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Het ABD

KEUZEMENU
Welkom bij ABD
Mag ik uw bestelling alstublieft?

KEUZEMENU:
1.

CAPTUR BENZINE

2.

CAPTUR HYBRIDE

3.

MAANDACTIE:

IN
HYBRIDE
Captur E-Tech PLUG

Nu tijdelijk rijklaar vanaf:

€31.390,-

Bijtelling vanaf:

€222,-

p/mnd

Private lease vanaf:

€349,-

p/mnd

CAPTUR BI-FUEL
Rijden op hybride

START
BIJ

ABD
Waarom hybride?
Duurzamer rijden

Besparen op je brandstofkosten

Voordeel op de wegenbelasting

TIJDELIJK MET GRATIS 5 JAAR GARANTIE
SNEEK
DOKKUM
DRACHTEN
HEERENVEEN
LEEUWARDEN

KOLENBRANDERSTRAAT 7Tel: 0515 - 413 291
Tel: 0519 - 820 020
DE BRÊGE 6
Tel: 0512 - 515 615
JADE 1
Tel: 0513 - 650 222
SKRYNMAKKER 26
Tel: 058 - 266 3555
HORTENSIASTRAAT 2

2019

Consumentenadviesprijs betreft vanafprijs van getoonde model, inclusief onvermijdbare kosten nodig voor aflevering van de auto aan de consument. Optionele pakketten en/of uitrusting zijn altijd de keuze van de consument en kunnen desgewenst tegen meerprijs
geleverd worden. Private Lease prijs is gebaseerd op de Captur Life. Dit is inclusief: motorrijtuigenbelasting, allriskverzekering (eigen risico € 450,- op casco), onderhoud, reparatie & banden, vervangend vervoer na 24 uur, pechhulp Europa, afleverkosten, btw en administratiekosten. Kosten voor wassen, brandstof en updates van een eventueel navigatiesysteem zijn niet inbegrepen. Renault Private Lease wordt onder de voorwaarden van het Keurmerk Private Lease aangeboden door Renault Financial Services. Private Lease is
onder voorbehoud van financiële acceptatie. Bedragen zijn afgerond op hele euro’s incl. btw. Gratis vijf jaar garantie of tot 70.000km. Kijk voor de actievoorwaarden op www.abdrenault.nl. Onder voorbehoud van prijswijzigingen en typefouten.
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AAN DE LEZER
Een heer, kostuum zo zwart als git
en overhemd als sneeuw zo wit
boog diep en kuchte en hij zei :
ik ben het tijdschrift dicht.R.bij
blij dat ik in uw handen zit
geniet dus van dit blad met pit !
Maar de Corona crisis heeft ons parten gespeeld. Dat was de oorzaak dat het geplande
Juni nummer niet is verschenen. Wij hebben vol goede moed de draad weer opgepakt
en hopen dat we met deze Oktober uitgave ( en over een paar maanden eentje in
December ) de zaken weer op de rit hebben.
Hommo Hof neemt afscheid en doet dat met een artikel over de oude Sluisfabriek.
Vanaf het eerste nummer heeft hij vele, vele artikelen geschreven. Ook was sedert 2017,
na het terugtreden van Hans Roelofs, het voorafje in ons blad van zijn hand.
Nu is er dus, zo men dan zegt, een wisseling van de wacht en de ‘oude’ redactie, versterkt
door ‘nieuwe’ auteurs ,hoopt u als vanouds met dit nummer weer veel leesplezier te
bezorgen.
Dat is in ieder geval de wens van de interim-voorafje-schrijver Roel Oostra

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

COLOFON
dichtRbij is een uitgave van de Stichting
Pluskrant en dichtRbij,
www.dichtrbij.nl
info@dichtrbij.nl
Uitgave en vormgeving: Norddesign,
info@norddesign.nl T 0512 525656
Advertentieverkoop:
Hilbrandsmedia@gmail.com
T 06 31045956
Redactie:
Roel Oostra, ,
Kor Postma
(dichterbijdekunstenaar @hotmail.com)
en Franke Kooijker
Eindredactie: Tom de Boer
en Jenny Hoeksma
Fotograaf: Gerard Boersen 06 58815220
Contactadres kopij: info@dichtrbij.nl
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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.

NIET
PLUI
NIET PLUIS?
Soms bekruipt je plotseling het gevoel
dat er iets niet in orde is. Je kunt
er zo gauw geen oorzaak of reden
voor bedenken, maar ergens ging er
een belletje rinkelen, een onderbuik
gevoel. Wat is er mis?

Was het een geluid in huis waar je van wakker
schrok? Was er echt iets vreemds in het gedrag
van je partner bij het afscheid vanmorgen? Waar
is die geërfde gouden broche van oma eigenlijk
gebleven? Vreemd er zat toch echt meer in mijn
beurs….
Dat ‘ niet- pluisgevoel’ komt niet zomaar ergens
vandaan. Dat kun je niet negeren.

en het je zelf verward, dan komt er een vorm van
eenzaamheid en worden mensen kwetsbaar.
Daarbij komen dan vaak nog lichamelijke en
geestelijke ongemakken, verlies aan oriëntatie
en vitaliteit. Je hebt het gevoel dat je de grip en
de regie op je bestaan dreigt kwijt te raken. Je
voelt je kwetsbaar. En kwetsbare mensen zijn een
gemakkelijke prooi voor oplichters.
Met name financieel misbruik komt bij ouderen
steeds vaker voor. Dat blijkt onder andere uit
het feit dat er per jaar meer dan 30.000 ouderen
boven de 65 slachtoffer van financieel misbruik
worden geregistreerd. En dat is nog maar het
bekende topje van de ijsberg. Want veel mensen
zijn bang om erover te praten en schamen zich.
Vooral als de dader een goede bekende of een
familielid is en dus eigenlijk zelf medespeler in het
gedeelde levensverhaal.

Kwetsbare mensen
Wanneer een “niet-pluis” gevoel niet wordt
herkend door je partner, je kinderen of je vrienden

Drie schrijnende praktijkvoorbeelden:
- Een hoogbejaarde man woont alleen in een
kleine kamer. Hij speelt graag met zijn vrienden
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T
IS?

een spelletje kaarten om de dagen door te
komen en de eenzaamheid te verdrijven. Af en
toe brengt één van hen hem met de auto naar
het ziekenhuis. De kinderen hebben het te druk
en wonen ver weg. Deze vrienden weten dat
meneer goed bij kas is en doen daar steeds meer
hun voordeel mee. De auto schrijven ze op hun
eigen naam omdat meneer zelf niet meer mag
rijden. De boodschappen en even tanken doen
ze met meneer zijn pas en tussentijds pinnen ze
wat extra voor zich zelf. Kortom meneer komt in
betalingsproblemen als blijkt dat zijn rekening
rood komt te staan en hij de hypotheek niet meer
kan betalen. De rekening is geplunderd en de
vriendschap is over.
“Mijn innerlijk kompas is stuk. Ik weet niet meer
wie ik wel of niet kan vertrouwen.”.

bankmedewerkers, wijkverpleegkundigen,
bewindvoerders, juristen, notarissen,
politiemensen en zorg- welzijnsinstellingen.
Men heeft ervaren dat een gecoördineerde,
deskundige en een snelle aanpak vaak veel leed
kan voorkomen of verzachten. We helpen elkaar
en steken in korte tijd veel van elkaar op. Ook
geven de deelnemers presentaties om u te helpen
om misbruik te herkennen en te voorkomen.
Wie achter de voordeur komt heeft het snel
door wanneer er iets niet pluis is. Denk aan
de mantelzorger, de verpleegkundige. Ook
bankmedewerkers merken vaak als eerste als
er iets mis is door een tekort op de rekening of
alweer een pasje wat is zoekgeraakt. Misschien
heeft u vragen of wilt u uw zorg delen. Of wilt
u aansluiten als organisatie. Dit kan al bij de
deelnemers van de Alliantie Financieel Veilig
ouder worden.
U kunt contact opnemen via het telefoon nummer
van Moswegwijzers - 0512 334112 of informeer bij
uw eigen bank wat u kunt regelen om financieel
misbruik te voorkomen.

- Een mantelzorger die bij een vermogende
alleenstaande dame het vertrouwen heeft
gewonnen en zich als begunstigde in het
levenstestament laat opnemen. Mevrouw begint
te dementeren en vergeet steeds meer en ze vindt
de bankzaken maar ingewikkeld. De mantelzorger
heeft nu de vrije hand om over haar rekening te
beschikken en doet daar haar voordeel mee. Van
de erfenis bedoeld voor goede doelen is niets
meer over.

Initiatief nemers Lokale Alliantie Financieel veilig
ouder worden Smallingerland zijn: Gemeente
Smallingerland, Sûnenz, Ouderenbonden, M.O.S.,
Yvon notariaat en bewindvoering, Rabobank
Drachten Noordoost Friesland.

-Het oudere echtpaar dat na een leven van
hardwerken en zuinigheid in de schuldsanering
zit vanwege hun gokverslaafde zoon. De zoon is
in de problemen en moet geholpen worden. Het
is je kind en de band is loyaal en met liefde. Op
deze basis manipuleert de verslaafde zoon zijn
ouders hem te helpen en weet steeds meer geld
los te peuteren om zijn verslaving te bekostigen.
Uiteraard denkt deze zoon het met een dikke
klapper zijn ouders terug te kunnen betalen.

Tekst: Tom de Boer

Lokale allianties Financieel veilig ouder worden
In heel ons land zijn Lokale Allianties financieel
veilig ouder worden in het leven geroepen. (Zie
overzicht) Daarin werken allerlei deskundigen
samen om ondersteuning en hulp te bieden aan
mensen die in de problemen zijn geraakt. Ook
in Smallingerland is men bezig zo’n alliantie op
te zetten. Daarin zitten bijvoorbeeld huisartsen,
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HOMMO HOF: “MIJN OVERALL BEZ
Te koop, paar schoenen
tot op de draad versleten
nooit naast gelopen
Hommo Hof neemt afscheid van de redactie van
DichtRbij: “zijn conditie houdt zijn leeftijd niet
meer bij”. Een goede aanleiding om in gesprek
te gaan met deze veelschrijver. Hommo en zijn
vrouw Wies ontvangen me hartelijk en er ligt al
een stapeltje documentatie klaar. Bijvoorbeeld
een origineel fietsplaatje met het jaartal 1936-37:
“Mijn geboortejaar”! Deze inmiddels 84-jarige
blijkt een enthousiast verteller over uiteenlopende
onderwerpen, die put uit een schat aan anekdotes.
Om zaken die hem bezighouden te verwoorden
kiest hij vaak de haiku: een kort gedicht van
Japanse oorsprong zonder rijm, in drie regels van
5-7-5 (17) lettergrepen. Hij schreef er tientallen, ze
gaan over van alles. Tijdens het gesprek leest hij
er nu en dan een voor, uit zijn boekjes en papieren
op tafel.
“Ter Apel, daar ben ik geboren, een dorp in
Zuidoost-Groningen. Ik ging er, na de lagere
school, naar de ULO-A en -B en haalde mijn
middenstandsdiploma. Mijn ouders hadden een
textielwinkeltje en ik was – als enig kind – de
gedoodverfde opvolger. Dus reisde ik naar de stad
Groningen om mijn ‘textielbrevetten’ te halen. Ik
heb een safeloket vol nutteloze diploma’s, plus
nog een staatsexamen.

Mijn pen als houvast
mijn handvat voor het leven
ik in zeventien
In de krant stonden in die tijd advertenties
om als stagiair naar Parijs te gaan. Je kon een
formulier aanvragen en zo kwam ik - via het
arbeidsbureau in Stadskanaal - in Parijs! In een
chique herenmodezaak, hoek Avenue Victor Hugo
en Rue Paul Valéry, werkte ik een jaar als verkoper
en studeerde ondertussen Frans bij de Alliance
Française. Het scheelde dat ik de grammatica had
geleerd van de ULO-directeur, die zeer degelijk
Franse les gaf.
Na Parijs had ik geen zin meer in Ter Apel en
kwam ik bij de Amsterdamse Bank werken.
Correspondentie Frans en Engels, allemaal
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IGHEID IS HOE DAN OOK TAAL.”
vertaalwerk, dat ging van een leien dakje. Mijn
moeder had het winkeltje, mijn vader was
inmiddels overleden. Ik woonde op een kamertje
in Amsterdam en deed tussendoor MO Frans. Toen
ik onderwijsbevoegdheid kreeg, schreef ik op een
advertentie, maar dat werd niks. Dan maar niet, ik
ben blij dat ik niet het onderwijs in ben gegaan.
Na ongeveer vijf jaar solliciteerde ik bij de
vertaalafdeling van de Hema. Dat ging om
handelsbrieven voor inkopers en dergelijke.
We zaten daar met vier vertalers aan vier
bureaus en in het midden stond een molen met
woordenboeken. Het was er goed geregeld, maar
om daar nu tot je 65ste te blijven… het was alleen
maar taal. Daarom stapte ik na drie jaar over
naar de Nederlandse Credietbank; half taal- en
half bankwerkzaamheden. Daarnaast heb ik
jarenlang het personeelsblad volgeschreven en
OR-vergaderingen genotuleerd.

altijd onduidelijk hoe het kan dat je dan op school
‘ineens’ Nederlands spreekt.”
Er komen foto’s op tafel van de beroemde roodblauwe Rietveld-stoel. “Door mijn technische
zwager ontstond mijn bezetenheid om Rietveldstoelen te maken. Zo perfect als die dat heeft
uitgewerkt en getekend; alles klopt precies! Dat
is heel leuk om te doen, ik maak ze nog steeds,
verschillende modellen.”

Schaduwen, horizon
tekens voor tijd en ruimte
het gaat om het nu
Hans Roelofs haalde Hommo Hof bij het
Pluskrant-magazine, dat vanaf 2018 verder ging
als DichtRbij. “In die vijf à zes jaar heb ik maar
liefst drie burgemeesters van Smallingerland
mogen interviewen, Van Bekkum, Van Mourik
en Rijpstra. We scharrelen elke keer wat leuke
onderwerpen bij elkaar, het is aan ons, degenen
die schrijven. Ze waren denk ik wel blij met mij, ik
schreef over alles... Vanaf 2017 schreef ik ook het
voorwoord. Dat was mijn opdracht: ‘hij schudt dat
zo uit de mouw’. Maar die conditie zakt weg.
Als je de jaargangen zo wat doorbladert, krijg je
een aardig beeld van dingen die speelden in de
afgelopen jaren. Het leukste dat ik heb mogen
doen voor het blad is denk ik het artikel over het
Karmelklooster. En een van mijn laatste interviews
was met een pastor. Met hem zou ik ondanks de
zware onderwerpen die we bespraken kunnen
praten over de vraag: of de Notre Dame verzekerd
was tegen brand.”

Interessant vind ik het dicteren in een taal; mijn
secretaresse werkte mijn post vanaf stenogram
foutloos uit. Zo’n brief in bijvoorbeeld het Frans
dan uitgewerkt zien,
dat is enorm leerzaam. Dat is ook de achtergrond
van mijn haiku’s in het Frans.”

Il nous faut la langue
pour penser, au delà des
mots, l’indicible*
“Na een overname en fusie van de Nederlandse
Credietbank, wat me helemaal niet goed beviel,
ben ik met vervroegd pensioen gegaan. Inmiddels
woonde ik in Rotterdam en we hadden een boot
in Zeeland. Vanwege het water kozen we toen
voor Friesland. Wij zijn hierheen gevaren terwijl
ons hele hebben en houden was opgeslagen in
Rotterdam. Vanuit Drachten hebben we heel veel
gevaren, in de buurt, maar ook naar omringende
landen.

Een prachtige herfst
waarin wij nu vertoeven
Straks nog de winter
Tekst: Margriet Oostra Foto: Gerard Boersen
Alle geciteerde haiku’s zijn van Hommo Hof

Ik woon hier nu ongeveer 28 jaar. Fries spreek
ik nog steeds niet, ik begin er niet meer aan: zo
simpel is die fonetiek nu ook weer niet! Uiteraard
zijn er mensen die vinden dat het wel zou moeten.
Maar ik wil het goed kunnen en anders niet.
Vroeger thuis spraken wij Gronings. Het is mij nog

*We hebben taal nodig om te denken,
buiten de woorden om, het onzegbare
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PAKE’S PRAKKESAASJES
100 JAAR APOTHEEK BARENTSEN
In 1920 kocht een mijnheer Barentsen de apotheek van ‘Anske Apteker’
die aan de Noordkade stond. Zodoende kwam deze Zeeuw via Wijk bij
Duurstede in Drachten terecht. In 1928 liet hij in de Noorderbuurt een mooi
pand bouwen en vestigde zijn apotheek daar. (tussen haakjes : toen later de
Noorderbuurt autovrij geworden was vestigde zijn opvolger, zoon Adriaan,
de zaak aan de Vogelzang)

Hij was meer liefhebber van toneel dan van de
schone kunst der muziek. Maar vond wel dat
die erbij hoorde en ijverde voor concerten in de
Hervormde Kerk. Zo was ook de toen beroemde
sopraan Noordewier-Redingius geregelde gast
in huize Barentsen. Hij hoorde bij de kring
kunstvrienden rond schilder Ids Wiersma. Ook met
gebroeders Rinsma, speciaal met Thijs, wier talent
hij heel vroeg ontdekte, had hij nauwe contacten.
En een leuk trekje, hij raakte eens in conflict met
de eerste directeur van onze Rijks HBS (nu Lyceum)
dr.Wildervank, omdat hij eiste dat de HBS-feesten,
zowel voor leerlingen als ook voor leraren,
alcoholvrij moesten zijn.

Van onze generatie zullen
zich vast nog wel enigen
zich herinneren, ik ben er
één van, dat in de etalage
aan de Noorderbuurt
vaak een paar bijzondere
voorwerpen lagen die
met het apothekersvak
niets van doen hadden.
Opgegraven oudheden,
’n schilderij, een stukje
volkskunst van hout, een
paar oude tabaksdozen,
vaak met een korte uitleg
erbij. Barentsen maakte
dan de Drachtster Courant,
die toen nog een echte
krant was, op zulke zaken
attent en die schreef er dan een verhelderend
artikeltje over. Kijk, zo kom ik op de bedoeling van
dit stukje. Weinigen zullen namelijk nog weten
hoe belangrijk deze apotheker Barentsen voor
onze woonplaats is geweest. Mijn ruimte in ons
blad is te krap om daar uitvoerig op in te gaan.
Daarom in telegramstijl een opsomminkje.
Hij inventariseerde bijvoorbeeld de eierproductie
in verre omtrek tot hij genoeg gegevens had om
belangstelling te wekken voor een wekelijkse
eiermarkt. Die kwam er en jarenlang publiceerde
‘de Drachtster’ wekelijks het aantal aangevoerde
eieren. Hij deed (toen al) wateronderzoek in
Smalle Ee. Met de Haagse Dr. Martin zocht hij
naar het klooster van Smalle Ee.
Hij stimuleerde toneelgezelschappen naar
Drachten te komen, eerst in De Pijlaars, later
in de Phoenix en de familie gaf dan onderdak
aan mensen als Louis Bouwmeester en Eduard
Verkade.

Hij was ook de man die zorgde dat de bij
opgravingen in de buurt van het Zuider Kerkhof
gevonden grote Drachtster Kei, zijn plekje voor
Haersma State kreeg. Dat was in de tijd dat
de grote hijskranen nog uitgevonden moesten
worden een hele onderneming! (Die Drachtster
Kei ligt nu voor NeiBertilla).
Hij organiseerde vlieger wedstrijden voor de
kinderen en tuintjes-wedstrijden, kortom het was
een figuur die zonder zich op de voorgrond te
dringen, zich inzette voor het ‘gewone’ wel en wee
van Drachten.
Het geeft mij een goed gevoel dit eerbetoon aan
wijlen een plaatsgenoot, die op zijn 40-ste nog bij
Tjerk Lammers op het Boveneind leerde fietsen, te
mogen noteren.
Het is een eerbewijs voor een buitengewone
man die zich 100 jaar geleden als apotheker in
Drachten vestigde.
En wat is het prachtig dat de derde generatie
Barentsen het honderd jarig bestaan in een ultra
modern apothekersbedrijf mag vieren. Proficiat!
Tekst: Roel Oostra
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100 JAAR APOTHEEK BARENTSEN • DE EERSTE GENERATIE

A. A. Barentsen
De eerste generatie
apotheker in de
periode 1920 - 1954

Artsenijbereidkunst
De in 1882 geboren A. A. Barentsen was een telg
uit een onderwijs gezin. Ook hij volgde een studie
in het onderwijs en begon zijn loopbaan als
onderwijzer in Rotterdam. Weldra ontdekte hij dat
onderwijs hem niet beviel en ging eerst naar de
HBS in Middelburg en ging vervolgens farmacie
studeren aan de Amsterdamse universiteit.
Binnen een jaar na zijn komst in Drachten
startte de nieuwe apotheker een opleiding voor

apothekersassistenten en schreef daarvoor in
1924 een boek; ‘400 vragen voor den LeerlingAdsistent-Apotheker’.
A.A. Barentsen was gespecialiseerd in de
artsenijbereidkunst en maakte al zijn medicijnen
zelf. Dit gebeurde op basis van plantaardige,
dierlijke en minerale ingrediënten.

100 JAAR APOTHEEK BARENTSEN • DE TWEEDE GENERATIE

A. Barentsen
De tweede generatie
apotheker in de
periode 1953 - 2006

Vanaf de zomer in 1942 moesten alle Nederlandse
jonge mannen van 18 tot 35 jaar zich melden om
in Duitsland te gaan werken. ‘Mij niet gezien’ zei
Barentsen en hij dook onder in Jubbenga. Na deze
traumatische tijd hervatte hij na de bevrijding
de studie farmacie en werd in 1953 de tweede
generatie Barentsen apotheker in Drachten.
Bij apotheek Barentsen was het toen heel
gewoon dat tijdens een avond of nachtdienst de
assistentes in de apotheek sliepen en nog gekleed
in hun pyjama of ochtendjas de patiënten aan de

deur hielpen. APC poeders en aspirine tabletten
waren hardlopers en de injectiespuit was van glas
met naalden van staal die steeds na sterilisatie
werden hergebruikt.

100 JAAR APOTHEEK BARENTSEN • DE DERDE GENERATIE

A. R. W. Barentsen
De derde generatie
apotheker in de
periode 1998 - heden

assistente voor diabetes, astma- inhalatie
instructie, incontinentie voorlichting en
kwaliteitszorg. De apotheek werd in 2013
uitgeroepen tot Beste Calibris Leerbedrijf.
Ook wint Barentsen met de Pharmium
apothekers de KNMP Zorginnovatieprijs
met het project WijsGrijs. Hier worden
deelnemende ouderen vanaf 65 jaar
onderzocht op kwetsbaarheid.
Hieruit volgt een integraal
multidisciplinair advies
met als doel om zo lang
mogelijk zelfstandig
thuis te kunnen blijven wonen.

Een apotheek is teamwerk
‘Een goede apotheek run je met goed
personeel’. Bij apotheek Barentsen kunnen de assistentes zich continu blijven
ontwikkelen. Via bijscholing en cursussen
werden specialisaties ingevoerd zoals een
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WELZIJN OP RECEPT
een landelijk initiatief dat ook in Smallingerland
plaatsvindt. Welzijn op Recept biedt aan burgers
meer mogelijkheden om oplossingen te vinden
voor psychosociale vragen. Zo kan bijvoorbeeld
een huisarts nu burgers met vragen omtrent
ziekte, ingrijpende gebeurtenis, eenzaamheid of
stress doorverwijzen naar een welzijnscoach van
het team Individueel Werk. Er wordt vervolgens
gekeken naar de achterliggende oorzaak van
de vragen en een oplossing. ‘’Dit kunnen veel
verschillende oplossingen zijn. Het gaat hierbij
om behoefte aan ondersteuning, deelnemen aan
activiteiten of sociale contacten. Iedereen vindt
op zijn eigen manier een oplossing die bij hem of
haar past.’’
De M.O.S. en de Gemeente Smallingerland werken
samen in Welzijn op Recept met diverse
zorgorganisaties, zoals de Kwadrant Groep, Zuid
Oost Zorg, en Nij Smellinghe. Hierbij kunnen
huisartsen en poh-ers (praktijkondersteuners
huisartsen) en andere zorgverleners zich ook
aansluiten.
‘’Wat mij aanspreekt is dat er gekeken wordt naar
wat er nodig is voor de korte, maar ook voor de
lange termijn. Ik gun ieder mens dat ze goed in
hun vel zitten, een stukje welbevinden. Hierbij is
het belangrijk dat burgers zelf de stappen nemen,
om zich weer goed te voelen, door een oplossing
te vinden, die bij ze past.
Door Welzijn op Recept kunnen we iets betekenen
voor burgers die behoefte hebben aan een duwtje
in de rug. Iedereen telt mee om dat te doen waar
ze energie van krijgen en gelukkig van worden’’,
geeft Liesbeth aan.

Dit is Liesbeth Ros van de Maatschappelijke
Onderneming Smallingerland (M.O.S.). Liesbeth
is werkzaam bij de M.O.S. en maakt onderdeel uit
van het team Individueel werk. Het team bestaat
uit 10 professionals.
Individueel werk houdt in dat Liesbeth en
haar collega’s zich richten op de vragen
van de individuele burgers in de gemeente
Smallingerland. ‘’Als team Individueel Werk
sluiten wij vooral aan bij wat er mogelijk is,
om de vragen van de burgers op te lossen. Dit
doen wij in samenwerking met onze collega’s
van opvoedingsondersteuning, jongerenwerk,
ouderenwerk, wijk/opbouwwerk en de
vrijwilligerscentrale Talent’’, vertelt ze.

Het doel is dat burgers op deze manier de regie
over hun leven weer in eigen handen nemen.
Iedereen heeft talenten en mogelijkheden en daar
spelen wij als Team Individueel werk op in.
Wil je meer informatie over Welzijn op Recept
of over de dienstverlening M.O.S.? Neem dan
contact op met ons. Dit kan via M.O.S. Wegwijzers
tel.0512-334112 of via de M.O.S. tel. 0512-515598.

M.O.S. neemt deel aan projecten om er voor zoveel
mogelijk voor de burgers in de gemeente er te
zijn. Een van de projecten waar Liesbeth op dit
moment mee bezig is, is Welzijn op recept. Dit is
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KUNST IS MEER DAN ALLEEN MAAR KIJKEN
Ontmoeting en verdieping met kunst bij Sûnenz en ZuidOostZorg
Kunst. Je kunt er eindeloze discussies over voeren. Want waar de één de
genialiteit van de kunstenaar ziet en de meest diepzinnige gedachten in een
schilderij ontwaart, denk de ander ‘dat kan mijn kleinzoon van vijf ook’. Dat
maakt kunst zo interessant: het kan deuren openen en associaties oproepen
die voor iedereen verschillend zijn. Sûnenz en ZuidOostZorg vinden het
belangrijk om kunst hiervoor in te zetten, om blikken te openen en daarmee
echt een bijdrage te leveren. In dat kader worden er de komende maanden
weer verschillende exposities en projecten georganiseerd.

ZuidOostZorg of Sûnenz te maken heeft ermee in
aanraking: bewoners, medewerkers én bezoekers.
De exposities en activiteiten die Lucas organiseert
schuwen het taboe niet. “We hebben nu een
foto-expositie waarin veelal blote mensen hun
door brandwonden en amputatie beschadigde
lichaam tonen. Confronterend, maar tegelijkertijd
ook gewoon mooie foto’s van mensen die trots
mogen zijn op wie ze zijn. Dat soort taboes maken
we graag bespreekbaar, net als bijvoorbeeld
seksualiteit of hoe wij met de wereld omgaan.”
De kunstactiviteiten die in Sûnenz worden
georganiseerd zijn voor iedereen toegankelijk.
“We maken het zo laagdrempelig mogelijk, want
iedereen moet toegang hebben tot kunst en
cultuur”, aldus Lucas. De workshops die worden
georganiseerd worden daardoor goed bezocht,
niet in de laatste plaats omdat het ook gewoon
gezellig is. “Ik vind het heerlijk ontspannen om
van een stuk klei iets moois te maken. Je laat iets
ontstaan uit materiaal dat daarvoor nog vormloos
was. Om dat vervolgens met anderen te kunnen
delen in de groep is erg waardevol”, zegt een
deelnemer van de keramiekworkshops eerder dit
jaar in Sûnenz.
Ook dit najaar staan er weer leuke cursussen
en activiteiten op het programma. Zo vindt
in de eerste weken van september het
‘Aanschuiftheater’ plaats, waarbij mensen samen
aan de slag gaan met zelfgemaakte poppen
en zelfverzonnen personages. “Het verhaal
dat ontstaat valt niet te voorspellen en dat
is nu juist het leuke”, zegt Lucas, “we maken
het echt samen op zo’n moment, verhalen van
verschillende mensen komen dan samen.” Naast
het Aanschuiftheater worden er in september en
oktober workshops georganiseerd waarbij een
docent van kunstacademie Minerva deelnemers
kennis laat maken met verschillende materialen
en technieken. Onder de noemer ‘Binnenstebuiten’
wordt vervolgens een (zelf)portret gemaakt.
Geïnteresseerd in één van de workshops of
exposities van Sûnenz? Kom vooral langs in
Sûnenz Drachten of kijk op www.sunenz.nl voor
het actuele en toekomstige aanbod aan cursussen,
workshops en exposities.

“We willen mensen uitnodigen om hun
blik te openen”, zegt Alie Lucas, coördinator
Kunst & Cultuur bij ZuidOostZorg. Lucas
is verantwoordelijk voor het opzetten en
verspreiden van verschillende exposities en
kunstactiviteiten bij Sûnenz en ZuidOostZorg.
“Vaak starten we in Sûnenz in Drachten met een
nieuwe workshop of expositie, omdat de locatie
zich daar ook goed voor leent met veel bezoekers
en veel licht. Daarna laten we de expositie of de
activiteit rouleren langs de verschillende locaties
van ZuidOostZorg. Zo komt iedereen die iets met
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VERBETER UW DIGITALE VAARDIGHEDEN
IN DE BIBLIOTHEEK
De bibliotheek is de plek om uw digitale vaardigheden te verbeteren.
Wilt u beter leren computeren, heeft u moeite met het gebruiken van uw
DigiD of heeft u vragen over uw smartphone?
U bent bij Bibliotheek Drachten van harte welkom.
Alle activiteiten voldoen aan de richtlijnen van
het RIVM. Zo werken wij in kleinere groepjes,
hebben we spatschermen én zorgen we voor
voldoende afstand tussen alle deelnemers.
voor hulp bij het invullen van formulieren
én het lezen van brieven of bijsluiters. Ook
helpen de deskundige vrijwilligers u graag met
belastingzaken.
Elke dinsdag en donderdag
Gratis, aanmelden noodzakelijk

Cursus: Leer werken met de DigiD
Voor veel zaken moet u inloggen met een
DigiD. Vindt u het lastig met de websites van
de overheid te werken? Deze cursus helpt u op
weg, zodat u voortaan zelf deze zaken via het
internet kunt regelen. De cursus bestaat uit vier
cursusmiddagen.
Start op 2 nov / 14.00 – 16.00 uur
Gratis, aanmelden noodzakelijk

Digitaal spreekuur
Heeft u vragen over het gebruik van tablet,
computer of laptop? Kom naar het Digitaal
spreekuur in de bibliotheek, verzorgd door
Seniorweb Drachten. Ook helpen zij u graag
met andere digitale zaken zoals smartphones,
apps, computervirussen en het installeren van
programma’s. De koffie en thee staan klaar.
Elke dinsdagmiddag / 13.30 – 15.30 uur
Gratis, aanmelden noodzakelijk
Bovenstaande activiteiten zijn allemaal gratis, wel
is het van belang dat u zich aanmeldt in verband
met een beperkt aantal plekken.
Dit kan telefonisch via 0512 512680, bij de
klantenservice in de bibliotheek of op de website
van de bibliotheek www.bibliotheekdrachten.nl.

Cursus: Klik & Tik
Tegenwoordig moeten veel zaken via de computer
geregeld worden. Veel mensen vinden dit best
heel lastig! Daarom is er de gratis computercursus
Klik&Tik. Dit is een één op één cursus voor mensen
die geen óf heel weinig ervaring hebben met de
computer en het internet. In overleg bepalen we
datum, tijdstip en inhoud.
Gratis, op afspraak
Formulierenspreekuur
Een uitkering, toeslagen of zorghulp aanvragen?
Het formulierenspreekuur is een gratis spreekuur

Drachten | Smallingerland
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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. In de nabijheid van De Warrenhove en De Lauwers vindt u onze
aanleunwoningen maar ook ’t Suderhiem is een mooie locatie om te wonen met Zorg Thuis,
maaltijdservice en activiteiten dicht bij u in de buurt. Wij bieden met Zorg Thuis persoonlijke
ondersteuning in de eigen thuisomgeving. Op onze dagverzorging op locaties De Warrenhove
en De Lauwers bieden we plezieren afwisseling.
Inloopspreekuren
Tijdens de inloopspreekuren bent u zonder afspraak van harte welkom voor informatie of
advies. Dus heeft u vragen over bijvoorbeeld de veranderende zorg, mogelijkheden om zo
lang mogelijk thuis te blijven wonen? Of wilt u eens kijken hoe het hier reilt en zeilt?
We kijken uit naar uw komst!
Bezoek ons online via liante.nl of bel 0512 591 100
Woonzorgcentrum De Warrenhove

Wooncomplex De Lauwers

De Warren 8 Drachten

Lauwers 16 Drachten

Wonen voor echtparen en alleenstaanden,
Zorg Thuis, dagverzorging, alarmering,
maaltijdservice, intramurale opname

Kleinschalig wonen met de structuur van
thuis, dagverzorging, Zorg Thuis, alarmering,
maaltijdservice, intramurale opname voor ouderen
met dementie of een GGZ-indicatie

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
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Zorg Thuis, Suderhiem 35:
13.00 uur tot 14.00 uur

Fysio Bakker
‘WIJ ZIJN HÉT SPIER- EN PEESCENTRUM VAN DRACHTEN’
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.’
EPTE
Fysiotherapeut Redmer Bijlsma is enthousiast
over EPTE. Dat is een nieuwe behandelmethode
die zeer effectief is bij ontstoken of
chronisch ontstoken pezen en pijnklachten

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

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

3. Email/SMS

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.

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.

Service Apotheek Ongena B.V.
Ga naar www.woningontruiming.frl
of bel 0512 - 53 80 27

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
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Naam

1. Inschrijven

Datum

Hoe werkt onze ServiLocker?
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DICHTRBIJ DE KUNSTENAAR…
Sattar Kawoosh Beeldend Kunstenaar (Bagdad 1963)
In deze tweede column van Dichtrbij de kunstenaar, zijn we op bezoek bij
Sattar Kawoosh uit Drachten. Al ruim 20 jaar woont en werkt Sattar in
Friesland. Als ik bij hem aanbel, word ik hartelijk ontvangen en zet hij direct
een kop koffie. Met veel passie begint hij te vertellen. Ik heb nog nooit
iemand zo enthousiast over Nederland en met name over Friesland horen
praten.
Over de kunstenaar
Sattar genoot een opleiding op de Academie der
Schone kunsten, waar hij na een strenge selectie
uit honderden kandidaten werd toegelaten.
Hij won al jong vooraanstaande kunstprijzen,
waaronder de Ereprijs van het Nationaal Comité
voor Beeldende Kunsten in 1985, de prijs voor
de beste Kunstenaar van de invloedrijke krant
Al-Joumharia in 1991 en de hoofdprijs voor
Contemporaine Irakese Kunst in 1993.

te hangen in het Rijksmuseum, vlakbij de
Nachtwacht. Dat had hij nooit kunnen dromen.
Zijn werken bestaan voor het merendeel uit
schilderijen met vrouwen. De schilderkunst is
vooral symbolisch en geeft een spanningsveld aan
gebaseerd op een ultieme liefdesbetuiging aan
de vrouw. De kleurrijke schilderijen zijn een mix
van o.a.; Art Deco, Jugendstil, Russische iconen en
Pablo Picasso.
Waarom wilde je naar Nederland?
Dat is een lang verhaal…Mijn eerste kunstboek
kocht ik toen ik 12 jaar oud was en ging over
Rembrandt. Eigenlijk kreeg ik dat boek per toeval
in handen, want de eigenaar wilde mij een ander
boek verkopen. In dat boek zag ik een afbeelding
van de Nachtwacht. Ik word gek dacht ik. Hoe kan
iemand een persoon zo levensecht schilderen? Dat
vond ik zo bijzonder.
Vervolgens zocht ik allerlei verschillende boeken
van Rembrandt om te bestuderen.
Toen ik voor de eerste keer in Nederland kwam,
wilde ik zo snel mogelijk naar het Rijksmuseum

Op 12-jarige leeftijd wilde Sattar meer weten
over kunst en kreeg hij bij toeval een boek van
Rembrandt in handen. Daar is het eigenlijk
allemaal begonnen vertelt hij.
Veel later mocht hij meedoen met een programma
op tv, Sterren op het doek, om een bekende
Nederlander te portretteren. Zijn portret kwam
Kunstenaar in zijn atelier
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bladeren zijn van Nederland. Alles is hier zo mooi
en ik ben zo dankbaar dat ik hier leef. Ik heb zoveel
geleerd in Nederland.
Wat voor soort schilderijen maak je het liefst?
Dat zijn de schilderijen met speciale momenten
tussen man en vrouw.
Dat staat centraal in mijn werk. Het zijn
momenten waarbij men elkaar kust of omhelst.
Het kan ook de chemie zijn tussen twee vrouwen.
Wat zou je nog graag willen vertellen over jezelf?
Dat ik een schrijver ben met een eigen stijl, die
herkenbaar is aan zijn kleurrijke afbeelding,
lijnenspel en afwijkende formaten van
schilderijen. Ik vind het leuk om af te wisselen in
formaten. In heb een werk klaarliggen voor een
opdrachtgever in Abu Dhabi van 4 meter. Dat
maakt mijn werk uitdagend. Onlangs zijn ze uit
Abu Dhabi nog langs geweest om mij een prijs te
overhandigen, dat was heel speciaal.

Dit schilderij heet:
Twee gezichten, een ziel.

Verder wil ik graag zeggen dat ik heel erg blij
ben dat ik in Nederland woon. Nederland is voor
mij een groot cadeau. Het land heeft mij zoveel
gegeven. Ik geef mij 100% over aan Nederland
en haar tradities en gewoontes. Soms begrijp ik
enkele gezegdes nog niet zo goed, maar dan moet
ik er om lachen.

om de Nachtwacht van dichtbij te bekijken. Ik was
overrompeld door de schoonheid en het formaat
van het schilderij.

Laatst zei de buurvrouw dat ze eerst de kat uit de
boom wilde kijken. Ik naar buiten, maar daar was
helemaal geen kat…

Heb je ook wel eens bijzonder projecten gedaan?
Nou dat kun je wel zeggen. Ik kreeg in 2010 de
vraag of ik mee wilde doen met het programma
‘Sterren op het doek’. Ik mocht een portret van
Marc-Marie Huijbregts schilderen.
Het bijzondere was dat de schilderijen van de
bekende Nederlanders tentoongesteld werden
in het Rijksmuseum. En wat denk je? Onze
schilderijen stonden vóór de Nachtwacht!
Als ik om mijn schilderij heen keek zag ik het
meesterwerk van Rembrandt. En daar was het
voor mij allemaal mee begonnen. De cirkel was
rond.
Je maakt opvallende werken, heb je ook
een eigen stijl?
Ik probeer een mix te maken van duizend en
een nacht, waar ik vandaan kom, met Art-Deco
en soms met Jugendstil, Kubisme en magisch
realisme. Ik zie mezelf als een boom. Ik kom uit
Irak, de stam en wortels, maar de takken en de
18
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B I J D E KU N STE N A A R

De dromende vrouw

Lachen dus en dat gebeurt me wel vaker, maar ik
omarm alles van Nederland.

geven elkaar 3 kusjes. Ik vind dat gek, ik heb liever
100 kusjes en geen koekje hahaha…
Sattar Kawoosh maakt uniek werk, ook in
opdracht. Portretten vindt hij ook erg leuk om te
maken. Hij nodigt u uit eens een kijkje te nemen
op zijn website:https://www.kawoosh-art.com/nl/.
Binnenkort komt ook een boek uit waarbij hij met
de ogen van een kunstenaar kijkt naar Nederland.
Een uniek boek!

Ik ben zelfs zo gek op Nederland, dat ik al 7 jaar
lang elke week een column schrijf (Al Madda) in
het Arabisch over Nederland en de Nederlands
cultuur en kunst.
De krant wordt gelezen door mensen in ruim 20
landen. Ik krijg daar veel reacties op.
Ik schrijf over allerlei tradities in Nederland.
Bijvoorbeeld: wij geven 1 koekje bij de koffie, maar

Tekst: Kor Postma Foto’s: Gerard Boersen
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ELK VOGELTJE ZINGT...

Daar gaat hij, een man op een fiets met een ladder op de schouder. Op het eerste gezicht een bijzondere
verschijning die vragen oproept, maar als de man stopt bij een boom en de ladder op klimt, wordt al
gauw duidelijk wat er aan de hand is.
De man is Frans Hoekstra, 82 jaar jong en zo fit
als een hoentje. Hoekstra is lid van de Vogelwacht
Drachten – Beetsterzwaag. Hij controleert de
nestkastjes in de bomen. Het afgedankte nest
waarin de jongen zijn grootgebracht moet
worden verwijderd. Er zitten vaak parasieten
en oorwormen in. Dat is niet de bedoeling, het
nestkastje moet leeg en schoon zijn, zodat de
vogels er veilig en beschut de nacht in kunnen
doorbrengen.
Hoekstra is altijd vroeg uit de veren. Om half acht
is hij al buiten. Voorheen was dat nog eerder, maar
hij heeft het programma enigszins bijgesteld.
Theezetten voor zijn vrouw en aardappels schillen
markeren de start van een nieuwe dag.

Het werk voor de Vogelwacht neemt behoorlijk
wat tijd in beslag, maar hij doet het graag. Veel tijd
gaat zitten in het maken van de nestkastjes. Het
hout daarvoor, veelal fabricage-resthout, scharrelt
Hoekstra zelf bij elkaar. Soms is het meubelplaat,
dan weer een hoekje eikenhout. Dat laatste vergt
vanwege de hardheid nogal wat inspanning. Oud
hout gebruikt hij speciaal voor het nestkastje
van de boomkruiper. Die vogelsoort geeft daar de
voorkeur aan. Bij de bouw van een spechtenkast
plaatst Hoekstra achter het vlieggat nog een extra
plankje. Een specht hakt graag zelf het vlieggat
op maat en wordt op deze manier op zijn wenken
bediend. Hoekstra zorgt ervoor dat de nestkastjes
per vogelsoort aan bepaalde standaardmaten
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gecontroleerd en indien nodig gerenoveerd.
Hoekstra houdt over de nestkastjes
de administratie bij. Hij noteert in een
opschrijfboekje welke vogelsoort in welk kastje
zit. Om dat laatste te kunnen achterhalen staat
hij soms een kwartier geduldig te wachten in de
buurt van een nestkastje tot een van de vogels
naar binnen vliegt. In de laantjes bij De Forten
zijn dat vooral koolmezen en pimpelmezen en af
en toe een boomkruiper. Toch komt er ook wel
eens een vreemde gast zo’n nestkastje bewonen.
Onlangs nestelde een spreeuw in een van de
hokjes. De vogel had zich toch door het niet op zijn
postuur berekende vlieggat naar binnen weten te
wurmen. Een grillige plak witte spreeuwenpoep
hoopte zich op aan de voet van de boom. Laatst
trof Hoekstra tot zijn verrassing in het nestkastje
voor de boomkruiper een broedende pimpelmees
aan. ‘Toch’, zo vertelt Hoekstra, ‘is het ene
vogeljaar beter dan het andere en je moet altijd
rekenen op zo’n 30 % predatie.’
Het ophangen van de nestkastjes is een flinke
klus. Op de fiets, ladder mee, boor in de fietstas.
Het valt niet mee om op een ladder te staan, het
evenwicht te bewaren, de boor te bedienen en
het nestkastje op te hangen. Onlangs is Frans
al fietsend met de ladder onderuit gegaan. Dat
liep nog goed af en gelukkig draagt hij altijd een
fietshelm
Van jongs af aan heeft Frans zich bezig gehouden
met de natuur. Hij groeide op in Friesche Palen
en was veel buiten met andere kinderen. Van het
sijsjesvangen met een lijmstok, zoals anderen
dat deden, moest hij niets hebben. Liever hield
hij zich bezig met vissen en eieren zoeken. De
belangstelling voor de natuur is altijd gebleven.
Vissen doet hij nog steeds. Onlangs ving hij een
snoek van maar liefst 83 cm.
Frans Hoekstra houdt de natuur graag schoon. Hij
haalt een grijpertje tevoorschijn, waarmee hij op
zijn fietsroutes zwerfafval oppikt. De fiets is nog
maar twee jaar oud, maar Frans heeft er al 8.000
km op weg getrapt. Soms komt hij met twee volle
vuilniszakken thuis. In de garage sorteert hij de
inhoud ervan. In een jaar haalt hij meer dan 3000
blikjes op.
Hoekstra is van mening dat men de natuur zijn
gang moet latengaan. ‘Je moet er eerlijk mee
omgaan’.

voldoen. Spechtenkasten zijn groot en diep,
mezenkastjes klein. De grootte van het vlieggat
verschilt per vogelsoort. De nestkastjes worden in
elkaar gelijmd en vervolgens dicht geniet, zodat
ze tegen een stootje kunnen. Daarna worden de
kastjes in de groene verf gezet. Vervolgens noteert
Hoekstra in elk nestkastje zijn naam, de datum en
het jaartal van plaatsing. Bij plaatsing let hij er op
dat het vlieggat op het oosten gericht is.
Al bijna twintig jaar levert Frans Hoekstra de
nestkastjes voor de Vogelwacht DrachtenBeetsterzwaag. De nestkastjes zijn vrijwel
onverwoestbaar. Vogelliefhebbers vertellen hem
dat zijn nestkastjes de allerbeste zijn, ze kunnen
wel tien jaar mee. Sommige nestkastjes dateren
van 2011. Helaas komt het wel eens voor dat een
nestkastje wordt vernield, maar doorgaans komen
er enthousiaste reacties binnen over uitvliegende
jongen. Na de broedtijd worden alle kastjes

Tekst: Yttje Cnossen Foto: Gerard Boersen
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EEN BOEIEND LEVEN;
in gesprek met Sietse Dijkstra
Ondanks zijn hoge leeftijd – nu bijna 96 jaar – bleef Sietse Dijkstra actief als
taalvrijwilliger. In december 2019 vertelde de voormalig Mavo-directeur over
zijn inzet voor Vluchtelingenwerk: “in wezen maar een zijspoor in het grote
geheel van mijn leven, waarin ik veel heb gedaan en meegemaakt”. In dit
voor DichtRbij ingekorte artikel komt dat boeiende leven aan bod.

In Oudehorne ontmoette ik mijn vrouw. Januari
1946, ik was er net benoemd en het was een
strenge winter. Een schaatswedstrijd bij de ijsclub
leek mij een goede manier om wat contacten op
te doen, dus ik nam mijn schaatsen mee. Er waren
wedstrijden van ‘een heer en een vrouw aan de
stok’. De jongedame die de eerste prijs won, leek
mij een leuke vrouw. Dus heb ik haar gevraagd
om een paar baantjes met mij te schaatsen... Zij is
mijn vrouw geworden.
In 1951 werd ik leraar aan de ULO in Grouw. Engels,
Duits en ook Nederlands; ik heb doorgeleerd
en altijd talen gegeven. In Grouw zijn de
kinderen geboren. Ik werd er voorzitter van het
jeugdwerk en als zodanig lid van het bestuur van
de combinatie Jeugdherberg/dorpshuis. Toen
ondervond ik dat er in het maatschappelijk leven
veel te leren valt. In dat bestuur zaten mensen
zoals een dokter, een tandarts, iemand uit het
bedrijfsleven, zodat ik zag hoe je bijvoorbeeld een
bedrijf moet runnen. Dergelijke kennis kwam van
pas toen ik zelf in 1962 een school ging besturen,
als hoofd van de ULO in Kollum. De Mammoetwet
werd aangenomen in 1965 en onze ULO werd een
Mavo; een grote omwenteling.

Zie voor het volledige interview:
https://www.vluchtelingenwerk.nl/
noordnederland/95-jarige-vrijwilliger-bijvluchtelingenwerk-noord-nederland

Een uitwisselingsprogramma van het Ministerie
van Onderwijs bracht mij in de zomervakanties
van ‘65 en ‘66 naar Hannover, met intensieve
cursussen door de beste Duitse docenten. Ook
kregen we de kans om concentratiekamp BergenBelsen te bezoeken en rond te kijken in Duitse
scholen met modern taalonderwijs op hoog
niveau. Daar zag ik hoe je een grote school moet
runnen en hoe belangrijk het is dat het voor
de leerlingen geen labyrint is. In 1970 ben ik
benoemd in Drachten, daar werkten ze nog op
ULO-basis. Deze school heb ik omgebouwd zoals
ik dat in Duitsland had gezien; met vaksecties,
toetsensysteem en vakkenpakketten. In vijf jaar
werd het een Mavo.

Sietse Dijkstra werd geboren in Sint Annaparochie
op 30 oktober 1924. “Al op de lagere school wist ik
dat ik onderwijzer wilde worden. Ik kon goed leren
en was samen met Klaas Baltjes ‘de beste van de
klas’. Meester Koster was mijn rolpatroon: hij was
jong, opgewekt en modern in zijn aanpak. Klaas
en ik kregen een aparte behandeling, wij mochten
voorlezen en deden extra rekenwerk. Mijn ouders
hadden er nooit aan gedacht dat ik naar de HBS
zou kunnen. Dus ik ging in Sint Anna naar de ULO
en daarna naar de Kweekschool in Leeuwarden.
Dat was in de oorlogstijd. In 1945 heb ik – zonder
examen - mijn diploma gekregen, het waren
bijzondere tijden.
Na de oorlog werd ik onderwijzer aan de lagere
school in Oudehorne. Je opleiding ging nog door;
wij waren wel onderwijzer, maar we moesten
de hoofdaktes nog halen. Dan was je pas echt
bevoegd en kreeg je meer salaris!

Toen onderwijsminister Van Kemenade in 1975 de
Middenschool wilde invoeren, werd ik opgenomen
in een groep mensen uit de inspectie en
schooldirecteuren. Wij bezochten Engeland, waar
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ze al eerder begonnen waren met ‘Comprehensive
Classes’, om scholen te bekijken en kennis op te
doen. Ook daar ben ik met veel plezier geweest.
Naast mijn werk was ik actief in de vakbeweging
(toen nog ABOP). De omwenteling van ULO naar
Mavo werd begeleid en aangestuurd door de
Stuurgroep Mavo-project. Deze was samengesteld
uit vertegenwoordigers van de drie Pedagogische
Centra en vakbondsbestuurders. Als vakbondsman
was ik van 1979 tot 1983 lid van deze Stuurgroep
en gaf voorlichting overal in het land. Later ben
ik voor Nieuw Zicht, een tijdschrift van de ABOP,
afgereisd naar België om op scholen te kijken. De
verhouding leerling – leerkracht was er volkomen
anders:
leerlingen
gingen
nog naast22
dejuli
banken
Weekblad
Actief
Woensdag
2020
staan als de leerkracht binnenkwam. Ik schreef
er artikelen over. Kortom: ik heb in Duitsland,
Engeland en België het onderwijs van binnenuit
kunnen bekijken. Zowel voor onze school als voor
het belang
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Mijn vrouw en ik reisden veel. Met de caravan

doorkruisten we half Europa, van Lapland tot
Gibraltar. Bijna veertig jaar gingen we elk jaar
naar de wintersport, skiën is geweldig! Toen ik
78 was ben ik aangereden door een andere skiër.
Daarna durfde ik niet meer, ook omdat mijn vrouw
inmiddels afhankelijk van mij was.” Emotie klinkt
door in zijn stem als Dijkstra vertelt over de reizen
met zijn vrouw, die in 2012 overleed. “Onze laatste
reizen waren de mooiste, met een groep naar
Afrika. We hebben dat drie jaar gedaan, het was
fantastisch! Zuid-Afrika is het mooiste land dat er
is: de ruimte, de vriendelijkheid en de prachtige
taal, het landschap en de wildparken. Maar we
hebben ook de problemen en de angst bij mensen
wel gevoeld.
Het reizen heeft zeker onze blik verruimd. In 1968
waren we in Joegoslavië. Later tijdens de Balkanoorlog zag je beelden uit Split en Sarajevo, mensen
omringd door vijandelijke troepen, sluipschutters
op de rotsen. Daar hadden wij ook gestaan! Dat
zijn dingen... dat brengt het heel dichtbij.”
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Zomer vol activiteiten in de bibliotheek

TOP bij De Spitkeet Ha
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Cijfers

Als kind al had ik niet veel met cijfers. Het was
mijn taal niet. Op school waren ze aan de orde
van de dag. Ze waren klaarblijkelijk bedoeld om
onderscheid te maken. Ik had altijd hoge cijfers.
Vaak een 9, soms wel een 10. Uitstekend. Je had
ook kinderen die kregen meestal een onvoldoende.
De meester van klas 5 liet de domme kinderen
achterin zitten. Mijn vriendje Oene bijvoorbeeld. Ik
zat voorin. Ik voelde mij daar erg ongemakkelijk bij.
Nog steeds trouwens. Drie keer per jaar kregen
we een rapport mee naar huis. Om de ouders te
informeren. Ook dat ging uitsluitend via cijfers.
Zelfs voor gedrag en vlijt. En voor het opzeggen
van het psalmversje op maandagochtend. Op een
gegeven moment voelde je jezelf een cijfer. In
school dan.

Mijn pake was een echte mijnheer. Met hoed
en wandelstok. Elke ochtend maakte hij een
wandeling door het dorp. Als iemand hem groette
tikte hij aan de rand van zijn hoed.
Hij had weinig belangstelling voor ons als
kinderen. Wel voor het schoolrapport. Hij beloonde
ons voor hoge cijfers. Niet met zoveel woorden dan
wel met geld. Voor elke 10 kreeg je een dubbeltje,
voor elke 9 een stuiver en voor elke 8 een cent.
Pake betaalde me uit met een onbewogen gezicht.
Het geld rammelde in mijn broekzak.
Thuis zette moeder het op mijn spaarbankboekje.
Op een keer heb ik, als proef, hetzelfde rapport een
dag later weer bij pake ingeleverd. Met hetzelfde
resultaat. Dat gaf me een vreemd dubbel gevoel.
Tekst: Tom de Boer

Waanzinnig!
Het buitengewone leven
van Klaas Koopmans
8 november - 28 februari 2021

Er is geen tijd zo donker, of er
komt een lichtere tijd achteraan.’

spijshuys huysmenu
Een 3 gangen menu met een
uitstekende prijs/kwaliteitverhouding

Dit jaar is het precies 100 jaar geleden dat kunstenaar
Klaas Koopmans werd geboren. Voor ons een mooie
aanleiding om zijn kunst en leven te vieren. In Museum Dr8888 laten we de beste werken uit zijn oeuvre
zien: van vroege werken en grote landschappen tot
zijn (inter)nationaal bewonderde en geëxposeerde
gestichtstekeningen. Aan de hand van
diverse hoofdstukken vertellen wij zijn
bijzondere verhaal.
Kijk voor meer informatie op:
www.museumdrachten.nl

WESTERBUORREN 2 BOORNBERGUM
T E L E F O O N 0512 383 047 W W W.H E TS P I J S H U YS .N L
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MET DANK AAN ONZE SPONSORS
KAN DE ROLSTOELBUS VAN DE WARRENHOVE
BLIJVEN RIJDEN
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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BEHOUD HET GOEDE
In 1898 ging onder de naam Sluis een machinefabriek van start in Groningen. In 1960 verhuisde het
bedrijf naar Drachten. Drie indrukwekkende loodsen verrezen aan Tussendiepen. Blijvend bleek het niet,
de zaak ging failliet in 2002.

Trea Westra

Daar stonden ze dan, drie met elkaar verbonden
panden. Ze werden opgekocht door een partij die
er wat in zag. En dat lukte. Jan Ketelaar vond er
zijn werkruimte, voor het lassen van beelden groot
genoeg om te wachten op hoog water. En Hofstra
vond plaats voor zijn prachtige verzameling
Oldtimer bussen. De beelden staan te pronken
op de dijk, de bussen zijn verkocht. Er is nog een
bedrijfje in houtbewerking, en wat blijft biedt
ruimte te over. Wat doe je er mee ? Vinden wie
een stukje huren wil. Trea Westra voert namens de
eigenaar de regie.
We praatten in een verwarmd kantoor, gelukkig
maar, buiten was het 2 graden. Eén ding was
duidelijk: het gaat niet aan zomaar te slopen
wat in de weg staat. Ook zonder Smelne’s Erfskip
kwamen ze wel op die gedachte. Veel ruimte
met tal van mogelijkheden, en in de omgeving
creatievelingen genoeg. Je kunt die bouwwerken
mooi vinden, of niet mooi vinden, maar kom
niet aan de sfeer. Doe iets, maak er wat van. En
dat is al gaande: schilderkunst, beeldhouwers,

houtbewerking, modelspoor en er is iemand die
maakt van afval nieuwe producten voor in huis,
en dat is te koop. Er spelen zich af commercie,
marketing, video, fotografie. Ter plekke dingen
bieden en betaalbaar mensen blij maken.
Samenwerken, samenvoegen. Men denkt aan een
huismeester die de boel in het gareel houdt. Aan
de kanten ruimten voor mensen die wat aan te
bieden hebben, in het midden stands, voor lieden
die ter plekke iets maken. Het gaat van ambacht
naar kunst. Er komen nieuwe toiletten en een popup, een soort van een cafétje waar wat dorst te
lessen valt en wat trek te stillen. Wie een ruimte
huurt kan die zelf naar behoefte inrichten en
bepaalt zelf de openingstijden van zijn of haar
bedrijf. Het kan uitgroeien tot een innovatiehuis,
denkbaar zijn mogelijkheden voor cursussen of
opleidingen. Wat is moet blijven, maar vooral ook
groeien. Er is nog ruimte te huur voor wie bezig wil
zijn in een prettige omgeving en met goede buren.
Tekst: Hommo Hof Foto’s: Gerard Boersen
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Column: Sander van Tartwijk, Sportfysiotherapeut i.o. bij Fitaal
De Sportlaan
Vanuit mijn specialisatie Sportfysiotherapie 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. In deze editie
staat de eerste versnelling centraal.
Ouder worden gaat gepaard met een afname van lichaamsfuncties.
Zo verliezen we spiermassa en –kracht. Maar ook de snelheid van
bewegen neemt af. En laat net deze combinatie van kracht en
snelheid (power) van groot belang zijn om zelfstandig te kunnen
(blijven) functioneren. We doen aanspraak op power bij het inzetten
van bewegingen, zoals bij opstaan uit een stoel en traplopen. Het is
onze ‘eerste versnelling’. Eenmaal op gang (een hogere versnelling)
lukt het ons vaak wel om bezig te zijn. Echter, de eerste versnelling
is wel noodzakelijk om tot voldoende bewegen te komen.
We kunnen dit proces van afname van power afremmen of verbeteren (ja, ook als u 65+
bent!) door te trainen. Vaak wordt gedacht dat we dit met voldoende kracht te trainen
wel kunnen tegengaan. Maar wat vaak vergeten wordt, is de essentiële rol van de
snelheid van bewegen. Er is steeds meer bewijslast om voor powertraining te kiezen
boven krachttraining. Powertraining kan op een veilige manier uitgevoerd worden en
onderzoeken laten zien dat dit bij ouderen zeer effectief is.
Functionele poweroefeningen worden niet (vaak) op
apparatuur in de sportschool uitgevoerd. In tegenstelling
tot krachttraining wordt er juist niet met hele zware
gewichten getraind. Bij Fitaal Drachten wordt ook gebruik
gemaakt van losse gewichten, stangen, opstapjes en
ballen. Kortom, allerlei oefeningen in de vrije ruimte. Een
voorbeeld van zo’n oefening is het ‘snel uit de stoel
opstaan’ met een gewicht op je schouders of met twee
kleine gewichtjes in de handen.
Gezien de vergrijzing en de toenemende druk om mensen zo lang mogelijk thuis te laten
wonen, zal training ook in toenemende mate een rol spelen in het leven van ouderen. Het
behoud van zelfredzaamheid is hiermee een groot aandachtspunt. Daarbij bevordert de
zelfstandigheid in het fysiek functioneren de kwaliteit van leven.
Voor iedereen kan powertraining nuttig zijn, maar zoals bij alle vormen van sporten moet
er rekening gehouden worden met de medische geschiedenis van ieder individu. Mocht u
naar aanleiding van deze column vragen hebben of interesse hebben om onder
begeleiding te werken aan uw fysieke fitheid, kunt u ons bereiken op 0512 54 11 58 of

info@fitaal.nl.
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GelukkigUitElkaar.nl

Echtscheidingsmediation

Snel, goedkoop en vakkundig

www.GelukkigUitElkaar.nl
0512 – 820 217

Ook geheel
online te regelen
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In het diagram hierboven moeten 15
woorden worden ingevuld die een aantal
aangeven. Zie de, soms wat raadselachtige,
omschrijvingen hieronder.
Bijvoorbeeld bij opgave 8 staat:
zoveel maanden vol verwachting
het goede antwoord is: negen
1 - zoveel is meer dan duizend, zegt men
2 - zoveel zintuigen
3 - zoveel friese steden op de tocht
4 - op zoveel gemakken duurt het lang
5 - zoveel keer is scheepsrecht
6 - zoveel geitjes vrat de wolf
7 - zoveel kinderen had Afke
8 - zoveel maanden vol verwachting
9 - 5 minuten later is te laat
10 - zoveel musketiers

HOEVEEL?
11 - zoveel heren bestuurden de V.O.C.
12 - zoveel ongelukken
13 - zoveel handen op één buik
14 - zoveel rovers tegen 1 Ali
15 - zoveel is een 20-tal
Suc6!
Onder de goede oplossingen wordt een
boekenbon van € 15 verloot. Voor eind
November 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
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We doen
het samen
Wij zijn ZuidOostZorg.
“Ik word
Jong van geest, maar met jaren
verzorgd door een
ervaring in de ouderenzorg. We zijn
geweldig team! Ik voel
er voor u als u zorg en ondersteuning
me hier thuis en kan mij
nodig heeft om thuis te kunnen blijven
geen betere zorg
wonen. En wanneer thuis wonen niet meer lukt,
wensen"
bieden wij u tijdelijk of voor langere tijd een veilige
woonplek. Hier ontvangt u op een vertrouwde, maar
moderne manier de zorg en ondersteuning die u nodig
heeft. Vertrouwen, oprechte aandacht en verantwoordelijkheid
staan hierbij aan de basis van alles wat we doen.
We doen het samen.

Heeft u ondersteuning nodig of heeft u vragen over onze zorg?
Of bent u misschien geïnteresseerd in één van onze locaties in
Zuidoost Fryslân? Neem dan contact op met onze Informatie
en Adviescentrum via het gratis nummer 0512-5717171.

