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AAN DE LEZER

SPAREN
voor later

Nu is het vrede, geen tanks maar tractoren. Ook wij als landrotten kunnen gaan en staan waar we willen,
maar waar, wat te doen. Bezig zijn, leegte vermijden. M.O.S. zet zich er voor in, niet alleen voor werk,
maar voor trefpunten, punten door heel de plaats, waar mensen bezig zijn in een goede sfeer, zoals
dit goed lukt bij het Skûtsje zeilen, winnen of verliezen en een borrel na afloop. Geen paarden meer
voor tractie, maar voor adel, en nog steeds worden ze gekeurd en verhandeld hier in Drachten in het
Congrescentrum.

Reserveer nu alvast

geld voor je uitvaart

Nadenken over je uitvaart: geen makkelijk onderwerp.
Maar het geeft rust als je weet dat het goed is geregeld.

Slingehof, het kantoor
en multifunctioneel
uitvaartcentrum van
De Laatste Eer Drachten
(foto: NID Drachten)

Het depositofonds van De Laatste Eer Drachten is hét
alternatief als een verzekering niet mogelijk is of als je
geen verzekering wilt. Op een depositorekening kun je
nu alvast geld reserveren voor je uitvaart, waarmee je
ook jouw nabestaanden ‘ontzorgt’. Dit is ook mogelijk als
aanvulling op een al afgesloten verzekering.

Wie Drachten mee wil maken, krijgt het nog druk. Veel komt aan de orde als je er induikt. Denk maar
eens dat ooit schepen konden zeilen tegen de wind in. Hoe kregen ze het voor elkaar. Nu is er in
dit nummer sprake van een houten skûtsje. Een prestatie zo’n schip te bouwen, al dat hout naar de
goede maat te buigen, of uit het bos te zagen. En, er zo nodig nog iets aan te repareren. Vroeger was
beeldhouwen het materiaal weg houwen tot het kunstwerk over blijft. Nu, zo lezen we in dit blad,
komt er een 3-D printer aan te pas. Lang geleden was het al to be or not to be, nu is kunst kunst, een
vormgeving zoals de kunstenaar voor ogen had. De drang te maken wat mooi is is oud. En zo valt meer
te herleiden tot lang geleden Onze nieuwe burgemeester denkt politiek en beweegt sportief. Gaat dat
samen?
Je hoeft maar te refereren aan het Rome van tweeduizend jaar geleden en je ziet hoe men wint als
sportend en regelt al vergaderend En dan sommigen onder ons met herinneringen aan de oorlog. We
hebben het onlangs herdacht. Het onderduiken, de hulp, vervalsen van documenten, de spanning, het
risico te worden verraden door mensen, niet door van die moderne apparaten die alles zien.

Werken aan een zinvolle tijdsbesteding met name in de vorm van vrijwilligerswerk. Vergeet niet te
relaxen op een terras, de stoelen staan klaar, behalve een trefpunt ook een rustpunt.
Namens de redactie, Hommo Hof

Ledenvoordeel en rente

Voor het openen van een deposito zijn er geen leeftijdsgrenzen en is er geen gezondheidsverklaring nodig, in
tegenstelling tot een verzekering. Je kunt éénmalig een
storting doen of meerdere malen. Je profiteert van het
ledenvoordeel en over de gestorte bedragen kan jaarlijks
rente worden vergoed die bij de uiteindelijke uitkering
wordt opgeteld. De ‘geblokkeerde’ spaarrekening kan
alleen gebruikt worden voor de kosten van jouw uitvaart.
Wil je hier meer over weten?
Neem dan contact op met
adviseur Peter Dirksen.
Je kunt hem bereiken op
0512-515827, of mail naar
p.dirksen@dle-drachten.nl.
Ook ben je van harte welkom
in het prachtige kantoor en
multifunctioneel uitvaartcentrum Slingehof aan de
Overstesingel 1 te Drachten.
De koffie staat voor je klaar!

De Laatste Eer Drachten

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

DE BURGEMEESTER
Wij hadden het genoegen kennis te maken met onze nieuwe burgemeester.
Genoegen: het lijkt een gemeenplaats, maar het was ècht een genoegen.
Exact op de afgesproken tijd worden we zijn kamer ingeloodst. Je bent
sportman of je bent het niet. De ontvangst was hartelijk, joviaal: “Jan Rijpstra”.
Zijn doopceel, om te beginnen. Hij denkt na, maar
zo simpel is het niet. Haalt zijn CV. We krijgen 2
A4tjes mee, huiswerk. Geboren in 1955 in Gouda.
Burgemeester is hij geweest in Noordwijk en
Tynaarlo. Ook zat hij 11 jaar in de Tweede Kamer,
VVD fractie. Of het regionaal is of landelijk, het is
en blijft politiek. Daarnaast heeft hij een tweede
roeping: de sport. Academie voor lichamelijke
opvoeding in Groningen. Hij was er student en
docent. Hij gaf ook nog les in Meppel en Emmen.
Beoefende vrijwel alle soorten van sport. Zijn
conditie wint het van alle burgemeesters.

Bij dat alles is Smallingerland bepaald geen kleine
gemeente, we hebben het over een gemeente
die dominant aanwezig mag zijn op de kaart
van de noordelijke provincies. Drachten wil je
meemaken. Wie mocht denken dat Drachten in dit
zinnetje lijdend voorwerp zou zijn, heeft nog geen
kennis gemaakt met Rijpstra. Er is veel dynamiek,
veel saamhorigheid, plannen te over. maar de
financiering loopt niet in gelijke tred. Plannen is
kiezen, prioriteiten stellen, weten wat je voor ogen
staat. Veel potentieel is verborgen in de haven
voor binnenvaart, maar voor je de voordelen eruit
kunt halen, moet er publiciteit aan vooraf gaan en
moet de bereikbaarheid verbeterd worden.
Elders vertrekken mensen voor de onrust,
zeg maar het gevaar in hun geboortestreek en
vinden een voorlopig thuis in het AZC.
Drachten is één van de weinige plaatsen waar nog
detailhandel groeit en bloeit van voor de oorlog,
we hebben hier een goed uitgeruste jachthaven
en de haven van Oudega is aantrekkelijk gemaakt.
Er is een toerist informatiecentrum TIP, dat
wellicht zou kunnen doorgaan onder de paraplu
van VVV.

Sport en politiek, is dat niet hetzelfde? Ja, wel zo
ongeveer, is het antwoord. Geen sport en ook geen
olympische spelen zonder politiek, dat was 2000
jaar geleden in Rome ook al zo. Op beide gebieden
komen zijn activiteiten neer op veel regelen,
vergaderen, beslissen, stimuleren, en doen.
Lees je zijn CV dan zie je dat hij wel zo’n dozijn
voorzitter hamers in zijn hand heeft gehad. Maar
lees je beter, dat wil zeggen niet met de haast
van iemand die de honderd meter horden wil
lopen, dan zie je dat hij niet op hetzelfde moment
voorzitter van alles was, en ook nog hier en daar
nog wat bestuursfuncties. Ook bij een marathon
moet je je krachten verdelen. Dan heeft hij nog
tijd te werken aan zijn conditie en aan het werken
van een aantal publicaties. Hij doet zo ongeveer
alles wat kan vallen onder de term conditie.
Bewegen wat neer komt op vrijwel alle sporten,
als daar zijn: atletiek, zeilen, balsporten en wat
niet al. Stilzitten ho maar. Lintjes en erepenningen
heeft hij wel, maar draagt ze niet.

Er waren 2 kloosters in Drachten, de panden
hebben een goede bestemming gekregen.
Drachten is pionier met een innovatieplatform,
waar bedrijven elkaar van dienst kunnen zijn in
plaats van te beconcurreren. Apothekers kwamen
tot een centraal distributiepunt. Drachten kent
een eeuwenoude werf voor met name ronde en
platbodem jachten. Er zijn ook nog Philips en
Dunlop die Drachten groot hebben gemaakt. Het
vliegveld is indertijd aangelegd voor Philips.

Maar of het nu gaat over sport of over politiek,
het gaat er om iets tot stand te brengen, in
weerwil van onderliggende verschillen. Aan de
overkant van de tafel zit iemand die er anders
over denkt. Op het veld staat geen tafel, maar er
zijn 2 doelen, altijd 2 partijen tegenover elkaar,
en tegenover elkaar komt er toch op neer om

4

samen tot iets te komen. Je moet de tactiek
van de tegenstander kunnen inschatten, er op
anticiperen, je pappenheimers kennen. En als
het geschil beslecht is wordt er gefeliciteerd en
worden er oprecht handen geschud. De sportman
of -vrouw werkt aan zijn aan of haar conditie, het
kamerlid aan zijn of haar uithoudingsvermogen.
Beiden werken aan hun incasseringsvermogen.
Het is geen verloren tijd. Bepaald niet onvermeld
mag blijven dat Rijpstra heel actief is voor de
Paralympische Spelen.
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TAFELS EN STOELEN
Hij maakt lange dagen, vooral in het weekend. Op zaterdag staat hij om zes
uur op om bij verschillende etablissementen de terrassen klaar te maken
voor de gasten. Meestal begint hij bij It Smelnehûs aan het Molenend,
gaat vandaar naar restaurant De Waag op De Kaden en komt tenslotte
bij brasserie Oud Zuid in de Zuiderbuurt. Hij sjouwt met stoelen en tafels
dat het een lieve lust is. ‘It moat rjocht stean’, bryk en ûneglyk fyn ik neat
oan‘ volgens Reinder de Haan uit De Wilgen. Tegen sluitingstijd zet hij alle
stoelen en tafels weer weg.

De burgemeester, is dat een functie, een baan,
of is het nog zoals vroeger een burgervader. Dat
zou hem niet staan, die vader is een manager
geworden, hij is benoemd door de kroon. Het
bevalt hem prima, een baan vol afwisseling. geen
dag hetzelfde, je hebt te maken met heel veel
mensen, je staat boven de partijen, en als het
echt nodig is stem je mee met de wethouders,
niet met de gemeenteraad. Hij heeft zich snel
ingewerkt, weet veel van deze gemeente en kent
veel mensen. We moeten weten wat we willen,
zegt hij, gedecideerd optreden, keuzes maken
en vooral uitvoeren zodra er een beslissing is
genomen. Zichtbaar moet worden dat het hier

leeft. Dat de wil er is iets tot stand te brengen,
of het nu honderd meter hardlopen betreft, of
een motie door de Tweede Kamer loodsen. Het is
aan de jonge generatie uit de detailhandel om in
te spelen op veranderingen in de stijl van leven.
Wat moet zal gebeuren, de vitale habitus van de
burgemeester straalt het uit. De politiek zit in zijn
genen. Een oom was burgemeester en vervolgens
commissaris van de Koningin in Friesland. Nu is Jan
Rijpstra neergestreken in de werkkamer van zijn
voorganger. Het interieur is veranderd.
Tekst:Hommo Hof
Foto’s: Gerard Boersen
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Daarna kwam hij er nooit meer aan. Tijdens zijn
werk trekt Reinder zicht weinig aan van wat er om
hem heen gebeurt. Onrustig volk of geruzie, hij
houdt zich er verre van. Niet mee bemoeien. ‘Soms
zijn er drugs in het spel en dat kun je goed ruiken.’
Indertijd heeft zijn moeder eens gezegd dat hij
voor al zijn vrijwilligerswerk wel een koninklijke
onderscheiding verdient. Hij denkt nog vaak aan
zijn moeder en draait dan een plaatje van Mieke
Telkamp of Frans Bouwer. Uit die periode stamt
ook het verhaal over brand in de broekzak. Hij
vertelt het in geuren en kleuren. Losse lucifers
streken tegen en een lucifersdoosje in de broekzak
en de boel vatte vlam. Het leverde hem een flinke
brandblaar op.
Reinder laat nooit verstek gaan. Zijn goede
gezondheid houdt hem op de been. In het
verleden is het slechts een maal voor gekomen
dat het vrijwilligerswerk bleef liggen. Het had
’s nachts flink geijzeld en hij zei tegen zichzelf:
‘Reinke, do moatst thúsbliuwe, do kinst net de
dyk oer.’ Op dinsdag en vrijdag is Reinder in de
weer met oud papier. Dat moet worden verzameld
onder het carillon en het is een heel gesjouw om
het verzamelde papier van de restaurants daar
te krijgen. Reinder is een bekend figuur in het
centrum van Drachten. De zeventig levensjaren
zijn hem niet aan te zien. Zijn werk buiten gaat
zomer en winter door. Hij heeft ’s zomers geen last
van de warmte en ’s winter geen last van de kou.
‘Dêr moatst dy yn behurdzje en de moffen oan
dwaan’ , stelt hij.
Het vrijwilligerswerk begint voor Reinder al op
jonge leeftijd. Als tiener kan hij aan de slag bij
het voormalige restaurant De Koriander aan de
Burgemeester Wuiteweg, servetten vouwen. Thuis
steekt hij eveneens de handen uit de mouwen.
Grasmaaien voor Heit en boodschappen doen
voor Mem. Dat laatste deed hij op de fiets, ook
nu nog zijn favoriete vervoermiddel. Hij legt
heel wat kilometers af en houdt dat bij. Voor het
afgelopen jaar staan er meer dan vijftienduizend
kilometer op de teller. Al fietsend komt hij bij zijn
vrijwilligerswerk. Reinder de Haan geniet daar nog
steeds van. ‘It is moai wurk, it is myn hobby.’

Bij Brasserie Oud Zuid haalt hij zelfs de stofzuiger
nog even door de zaak. Vervolgens wacht er
nog een flinke klus op De Kaden, waar het
terrassenbezoek iets later begint. Bij verschillende
etablissementen, waaronder restaurant Binnen
Eten & Drinken aan de Noordkade maakt hij het
terras in orde voor de gasten. Als de bezoekers ’s
nachts na tweeën huiswaarts gaan is er werk aan
de winkel voor Reinder. Daarom wordt hij ook wel
de nachtburgemeester van Drachten genoemd.
De stoelen en tafels moeten weer opgeruimd
worden. Daarna veegt hij het terras schoon. Het
zijn voornamelijk peuken die onder zijn bezem
de weg naar de afvalbak vinden. Eigenlijk een
onaangenaam werkje, maar hij doet het met
plezier. Zelf heeft hij het roken jaren geleden
al opgegeven. Op een middag kwam hij thuis,
pakte een lege koektrommel en stopte daar het
aangebroken pakje shag en de aansteker in.

Tekst: Yttje Cnossen
Foto: Gerard Boersen
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PAKE’S PRAKKESAASJES

75 JAAR VRIJ
Vorig jaar kreeg ik van een paar middelbare
scholieren de vraag of ik wat wilde vertellen over
mijn onderduik tijd tijdens de Duitse bezetting.
Natuurlijk wilde ik dat wel maar ben begonnen
te zeggen dat ze van mij geen heldendaden
mochten verwachten. Dat ik, naar beste weten,
de eerste onderduiker in Drachten was is het
enige pluspuntje. In het verzet heb ik geen sporen
achtergelaten en ben de oorlog dank zij dappere
lieden goed doorgekomen. Met dit artikeltje wil ik
graag een klein monument oprichten voor al die
mensen die het mogelijk maakten dat je uit het
gezichtveld van de bezetters kon verdwijnen.

ik van de Bank en daar gaf hij mij zo nu en
dan een aantal brieven met de vraag of ik die
even voor hem wilde bezorgen, want ik fietste
met mijn wisselloperstas toch een paar keer
per week heel Drachten door. Achteraf heb ik
begrepen dat de inhoud van die brieven verre van
Deutschfreundlich was. Integendeel ze waren het
begin van de ‘ondergrondse’
Het bezoek zal ik nooit vergeten. De Vermeulens
hadden namelijk een grote herdershond en die
vond mij om één of andere reden niet aardig. De
heer Vermeulen en ik zaten tegenover elkaar aan
de tafel en dat beest lag eronder. Deed anders
niets dan dreigend grommen. Ik durfde mijn
voeten niet te bewegen. ‘Wat ben je van plan’
werd me gevraagd. Ja, wat was ik van plan. Ik
moest naar Duitsland, naar Wittenberch om in
een chemische fabriek te werken. Bij weigering
waren strenge straffen in het vooruitzicht gesteld.
‘Je bent er toch niet voor om voor de Duitse
oorlogsindustrie te gaan werken ?’ Nee, dat was
ik zeker niet. ‘Als ik voor een logeeradres zorg zou
je het dan aandurven om niet te gaan ?’. Zo’n
voorstel had ik totaal niet zien aankomen maar er
was over te praten. ‘Als je dat aandurft heb ik één
voorwaarde, dat niemand maar dan ook niemand,
ook je ouders niet, komen te weten dat je gewoon
verdwijnt’.

Toen ik de oproep kreeg om mij te laten keuren
voor de ‘Arbeitseinsatz’ was het september 1942. ‘k
Was toen jongste bediende op het bijkantoor van
Kingma’s Bank in Drachten. Het geldverkeer was
in die dagen veel minder ‘giraal’ dan tegenwoordig
en toen de Duitse bezetters de Nederlandse
economie geheel naar hun hand hadden gezet
had dat tot gevolg dat het werk bij de banken fors
terugliep. Daarvan kwam dat de bankbedienden
bij de eerste categorie hoorden die opgeroepen
werden om in Duitsland te gaan werken. In die
periode was het woord ‘onderduiken’ nog niet
eens uitgevonden geloof ik en gedwee ging ik,
evenals de jonge mannen van de andere banken,
naar de aangewezen keuringsarts dokter C.A.de
Vries, in de volksmond Kareltje geheten, om ons te
laten keuren.
Kijk, achteraf kun je natuurlijk precies zeggen
hoe het had gemoeten maar in die dagen ging
het leven, afgezien van wat scheldpartijen met
NSBers, betrekkelijk rustig zijn gang. De hand
van de Duitse bezetters streelde namelijk eerst
en dat veranderde langzaam maar zeker in
een wurggreep. Een weekje voor wij moesten
vertrekken kreeg ik via vriend Cees de boodschap
of ik even bij zijn vader wilde komen. Dat was
de heer R.C.Vermeulen, directielid van Kijlstra’s
Beton en wonende in de Torenstraat, bijna vlak
tegenover de HBS (nu het Lyceum) Die kende

En zo is het gebeurd dat ik op een avond met mijn
koffer ons huis uitsloop om mij in de Torenstraat
te vervoegen. Net als in de jongensboeken had
ik een briefje voor mijn ouders neergelegd dat
ze zich niet ongerust moesten maken. In de
Torenstraat stond een autootje te wachten. Dat
was van waterleidingman Jaap Flokstra die naast
de Vermeulens woonde. Die heeft mij naar mijn
eerste onderduikadres gereden : aannemer
Van der Meer in Donkerbroek. Daar ben ik maar
een paar weken geweest. Want een zoon van die
familie kreeg een oproep en omdat hij ook ging
duiken werd daar huiszoeking verwacht. Want dat
8

echt merkte, het ‘verzet’ kind aan huis was, waar
onderduikers en ‘illegalen’ kwamen en gingen,
waarvan de oudste zoon betrokken was bij de
beroemde kraak van de Leeuwarder gevangenis.
Kanjers van mensen. Het hele gezin Heit Hindrik,
moekefrou Hoogsteen, Aal, Goffe, Geertsje, Stien,
Anne en Hennie is niet meer in leven maar zitten
in mijn hart gebakken

Echt werk hebben Willem
en ik tijdens onze duik niet
gedaan maar we hebben ons
nooit verveeld. Zo hebben
wij bijvoorbeeld een paar
maanden ‘wandsierkunst’
(ha ha) gefabriceerd. Uit een
plaat triplex zaagde Willem de
figuurtjes, ik schilderde en Kees
lakte ze weer af. Toen de markt
verzadigd was werd firma
Knipskeer weer opgeheven.
Willems onderduik naam was
namelijk Kees Knip, de mijne
Sikke Skeer vandaar de firma
Knipskeer.

De laatste paar maanden woonde ik bij een
oom en tante van mijn ‘verloofde’ in de HBSstraat. Toen stond aan de rechter kant de Stoom
Timmer Fabriek van A.K. van der Veen er nog en,
er tegenover, aan de linkerkant, een houtopslag
en bezinepomp van die fabriek met ernaast
het dubbele pand van Drukkerij gebroeders
Folkertsma met achter hun woningen de drukkerij.
Dat is allemaal bij de renovatie van de HBS-straat
verdwenen maar ik kan het, bij wijze van spreken,
nog wel uittekenen.
Zoon Jan en ik sliepen onder de vloer geriefelijk
in een van planken geïmproviseerd bed dat in
het zand was ingegraven. Daar hadden we ook
een illegale radio waarmee de ‘Engelse zender’ te
beluisteren was.
Schuin voor het voorkamerraam stond de
benzinepomp van de timmerfabriek. Op een
morgen was daar een groot affiche opgeplakt
waarop met grote letters stond dat ieder die
zich onttrok aan de oproep om te komen werken
standrechtelijk zou worden doodgeschoten. En dat
in de laatste maanden van de oorlog. Als je dan bij
de ene razzia die ik heb meegemaakt opgevouwen
in een keukenkastje zit en Duitse soldatenlaarzen
naast je over de keukenvloer hoort bonken dan
ben je, ik tenminste wel, ‘lyts man’. En ik hoor
tante Piet nog zeggen toen het voorbij was en ze
de Duitse soldaat naar zijn collega’s zag lopen
‘Och och, it wie noch mar sa’n jonge jonge. . .’
Over de onderduik periode is best wat te vertellen.
Maar wat mij betreft alleen in het anekdotische.
Heldenverhalen zult u van mij niet horen want
ik ben één der gelukkigen die op een betrekkelijk
comfortabele wijze de oorlog is doorgekomen.
Dat was mogelijk door de moed van mensen die
vervoer en onderdak regelden, die bonkaarten
voor voedsel en financiën verzorgden, die
onderdak gaven Dappere mensen van wie velen
niet meer in leven zijn. Ik zal ze nimmer vergeten
en mijn leven lang dankbaar blijven.

gebeurde in het begin nog. Mijn ouders hebben
ook een paar maal politiebezoek gehad en de
eerste onderduikers stonden met foto, naam en
antecedenten in de opsporingskolommen van het
politieblad. Ik ook.
Via een drietal kortstondige logeeradressen
ben ik tenslotte beland bij de familie Hendrik
Hoogsteen, een kleine aannemer in Surhuizum
en daar gedurende zo’n twee jaar gastvrij in dat
gezin opgenomen. Ik niet alleen maar ook Willem
Timmer, net zo’n geval als ik. Samen waren wij als
Kees Knip en Sikke Skeer die paar jaar echt deel
van de familie. Een gezin waar, zonder dat je het

Tekst: Roel Oostra
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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.’

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.’

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 WhatsApp 06 – 11 04 94 45

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

In het jaar 2002 werd een paardencentrum
opgeleverd en geopend door Koningin Beatrix,
beschermvrouwe van het Friesche Paard. Een riant
bouwwerk op een lap grond van zo’n 10.000 à
12.000 duizend m2, - een oppervlakte een dorp
waardig. Ruimte is er voor 80 à 125 paarden. Ze
genieten van een goed onderkomen en een riante
gelegenheid voor de weidegang. Dan hebben we
het over gras en parkeerterrein. De rest is van
steen, een bouwwerk met 12 zalen waarin 2000 à
4000 mensen bezig gehouden kunnen worden. Er
zijn markten, brocante, dansavonden, commercie
in de vorm van auto-occasions, keuringen van
paarden, veilingen van paarden tot prijzen van
zo’n 85.000 euro per paard, bedrijven houden er
eigen presentaties. Bij zalenverhuur hoort horeca,
en er is een beperkte hotelcapaciteit van 14,
slaapplaatsen, vooral voor mensen die hier tijdelijk
werken en ook bijvoorbeeld voor buschauffeurs.

quarantaine voor paarden die naar het buitenland
zijn verkocht, keuringen, bloedonderzoek oftewel
swabs onderzoek en voor alles zijn verhuur
faciliteiten beschikbaar. Ook is een deel van het
stallencomplex beschikbaar voor pensionpaarden.
De eigenaren laten de paarden hier op stal staan
en er voor zorgen als ze daar zelf geen gelegenheid
voor hebben. Bij keuringen komen kenners
kijken, genieten van de prachtige dieren. Zelfs
Rembrandt heeft een paard geschilderd, bereden
door een Poolse ruiter. De Poolse ruiter hing in de
Hermitage, in Rusland! Waar zoveel paarden zoveel
geleden hebben onder Napoleon, door sneeuw en
ijs. Dan hier: geen sneeuw, geen ijs, maar heel veel
zand dat nodig is in de grote hal om de paarden
met hun mooie benen ‘hun ding’ te laten doen.
Dressuur, springen, de paarden en de ruiters
kunnen er geen genoeg van krijgen.
Alles is in het teken van verandering, heb je een
vliegveld voor één motorige vliegtuigen, dan
komen er vliegtuigen met twee motoren, en je
hebt de zaak maar aan te passen of te verkopen,
het één haalt het ander uit. De wereld verandert,
en wij veranderen ook. Ook Drachten blijft niet zo.
Drachtsters worden, wie weet, Drachtenaren.

We praten hierover met eigenaar-directeur
Johan Brandsma. Paarden verlies je niet uit het
oog. Het zijn prachtige dieren, heel gevoelig,
kwetsbaar maar ook sterk. Er ontstaat vaak
een hechte band tussen ruiter en paard. De
spanning die de ruiter voelt bij een concours heeft
ook invloed op het paard. Veel gebeurt in het
congrescentrum wat te maken heeft met paarden:
paardenevenementen, vruchtbaarheidsonderzoek,

Tekst: Hommo Hof
Foto: Gerard Boersen
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ALLEEN MAAR WINNAARS BIJ DAKJE FAN SÛNENZ 2020
Winnaars Categorie Individueel: Aukje Wijma en
Alie van der Ham
Aukje Wijma, samen Alie van der Ham winnaar
in de categorie ‘Individueel’ had er juist niet op
gerekend: “We hadden ons opgegeven om mensen
te vertellen over ons initiatief, dit hadden we
niet verwacht. Het is fantastisch!.” Hun initiatief
om alleengaande ouderen samen te brengen en
samen leuke en gezonde dingen te doen kon op
veel sympathie rekenen van het publiek en de jury.

Sociaal Vitaal en een initiatief voor alleengaande ouderen mochten op
6 februari beide een Dakje fan Sûnenz mee naar huis nemen. Op een vol
winkelplein in Sûnenz in Drachten reikte burgemeester van Smallingerland
Jan Rijpstra op 6 februari de prijzen uit aan de trotse winnaars. Een avond
met alleen maar winnaars.
Winnaars Categorie Organisatie: Sociaal Vitaal
Sociaal Vitaal mocht het Dakje voor de
categorie ‘Organisatie’ in ontvangst nemen.
“Supertrots”, aldus Pieter Stuivenvolt, één van
de initiatiefnemers. “We hebben ons hele sociale
netwerk ingezet om op ons te stemmen, dus we
hadden er ook wel rekening mee gehouden dat we
hem wel eens konden winnen.”
Sociaal Vitaal is in 2015 opgericht in
samenwerking met verschillende organisaties
in Smallingerland, zoals de gemeente
Smallingerland, De Friese Wouden, Sport
Fryslân en ZuidOostZorg. Sociaal Vitaal richt
zich specifiek op ouderen, om hen aan te sporen
om te komen bewegen en om het geheugen te
trainen. Daarmee wil Sociaal Vitaal voorkomen dat
mensen op oudere leeftijd stijf en stram worden
en bijvoorbeeld aan geheugenverlies gaan lijden.
Iedere woensdagochtend komen ze samen om
te bewegen en sociale contacten te leggen, fit te
blijven en te ontsnappen aan eenzaamheid.

De twee dames zijn al een aantal jaren bezig om
alleenstaande mannen en vrouwen met elkaar
te verbinden en samen vooral mooie dingen te
doen. Het zijn doorzetters, want ze doen het al
sinds 2014. Ze bedenken gezonde en gezellige
activiteiten en communiceren daarover naar
een steeds groter wordende groep. Samen naar
etentjes, fietstochten, musea bezoeken, naar
voorstellingen gaan, noem het maar. Alles wat
je kunt bedenken om fysiek en mentaal gezond
te blijven. Het doel was aandacht vragen, de
beloning was een Dakje!
Alleen maar winnaars
De twee winnaars mogen in overleg met Sûnenz
ieder € 1.000,00 besteden aan een gezond doel
binnen de gemeente Smallingerland. Naast de
winnaars waren er in beide categorieën nog twee
initiatieven genomineerd: Centrum voor Kanker
De Skulp en Beweeg je Mee van Caparis in de
categorie ‘Organisatie’, Jimmy Woudstra en Samira
el Idrissi in de categorie ‘Individueel’. Zij werden in
het zonnetje gezet met een mooie bos bloemen
terecht overladen met complimenten. Ook al
hebben zij geen Dakje gekregen, winnaars zijn het
wel.

GRATIS HULP MET DE BELASTINGAANGIFTE
IN DE BIBLIOTHEEK
Vanaf 1 maart is het weer tijd voor de jaarlijkse belastingaangifte. Veel
mensen vinden dit best ingewikkeld. Wie wel wat hulp kan gebruiken is op
donderdagochtend in de maanden maart en april welkom in de bibliotheek
van Drachten.
Daar helpen vrijwilligers gratis met het invullen
van de aangifte inkomstenbelasting. Ook kunt
u bij het spreekuur terecht met vragen over
toeslagen. Interesse? Maak telefonisch een
afspraak met Bibliotheek Drachten via 0512
512680.
Donderdag 5 mrt, 12 mrt, 19 mrt, 26 mrt,
2 apr, 9 apr, 16 apr, 23 apr, 30 apr
tussen 10.00 en 13.00 uur.
spreekuur in de bibliotheek. Ook over andere
digitale zaken zoals smartphones, apps,
computervirussen en het installeren van
programma’s helpt SeniorWeb Drachten u graag
verder. De koffie en thee staan klaar, aanmelden is
niet nodig.
Elke dinsdagmiddag t/m 28 apr
tussen 13.30 en 15.00 uur.

SPREEKUREN IN DE BIBLIOTHEEK
Formulierenspreekuur
Een uitkering, toeslagen of zorghulp aanvragen?
Voor veel zaken moet je formulieren invullen.
En deze zijn vaak best ingewikkeld! Heeft u
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.

Spreekuur Van testament tot uitvaart
Vroeg of laat krijgt iedereen er mee te maken…
het overlijden van een dierbare en het regelen
van een uitvaart. Hoe zit het met erfrecht? Wat
kost een uitvaart? Uitvaartbegeleider Frederique
Broeze en notaris Anna de Vries geven antwoord
op deze vragen en meer. Kom naar het gratis
spreekuur in de bibliotheek om u vrijblijvend te
laten informeren. Aanmelden gewenst.
Donderdag 23 apr tussen 15.00 en 16.30 uur.

Digitaal spreekuur Seniorweb
Heeft u vragen over het gebruik van tablet,
computer en laptop? Kom naar het gratis Digitaal

Dat ze dat al sinds 2015 doen is knap: waar ze
eerst met financiële steun van de gemeente zijn
begonnen, houden ze bij Sociaal Vitaal nu hun
eigen broek op. Publiek en jury vonden het samen
een Dakje fan Sûnenz waard!

Drachten | Smallingerland
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Open
voor
elkaar

Column: Sander van Tartwijk, Sportfysiotherapeut i.o. bij Fitaal
De Sportlaan
Even voorstellen…
Mijn naam is Sander van Tartwijk, fysiotherapeut en in
opleiding tot Master Sportfysiotherapie. Ik neem het stokje
over van Rixt Wolters, die de afgelopen jaren de column van
Fitaal in Pluz Magazine en nu DichtRbij heeft verzorgd.

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

Woonzorgcentrum De Warrenhove
De Warren 8 Drachten

Wooncomplex De Lauwers
Lauwers 16 Drachten

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

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

Inloopspreekuren bij Zorggroep Liante
Elke derde donderdag van de maand.
De Lauwers, Lauwers 16:
13.00 uur tot 14.30 uur
De Warrenhove, De Warren 8:
15.00 uur tot 16.30 uur
U kunt hier zonder afspraak binnenlopen voor
informatie of advies. Wanneer nodig of gewenst
wordt er een vervolgafspraak gemaakt.

Vanuit mijn specialisatie zal ik mijn column regelmatig richten
op het fysiek functioneren van mensen. Anders dan vaak
gedacht wordt, is sportfysiotherapie er niet alleen voor de
topsporters, maar voor iedereen met een beweegprobleem. Dit loopt uiteen van een blessure bij
tennis tot moeite hebben met opstaan uit je stoel. Als sportfysiotherapeut weet je welke
lichaamsfuncties nodig zijn om je activiteiten weer (beter) uit te voeren.
De Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI)

De Gecombineerde Leefstijl Interventie is een initiatief om
mensen te helpen actiever te zijn. Namens Fitaal ben ik
betrokken bij het onderdeel Beweegkuur. De Beweegkuur
is een twee jaar durend programma dat wordt vergoed
door de zorgverzekeraar. Samen met een (sport)diëtist
van AVS en één van de fysiotherapeuten van Fitaal werken
we samen met u aan een gezonde leefstijl. Het
programma bestaat naast individuele begeleiding op het
gebied van voeding, beweging en leefstijl ook uit
groepsbijeenkomsten met de diëtist en fysiotherapeut.
U kunt meedoen met de Beweegkuur als u een
verwijsbrief heeft van de huisarts, 18 jaar of ouder bent,
een BMI van 25-30 met extra gezondheidsrisico of een
BMI van 30 of hoger heeft en als u gemotiveerd bent om
aan een gezondere leefstijl te werken.
Het programma in het 1e jaar
• Leefstijlcoach: een intakegesprek en 7
vervolggesprekken
• Fysiotherapeut: een intakegesprek met individueel
beweegplan en 2 groepsbijeenkomsten
• Diëtist: een intakegesprek met individueel voedingsplan
en 3 groepsbijeenkomsten
In het 2e jaar
• Leefstijlcoach: 5 vervolggesprekken
• Fysiotherapeut: 1 groepsbijeenkomst
• Diëtist: 3 groepsbijeenkomsten
De consulten voor de leefstijlcoach, diëtist en de groepsbijeenkomsten worden betaald vanuit de
basisverzekering en gaan niet ten koste van het eigen risico. De consulten bij de fysiotherapeut
worden vergoed als u een aanvullende verzekering voor fysiotherapie heeft. U kunt het programma
eventueel nog verder uitbreiden met gesprekken bij de diëtist vanuit de basisverzekering.
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DICHTRBIJ DE KUNSTENAAR…
In deze nieuwe column proberen we een beeld
te schetsen van een kunstenaar. We gaan op
bezoek bij diverse soorten kunstenaars uit de
regio en proberen kunst dichtRbij de lezer te
brengen. In deze eerste editie een gesprek met
beeldend kunstenaar Eja Siepman van den Berg uit
Beetsterzwaag.

Over de kunstenaar:

Samen bankieren

Eja Siepman van den Berg (Eindhoven, 1943)
volgde haar opleiding aan de Rijksacademie
van Amsterdam (1962-1967). Haar carrière nam
meteen al een vlucht toen ze in 1967 de Prix de
Rome won. In 1978 was ze de eerste winnares van
de Charlotte van Pallandtprijs, een nationale prijs
voor jong talent tot 35 jaar. In de daaropvolgende
decennia is zij haar talent blijven bewijzen.

Nu en in de toekomst

Zo lang mogelijk mee blijven
doen. Daar maakt de Rabobank
zich sterk voor.

De grote belangstelling voor haar werk is mede te
danken aan de prestigieuze Koningin Wilhelmina
oeuvreprijs, die zij in 2018 mocht ontvangen.
Volgens de jury straalt haar werk ‘een verfijnd
en verstillend evenwicht uit’. Haar beelden
zijn ‘tijdloze bakens in de ruimte om ons heen,
troostend bijna’.

Soms is het best lastig om zelf uw bankzaken te regelen. Bijvoorbeeld doordat u slecht

>

ziet, hoort of loopt. Of omdat uw geheugen u af en toe in de steek laat en u geldzaken
misschien ingewikkeld vindt. De Rabobank helpt u dan graag.
Ons adviesteam Samen Bankieren helpt u graag met duidelijke informatie, helder advies
en handige hulpmiddelen. Zodat u zelfstandig - of samen met iemand anders- uw
bankzaken kunt blijven regelen.
Meer informatie over Samen Bankieren vindt u op
www.rabobank.nl/particulieren/toegankelijkheid/samen-bankieren.

Samen Bankieren
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proces nog wel met de hand worden bijgewerkt.
Dergelijk apparatuur wordt al langer gebruikt
in de architectuur, maar nu dus ook in de
beeldhouwkunst.

“Steengroeven Carara”

Je laat heel veel werk uitvoeren in Italië, waarom
daar?
In 2016 ben ik een samenwerkingsverband
aangegaan met Studio Stagetti. Ik verblijf
regelmatig in Pietrasanta, de stad van de ‘heilige
steen’.
Tien kilometer ten noorden van Pietrasanta
ligt Carara waar de bergwanden bedekt lijken
met een permanente sneeuwlaag die worden
veroorzaakt door de open steengroeven waaruit
het wereldberoemde marmer gedolven wordt.
70 jaar voor Christus werd het witte goud al door
de Romeinen uit de bergen gehakt. Wanneer
Michelangelo in 1501 opdracht krijgt om zijn David
te kappen, selecteert hij zijn marmer in Carara.
Vandaar dat vele kunstenaars naar deze streek
trekken om hun beelden te realiseren.

To the Stone-Cutters (fragment)
By Robinson Jeffers

Wat is volgens jou een belangrijke eigenschap
voor een kunstenaar?
Een beetje geduld hebben dat mag wel, op alle
fronten. Het zijn soms erg lange processen om een
beeld te realiseren. Als ik terugblik en kijk hoeveel

Stone cutters fighting time with marble,
you fore-defeated challengers of oblivion
Eat cynical earnings, knowing rock splits,
records fall down,
The square-limbed Roman letters
Scale in the thaws, wear in rain

Eigen foto

Wat voor soort beelden maak je het liefst?
Ik vind het heerlijk als ik een groot beeld mag
maken. Als je 1 op 1 tegenover zo’n beeld kun
staan. Gewoon dat het de menselijke maat heeft,
dat vind ik het meest interessant.

beelden ik gemiddeld per jaar heb gemaakt,
dan kom ik uit op ongeveer 2,7 beelden per jaar.
Hieraan kun je afleiden dat het een tijdrovende
zaak is en dat je soms veel geduld moet hebben.
Ik heb wel eens gedacht dat het leuk zou zijn, als
ik in ieder geval per seizoen 1 beeld zou kunnen
realiseren. Maar zo werkt het natuurlijk niet…

Hebben jouw beelden een begeleidende tekst
nodig?
De bedoeling eigenlijk van alle kunst is dat het
beeld vertelt wat je niet onder woorden kunt
brengen. Soms is een klein beetje uitleg wel
prettig, maar de bedoeling is dat je eigen fantasie
gaat werken. We hopen dat dit ook weer lukt bij
onze expositie ‘Fighting Time with Marble ‘. Wij
nodigen u van harte uit om deze (gratis) expositie
te bezoeken!

Hoe ontstaat kunst bij jou?
Als kind was ik altijd al bezig met Plasticine
(boetseerpasta) en maakte ik paardjes en
beestjes. Ik was altijd aan het boetseren. Mijn
grootmoeder was ook beeldhouwer, dus het zit
in de familie. Door de jaren heen heb ik heel veel
landen bezocht en heel veel kunstwerken gezien
en gemaakt. Daardoor ontwikkel je in de loop van
de tijd een soort taal. Noem het beeldtaal. Binnen
dat (taal)gebied word je soms door iets getriggerd,
geïnspireerd of iets pakt je en daar wil je iets mee
doen. Daar geef je dan vorm aan.

Het gedicht; “To the Stonecutters”, kun je daar
iets over zeggen?
Dat gedicht gaat over steenhouwers die
monumenten oprichten, kathedralen bouwen
etc. maar dat het eigenlijk tevergeefs is, want alle
monumenten vallen uiteindelijk toch uiteen. Het
is allemaal maar relatief. Ik vond het wel een mooi
thema.
Is het ambacht van beeldhouwer erg veranderd?
Vroeger moest je alles met de hand kappen.
Dat heeft mij uiteindelijk een kapotte schouder
opgeleverd. De steenhouwers van tegenwoordig
kunnen ook digitaal werken. Ik maak hier in
Nederland een driedimensionaal ontwerp, dat
wordt dan met moderne apparatuur ook drie
dimensionaal gescand. Het digitale bestand
wordt dan vervolgens naar de steenhouwerij
in Italië gestuurd. Daar wordt het ontwerp op
ware grootte uitgefreesd. Zo’n machine staat
dan dag en nacht te ‘draaien’. Als dit is gebeurd,
ga ik naar Italië. Het beeld moet namelijk na dit

Eigen foto

18

Expositie ‘Fighting Time with Marble’
Geopend van 17 februari t/m 19 april 2020.
Openingstijden: vr-zo, 13 uur – 18 uur (tevens op
afspraak).
Adres: Projectruimte-hoofdstraat 17,
Hoofdstraat 17, 9244 CL Beetsterzwaag.
Voor meer informatie: www.
ejasiepmanvandenberg.com en www.
projectruimte-hoofdstraat17.com

Waardoor word jij wel eens geïnspireerd?
Dat kan op allerlei niveaus. Het kan op abstract
niveau, maar ook heel simpel en goedkoop. Ik ben
zelfs eens geïnspireerd geraakt door een meisje
in een reclamefolder. Dat meisje triggerde me
en daar wilde ik iets mee doen. Ik heb van haar
toen een bronzen beeldje gemaakt. Maar ik word
ook geïnspireerd door diverse kunstenaars zoals
Donatello en Brancusi.

Tekst: Kor Postma
Foto’s: Gerard Boersen
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TOT LATER OP HET WATER

met de groeten van Age Veldboom

rondingen gebogen om een schip te maken zoals
dat ooit de Friese wateren beheerste. De in 1861
gebouwde Æbelina was legendarisch. Ze won
zo veel prijzen dat ze soms van deelname werd
uitgesloten, of een extra lange route moest varen.
Ook het komende jaar zal de Æbelina weer varen
met sponsoren, verschijnt ze op evenementen en
kunnen opstappers (zeilend) kennismaken met dit
prachtige beurtscheepje onder zeil.
In 2018 was Age initiatiefnemer van Myn Skip,
een eerbetoon an het skûtsje. Het werd een
openluchtvoorstelling met muziek, dans, beeld en
theater. In 2018 kregen Age en Cathrienus er voor
de Friese Anjer uitgereikt door Commissaris van de
Koning, Arno Brok.
In het museum staat het leven van vroegere
generaties skûtsjeschippers centraal. Oude
ambachten uit de scheepsbouw zoals smederij
en zeilmakerij komen aan bod. Honderden
onderdelen van skûtsjes en gereedschappen staan
opgesteld. In een nagebouwde roef proef je het
vroegere schippersleven. Het ruikt er naar taan en
teer. Je ervaart de krappe ruimte aan boord rond
1900, toen skûtsjes onder zeil dagelijks vrachten

turf, terpmodder, mest of zand vervoerden. Je
ontdekt het zware bestaan van hard werken, soms
armoede en vaak de vreugde van het vrije leven,
met wind en water. Overal is het interessant,
elk voorwerp heeft zijn verhaal en Age kent ze
allemaal. Op de rugleuning van elke stoel staat
de naam van een schipper, en op de zolderbalken
staan spreuken, ook in Age’s handschrift: Alle
bytsjes helpe, sei de skipper en hy pisse yn ‘e
opfeart.
Tekst: Tom de Boer
Foto’s: Gerard Boersen

REEDRIDE

2000 overgenomen door Cathrienus Herrema).
Daarnaast was hij gymleraar aan het speciaal
onderwijs in Sneek en docent aan het CIOS.
Sinds begin jaren tachtig deed hij als schipper
met zijn skûtsje de Swanneblom mee aan
zeilwedstrijden als de Strontrace en de IFKS.
We hebben afgesproken in het Skûtsjemuseum
aan de Stripe vlak buiten het dorp Earnewâld. Dit
werd in 1998 opgericht door Age en hij bouwde
daarvoor een ‘oude’ scheepshellingloods. Als
ik aankom valt me op dat de hele voorgevel is
verwijderd. Het blijkt dat het museum uitbreiding
nodig heeft. De gevel komt een aantal meters naar
voren. Alles gebeurt met zelfwerkzaamheid van
de vrijwilligers. Het museum valt nu onder een
Stichting welke gedragen wordt door meer dan
vijftig vrijwilligers.
Aan de kade ligt een uniek scheepje, een replica
van een houten skûtsje van 1861. Deze Æbelina
van 2009, het eerste en enige houten skûtsje dat
sinds 1900 is gebouwd, is een pronkje. Massief
eikenhout is van kielplaat tot luiken in sierlijke

Want op het water tref je hem in zijn element.
En dat is zijn hele leven lang, nu alweer 67 jaar,
zo geweest. Dus als ik vraag: Hoe ben jij Age
Veldboom geworden? Is het antwoord: Ik ben
nooit iemand anders geweest. Daar hoef je niet
veel voor te doen. Het enige is dat je je niet door
anderen of door omstandigheden uit de koers
laat halen. Dat betekent overigens niet dat die er
niet toe doen. Kijk, wanneer je bijvoorbeeld gaat
zeilen heb je met nogal wat dingen te maken waar
je rekening mee moet houden. En die zijn altijd
hetzelfde en steeds weer anders. Het weer, het
water, de mensen. Soms is het een spel, soms een
gesprek, soms een gevecht.
Age is geboren in Hagestein en opgegroeid in
een kinderrijk boerengezin. Met ruimte en water
rond het huis. Via de MULO in Vianen ging hij,
op advies van de gymleraar, naar het CIOS in
Heerenveen waar hij onder andere les kreeg van
Foppe de Haan en Henk Gemser. Als gym- en
sportleraar zette hij, samen met zijn vrouw Anna
Hummel, de zeil- en surfschool Annage op (in
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Lit my ride, lit my glide
Lit my sweve, ‘t moat no heve
Kear my net, dan wurd ik poer
As der iis leit spat ik fjoer

Lit my ride…..
De sinne, fjoer-read oan de kime
Set him del op ’t wite iis
Net ien kin dit op ’n foto nimme
‘k Wol ‘t net misse, foar gjin priis

Trije nachten hat it ferzen
Der leit al wer een skyltsje iis
Ier en betiid stean ik op redens
Minsken roppe: “Bist net wiis!“

Lit my ride….
Werom nei hûs, dan bûgje seft de reiden
In streek fan snie, in sulveren bân
En ik, ik ryd hjir as in Kening
Wat een skepping, ús Fryske lân!

Lit my ride....
As een spegel tusken reiden
Leit foar mij de Folkertssleat
‘k Flean der oer, net te beskriuwen
Net een minske dy ’t my keart

Dus, lit my ride, lit my glide,
Lit my sweve, ‘t moat no heve!

Lit my ride…..

Age Veldboom

Prachtig iis leit hjir te lonkjen
‘t Ropt my: ”Kom mar, ‘t is fertrouwd!“
Soks jout flerken oan myn skonken
‘k Fiel dat dit my stipe jout
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-Ruim assortiment verse vis
- Gebakken vis
-Gerookte vis
- Vers belegde broodjes
- Salades en hapjes schalen

ALLEEN
Eenzaamheid is een onmiskenbaar groot probleem. Mensen zonder sociaal vangnet, familie of vrienden,
kunnen eenzaamheid ervaren door het gemis van contacten. Een andere vorm van eenzaamheid is het
gemis van diepgaande, emotionele contacten, bijvoorbeeld na het overlijden van de partner.
Verantwoord sporten onder begeleiding
van een fysiotherapeut

Ook bezorging aan bedrijven

Individuele trainingsschema’s en
specifieke groepen voor ouderen

Stevens kwaliteit
met zorg voor u bereid!

Beweegprogramma’s voor diverse
chronische aandoeningen

Handwerkerszijde 114 9201 CP Drachten
Telefoon 0512 238711

Inschrijfformulier
ServiLocker

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.

Email

3. Email/SMS

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.

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

06-nummer

4. Geneesmiddelen ophalen uit de ServiLocker

Geboortedatum

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.

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.

Naam

1. Inschrijven

Datum

Hoe werkt onze ServiLocker?

Cliënt gaat akkoord met de Algemene Voorwaarden
(staan op onze website www.apotheekongena.nl en zijn
op te vragen in de apotheek)

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

IBAN

2. Geneesmiddelen klaarzetten

Cliënt gaat akkoord met de Incassomachtiging*

• Geneesmiddelen die in de koelkast bewaard moeten worden.
• Grote verpakkingen, zoals medische hulpmiddelen.
• Geneesmiddelen die u voor de eerste of tweede keer gebruikt.

BSN nummer
(staat o.a. op verzekeringspasje, rijbewijs, paspoort)

Wat kan er niet in de ServiLocker?

Ga naar www.woningontruiming.frl
of bel 0512 - 53 80 27

Ja, Handtekening

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.

Ja, Handtekening

Wat moet u daar voor doen?

*Toelichting op de Incassomachtiging: Voor producten die wij niet rechtstreeks kunnen declareren bij uw zorgverzekeraar ontvangt u een
factuur. Door ondertekening van dit intakeformulier verleent u Apotheek Ongena toestemming voor automatische incasso van het factuurbedrag. Dit wordt aan het einde van de maand automatisch van uw rekening afgeschreven.



ServiLocker

6 dagen per
week uwAH
medicatie
uit
Afhalen
Servilocker
Kiryat afhalen
Onoplein
onze ’ServiLocker’
in de Albert
Heijn Kiryat Onoplein
gedurende
openingstijden
AH te Drachten

Jonathan Pit (M.O.S.)

Jan Douwe Kronemeijer (stichting AanZet)

Ook in Smallingerland leeft dit thema. Uit een
eerder interview met Wim Brunninkhuis dat in
september 2018 in dit blad stond: Het probleem
wordt groter, het is de tol van een gezond leven en
een goede medische zorg. Mensen worden ouder,
kinderen hebben het druk en wonen ver weg, te
ver om zich om hun ouders te bekommeren. Het
is de maatschappij, die wereld van vrijwilligers,
die er voor te zorgen heeft dat het leefbaar blijft.
We praten erover met Jonathan Pit (M.O.S.) en Jan
Douwe Kronemeijer (Stichting AanZet).
Een aantal initiatieven heeft vijf jaar geleden de
handen ineen geslagen onder de naam Tegearre
in Smallingerland, met als doel mensen die
behoefte hebben aan verbinding te wijzen op
ontmoetingsplekken en bezoekprojecten. Tegearre
(het Friese woord voor Samen) is ontstaan uit de
samenwerking tussen Stichting AanZet, locatie Bij
Bosshardt van het Leger des Heils, de Zonnebloem,
Inloophuis ’t Centrum, Smallingerland in Dialoog
en de M.O.S.. Tegearre onderstreept het belang van
de vele ontmoetingsactiviteiten die georganiseerd
worden in de gemeente. Ontmoetingsplekken, ook

wel Trefpunten genoemd, zijn op diverse locaties
aanwezig, binnen wijkgebouwen of bij iemand
thuis: zolang er een gastheer/-vrouw aanwezig is
en de koffie klaar staat.
Het lijkt zo simpel, mensen die alleen zijn bijstaan,
proberen een oplossing te vinden, maar regel het
maar eens goed. Genoeg leuke dingen te doen,
maar wat is er leuk aan om die alleen te doen?
Waar vinden de mensen een handreiking? Iedereen
wil graag gezien en gehoord worden, maar waar
vind je dit in Smallingerland? Via de website
van Tegearre (www.tegearreinsmallingerland.
nl), via folders en via de samenwerkingspartners
worden mensen geïnformeerd over de locaties en
activiteiten die georganiseerd worden. Op diverse
locaties staat de koffie klaar, worden spelletjes
gespeeld, creatieve werkjes gemaakt en mooie
gesprekken gevoerd. Kortom, mensen maken weer
verbinding met anderen, de mensen zijn weer
bezig, hebben een doel.
Tekst: Hommo Hof
Foto: Gerard Boersen

E-mail : apotheekongena@ezorg.nl Internet : www.apotheekongena.nl
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EIGENTAALEIGENTAALEIGENTAALEIGEN
EIGENTAALEIGENTAALEIGENTAALEIGEN
Een mens wordt geboren en meteen daarop in
een taalbad gedompeld. En binnen de kortste
keren kraai, brabbel en klets je je partijtje mee.
Dat gaat vanzelf, daarop ben je geprogrammeerd.
De taalontwikkeling is in gang gezet en dat gaat
nog een behoorlijke tijd, onder enthousiaste
begeleiding van omgeving, zo door. Later neemt de
school het over, nu met wisselend succes.

of vier kinderen lagen. Om beurten mochten we
een favoriet verhaal vragen. Sommige daarvan
kenden we uit het hoofd. Bijvoorbeeld dat over een
jongetje dat met de verfpotten van de schilder,
die in het schuurtje waren opgeslagen, aan het
verven ging. Het heette “De Morspotter”. We
protesteerden meteen wanneer er een stukje werd
overgeslagen.
Heit las aan tafel uit de Hillige Histoarje (Ulbe van
Houten). Uiteraard in het Fries. Hij vertelde meer
dan hij las, niet exact volgens de letter. Maar wij
vergaven hem dat. Als het boek uit was begon hij
de dag daarop weer opnieuw. Ik weet het zeker dat
het mijn taalgevoel en –ontwikkeling geen kwaad
heeft gedaan.

Daarover wellicht later meer. Hier wil ik graag iets
melden over een ander fenomeen: het boek. Of
eigenlijk: het voorlezen. Het is voor mij al meer dan
75 jaar geleden, maar ik weet het nog als was het
gister. Zowel mem als heit lazen regelmatig voor.
Mem uit het Gouden Voorleesboek (van W. G. van
der Hulst). Als ik eraan terugdenk hoor ik nog haar
lieve stem. Ze zat naast het grote bed waarin drie

Tekst: Tom de Boer

EIGENTAALEIGENTAALEIGENTAALEIGEN
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MET DANK AAN ONZE SPONSORS
KAN DE ROLSTOELBUS VAN DE WARRENHOVE
BLIJVEN RIJDEN

AAN DE SLAG
Let maar eens op, zeggen de wijzen uit de lage landen, als alle vrijwilligers het bijltje erbij neer zouden
gooien, dan ligt de hele zaak plat. Het aandeel van vrijwilligers in onze economie is enorm. Je vraagt je
wel eens af hoe in deze vrijwilligerswereld gevers van, en vragers om werk, elkaar vinden.

Amanda van der Veen (sociaal werkster)

De sponsoren dragen de bewoners van De Warrenhove een warm hart toe
en wensen ze nog veel leuke uitstapjes toe.
Voor meer informatie over sponsoring kunt u mailen naar info@dichtrbij.nl

Zie voor bedrijfsinformatie sponsors op www.dichtRbij.nl en klik op de betreffende banner.
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En dan hebben we ook nog het AZC, mensen uit
een vreemde cultuur denkend in een vreemde taal.
Er zijn mensen die hulp nodig hebben en mensen
die bezig willen zijn, willen leren, nuttig zijn.
Om daar iets aan te doen is het project Aan de
Slag ontwikkeld door Pharos en verdeeld over 27
gemeenten in Nederland. Inmiddels voert M.O.S.
vanuit centrum Talent dit project al twee jaar
uit en heeft ze haar eigen draai eraan gegeven
passend in de gemeente Smallingerland. Leider
van dit project is Amanda van der Veen, sociaal
werkster. Iedere dinsdagochtend is zij in het AZC
met gegevens over plaatsingsmogelijkheden
voor vrijwilligers. Ze bespreekt mogelijkheden
met geïnteresseerden, geeft toelichting, advies,
en maakt koppelingen tussen de organisaties en
vrijwilligers.

Slag” kan ook. De vraag is heel divers, het aanbod
ook. Het vrijwilligerswerk is laagdrempelig en
praktisch, kennis van het Nederlands is niet
vereist. Maar het is wel een mooie kans wegwijs
te raken in onze grammatica. Voordelen bestaan
uit passend werk, kennis en ervaring opdoen,
actief blijven en meer mensen leren kennen.
En bezig zijn met éénmalige en structurele
werkzaamheden. En waar zijn al die baantjes,
die vacatures dan ? Die zitten in het bestand van
Amanda.
De bewoners van het AZC krijgen dus bezoek,
krijgen mogelijkheden voorgelegd en keuzes
te maken. Dat neemt niet weg dat andere
zoekenden naar vrijwilligerswerk altijd terecht
kunnen op het kantoor van Centrum Talent, Van
Knobelsdorffplein, 121. In alle gevallen gaat het om
bezig zijn. Niet kniezen in een kamertje. En voor
organisaties die hulp nodig hebben is het goed te
bedenken dat zij niet alleen hulp ontvangen, maar
ook iets terug kunnen doen. Kwestie van helpen
en geholpen worden. Zegt het voort !!

De mogelijkheden gaan tot in het oneindige:
serveren van drankjes, wandelingen maken,
toezicht houden, naailes geven, schminken, dieren
verzorgen, materialen uitschiften of uitdelen,
een brunch verzorgen in de Warrenhove (mensen
blij maken) en wie weet zijn er nog vrijwilligers
die een half dagje door willen gaan om de lijst
compleet te maken. Kijken op de site “Aan de

Tekst: Hommo Hof
Foto: Gerard Boersen
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PLAAGDIER PREVENTIE

Vroeger, toen er niets veranderde, kon je zo van de Veluwe het Ijsselmeer
inlopen. Toen kwamen er die polders en kreeg je het Veluwemeer
tussen polder en vaste wal. Reeën op de Veluwe, ruimte in de polder.
Langzamerhand doken de reeën van de Veluwe op in de polder. Hoe kwamen
die daar? Zwemmen? Op een draf over de brug? En waarom wilden ze per se
naar die polder? Was het daar leuker? Nee, het werd te krap op de Veluwe,
te weinig veilig bos. Ze wilden dus niet nààr de polder, maar wég van de
Veluwe.

brengen wanneer het haar past. Dat kan twee à
drie jaar duren. Ze heeft haar geboortebeperking
in eigen hand. Is een mannetje de baas over een
groep vrouwtjes, dan loopt hij altijd het risico dat
een ander mannetje de groep overneemt. Zijn
territorium wordt dan kleiner. Vandaar dat meneer
dagelijks inspectie rondjes rond zijn harem loopt.
Een druk bestaan. Zet je voer voor kippen dan eten
ratten alleen wat voedzaam is. Door een luchtje
aan te brengen, kun je suggereren dat de auto
al bezoek heeft gehad van een steenmarter. Dan
is het voor een volgende gegadigde niet meer
interessant. Dieren kunnen ziekten overbrengen,
bijvoorbeeld ratten de ziekte van Weil, of muizen
een blaasaandoening. Teken reizen rustig mee in
hun vacht. Knaagdieren moeten hun nagels scherp
houden, dat kan ten koste gaan van uw meubilair.

Zo past de natuur zich aan, door migratie. En dan
heb je steenmarters. Ze zijn speels, dat bewegen
van al die draden onder motorkap vinden ze leuk.
Het gaat dus niet om lekker maar dat rubber gaat
wel stuk. Klaar ben je. Kassa. Laat je een marter
alarm monteren, zo’n apparaatje dat continu een
voor marters onaangenaam geluid produceert,
dan denkt de marter: dat geluid hoort bij de auto,
dat is de auto, dus kan geen kwaad. En hij gaat
door met zijn spel.

Dieren kunnen leuk zijn, maar ze kunnen ook
overlast veroorzaken, laten we het daarover
eens zijn. Maar dat geldt niet voor iedereen. Wij
tweevoeters kunnen tegen het plafond vliegen
als er een muis of een rat wandelt, en vliegen
zijn ook niet overal welkom. We praten erover
met Klaas Visser. Hij is belast met de preventie
van plaagdieren. Plaagdieren zijn geen dieren
die plagen, maar door hun aantal een plaag
veroorzaken. Zaak is ze te weren of te bestrijden,
vooral als er gezondheidsrisico’s samen gaan met
overlast: vliegen in een voedselfabriek, ratten
die bacteriën en ziekten kunnen overbrengen op
mensen of vee, en stekende insecten zoals wesp,

WEREN OF BESTRIJDEN
Dan moet je je tegenstanders kennen, weten dat
als een das éénmaal een schrikdraad aanraakt
je hem daar niet meer zult zien. Een muis krijgt
vier à zes jongen en is na zo’n drie weken weer
vruchtbaar. Geen muizen tot vijftig kilometer
buiten menselijke bebouwing, en je ziet er geen
ratten meer. Muizen kunnen hun heil elders
zoeken of zich als een mol onder de grond
graven. Steenmarters zijn nu beschermd, vroeger
bejaagbaar. Wordt een vrouwtje bevrucht dan
kan ze haar jongen in haar buik tot ontwikkeling
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tijgermug, steekvlieg. Kans op schade heb je ook,
ze veroorzaken lekkage, vernielen elektrische
leidingen, en dan heb je kortsluiting met als
gevolg brand. Schade kan ook vallen onder hinder
in leefgenot.

de spouwmuur, openingen afdichten tegen
steenmarters. Als alles gedaan is en er blijft nog
overlast, gaat het met ratten of muizenvallen, of
bestrijdingsmiddelen de plaag te lijf gaan. De
wering moet dan afdoende zijn om in de toekomst
overlast te voorkomen. Ze moeten geen kans
meer krijgen, die lieve beestjes. Deur dicht, geen
beest mag binnen komen. Voorraden niet te lang
bewaren, fruitmotten in muesli, broodkevers
in brood producten, of pasta, meelwormen in
oliebollenmix van 2 jaar oud.

Ze zijn slim, hebben een goed ontwikkelde intuïtie,
en als het broertje die lekkere korrels overleeft dan
wil hij het ook nog wel eens voorzichtig proberen.
Als uw kat een gevangen rat op de deurmat legt,
dan is dat gepaste trots: kijk mij eens flink zijn. In
de plantenwereld komen wel eens exoten binnen
waaien,per schip of per een andere vorm van CO2
verspilling. Maar dat spul kan razendsnel groeien.
In de dierenwereld kan het langzamer gaan,
maar ook hier zien we voorbeelden van dieren
die hier niet horen. Je ziet het aan de namen:
grasparkieten, beverrat, verwilderde nertsen,
wasbeer, zonnebaars, die via een aquarium tot
ons kwam. Nederland, zegt Visser, is geen natuur
meer, waar zijn de bossen waar reeën zich thuis
voelen. Hier en daar hebben we problemen,
in Brabant bijvoorbeeld bruine ratten, loop bij
zwarte ratten maar liever een straatje om. In heel
het land komen we wespen tegen, in Groningen
beverratten en dassen in Gaasterland. Daar
waar sprake is van overlast kun je wel zeggen
dat 80% veroorzaakt wordt door menselijk
falen. Aan banden leggen van overlast begint
begint met goede voorlichting. Mensen moeten
om te beginnen weten hoe de natuur werkt.
Zwerfkatten worden gevangen, gesteriliseerd,
gechipt en teruggezet. Er zijn zoveel van die
beestjes dat zo’n operatie per jaar miljoenen
kost. Wie kan uit hoofde van welke overweging
zo’n uitgaaf beredeneren? En vakantiegangers
zien ergens in Europa een leuke hond, maar
eenmaal thuisgekomen blijkt het beest helemaal
niet socialiseerbaar te zijn.Een taalprobleem zal
het toch wel niet zijn. Enige huiselijke spanning
ligt meer voor de hand. Dat wordt zwerven, de
Europese eenwording tegemoet.

Iemand zet planten in potten voor de winter in de
kelder, maar met gebruik van ongesteriliseerde
potgrond. Gevolg is in het voorjaar: honderden
duizendpoten. Wat niet weet wat wel deert.
Doel is en blijft de overlast tot een minimum te
beperken. Ga de vogels niet voeren na 12.00 uur,
dan eten ze niet meer, en is de rest van het voer
voor viervoeters. Als je planten bespuit met één
of ander goedje, komt iets daarvan ook terecht
in de bijen. Dat overleven ze niet, en op den duur
wij ook niet. Hier komt de baan van Klaas Visser
op neer: bezig zijn met oorzaak en gevolg, en de
natuur is daarin akelig consequent.
Tekst: Hommo Hof
P.S. Tijdens het schrijven van dit verhaal
kwam het bericht in de Pers, dat Zonnebaars
van nu af verboden is in de E.U. Het bestrijden
van deze veelvraten probeert men o.a. door
snoeken uit te zetten, hun natuurlijke vijand.
In ieder geval mogen ze niet meer gehouden of
verhandeld worden.
En ook in het nieuws lezen we dat wij een
ratten- en muizenplaag mogen verwachten.

Ingrijpen gaat tegenwoordig via het
IPM(Integrated Pest Management) principe:
snel ontdekt men de oorzaak en kan de
overlast opgelost worden. Daar zijn wel wat
werings maatregelen voor, bijvoorbeeld het
vochtgehalte in huis laag houden om het voor
zilvervisjes en huisstofmijt minder aantrekkelijk
te maken. Bouwkundige gebreken aanpakken,
stootvoegroosters plaatsen in open stootvoegen
tegen wespen, bijen, hommels, muizen in
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PUZZEL
1
2

↓

PAGINA

d o z ij n

3
4

Gratis scheiden
is mogelijk
via mediation
• Snel
(binnen 4 weken afgerond)
•

5
6
7
8

Gezegden en uitdrukkingen

deskundig geregeld
• Geen bezoek rechtbank

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

OPLOSSING VORIGE PUZZEL

aardworm
winterkoning
hazenpad
luistervink
hanepoten
strontvlieg
stormram
postduif
bokkesprong
koolmees

In het diagram hierboven moeten 8 woorden
worden ingevuld die stuk voor stuk uit een
gezegde komen. Deze worden aangeduid met
een ietwat raadselachtige omschrijving.
Bijvoorbeeld bij opgave 1 staat:
1 - het kunnen er ook 13 zijn
het goede antwoord is dozijn (vanwege het
gezegde „dertien in een dozijn“)
De andere opgaven moet u zelf zien uit te
puzzelen.
2 - je kunt er uit schieten
3 - wordt bij een 10 meegegeven
4 - je kunt er ook naast lopen
5 - slotlied
6 - dessert?
7 - je kunt er een gat in slapen
8 - in vredesnaam begraven

Onder de goede oplossingen wordt een
boekenbon van € 15 verloot. Opsturen naar:
Redactie
dicht R bij / Magazine
p/a Tom de Boer
de Fintsjes 27
9221 TS ROTTEVALLE
Of via email: tom.boer@wxs.nl

Succes!
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De winnaar van de vorige puzzel is:
Douwe A. Visser - Drachten
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Gezocht:
meedenkers
V O O R DE AD VIE SG R OE P SAM E NSÛ NE NZ
Wilt u zich inzetten voor de gezondheid van ouderen in Friesland?
Wilt u het verschil maken en er voor zorgen dat burgers gezond en
gelukkig oud kunnen worden? Denk, doe en beslis dan mee met
Sûnenz en word lid van de Adviesgroep SamenSûnenz!
Wij zoeken mensen die midden in de samenleving staan en een een brede of
specifieke achterban vertegenwoordigen. Wij zoeken hun kennis en
diversiteit, willen met hen in dialoog. Zo werkt Sûnenz samen met u aan de
gezondheid van de toekomst, met als doel om samen zo gezond, gelukkig en
zelfstandig mogelijk oud te worden.
Heeft u vragen of wilt u zich aanmelden?
Bel met Ciska Linders (06-53140567)
of met Michel Dijkman (06-22749536)
Of kijk op www.sunenz.nl voor meer informatie
"Bij Sûnenz kun je echt iets betekenen voor een ander.
Dat geeft veel voldoening. Denk met ons mee!"
IJsbrand Dijkstra

