DE WERELDBEROEMDE 
SCHOOL VOOR ARCHITECTUUR EN KUNST IN WEIMAR WERD OPGERICHT. VANAF 17 
NOVEMBER IS DE TENTOONSTELLING BAUHAUS EN DRACHTEN IN MUSEUM DR8888 
TE BEWONDEREN. DE TENTOONSTELLING LAAT ZIEN WELKE INVLOED DRACHTEN, VIA 
KUNSTENAAR THEO VAN DOESBURG, HAD OP DE ICONISCHE BAUHAUSSTIJL. DAARNAAST 
IS ER AANDACHT VOOR EEN NIEUWE GENERATIE KUNSTENAARS, DIE ZICH LIETEN 
INSPIREREN DOOR HET BAUHAUS. BEWONDER TEXTIEL, GLAS-IN-LOOD, FOTOGRAFIE 
EN TYPOGRAFIE EN BRENG EEN BETOVEREND BEZOEK AAN DE MUSEUMWONING VAN 
DOESBURG-RINSEMAHUIS, COMPLEET IN STIJL VAN DE STIJL.

VAN DOESBURG-RINSEMAHUIS VAN DOESBURG-RINSEMAHUIS 
Stap binnen in een levensgroot schilderij uit 1920: een compleet woonhuis, ontworpen in stijl van De Stijl. Het Van Doesburg-
Rinsemahuis heeft nieuwe openingstijden én een spiksplinternieuwe audiotour. Kom langs op vrijdag, zaterdag of zondag én krijg 
een rondleiding in het Fries, Nederlands, Engels of Duits. In Museum Dr8888 bekijkt u de originele ontwerpen van de woning en 
een fotoreportage gemaakt door fotograaf Jildo-Tim Hof.

TENTOONSTELLING BAUHAUS EN DRACHTENTENTOONSTELLING BAUHAUS EN DRACHTEN
In de tentoonstelling Bauhaus en Drachten is er onder meer aandacht voor drie vrouwelijke kunstenaars, die zich lieten 
inspireren door het Bauhaus. Het gaat om Gunta Stölzl, de eerste vrouwelijke Bauhausdocente, en Monika Buch, die een opleiding 
volgde aan de Hochschule für Gestaltung – een voortzetting van het Bauhaus. Roos van Dijk, een jong 
schildertalent, heeft met haar kunstwerken oog voor modernistische architectuur.

De tentoonstelling ‘Bauhaus en Drachten’ loopt tot en met 29 maart 2020. 
Wilt u meer informatie over de tentoonstelling? Kijk dan op www.museumdrachten.nl.
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Koos was een technisch vakman, o.a. op school; 
hij legde daar het verband tussen theorie en 
praktijk. Hij mocht de leerlingen laten zien hoe 
iets in de praktijk werkt wat mensen bedenken 
op papier. Is daar lang mee bezig geweest, tot dat 
langzamerhand de vraag zich voor deed van: is dat 
nu alles ? 

Dingen bedenken en toepassen, wie zijn de 
mensen die dat doen ? In 1995 ging hij theologie 
studeren, vanuit belangstelling, maar zeker ook 
vanuit zijn interesse voor de mens. In 2000 werd 
het menens, hij ging aan de slag: Koos Dijkshoorn, 
nu pastor, ging preken, bezoeken afleggen, 
begeleiden, praten en luisteren. Praten met de oren 
van Koos, en reageren met antwoorden van Koos. 
Geen preken als een exegese, niet alleen uitleg van 
wat er staat, maar ingaan op de dingen van alledag 
en hoe je daar mee om kunt gaan. Empathie, dat is 
wat hij de leden van zijn gemeente te bieden heeft. 
Het gezin woont in Nij Beets, waar Frederik van 
Eeden ook al had ontdekt dat theorie en praktijk 
niet altijd naadloos in elkaar over lopen. 

Een jaar geleden ging hij met emeritaat, zijn vrouw 
werkt, kinderen en kleinkinderen onderweg, en 
daar zat Koos. Je leest wat, doet eens wat, maar is 
dat het nu ? Nee! Want inmiddels de draad weer 
oppakkend legt hij nu weer veel bezoeken af, en 
begeleid hij mensen op hun laatste reis. En nee, 
hij zegt niet: dat is Gods wil. Maar het geeft hem 
een diepe voldoening, door die ander warmte te 
bieden, en een veilig gevoel te geven, zo’n gevoel 
van: het is goed zo, ik ben nu in goede handen. 

Godsdienst, wat is dat ? Het idee dat er geen volk 
is op aarde of er is wel een religie, godsdiensten 
die gepaard gaan met rituelen, regels, houvast. 
Hoe gaat dat daar, in al die uithoeken van de 
wereld ? Wat beleeft men. Wie gelooft heeft 
houvast, wie niet gelooft heeft iets om over na 
te denken. Om daar wat wegwijs in te worden, 
gaat hij met een vriend eens per twee jaar een 
reis maken naar onverschillig welk oord op aarde, 
om te zien hoe men daar leeft en gelooft. Het 
heeft prachtige fotoboeken opgeleverd, die Koos 
met veel nostalgie laat zien. Als iedereen een gen 
heeft voor religie, hoe wordt dat dan manifest 
in de praktijk ? Theorie versus praktijk, Koos 
Dijkshoorn heeft er ervaring mee. Weet iedereen 
de zeggingskracht van de rituelen die in zijn of 
haar wereld gebruikelijk zijn? De behoefte aan 
vaste gewoonten, riten, is evident, maar hoe zit dat 
zo’n duizend kilometer verderop ? 

Kerst, daar heb je het al. In de eerste wereldoorlog 
vierden Duitse soldaten in de loopgraven kerst 
met hun geallieerde vijanden, om de volgende 
dag weer op elkaar te schieten. Hier, in huiselijke 
kring, is het een viering, een beleving, een sfeer 
van warmte waar vrede op aarde een belangrijke 
rol in speelt. De kaarsen en de kerstboom branden 
als symbolen van het licht. In veel gezinnen blijken 
thuis en in andere samenkomsten de gewoonten 
en de vieringen rond kerst nog gehandhaafd. Het 
gaat dan ook niet alleen om de geboorte van ‘het 
kind’, maar aldus Koos: het gaat juist om jou!                                                                              

Tekst: Hommo Hof   Foto’s: Gerard Boersen

KERST, OM TE VIEREN
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Overal zijn er momenten in het jaar dat er iets te 
beleven valt, overal zijn er mensen die geloven, en 
overal zijn er kerkelijke momenten die aanleiding 
geven elkaar weer eens te zien, te ontmoeten. 
Al naar gelang de volksaard zijn dergelijke 
belevingen verschillend. Hoewel ? 

Zo ver lopen die feesten qua karakter niet uiteen. 
We mochten van het asielzoekerscentrum en 
van zorginstelling Warrenhove wat praten met 
enkele bewoners, of vrijwilligers. Buitenlanders, 
veel talen, veel rugzakken vol met wat ze hebben 
meegemaakt. Zo’n 5 à 6 honderd mensen herbergt 
het AZC in Drachten. Je kunt het vergelijken met 
een woonwijk, men gaat met elkaar om, gaat  
elkaar verstaan, en ach, er gebeurt wel eens wat, 
maar dat heb je in een woonwijk ook. De bouwsels 
waarin het hele “bedrijf” is ondergebracht zijn 
tijdelijk, verplaatsbaar, met een eenvoudig strak 
interieur. Geen deur gaat open zonder een pasje. 

Een man vanuit El Salvador, een eiland ergens 
bij Midden Amerika, kwam hier met vrouw en 
dochter. Er is daar veel criminaliteit, een dochter 

die een relatie heeft met een politieman maakt 
kwetsbaar. Je bent er je leven niet zeker. Zoals 
veel mensen wilden ze niet ergens héén, maar 
ergens wèg, ergens vandaan waar te veel angst 
heerst. En dat werd dus Drachten. Ginds, thuis, 
vierden ze kerst met de hele familie, dat kan een 
dozijn mensen zijn, maar ook wel twee dozijn. 
Men is samen, men eet, heeft contact, en wat van 
het eten overblijft gaat de laatste dag mee naar 
het strand om daar te worden genuttigd. Ook 
nieuwjaarsdag wordt gevierd op het strand. 
In columbia woon je niet zomaar aan het strand, 
om kerst te vieren met een talrijke familie 
ga je naar het bos, een strand verderop  of 
een zwembad. Ook hier is de bedreiging door 
de misdaad alom aanwezig. Een enigszins 
leidinggevende functie maakt al kwetsbaar, levert 
doodsbedreigingen op. Niettemin valt er nog wat 
te vieren, zoals verjaardagen en de Heilige Week, 
de goede week, waarbij men vis eet. 

Onze man in Nigeria is louter het gevaar 
ontvlucht. Hij is automonteur, ging met zijn 
vrouw uit zijn land met een auto dwars de Sahara 

KERST OVERAL
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over, om vervolgens per boot Italië te bereiken. 
De Italiaanse maffia mag dan niet zo erg zijn, 
echt heel betrouwbaar vonden ze het daar in die 
laars van Europa toch ook weer niet. Het werd 
dus Drachten, Nederland. Geen contact meer met 
familie. Toch, Kerst is voor hen heel belangrijk.

Ze komt uit Uganda, gewoon per vliegtuig. Ze is 
goedlachs, wil weinig kwijt, en vertelt dan  wel dat 
men in Uganda geen Kerst in de stad viert. Wel, en 
dat is niet onbelangrijk, is men daags voor Kerst 
heel aardig en vriendelijk voor elkaar. Peace and 
happiness.
Cuba, een eiland 3 maal groter dan Nederland, en 
hier nog altijd bekend om die mooie Amerikaanse 
sleeën van auto’s, die inmiddels wel zullen zijn 
verdwenen in die beruchte Bermuda driehoek, op 
een paar na die er nog rijden voor de toeristen. 
De man uit Cuba die in ons groepje zat woont 
hier nu 8 maanden en praat als een Nederlander: 
uitspraak, grammatica, zinsbouw, alles perfect. 
Hij fungeerde als tolk voor de Spaans sprekende  
deelnemers. Dènkt hij in het Nederlands ? ja, 
vooral als hij met Nederlanders praat. Met het 
Frans dito. Kerst op Cuba ? Niet echt, maar meer 
een beleving die iets heeft van Voodo.
Er is meer sprake van Santeria, een viering die met 
de slaven is gekomen.                      

Kortom, Kerst leeft, onverschillig volksaard en 
omstandigheden. Nu worden die omstandigheden 
bepaald door het AZC in Drachten, en andere 
instellingen waar kansen liggen.

Joegoslavië is een land dat werd bijeen gehouden 
door een man met een zekere reputatie. Maar 
aan alle dictators komt een eind en valt zo’n 
puzzel uiteen. Wat rest is een gebied met 6 
talen. wie dan gaat verhuizen krijgt er nog een 
taal bij, het Nederlands bijvoorbeeld, ook niet 

makkelijk, al doen wij het niet met 
een respectabel aantal naamvallen. 

En dan hebben de moslims nog 
een aparte taal. Hoe zo’n 

lappendeken aan talen kon 
ontstaan komt door een 

verschijnsel dat wij ook 
wel kennen: migratie. Zo’n zes 
à zevenhonderd jaar geleden 

trokken Slowenen naar een 
gebied tot achter De Oeral. 

Ook nu heb je daar nog streken 
waar Sloweens te horen valt. Zo’n 50 jaar geleden 

vond onze zegsman het daar ginds wel welletjes 
en kwam terecht in Nederland. 

Het ging om de vraag hoe men elders kerst viert, 
maar het antwoord was: hij viert niet, zijn vader 
stierf op kerstavond, en toen was het gedaan. Veel 
contact met mensen van toen is er niet, broers 
en zusters zijn overleden. Hij heeft het hier naar 
zijn zin. Maar hoe was het toen.? Er was voor de 
kerstviering een lage ronde tafel met er omheen 
stro. Men zit laag, met één eetlepel, en op de tafel 
een grote pan. Allen aten met hun lepel uit die 
pan. Na de maaltijd veegden de gasten - zeven- 
het stro bijeen en staken het in brand. De kunst 
was over dat brandende stro te springen. Voor de 
maaltijd ging men zich wassen, dan pas eten.

Waarom kwam onze vriend naar hier ? Zijn vader 
had een klein boeren bedrijfje, de zoon zag meer 
in een leven elders. Er bleek iets in het buitenland, 
Drachten. Deed hier metaalbewerking, werkte bij 
Dunlop en is nu met pensioen. Nog eens terug 
gaan zijn dorp van toen Pirot, is niet aan de orde. 
Het is goed zo, met zijn Friese vrouw.

Vijftien jaar geleden kwam ze hier, uit Roemenië, 
zonder werk, zomaar op bezoek. Huwde met een 
Fries. Kreeg werk in ploegendienst in een lager 
fabriek, constructie. Is nu als vrijwilliger Alphahulp 
bij oudere mensen. Haar man heeft als vrijwilliger 
7 jaar gewerkt bij De Bethel kerk. Soms zien nog 
familie met Kerst, Nieuwjaar. Er is Pita, rond brood, 
veel soorten gebak en veel variatie van de slager, 
varkensvlees, rollade, worst en leverworst. Kerst is 
3 dagen, 25 , 26 en 27 december. Op 24 december is 
er een boom met veel geschenken.

Een jongeman, heel levendig, kwam 3 jaar geleden 
naar hier. Hij woonde in Oekraïne bij de KRIM. Hij 
wilde weg, te veel problemen met Rusland, elke 
dag oorlog. Oekraïne is anders, hij was er grafisch 
ontwerper. Kerst viert men daar op 6 januari. 
Zo’n datum hangt ook van de kerk af. ‘s Morgens 
gaat men die dag naar de kerk, met de kinderen, 
Orthodox. De data van die viering worden bepaald 
door de kerk. Iedereen is welkom. Tradities 
verschillen nogal. Bij Joodse gemeenten wordt 
Kerst in september gevierd. Wil hij nog wel eens 
terug naar de streek van zijn roots?  “Nee, nooit 
meer”.

Tekst: Hommo Hof
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Het Dakje fan Sûnenz – 
Wie wint de gezondste prijs van Smallingerland?
Een prijs voor gezondheid? Sinds wanneer hangen 
we daar een prijs aan? Sûnenz doet het gewoon. 
Want hoewel gezondheid onbetaalbaar is, vindt 
Sûnenz dat er best eens wat waardering mag 
komen voor mensen die met de gezondheid van 
anderen bezig zijn. Dus komt Sûnenz met het 
‘Dakje fan Sûnenz: een prijs voor een persoon of 
organisatie die zich op een inspirerende manier 
inzet voor gezondheid. Het Dakje wordt op 23 
januari 2020 uitgereikt, inschrijven kan tot 23 
december 2019. 
 
“Veel mensen zetten zich dagelijks in voor de 
gezondheid van anderen. Ze helpen buurtgenoten 
om gezond te blijven, organiseren wandeltochten 
voor ouderen, helpen als vrijwilliger om mensen 
beter te leren lezen, noem maar op”, zegt Michel 
Dijkman, programmamanager bij Sûnenz. “Al deze 
mensen verdienen waardering voor wat ze doen. 
Met het Dakje fan Sûnenz willen we hier aandacht 
aan schenken.” Gezondheid kan in dit geval van 
alles zijn: van sport en beweging tot kunst en 
cultuur, van gezond eten tot sociale projecten. 
Het draagt allemaal bij aan de gezondheid van de 
burgers in de gemeente Smallingerland.

Het Dakje
Het Dakje fan Sûnenz is letterlijk een dakje, 
zoals er ook een dakje op de u van Sûnenz 
staat. Dijkman: “Het Dakje symboliseert waar 
we bij Sûnenz voor staan: Samen werken aan 
Gezondheid”. Er zijn twee Dakjes fan Sûnenz te 
vergeven: ééntje voor een individu, ééntje voor 
een organisatie of bedrijf die zich op een mooie 
en sociale manier inzet voor de gezondheid van 
inwoners van Smallingerland. 

De prijs bestaat, naast de ‘bokaal’, uit een mooi 
artikel over de winnaars en een gezond diner voor 
tien vrienden of collega’s in Restaurant Bysûnder. 
“Het Dakje fan Sûnenz is een soort lokaal Appeltje 
van Oranje, maar dan zonder geldprijs”, aldus 
Dijkman, “Het is bedoeld om mensen die iets 
voor de gezondheid in de spotlight te zetten. 
Met alle kennis die we binnen het netwerk van 
Sûnenz hebben kunnen we daarnaast misschien 
ook helpen om bijvoorbeeld hun project verder te 
brengen.”

Uitreiking
De Dakjes fan Sûnenz worden op 23 januari 2020 
uitgereikt tijdens een feestelijk evenement. 
Wie er uiteindelijk met de Dakjes vandoor gaat 
wordt deels bepaald door de jury en deels door 
het publiek, dat vanaf begin januari 2020 kan 
stemmen op de website van Sûnenz. “Samen 
werken aan Gezondheid betekent ook dat 
we samen met onze partners en samen met 
het publiek de winnaars kiezen”, aldus een 
enthousiaste Dijkman.

Bent u iemand, of kent u iemand die zich inzet 
voor de gezondheid van anderen? Geef uzelf, of die 
ander, dan nu op voor het Dakje fan Sûnenz! Meer 
lezen over het Dakje fan Sûnenz en inschrijven kan 
tot en met 23 december 2019 via de website van 
Sûnenz www.sunenz.nl/dakje
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PAKE’S PRAKKESAASJES
Ja ja, Pake, Beppe, Opa Oma Grootva Grootmoe of 
welke titel u in familiekring ook is toebedacht, ik 
weet het : jullie hebben de mooiste, verstandigste, 
aardigste, handigste, helderste kleinkinderen van 
de hele wereld. Ik weet het want pake Roel en 
beppe Corrie hebben ook zo’n stelletje. 

Zo’n elf stuks en zo langzamerhand allemaal 
volwassen. Maar ze zijn indertijd klein geweest en 
aan die tijd bewaren we veel mooie herinneringen. 
Eén daarvan is het ‘verhalenschrift’ van Meike, die 
zo jong als ze was, dol was op lezen en misschien 
wel schrijfster wilde worden. 

Indertijd mocht ik haar ‘verhalenschrift’ inkijken 
en las daarin toen onder meer een kerstverhaal. 
Van deze variant op het Kerstgebeuren had ik 
nog nooit gehoord. Het leek mij dus de moeite 
waard het over te tikken en in mijn archief op 
te bergen. En kijk eens aan, na zoveel jaar ,( de 
schrijfster is inmiddels 26 en ‘Master of Arts’ in 
het bibliotheekwezen) , kunt u het lezen in ons 
magazine. Ze was negen jaar toen ze dit schreef 
en ik heb er geen woord in veranderd. Eigenlijk 
jammer dat u het niet in het originele handschrift 
kunt zien maar ik hoop dat u het met genoegen 
leest.

Door Meike ter Haar
 
Het was Kerstmis maar Johanna verveelde zich. 
Ze moest thuisblijven omdat de sneeuw veel te 
hoog lag. Ze ging maar naar haar kamer. Ze moest 
honderd één treden op, dat kwam omdat ze in een 
kasteel woonde. Toen ze in haar kamer was zag 
ze ineens de slee van de Kerstman voor het raam 
zweven. ‘Stap in’, zei hij ‘ik zal je laten zien wat 
er zo’n 2000 jaar geleden echt gebeurd is’. Toen 
ze ingestapt was ging de slee op weg en maakte 
een reis door de tijd. Johanna zag dat ze eruit zag 
als een echte engel, ze straalde zelfs licht uit. Ze 
kwamen in een dorpje en de Kerstman zei :’Ga dat 
huis binnen en vertel Maria dat ze een zoon zal 
krijgen en dat ze hem Jezus moet noemen’. 

EEN KERSTVERHAAL Dus ging ze naar binnen en vertelde het. Maria 
rende meteen het huis uit om het aan Jozef te 
vertellen. Toen het babietje bijna kwam kregen ze 
bericht dat ze naar Bethlehem moesten. ‘Maar hoe 
moeten we er komen ?’vroeg Maria. ‘We nemen 
de ezel ’zei Jozef en ze gingen op weg. Ongeveer 
halverwege zakte de ezel door zijn poten en ze 
moesten lopen. In Bethlehem was geen herberg 
meer vrij. Dus gooide de Kerstman maar wat hout 
in de vorm van een schuur naar beneden (boven op 
een os en een kribbe !) Hij gooide ook nog wat stro 
naar beneden.’Ziezo, nu hebben ze een dak boven 
hun hoofd’. Jozef en Maria gingen in die stal. 
Om 12 uur hoorden ze Maria roepen: ‘De baby Jozef, 
de baby komt ! Au, rot kribbe !’. 
Ik kom Maria’. ‘O Jozef het doet zo’n pijn !’. 
Ga maar naar binnen Johanna’ zei de Kerstman 
‘je moet Maria helpen. O nee, toch niet. Jozef, de 
baby’s zijn er  al. het is een tweeling, een jongen 
en een meisje’.  ‘Foutje’ mompelde de Kerstman. 
Toen vlogen ze naar de herders, maar de Kerstman 
kon ze niet wakker krijgen, dus vlogen ze door naar 
de Wijzen maar die hadden geen zin zo’n lange 
reis te maken. De Kerstman zuchtte ‘Dit was de 
vreselijkste Kerst van mijn leven’. En Johanna ? Die 
sprong uit de slee haar kamer in en viel direct in 
slaap. Einde.

En alvast Prettige Kerstdagen gewenst en een 
heel gelukkig Nieuw Jaar !

Tekst: Roel Oostra 
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Schouderklachten?  
Wij hebben de  
oplossing! 
Schouderklachten kunnen u in uw dagelijks leven behoorlijk 
hinderen. Werken gaat niet meer, even een balletje slaan gaat 
met pijn en moeite, kortom u wordt beperkt in uw dagelijks 
leven. 
 
Om uw klachten te verhelpen is goede diagnostiek van groot 
belang. Fysiotherapeut en echografist Redmer Bijlsma, fysio  
& manueeltherapeut Paulien de Vries en fysiotherapeut Joyce 
Boomsma staan garant voor de best mogelijke behandeling 
en kwaliteit.  
 
Bij de intake zal eerst een echo worden genomen van uw 
schouder om te kijken of uw schouderklachten in beeld te 
brengen zijn. Afhankelijk van de uitslag van de echo zal er een 
behandeltraject op maat gemaakt worden. Bij Fysio Bakker 
bent u in de beste handen.  
 
De verschillende behandelmogelijkheden bestaan in het kort 
uit EPTE, Shockwave manuele therapie en oefentherapie. 
 
 
 
 
 
 

Afspraak via Whatsapp: 
06 - 11 04 94 45

4 Behandeling op maat 
4 Echografisch onderzoek 
4 EPTE (Percutane Electrolyse Therapie)  
4 Shockwave 
4 Manuele therapie 
4 Oefentherapie 
 
 

. Afspraak binnen 24 uur . Contracten met alle zorgverzekeraars . Afspraak in de avonduren mogelijk

Bewegen is leven
FYSIOTHERAPIE  MANUELE THERAPIE  BEWEEGPROGRAMMA’S  ECHOGRAFIE  REVALIDATIETRAINING 

DRY NEEDLING  SHOCKWAVE  MEDISCHE TRAININGSTHERAPIE  FYSIOTHERAPIE OP LOKATIE

Meer info? Bel of kijk op www.fysiobakker.nl

Drachten 
Gezondheidscentrum Wuiteweg 
Burgemeester Wuiteweg 33, Drachten 
Telefoon: 0512 - 358 230   Mobiel: 06 - 11 04 94 45 

Bel nu voor een afspraak 0512 - 358 230

Ons team helpt u graag!
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In het jaar 1937, in Bandung, op Java, in wat toen 
nog Nederlands-Indië was, kwam ter wereld  Ben 
Kerger. Vanwaar Kerger? Van een voorgeslacht 
in het oosten van Duitsland. Bandung telt nu 
2,6 miljoen inwoners, tegen ruim 10 miljoen van 
Jakarta, de hoofdstad van Indonesië. Plannen zijn 
er die hoofdstad te verhuizen naar Borneo, met 
als garantie dat het een ramp zal worden, zowel 
op Java als op Borneo. Taalproblemen zal het 
overigens niet geven: men redt  zich met Maleis, 
Indonesisch, Engels, Nederlands, en nog zo’n 300 
talen. 

Schooltijd in Bandung, basis, Ulo, en 
Scheepvaartschool. Dan varen op de grote vaart, 
scheepswerktuigkundige bij de KPN, van leerling 
machinist tot derde machinist. Varen op de grote 
vaart: Indonesië, Afrika, tot aan Italië, Australië, 
Nieuw Zeeland en Hongkong. Er zullen nog wel 
wat talen bijgekomen zijn. Ben was 17 toen hij naar 
Nederland vertrok, in 1953, toen het hier ook voor 
ons, Nederlanders, koud was. Een kennismaking 
met ons klimaat waar je niet vrolijk van wordt. 
Meer een gordel van smart voor wie geleden 
heeft. Hij begon als manager van een Ponsbureau, 
om er vrij snel baas van te worden, met een 
eigen exploitatie. Het werd EMHI, exploitatie 
maatschappij Hogendijk International (Hogendijk 
was de naam van zijn Friese vrouw). Doel: verkoop 
en reparatie van kantoormachines. 

Volgt een carrière in het digitale vlak, waarbij zo 
ongeveer alle termen uit ons recente verleden de 
revue passeren. Er waren ponskaarten, ponsdames, 
Hollerith, enzovoort. Alle soorten machines en 
het onderhoud van die machines. Ben bezit een 
paar prachtige antieke exemplaren. Ja, zo’n IBM 
schrijfmachine met bolletje hoort ook bij antiek. 
Er is sprake van hobby computers, al doende en 
al spelend leert men. Ponskaartmachines en 
type machines kwamen uit Amerika en werden 
verhuurd of verkocht tegen goede prijzen. De 
zaken gingen goed, ruimte werd gezocht en 
gevonden in plaatsen als Amsterdam, Zaandam, 
Lelystad en dan nu Drachten. Twee zoons hebben 
het er druk mee, Theo voor installatie van 
allerlei netwerksystemen, en Michael verkoopt, 

onderhoudt en repareert computers. Dat digitale, 
zo geheimzinnig voor zoveel leken, is daar een 
open boek. Ben laat zoveel als mogelijk is over aan 
zijn zoons. Ze moeten zelf maar van eigen fouten 
leren. Leerstof in overvloed. 

Het is de tijd om iets te schrijven over Kerst, hier en 
elders. Ook in Indonesië ? Er is het Christendom en 
ook de Islam, maar slaat dat ergens op ? Indonesië 
is een land van arm en rijk, van goed en kwaad, 
van rangen en standen, met eigen gewoonten, taal 
en mogelijkheden iets te vieren, met respect voor 
elkaar. Sinterklaas en Kerst liggen vlak bijelkaar, 
en dat telt bij grote gezinnen. Is iemand jarig dan 
wil men dat met een bescheiden inkomen wel wat 
opvrolijken. Met bijvoorbeeld een Australische 
appel die je al ruikt als hij de drempel nog niet over 
is. Iets feestelijks organiseren voor een kindertal 
dat in de buurt komt van Afke’s tiental is in veel 
gevallen geen doen.

Er is nogal wat hiërarchie tussen hoog en laag. 
De levensstijl past zich daar geruisloos bij aan. 
En daar is men gelukkig mee. Er leven voldoende 
talen voor alle lagen van de bevolking om contact 
met elkaar te hebben van hoog tot laag. Je vaart 
de wijde wereld rond, en houdt de motoren onder 
in het schip draaiend. Het is vakwerk, in welke taal 
ook. Voor Ben was dat geen overleven maar zorg 
voor zijn kinderen.Met trots en voldoening loopt 
hij door zijn zaak. Iets in het Fries hebben we nog 
niet gehoord.
                                                                                                   
Mensen die hun geluk zoeken. Een zoektocht die 
vaak begint met een vlucht voor geweld. Vaak 
ligt het gevaar in criminaliteit in eigen stad of 
land, een gevaar dat altijd op de loer ligt. Ook zijn 
er gebieden waar oorlogen de oorzaak zijn van 
voortdurend risico. Met maar heel weinig vluchten 
ze, maar wel met in hun rugzak de herinnering 
aan kerst, een viering volgens tradities, die overal 
verschillend zijn. De constante factor is de wil iets 
te bereiken, iets op te bouwen, zoals Kerger, wiens 
succes digitaal is in computers. 

Tekst: Hommo Hof   Foto: Gerard Boersen

VAN DIESEL NAAR DIGITAAL
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MET DANK AAN ONZE SPONSORS
KAN DE ROLSTOELBUS VAN DE WARRENHOVE

BLIJVEN RIJDEN

Zie voor bedrijfsinformatie sponsors op www.dichtRbij.nl en klik op de betreffende banner.

De sponsoren dragen de bewoners van De Warrenhove een warm hart toe
en wensen ze nog veel leuke uittsapjes toe.

Voor meer informatie over sponsoring kunt u mailen naar info@dichtrbij.nl

Stichting Vrienden van De Warrenhove
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Drachten | Smallingerland

Beter leren computeren
Je moet tegenwoordig veel zaken via de 
computer regelen. Zoals informatie zoeken, een 
bankbetaling doen of een vakantie boeken. Dat 
is best lastig als je moeite hebt met computeren. 
Daarom organiseert Bibliotheek Drachten de 
gratis cursus Klik&Tik. Dit is een één op één cursus 
voor mensen die weinig ervaring hebben met de 
computer en het internet.  
Bent u geïnteresseerd? Neem contact op met de 
bibliotheek via 0512 512 680, loop eens binnen of  
mail naar bwienert@bibliotheekdrachten.nl voor 
meer informatie en aanmelden. 

Beter leren lezen, schrijven en rekenen
In Nederland hebben 2,5 miljoen volwassenen 
grote moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. 
Dit is best lastig als je een formulier moet 

invullen, en kind wilt voorlezen of geld moet 
pinnen bij een pinautomaat. Gelukkig kun je hier 
iets aan doen, welke leeftijd je ook hebt. Werken 
aan deze vaardigheden maakt je gelukkiger en 
gezonder. In de bibliotheek helpen we u gratis op 
weg.  
Bent u geïnteresseerd? Neem contact op met de 
bibliotheek via 0512 512 680, loop eens binnen of 
mail naar bwienert@bibliotheekdrachten.nl voor 
meer informatie en aanmelden.

Formulierenspreekuur
Het formulierenspreekuur is een gratis 
inloopspreekuur voor hulp bij het invullen van 
formulieren én het lezen van brieven of bijsluiters. 
Een uitkering, toeslagen of zorghulp aanvragen? 
Voor veel zaken moet je formulieren invullen. 
En deze zijn vaak best ingewikkeld! Heb je hulp 
nodig bij het begrijpen van een brief of het 
invullen van een formulier? Kom naar het gratis 
formulierenspreekuur in de bibliotheek. Neem 
uw brief of formulier mee, dan gaan we meteen 
samen aan de slag!
 
Elke dinsdagmiddag tussen 14.00 – 16.00 uur in 
Bibliotheek Drachten (niet in de kerstvakantie).

WAT WIL JIJ LEREN IN DE BIBLIOTHEEK?
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WINTERKUNST EVENEMENT: VERLOST

Naar aanleiding van het Domela Nieuwenhuis 
jaar waarin het 100  jaar geleden is dat Ferdinand 
Domela Nieuwenhuis overleed organiseert 
Kunst in Opsterland het winterkunst evenement 
VERLOST in it Damshûs op 28, 29 en 30 december 
2019.
 
Ferdinand Domela Nieuwenhuis was een 
sterke voorvechter voor de rechten en betere 
omstandigheden van de arbeiders rond 1900 en 
werd in Opsterland door de veenarbeiders gezien 
als Ús Ferlosser.
 
In de schamele houten huisjes op het terrein van 
het openluchtmuseum It Damshûs in Nij Beets 
kun je je vooral in de winter voorstellen in welke 
erbarmelijke toestand de grote arbeidersgezinnen 
moesten leven. De combinatie van het Domela 
Nieuwenhuis-jaar en de locatie was voor de 
werkgroep Kunst in Opsterland de aanleiding om 
met het thema VERLOST een mooi winterkunst 
evenement te gaan organiseren.  

Verlost betekent: bevrijd uit een benarde positie of 
een gevangenschap, in de ruime zin van het woord.
 
Na een oproep in het kunstenaarsblad BK-
informatie verdiepten verschillende kunstenaars 
uit het hele land zich in de persoon van Domela 
en in het leven van de veenarbeiders en als zij 
dachten met hun kunst een mooie bijdrage aan 
ons thema VERLOST te kunnen leveren stuurden zij 
een plan in. 
De plannen van de kunstenaars zijn door de 
werkgroep met behulp van extern gecommitteerde 
Josine Sibum Siderius, onder meer directeur van 
Kunsthuis Syb in Beetsterzwaag, geselecteerd 
op kwaliteit en originaliteit en verder is gelet op 
verscheidenheid en de inhoudelijke relatie met het 
thema en de locatie. Er is uitdrukkelijk gekozen 
voor installatie- en performancekunst omdat 
deze vormen (in de gemeente Opsterland) niet 
gauw aan bod komen. Tijdens het winterkunst 
evenement zullen in de huisjes en andere 
locaties op het terrein van it Damshûs elf 
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verschillende kunstprojecten van kunstenaars of 
kunstenaarsduo’s rond het thema VERLOST te 
zien zijn.
 
In het koude winterdonker zullen sfeervolle 
verlichting, vuurkorven, muziek en warme 
winterkost (oliebollen) voor een bijzondere sfeer 
zorgen, maar trek wel uw warme winterjas aan!
 
 De geselecteerde kunstenaars zijn:

Jaap de Ruig met bijzondere videoprojecties 
op ramen, gebaseerd op zijn leven als kind van 
een ongehuwde moeder die in de vijftiger jaren 
liefdevol werd opgevangen bij de Woodbrookers in 
Kortehemmen. 

Joris Collier en Gerdie de Jong die met hun ludieke 
performance bezoekers willen verlossen 

Sigrid Hamelink maakt een fijnzinnige 
installatie van keramiek waarop een video wordt 
geprojecteerd. 

Odette Muijsers laat kunst over eten zien dat een 
contrast met de omgeving vormt 

Pat van Boeckel die een video op een 
overhemd projecteert waarbij associaties met 
gevangenschap en Jezus vanzelf komen. 

Marcella Kuiper maakt een installatie Ruimtetijd, 
waarin de bezoeker even verlost raakt van deze tijd 
en ruimte.

Saber Mikael maakt een persoonlijk kunstwerk 
over zijn eigen leven als vluchteling uit Irak en zijn 
benarde positie in de AZC’s 

Raimond Evers heeft een prachtige grote machine 
die na veel gepiep en gekraak een zucht van 
verlossing slaakt 

Leontine Lieffering naait eenenorm grote 
lijntekening met keperband gebaseerd op het 
veenlandschap en Domela 

Miranda Keizer gaat dagenlang aan het werk in 
één van de locaties met een installatie van touw 

Ank van Engelen maakt een meute aanbiddende 
cycloopjes 

Het museum is geopend van 14:00 tot 20:00 op 28, 
29 en 30 december 2019 (Domela Nieuwenhuisweg 
59b, Nij Beets). 
De opening zal plaatsvinden op 28 december 14:00 
op het bruggetje in It Damshûs.
 Gratis rondleidingen (ongeveer een uur) iedere 
openingsdag om 14:30, 16:30 en 18:30
Lezing over Domela Nieuwenhuis elke 
openingsdag 15:00 en 18:00 (ongeveer een 
kwartier)
Entree 5 euro. Houd de site en de socials in de 
gaten voor updates over muziek en voor meer 
informatie over de kunstenaars.
 
www.kunstinopsterland.nl | facebook | instagram 

Tekst: Hommo Hof   Foto’s: Gerard Boersen
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In ons leven wordt vrijwel iedereen geconfronteerd met de vreselijke ziekte: kanker. Het zijn 
onheilstijdingen die artsen over moet brengen op de patiënt en zijn/haar naasten. Vaak slaat dat in als 
een bom. Na de diagnose verandert het leven van de patiënt, maar ook hun omgeving. Het is het begin 
van veel ellende. Naast ongeneeslijk zieken zijn er ook steeds meer patiënten die kankervrij worden. De 
naweeën van de chemokuren en medische behandelingen zijn groot, zoals bijvoorbeeld vermoeidheid. 
Het leven moet worden aangepast. Daar is niet altijd begrip voor. De vraag rijst, hoe moet het nu verder. 
Zowel de ongeneeslijke als de ‘genezen’ zieken hebben behoefte om in een vertrouwde omgeving buiten 
hun eigen kringetje hun verhaal kwijt te kunnen. Dat kan in De Skulp.

DE SKULP GEEFT STEUN AAN MENSEN  MET EN NA KANKER

Akke Hazenberg-Boonstra (li) en Anneke Jonker-Nicolaas voor De Skulp 
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DE SKULP GEEFT STEUN AAN MENSEN  MET EN NA KANKER
In 2016 is in Heerenveen een initiatief genomen 
een centrum voor leven met kanker met de naam 
‘De Skulp’ voor (ex)kankerpatiënten te openen. Na 
Heerenveen bleek er ook in Drachten behoefte te 
bestaan voor een centrum voor leven met kanker. 
Dit naar aanleiding van de SamenLoop voor 
Hoop in 2018 in Drachten. In de toekomst zijn er 
ook plannen om elders in Friesland vestigingen 
van De Skulp te openen. Vanaf het najaar van 
2018 worden in Drachten allerlei activiteiten 
georganiseerd waar lotgenoten elkaar kunnen 
ontmoeten. Vanaf 1 oktober is er wekelijks op 
woensdagmiddag van 14.00 tot 16.30 uur het 
SkulpCafé aan de Burgemeester Wuiteweg 85A. 
Met een vrije inloop voor (ex)kankerpatiënten 
en aanverwanten. Het is bijna niet te missen 
voor diegenen die vanaf de Burgemeester 
Wuiteweg het straatje tegenover het nieuwe 
Gomarus-college naar het Kyriat Onoplein neemt. 
Gastvrouw Akke Hazenberg en bestuurslid Anneke 
Jonker praten bij.

De doelstelling is in Drachten, samen met een 
tiental gastvrouwen/vrijwilligers, mensen met 
kanker in contact te brengen met lotgenoten, 

maar vooral verlichting te bieden. De gastvrouwen 
zijn  allemaal geraakt door kanker. Overigens 
zijn ook gastheren welkom. Naast (ex)patiënten 
biedt de Skulp een willig oor en gezelligheid 
voor partners, kinderen, vrienden, mantelzorgers 
en nabestaanden. Akke Hazenberg wilde haar 
ervaring delen met lotgenoten. ‘Toen ik afgelopen 
januari werd gevraagd om mee te werken een 
locatie in Drachten op te starten heb ik ja gezegd. 
Tot die dag was de organisatie bij mij totaal 
onbekend. Ik merkte dat er vaak aandacht was 
voor borstkanker, maar De Skulp is er juist voor 
alle vormen van kanker. Na mijn behandelingen 
heb ik drie maanden het revalidatieprogramma 
gevolgd. Pas daarna kwam het besef wat er 
allemaal met mij gebeurd was. En juist dan mis je 
een vangnet. Vandaar ook dat ik het belang van 
De Skulp inzag. Het blijkt dat velen met dezelfde 
problemen worstelen. Een gesprek kan dan even 
lucht geven. Immers kanker heb je niet alleen, het 
raakt iedereen om je heen’. 

De Skulp is een vrijwilligersorganisatie die geen 
medische handelingen verricht. De Skulp is 
aangesloten bij Instelling PsychoSociale Oncologie 

Een buitenactiviteit (foto: Wiebe Hazenberg)
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De Skulp heeft zijn waarde inmiddels bewezen. 
Er komen mensen met allerlei vormen van kanker 
uit heel Friesland. Niet alleen vrouwen met 
borstkanker, maar ook mannen en jonge mensen’, 
benadrukt Anneke Jonker.

Als nieuwe organisatie is het lastig om de 
doelgroep te bereiken. Met bescheiden middelen 
lukt het door te flyeren, via de website en 
Facebook. Maar ook via persoonlijke benaderingen 
van medici, hulpverleners, mantelzorgers enz. Via 
deze kanalen komen steeds meer gasten naar De 
Skulp. 
Naast het inloopcafé kunnen belangstellenden 
deelnemen aan meerdere activiteiten. In het 
centrum voor leven met kanker worden workshops 
en lezingen met thema’s als vermoeidheid, re-
integratie, werk en activiteiten rond gezondheid/
voeding, ontspanning, natuur, creativiteit en 
informatie georganiseerd. Dat kost geld. De 
financiën bestaan uit giften, donaties en goede 
doelen en kleine bijdragen van de gasten. Met 
hulp van sponsoren die materiaal beschikbaar 
stellen, zoals vlees voor de barbecue, een skûtsje 
voor een vaartocht, materiaal voor creatieve 
activiteiten en dergelijke lukt het. 
De Skulp werkt samen met externe professionals, 
zoals het Behouden Huys in Haren. Dit psycho-
oncologisch centrum biedt professionele 
begeleiding bij kankerpatiënten. Met een 
verwijzing van huisarts of specialist kan hiervan 
gebruik worden gemaakt. Iedere vrijdag is in De 
Skulp in Heerenveen een psycholoog van Het 
Behouden Huys aanwezig. Dit centrum helpt 
mensen om op eigen kracht de regie van hun 
leven te (her)nemen en antwoorden te vinden 
op vragen waarmee ze door kanker worden 
geconfronteerd.

Postadres:
K. R. Poststraat 70-72,  8441 ER, Heerenveen 
06-30567332
info@deskulp.nl  
www.deskulp.nl

Skulpcafé Drachten
Kiryat Onoplein 85A  9203KS Drachten

Tekst: Henk de Groot
foto’s: Gerard Boersen

 

(IPSO), waardoor er wordt samengewerkt met 
hun professionals.  Om kwaliteit te waarborgen 
krijgen de gastvrouwen/heren een training door 
IPSO, de brancheorganisatie voor inloophuizen 
en psycho-oncologische centra. Ze behartigen de 
belangen, bevorderen deskundigheid en bewaken 
de kwaliteit van dienstverlening van aangesloten 
leden.

Ondersteund door KWF werd in 2018 in Drachten 
een Samenloop voor Hoop georganiseerd. De 
loop is een 24-uurs wandel estafette en een 
programma voor de eregasten. Er was massale 
belangstelling. Een deel van de opbrengst is 
door de organisatie bestemd voor een goed 
doel. Hiervoor werd De Skulp uitgekozen onder 
voorwaarden dat zij ook in Drachten activiteiten 
zou opstarten.
Dit is het sein geweest om de huidige 
vestiging te openen. ’Daar zijn we erg blij 
mee’, vertelt bestuurslid Anneke Jonker. ‘Er is 
veel belangstelling voor. Wekelijks komen hier 
ongeveer 10 tot 15 mensen binnenlopen om met 
elkaar en gastvrouwen te praten of deel te nemen 
aan een activiteit in de regio. Deze belangstelling 
heeft echter ook een keerzijde. We beschikken hier 
over een kantoortje en een zaal dat dienst doet als 
SkulpCafé. In datzelfde zaaltje worden eveneens 
activiteiten georganiseerd. Dat loopt door elkaar, 
dat is lastig. Vandaar dat we in Drachten op 
zoek zijn naar een locatie met meerdere zaaltjes 
zodat in het SkulpCafé, activiteiten, gesprekken 
met externe professionals en massages tegelijk 
kunnen plaatsvinden. 

Een binnenactiviteit
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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

Sommige sporters gaan naar de sportschool 
en anderen blijven liever binnen vanwege de 
kou. Maar in de buitenlucht sporten is eigenlijk 
ontzettend leuk en gezond. Je verbrandt meer 
calorieën omdat je lichaam in de kou aanzienlijker 
harder moet werken om het op temperatuur 
te houden. Daarnaast zorgt trainen in de kou 
ervoor dat het lichaam leert zuurstof efficiënter 
te gebruiken.   Tolerantie tegen kou kun je niet 
trainen; wel went het na verloop van tijd om 
in de kou te trainen en, belangrijker nog: je 
leert ermee om te gaan. Want trainen in de kou 
vraagt om een aantal aanpassingen in kleding en 
trainingsvormen.

Hoe goed je lichaam tegen de kou kan, hangt af 
van de omstandigheden en je fysieke gesteldheid. 
Regent het of zweet je veel, dan koel je sneller 
af. Ook als je een laag vetpercentage hebt 
en vermoeid bent neemt je buffer om kou te 
incasseren af. Hieronder een paar tips om de 
wintermaanden, sportief gezien, goed voorbereid 
door te komen.

Kleding
Wanneer je je niet goed kleed op de kou kunnen 
ook andere blessures optreden. Denk hierbij aan 
bevroren ledematen en wintertenen en -handen. 
Uiteraard geldt dat voorkomen beter is dan 
genezen, besteed hier dus nadrukkelijk aandacht 
aan. Het is belangrijk om je aan te kleden met 
laagjes. Meerdere lagen geven een beter isolatie-
effect en geven bovendien de mogelijkheid 
makkelijk een laagje extra of een laagje minder 
aan te doen. Aanbevolen wordt om ook een muts 
te dragen. Warmte verlies je het snelst via je 
hoofd. Let ook op het materiaal van je kleding. 
Speciaal ontworpen sportonderkleding is erop 
gemaakt het zweet op te nemen en warmte vast 
te houden, terwijl stoffen als katoen juist nat 
blijven. De buitenste laag kleding kan wind- en 
waterafstotend zijn. Handen en voeten koelen 
vaak sneller af dan de rest van je lichaam. Trucks 
om je handen en voeten warm te houden, zijn 
bijvoorbeeld het gebruik van vaseline, oversokken 
of overschoenen en hitte-elementen in (hand)
schoenen.

Warming-up
Eigenlijk is het altijd aan te raden een goede 
warming-up te doen. Je spieren zijn minder 
warm door de koude buitenlucht. Hierdoor is 
de noodzaak van een goede warming-up nog 
belangrijker dan in de sportschool. Vertrek bij een 

SPORTEN IN DE KOU: WAAR MOET JE OP LETTEN EN WAT IS VERSTANDIG?
training in de kou, vooral bij harde wind, eerst 
tegen de wind in. Tegen de wind in doe je vaak 
harder je best en blijf je warmer. Terugreis, als je 
vermoeid bent, kan je profiteren van de wind in je 
rug!

Drink voldoende
Vaak zijn sporters in de wintermaanden zich 
minder bewust van een mogelijk optredend 
vochttekort. Dit is zonde, want dit gaat soms ten 
koste van je sportprestaties. In de wintermaanden 
zweet je namelijk ook tijdens het sporten, en soms 
wel net zo veel als in de warmere maanden door 
goed isolerende kleding. Dit vochttekort moet je 
dus ook aanvullen tijdens en na het sporten.

Ademhaling
De koude buitenlucht kan een aanslag zijn op je 
longen. Waarschijnlijk herken je het branderige 
of vreemde gevoel wel als je net een hele zware 
inspanning hebt gedaan. De koude droge 
buitenlucht is duidelijk anders dan bij regenachtig 
weer. Dit komt met name doordat je door je 
mond ademt en hierdoor de koude lucht minder 
gefilterd wordt. Als je door je neus ademt, wordt 
de lucht meer gefilterd en heeft het meer tijd om 
opgewarmd te worden. Zorg er daarom voor dat je 
je keel goed verwarmt met een sjaal of een goed 
thermoshirt dat je keel bedekt. Adem waar het 
kan door je neus. Bouw je training rustig op zodat 
je als beginnende sporter niet te snel buiten adem 
raakt, waardoor het lastiger is om door je neus te 
ademen.

Materiaal
Het lijkt een inkoppertje, maar zorg voor 
goed materiaal. In de wintermaanden kan het 
onverwachts glad zijn. Kies dus voor schoenen/
banden met voldoende grip om zo onnodige glij- 
en valpartijen te voorkomen. 

Cooling down
De eerste neiging van veel sporters na een koude 
training is om zo snel mogelijk onder de warme 
douche te springen. Dit is echter niet verstandig: 
de bloedvaten in het lichaam zijn door de kou 
vernauwd en zullen in een warme omgeving (te) 
snel weer uitzetten, waardoor de bloeddruk scherp 
daalt en je zelfs flauw kan vallen. Even rustig 
opwarmen met een kopje thee is dus verstandiger.
Sporten in de kou vraagt dus een goede 
voorbereiding. Daarnaast is het meest belangrijke: 
ken je eigen grenzen en stop wanneer je lichaam 
dat aangeeft!
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Wie kent het niet. De rubberfabriek Dunlop in Drachten, met een lange 
geschiedenis. Het gaat terug tot het einde van de 19e eeuw, toen er een 
oliemolen werd gebouwd. De enkele jaren terug gerestoreerde muren, 
met de molen zonder wieken, vormen nog steeds een onderdeel van het 
hoofdkantoor van Dunlop Conveyor Belting aan de Oliemolenstraat. 

DUNLOP TRANSPORTBANDENCENTRUM 
VAN DE WERELD

In 1921 werd de olieproductie veranderd 
in de productie van met katoen versterkte 
transmissieriemen en rubberen brandslangen. Op 
4 juli 2021 is het 100 jaar geleden dat het huidige 
Dunlop zich hier vestigde. Deze mijlpaal zal zeker 
niet ongemerkt voorbij gaan.

In de loop der jaren heeft de fabriek meerdere 
eigenaren gehad, waarvan de naam de laatste 
50 jaar gekoppeld was aan Dunlop. Heel bekend 
is Dunlop Enerka. Vervolgens werd het Fenner-
Dunlop en tot heden Dunlop Conveyor Belting. 
In 2001 werd Dunlop onderdeel van Fenner 
Group, ‘s werelds toonaangevende fabriek van 
transportbanden met twaalf fabrieken op vijf 
continenten. Zo kon de productie worden gespreid 
in meerdere fabrieken. In 2012 deed Dunlop de 
grootste investering in de geschiedenis met de 
start van modernste staalkoordproductielijn ter 
wereld. In 2017 werd een revolutionaire uitvinding 
in de riemenindustrie gedaan door het Dunlop 

Lab. De supersterke slijtvaste enkellaags riem. Dit 
product wordt exclusief gemaakt door Dunlop 
Conveyor Belting, inclusief de gepatenteerde 
supersterke stof, die wordt gemaakt in de eigen 
weeffabriek. In 2018 is Dunlop overgenomen 
door de grote bandenfabriek Michelin. Dunlop in 
Drachten biedt werkgelegenheid aan bijna 300 en 
in het buitenland aan 100 werknemers.

De rubberproducent vestigde zich, evenals Philips, 
aan de noordzijde van de Drachtstervaart op een 
toekomstig industrieterrein. Dat was achteraf 
gezien een foute inschatting, want niet veel 
later werden er hele woonwijken gebouwd. De 
industriële vestiging werd met argusogen gevolgd 
door de omgeving. Want, een maakindustrie 
behoort niet tussen de bewoning. Het geeft alleen 
maar overlast. En die kwam er. Er werd geklaagd 
over stank-, geluid- en verkeersoverlast. Dunlop 
wil echter een onderdeel zijn van de samenleving. 
Vandaar dat er maatregelen werden genomen. 
Afdoende, want er is vrijwel geen overlast meer. 
Ook de verkeersdruk is aangepast. Het laden 
en lossen wordt zoveel mogelijk gesitueerd 
aan de noordzijde van de fabriek. Aan de 
Leerlooiersstraat, terwijl de rotonde Langewest-
Oliemolenstraat toegankelijker is gemaakt voor 
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het huidige vrachtverkeer naar Dunlop. ‘We 
hebben heel goede contacten, met de gemeente, 
de politie en de bewoners in de omgeving’, stelt 
sales & marketing director Andries Smilda vast. 
‘We voldoen aan alle milieu- en omgevingseisen. 
Dunlop is een schoon bedrijf. Wij werken met 
rubber. Rubber ruikt, zoals het bij de slager ruikt 
naar vlees en bij de schoenmaker naar leer’.

Wereldwijd produceert Dunlop talloze producten 
op het gebied van transportbanden, matten 
voor ligboxstallen en binnenvoeringen voor 
brandweerslangen. De vestiging in Drachten is 
gespecialiseerd in transportbanden in allerlei 
formaten en sterktes. Deze worden in Drachten 
van A – Z ontwikkeld en geproduceerd en 
verzonden naar alle delen van de wereld. Door 
de moderne technologieën en deskundigheid 
durft Andries Smilda te stellen dat de kwaliteit 
ongeëvenaard is. In het eigen ontwikkelcentrum 
en laboratorium wordt blijvend getoetst op 
kwaliteit en mogelijke verbeteringen en worden 
innovatieve producten ontwikkeld. ‘We doen alles 
zelf,’ vertelt Andries Smilda. ‘We missen alleen een 
rubberboom in onze achtertuin, maar die gedijt 
helaas niet in ons klimaat’.

Dat in Drachten een hoogwaardig product wordt 
geproduceerd, bewijst de export naar driekwart 
van de landen in de wereld. Wekelijks vliegen 
experts uit Drachten naar vrijwel alle delen van de 
aarde om oplossingen te zoeken voor problemen 
van en mogelijkheden met transportbanden. 
Dunlop kan met de innovatieve transportbanden 
vrijwel alle problemen tackelen. Dat is niet gering, 
omdat oplossingen aangeboden worden voor 
transportbanden die ook onder erbarmelijke 
omstandigheden continu betrouwbaar moeten 
zijn. (zie kader). Een mooie ontwikkeling is een 

innovatieve loopband voor personen. Deze 
loopband wordt voornamelijk verkocht in Noord- 
Amerika en Japan. Deze Starglide-transportband 
vervoert passagiers veilig en comfortabel op 
luchthavens en stations, parkeerfaciliteiten, 
voetgangersgebieden, hypermarkten, 
tentoonstellingscentra, kunstmatige ski-terreinen 
en casino-ingangen. Chief Operating Officer 
André Mulder is maar wat trots op deze nieuwe 
ontwikkeling. ‘Want’, zegt hij, ‘dit zijn landen waar 
je moeilijk een voet aan de grond krijgt. We zien 
dit als een echte doorbraak’.
Er staat een groot imposant gebouwencomplex 
langs de Drachtster Vaart, waarvan velen geen 
weet hebben wat er binnen de muren gebeurt. 
Dat is heel veel blijkt na een kennismaking. 
Dunlop is een bedrijf waarvan de producten 
de hele wereld over gaan. Drachten moet 
trots zijn om zo’n wereldbedrijf binnen de 
gemeentegrenzen te hebben.

 NEDERLAND HOOFDKANTOOR
+31 (0) 512-585-555
info@dunlopcb.com
Fenner Dunlop bv Oliemolenstraat 2,
9203 ZN Drachten, Nederland
www.dunlopcb.com

Tekst: Henk de Groot   Foto’s Gerard Boersen

Nevenvestgingen:
Dunlop Service Nederland met vestigingen in 
Amsterdam en Klazinaveen.
Dunlop Frankrijk vlakbij Parijs
Dunlop Service Italië, vlakbij Milaan
Dunlop Service Polen, vlakbij Katowice
Dunlop Rusland in Moskou 
Dunlop Service Verenigd Koninkrijk, vlakbij 
Liverpool
Dunlop Service Spanje, in Barcelona, Madrid en 
Tenerife
Dunlop Service Midden-Oosten in Dubai
Dunlop Service Ghana in Accra
Dunlop Service Marokko in Casablanca

Dunlop maakt transportbanden voor 
alle industrieën:
• stroomopwekking  • landbouw  • steengroeve
• cement  • recycling  • chemicaliën
• staalkoordproductielijn  • suiker en voedsel
• meststoffen  • overslag  • algemeen
• hout  • mijnbouw 

Andries Smilda (li) en Andre Mulder

Het Dunlop complex 
langs de Drachtster Vaart
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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

                               

          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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1
Ik ben Jos
en ik ben een kind van God.
Dat wist ik eerst niet.
Wel dat ik Jos heet natuurlijk,
want iedereen die mij kent noemt mij zo.
Dan ga je dat vanzelf geloven.
Maar dat ik een kind van God ben
weet ik doordat ik lezen kan.

Ik ben geboren op de eerste kerstdag
- Ons kerstkindje! 
zeiden ze vaak op mijn verjaardag.
En dan keken ze me aan
met een geheim in hun ogen.
Ze zeiden verder niets, natuurlijk,
dan zou het geen geheim meer zijn.
Sommige dingen moet je zelf ontdekken.

Tien dagen voor ik jarig ben
mag ik de doos van zolder halen.
Daar zitten de spullen voor de kerststal in.
En aan de binnenkant van het deksel
daar heeft moeder mijn geboortekaartje geplakt.
Elk jaar als ik de doos open deed heb ik het gezien.
Maar deze keer keek ik anders
want ik kan lezen!
Dit staat er op: 
Deze kerst werd onze Jos geboren
hij is een kind van God.

2
Onder de tafel pak ik de doos uit.
Nu gaat het gebeuren.
Ik zal ze één voor één wakker maken
uit hun lange slaap:
Maria, Jozef en het kindje.
De herders, de wijzen, de schapen en de engel.
En natuurlijk de stal en de ster.

3
Ha, daar komt Bas, onze oude hond,
hij hoort het papier ritselen.
Hij snuffelt aan alle figuurtjes
misschien herkent hij ze nog van vorig jaar.
Ze zitten nog in het papier
maar dat maakt voor Bas niets uit.
Bas is blind. Hij kijkt met zijn neus.

Vader zei een tijdje geleden aan tafel:
- Bas moest maar een spuitje hebben.
Want dit is niks meer.
- Kan hij daardoor dan weer zien? vroeg ik.
- Nou nee, dat nou ook weer niet, zei vader 
en hij keek moeder aan. Die zei:
- Jaap, denk eerst eens na voor je wat zegt.
En dat deed hij toen. 
Maar dat was erna.

4
Allereerst zoek ik mijn vriendje,
de herdersjongen Sam.
We hebben elkaar veel te vertellen.
Bijvoorbeeld dat ik lezen kan.
Maar mijn geheim vertel ik hem nog niet.
Misschien later.

Sam is heel bijzonder
hij hoort bij de oude herder Bart 
en zijn hond Joris.
Ze zijn altijd met hun drieën.
Het zijn vrienden.
Sam helpt de oude herder bij alles.
En dat is ook wel nodig, want Bart is blind.
Hij kon eigenlijk niet meer mee
met de andere drie herders.
- Blijf jij maar thuis, zeiden ze,
want dit is niks meer…

En toen zei Sams vader tegen Bart:
- Waarom neem je de jongen niet mee,
hij heeft goede ogen
hij kan zien voor jou 
en dan leert hij een vak.
Zo kwam Sam bij de herders.

5
In een tel is het weer net als vroeger.
Sam herkent mij al door het papier heen.
Hij begint meteen te vertellen:

- Gisteravond laat was ik nog even bij de stal.
Toen hoorde ik geritsel in het stro.
Ik ging naar binnen.
In een donker hoekje zat een meisje.
Ze zag er moe en bang uit.
- Moeten we hier weg? vroeg ze mij,
we konden echt geen ander plekje vinden

DE KERSTSTAL
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en we hebben zo’n lange reis gemaakt.
Misschien mogen we hier één nachtje slapen?
Morgen…

- Blijf maar mooi hier, zei ik,
de stal is leeg, de schapen zijn op het veld.
Ben je alleen?
- Nee, zei ze. 
Toen zag ik haar buik 
en ik zag dat ze in verwachting was.

- Maar is er verder niemand? vroeg ik.
- Jazeker! klonk het achter me.
Ik draaide me om.
Daar stond een man.
- Hallo, zei hij. Ik ben Jozef!
Ik hoor dat Maria mag blijven.
Geldt dat ook voor mij?
- Natuurlijk, zei ik, jullie horen toch bij elkaar?
Maar…
Ik keek naar de deuropening.
- Wat wou je vragen? zei Jozef.
- Hoeveel staan er nog buiten?
Jozef en Maria moesten lachen.

6
Terwijl Sam vertelt 
pak ik de stal uit.
Het kindje Jezus blijft in de doos.
Die moet eerst nog geboren worden.
Maar Maria in haar blauwe jurk 
en Jozef, de timmerman,
die mogen al meedoen in het spel.
Elk met een verhaal.

Maria vertelt over het kindje in haar buik:
- In het begin was ik erg in de war.
Het voelde zo vreemd.
Gelukkig heb ik een vriendin,
tante Elizabeth, daar heb ik mee gepraat.
En zij begreep mij wel. Ze zei: 
- Natuurlijk is het vreemd, 
maar tegelijk ook mooi.
Weet je, het is een kind van God.

En toen ik ‘s middags in mijn kamer zat
kwam er een engel door de deur
die keek me aan en zei:
- Maria, wees maar blij, 
het is een kind van God!
Dat is nu mijn geheim.

7

En Jozef:
- Ik had ook een geheim:
ik was verliefd op Maria,
Maar ik durfde het haar niet te zeggen.

Ik hoorde dat ze een kindje kreeg
en dacht: ik begraaf mijn geheim.
Op een geheime plek.
Maar gelukkig heb ik een goede vriend.
Die zei: 
- Vertel haar jouw geheim, begraaf het niet.
En zorg voor haar èn voor haar kind!

En toen ik sliep die nacht
kwam er een engel in mijn droom
die keek me aan en zei:
Jozef, jullie horen bij elkaar,
Jij en Maria en het kind van God.

8
Ik zet Jozef en Maria in de stal.
Jezus blijft nog ingepakt,
maar toch is hij er al een beetje bij.
Je ziet het aan het geheim in hun ogen.

Sam staat maar wat te snuffelen.
- Sorry Sam, ze komen er aan!
En ik haal herder Bart en hond Joris tevoorschijn.
- En nu de schapen! 
Joris blaft bij elk schaap en Sam telt ze luidop,
zodat Bart het ook weet. 
Het zijn er zeventien. Eén mist een achterpoot.
Maar dat weet Bart dus niet.
Zo, nu nog de andere drie herders er bij.
Ik zet ze allemaal een eindje van de stal
in het veld.

Maar als ik de derde herder neerzet 
schrik ik me rot:
Het is de engel!
Ik wil hem vlug terug stoppen 
maar het is te laat.
Hij blaast al op zijn gouden trompet.

9
- Tatterataaaa…!
Er is iets moois gebeurd!
Er is een kind geboren.
Een kind van God.
En raad eens waar?
In jullie stal.
Ga maar gauw kijken.
Ik pas wel op de schapen!
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De herders schrikken net zo erg als ik.
Ze roepen van alles door elkaar.
- Wat was dat?
- Heb jij dat ook gehoord?
- Heb jij dat ook gezien?
- Wat moeten we doen?
- Onze stal is toch leeg?

Maar Sam doet een stap naar voren.
- Kom maar met mij mee,
ik zal het jullie laten zien.
En dan gaan ze op pad.
Onderweg zegt Bart tegen Sam:
- Weet je, het kan natuurlijk niet,
maar ik zag een engel, een engel van licht.
- Ik zag hem ook, zegt Sam,
maar kom, we gaan naar het kind!

10
Als hij dat laatste zegt kijkt hij mij aan,
en ik schrik al weer:
Ik moet Jezus nog uitpakken.

Het is bijna te laat.
Ik leg Jezus snel in het bakje.

Maria kijkt wel wat verbaasd
maar Jozef knipoogt naar me.
Hij snapt het wel, 
ik hoef het niet uit te leggen.
Daar is ook geen tijd meer voor.

11
Want de herders kwamen al naar binnen:
- Is hier soms een kind geboren?
- Kom maar verder, zei Jozef,
dan kun je het zien.
En toen begonnen de herders weer van alles door elkaar 
te roepen:
- Och kijk, wat lief!
- En dat in onze stal!
- Die engel had toch gelijk!
- Van harte gefeliciteerd!
- Het is een wonder!

Midden in de drukte kwam er nog een herder bij.
- Sorry dat ik zo laat ben,
ik had me verslapen.
Wat is hier eigenlijk aan de hand?
En ze vertelden hem het hele verhaal.

EIGENTAALEIGENTAALEIGENTAALEIGEN
EIGENTAALEIGENTAALEIGENTAALEIGEN

Ik bel met kleinzoon Tom (18) in Denemarken.
- Hoi Tom, met Pake!
- Ha Pake, met Tom.
- Heb je even?
- Ja hoor! Wat is er?
- We hadden het gisteravond nogal even zitten 
   kletsen. Weet je dat nog?
- Eh… even kijken….. wanneer precies?
- Nou dat moeten even na achten zijn geweest. 
   Na het Journaal. 
- O ja, dat was wel interessant geloof ik. Waar ging
   het ook al weer over? Dat ben ik even kwijt.
- Het ging over een bepaald woordje dat we zonder
  het te beseffen te pas en te onpas gebruiken.
- Even….

- Ja precies!
- Wat bedoelt Pake?
- Nou, wat je zegt: het woordje ‘even’. En heb ik nog
   een vraag: Hoe vaak hebben we in dit gesprek het
   woordje al gebruikt?
- …… Geen idee!

Vraag aan de lezer: Hoeveel verschillende 
betekenissen kan het woordje ‘even’ hebben? Als 
je er op gaat letten ontdek je meer. Er zijn ook 
andere woordjes die zich daarvoor lenen. Sommige 
mensen hebben er nogal wat.

Wat ik Tom de volgende keer nog wil vragen is of er 
in het Deens ook zo’n woordje is. 

EVEN.
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Ieder mens maakt onderdeel uit van verschillende sociale verbanden en 
organisaties. Dat begint al vroeg. Je wordt geboren in een gezin, een familie, 
een dorp, een school, een taalgebied, een kerk, een... (vul maar in). Elk met 
een eigen cultuur waar bibliotheken vol over geschreven zijn. En je hebt 
geen keus: vanaf dag één maak je, van harte of met tegenzin, deel uit van 
het spel dat je aantreft. Dat is de ingebakken overlevingsstrategie. Daar ben 
je op geformatteerd. 

DE SPIJKERPAKKENBAND
maatschap en gemeenschap:
samenwerken en samenleven

Kijk naar de kinderen: binnen een paar jaar spelen 
ze de hun toegemeten rollen  met overtuiging, 
hier en daar vergezeld van een kritisch 
commentaar of een eigen variant.
Hoe krijgen ze dat voor elkaar? 
Tja, een goede vraag om over na te denken. Eén 
ding is zeker: Ze halen het niet  uit een boekje. 
Kindertaal is mondeling. Die zich ontwikkelt in en 
door het gebruik. Taal is een teken van leven. Taal 
bloeit altijd op waar mensen elkaar ontmoeten. 
Onze meest wezenlijke taal is mondeling. En 
die maak je je eigen binnen een rijke variatie 
van sociale verbanden. Want na de start binnen 
het gezin kom je tot de ontdekking dat je wel 
degelijk keus hebt: dan ga je op een sportclub, 
of je huurt een akkertje op de volkstuin, of je 
sluit je aan bij de duivenfokvereniging….. Of bij 
een muziekvereniging. Zoals een Brassband. 
Bijvoorbeeld de Spijkerpakkenband. 

Toen de redactie van DichtRbij me, in verband 
met hun 30-jarig bestaan, vroeg over de 
Spijkerpakkenband een artikel te schrijven zei 
ik meteen ja. In mijn tijd als schoolmeester 
op De Finne in Rottevalle hadden we ook een 
schoolband. Een prachtig project dat jarenlang 
heeft gefunctioneerd. 

Zo kwam ik in contact met Hetty Nienhuis. Ze 
vertelde me over het ontstaan en de dertig jaar 
daarna.

- Hoe is het zo gekomen?
Het initiatief voor de Spijkerpakkenband was, 
dertig jaar geleden dus, van dirigent Sijtze van 
der Hoek. Hij stond op de bok bij de orkesten 
van Ureterp en Frieschepalen. Bij die twee bands 
ging veel jeugd op muziekles (mede dankzij het 
subsidiebeleid van de gemeente Opsterland). 
Probleem was de stap naar het ‘grote orkest’. 
Daarom werd een apart jeugdorkest opgericht 
met 42 leden. Ze gingen al vlot meedoen op 
verschillende concoursen en kregen de smaak 
van het applaus te pakken: een eerste prijs en 
dus promotie! Ze hadden echter nog geen naam 
en ook geen uniform (nou ja: spijkerjas en jeans). 
Een journalist schreef in een lovend artikel over 
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‘De Spijkerpakkenjeugd’ en die naam hebben we 
geadopteerd!

- Wat is een Brassband?
‘Brass’ betekent: koper. In een brassband vind 
je dus (naast het slagwerk) alleen koperen 

blaasinstrumenten. Dit in tegenstelling tot 
fanfare- en harmonieorkesten. Het concept 
brassband werd begin vorige eeuw door Friezen 
vanuit het Verenigd Koninkrijk geïmporteerd. De 
meeste Nederlandse brassbands vind je in het 
noorden van ons land. 
Binnen de band kunnen we verschillende secties 
onderscheiden. Hetty (docent) vormt, samen met 
Bettina (beleidsadviseur), Petra (verpleegkundige) 
en Eelko actuaris) de hoornsectie. 
- Het is heel prettig om in deze sectie te spelen, 
vertelt Hetty. We leren elkaar steeds beter kennen 
en vullen elkaar goed aan. Dat werkt niet alleen 
muzikaal, maar geeft ook onderling een klik. 

- Wat zijn de belangrijkste kenmerken 
   van de Band?
De tegenwoordige dirigent, Erik Janssen, vertelt 
dat hij elke week met genoegen de afsluitdijk over 
komt. 
- Ik ken geen band met zo’n sfeer en positieve 
uitstraling. Er wordt van alles georganiseerd: 
concerten en optredens in binnen- en buitenland, 
opluistering van bruiloften en partijen, 
medewerking aan kerkdiensten, programma’s van 
Omrop Frylân, ja zelfs management workshops. 
Vaste programmapunten door het jaar heen: Het 

Gouden Spikerfestival en het Midwinterconcert 
met gastoptredens in samenwerking met 
Pypskoft, de vrijwilligersorganisatie die 
activiteiten organiseert voor mensen met een 
beperking. 
Hetty: we delen naast onze passie voor muziek 
ook lief en leed met elkaar. Er zijn huwelijken 
voltrokken, bandbaby’s geboren en gezamenlijke 
vakanties gevierd. Maar ook hebben we 
familieleden  begeleid naar hun laatste rustplaats. 
Muziek is emotie. En emotie verbindt.

- Zijn er nog toekomstplannen?
De toekomst is al begonnen! Deze zomer 
hebben we besloten het oude schoolgebouw in 
Lippenhuizen te kopen. Daar zijn we druk mee aan 
het renoveren. De bedoeling is dat dit het nieuwe 
Cultuurhuis wordt. Eén ruimte is al verhuurd aan 
een muziekuitgeverij. Er is nog ruimte vrij voor 
andere, bij voorkeur culturele bestemmingen 
zoals toneel, zang en dans. Daarmee zitten we 
in het hart en de ziel van het dorp. Eén van de 
eerste activiteiten was het organiseren van een 
burendag. We hebben kennis gemaakt met een 
hapje en een drankje. En natuurlijk met een 
concert.

Afgelopen zomer kwamen we via toneelstuk 
Animal Farm in aanraking met ‘Frysk Toaniel’. Toen 
ontstond het idee om samen een voorstelling 
met muziek en drama op de planken te brengen. 
En ideeën worden bij ons al gauw plannen. En 
die moeten vorm krijgen. We kozen de Dickens’ 
Christmas Carol ‘Scrooge’ als basisverhaal. Het zal 
worden gespeeld op 
21 dec. - 19:30 Ontmoetingskerk Gorredijk, en 
22 dec. -15:00 De Mande Bakkeveen.
Kaartjes hiervoor via www.muziekinopsterland.nl 

Tekst: Tom de Boer   Foto’s: Spijkerpakkenband
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PHARMIUM APOTHEKERs
de nieuwe samenwerking

voor betere zorg

Zelfstandig   Persoonlijk   Betrokken

Pharmium apothekers is een lokale samenwerking van apotheken Barentsen, 
De Dragt, De Wiken, Sûnenz en Pharmium.
Pharmium apotheek teams willen de wereld beter maken en mensen inspireren om 
gezonder te leven. Dit realiseren we door een vernieuwende kijk op zorg.
In Apotheek Sûnenz [op gezondheidsplein in het Sûnenz centrum] – Burg. Wuiteweg 140b 
werken we bijvoorbeeld samen met diverse specialisten aan SûnAdvies, 
dé gezondheidscheck voor 65+ers die gezond en actief in het leven willen staan.

Tijdens de SûnAdvies gezondheidscheck kijkt de apotheek samen met o.a. verpleegkundige, fysiotherapeut 
en diëtiste verder dan alleen uw lichamelijke gezondheid. Gezondheid omvat veel meer dan het wel of niet 
hebben van een aandoening of ziekte. Het gaat er ook om hoe u zich voelt op emotioneel en sociaal vlak. Wij 
geven u inzicht in uw complete gezondheid en willen u graag verder helpen op het gebied van:

•  Lichaamsfuncties Voelt u zich gezond en fit?
•  Mentaal welbevinden Voelt u zich vrolijk?
•  Zingeving Heeft u vertrouwen in uw eigen toekomst?
•  Kwaliteit van leven Geniet u van het leven?
•  Meedoen Heeft u goed contact met andere mensen?
•  Dagelijks leven Kunt u goed voor uzelf zorgen?

Tijdens SûnAdvies geeft de apotheek een persoonlijk advies over uw medicijngebruik. Tijdens dit gesprek 
brengen wij samen met u in kaart hoe tevreden u bent over de werking van uw medicijnen en of er nog 
verbeteringen mogelijk zijn.

Vaak kunt u al met één kleine aanpassing een groot verschil maken in uw gezondheid.

Aanmelden SûnAdvies via advies@sunenz.nl
Aanmelden Geneesmiddelbeoordeling via zorg@pharmium.nl

Telefoon 0512-74 55 55   www.mijnapotheker.nl
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DRACHTEN – Spier- en peesklachten zijn pijnlijk 
en lastig. Als je met je tennisarm, hielspoor 
of bijvoorbeeld schouderklachten blijft 
doorsukkelen, kan het lang duren totdat je van de 
klacht af bent. Fysio Bakker in Drachten heeft alles 
in huis om het genezingsproces te versnellen: 
EPTE, shockwave en echografie. ‘Voordat we aan 
de slag gaan met een behandelmethode maken 
we eerst een echo van de pijnlijke plek. Pas als we 
een duidelijke diagnose hebben kunnen we kiezen 
voor EPTE of Shockwave, ‘ aldus Redmer Bijlsma.

Fysio Bakker is een moderne fysiotherapiepraktijk 
met vier vestigingen in Friesland. De vestiging 
in Drachten beschikt over een sportruimte 
en de nieuwste apparatuur. De mensen die er 
werken zijn hoogopgeleide fysiotherapeuten 
die altijd kiezen voor een doelgerichte en 
professionele aanpak. Redmer: ‘We bouwen een 
vertrouwensband op met de cliënt, zodat we 
samen kunnen werken naar een oplossing voor 
de lichamelijke klachten waar iemand last van 
heeft. We doen dit op een eigentijdse manier en 
dat houdt in dat we ons niet alleen bezig houden 
met symptoombestrijding. Het is belangrijk dat 
de cliënt weet dat hij vaak zelf veel kan doen 
aan zijn of haar klachten en daarnaast hechten 
we waarde aan preventie. Onze specialismen 
zijn naast Echografie, EPTE en Shockwave onder 
andere ook Manuele Therapie, Revalidatietraining, 
Dry Needling en Oedeemtherapie. Ook zijn we 
aangesloten bij het Hoofdpijn Netwerk.’

EPTE
Fysiotherapeut Redmer Bijlsma is enthousiast 
over EPTE. Dat is een nieuwe behandelmethode 

Fysio Bakker

‘WIJ ZIJN HÉT SPIER- EN PEESCENTRUM VAN DRACHTEN’
die zeer effectief is bij ontstoken of 
chronisch ontstoken pezen en pijnklachten 
aan spieren. Behandelindicaties zijn o.a. 
schouderpees klachten, kniepees klachten, 
achillespeesontsteking, hielspoor en een 
tenniselleboog. ‘We brengen nauwkeurig een 
dunne naald in op de juiste plek en vervolgens 
wordt daar stroom doorheen geleid. We 
kunnen precies zien of we goed zitten, omdat 
we voortdurend live meekijken met een echo. 
Er ontstaat lokaal een verhoogde PH waarde, 
de bloedcirculatie verbetert en de cellen 
worden aangespoord tot de aanmaak van het 
groeihormoon. Het zelfherstellend vermogen 
van het lichaam wordt dus in werking gezet op 
precies de aangewezen plek. Dat is precies de 
bedoeling, omdat ontstekingen die langer duren 
er voor zorgen dat het herstelvermogen stil komt 
te liggen.’

Shockwave
Ook Shockwave therapie blijkt in veel gevallen 
zeer effectief bij spier- en peesklachten. 
De behandelmethode bestaat sinds 1998. 
Chronische pijn wordt vaak veroorzaakt door 
ontstekingen of verkalkingen van pezen of de 
slijmbeurs. Met Shockwave wordt de oorzaak 
van de pijn rechtstreeks bestreden. ‘Het is een 
behandeltechniek waarbij precies de juiste plek 
van het lichaam aan krachtige schokgolven wordt 
blootgesteld. De shockwaves versnellen het 
genezingsproces door zelfhelende eigenschappen 
van het lichaam te activeren. Vaak wordt er al na 
een sessie verschil gevoeld.’

Hoofdpijn
Fysio Bakker is als praktijk aangesloten bij het 
Hoofdpijn Netwerk. Er bestaan verschillende 
soorten hoofdpijn en het blijkt dat fysiotherapie 
en/of manuele therapie in veel gevallen een 
zinvolle interventie zijn. ‘De therapie bij hoofdpijn 
kan bestaan uit het geven van informatie, het 
optimaliseren van de mobiliteit van de nek en de 
aangrenzende gewrichten, houdingverbetering of 
ontspanningsoefeningen.’

www.fysiobakker.nl
Vestiging Drachten: 
Burgemeester Wuiteweg 33
Tel: 0512 – 358 230 of per 
WhatsApp 06 – 11 04 94 45

Zelfstandig   Persoonlijk   Betrokken
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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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PUZZEL             PAGINA

↓

vveerrbboorrggeenn  
ddiieerreenn

4 deze vogel hoort (stiekem) alles
5 kraaiend geschreven

Tom de Boer

In bovenstaand diagram moet op elke regel een 
woord ingevuld worden volgens de (soms ietwat 
raadselachtige) omschrijvingen hier onder. Alle 
woorden gaan geheel of gedeeltelijk over een dier.

1 familie van de zeepier

3 snelweg voor langoren
2 deze vogel zit één seizoen op de troon

9 mekkerend gehuppeld

6 familie van de schijtlijster en de mestkever
7 blatend in de orkaan

10 deze vogel heeft het tot minister geschopt

De oplossing wordt gevormd door de letters onder 
de rode pijl. Veel puzzelplezier!

8 deze vogel was de voorloper van twitter

of via email: tom.boer@wxs.nl

p/a Tom de Boer

Inzenden voor eind Februari !

De winnaar van de vorige puzzel is:
Douwe Visser - Drachten

Redactie dichtRbij / Magazine

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

de Fintsjes 27
9221 TS  TOTTEVALLE



Gezondheid is onbetaalbaar, maar wij hangen er een prijs aan! Het
Dakje fan Sûnenz is een prijs voor gezondheid: ieder sociaal en gezond
initiatief voor anderen in Smallingerland in 2019 maakt kans op deze
mooie prijs. Heb jij een groep mensen geholpen met leren lezen? Ben je
een buurtwandelclub gestart? Stimuleer je gezonde voeding bij
kinderen? Of doe je heel iets anders? Laat het ons weten en doe mee!
 
Op 23 januari 2020 delen we twee Dakjes uit: ééntje aan een individu,
ééntje aan een bedrijf of organisatie. De winnaars mogen met 10
personen uit eten in Restaurant Bysûnder en krijgen de eeuwige roem
plus een mooie bokaal: het Dakje van Sûnenz!
 
 

W I E  W I N T  D E  G E Z O N D S T E  
P R I J S  V A N  S M A L L I N G E R L A N D ?

Dakje fan Sûnenz

Meedoen? Schrijf jezelf (of een ander!) voor 23

december 2019 in voor de gezondste prijs van

Smallingerland! Kijk voor meer informatie en het

online inschrijfformulier op www.sunenz.nl/dakje 


