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Taal geen barrière
voor gehandicapte
De taal verstaan ze misschien niet helemaal, maar
de cliënten van ‘s Heeren Loo
in Bedum zijn maar wat blij
met de zeven internationale
vrijwilligers die hen enkele
weken helpen met het opknappen van allerlei gebouwen en woningen. Daarnaast
ondersteunen de buitenlanders de cliënten bij hun
dagelijkse werkzaamheden.

u Door de redactie
U Bedum
Zeven internationale vrijwilligers werken tot en met 23 juni
bij ’s Heeren Loo in Bedum.
De eerste klusdagen waren een
groot succes. De vrijwilligers,
die onder andere uit Frankrijk,
Oekraïne, Spanje, Wit-Rusland
en Zuid-Korea komen, hebben
al veel gedaan. Bovendien werken ze met veel enthousiasme
samen met de cliënten van
’s Heeren Loo.
Onder begeleiding van twee
begeleiders van SIW Internationale vrijwilligersprojecten hebben de internationale vrijwilligers de eerste twee dagen op
zorgboerderij ‘Een Goud Stee’
in Noordwolde gewerkt. Hier
krijgen ruim tien cliënten van
’s Heeren Loo dagbesteding.
De vrijwilligers hebben veel
werk verzet. Zo is de kantine
van de zorgboerderij geverfd,
evenals een schuur en is de tuin
gedaan.

Een vrijwilliger uit Zuid-Korea helpt op de zorgboerderij van
‘s Heeren Loo in Noordwolde. De boerderij werd geverfd en de
tuin en schuur werden opgeknapt.
“De vrijwilligers voeren met
veel enthousiasme de klussen
uit in samenwerking met clienten”, vertelt communicatiemedewerker Leona van Acken.
“Daarnaast helpen ze de cliënten met hun dagelijkse werk, zoals het voeren van de dieren en
tuinieren. Tot nu toe is het een
groot feest voor de vrijwilligers,
cliënten en medewerkers.”
De vrijwilligers doen de komende dagen nog veel verschillende
klusjes op diverse locaties. Zo
gaan ze aan de slag in en om een
aantal woningen. Ze gaan onder
andere woonkamers opknappen, een schuur schoonmaken
en in de beits zetten, tuinen onderhouden en de terrassen netjes maken. Afgelopen zaterdag
hielpen ze met hand- en spandiensten tijdens het zomerfeest

van ’s Heeren Loo, waaronder
het klaarzetten en opruimen
van spullen en het begeleiden
van een aantal activiteiten die
plaatsvonden.
Van Acken: “Onder het motto:
‘Ga op avontuur in een andere
cultuur’ doen de internationale
vrijwilligers twee weken lang allerlei werkzaamheden voor en
met mensen met een verstandelijke beperking. Naast het klussen gaat het ook om ontmoetingen tussen de vrijwilligers,
medewerkers en cliënten. Zij
kunnen ervaringen met elkaar
uitwisselen en van elkaar leren.
Tevens is er alle ruimte om kennis te maken met de omgeving
en natuurlijk Nederland. Hiervoor worden diverse leuke uitstapjes gemaakt in de omgeving
van Bedum.”

Spataderen ook in de zomer
goed te behandelen
“Het resultaat is prachtig, ik heb geen dikke blauwe aderen meer
en er is geen litteken te zien”

Stijgend aantal
inbraken
Vinkhuizen

Gronings tintje aan musical
Titanic in schouwburg
Groningen

Groningen

Het aantal inbraken in Vinkhuizen Noord stijgt enorm.
In 2011 vonden 275 woninginbraken plaats in het westen van de stad Groningen,
waarvan 24 procent (65) in
Vinkhuizen Noord. Vooral
de Briljantstraat, Saffierstraat, Edelsteenlaan en de
Aquamarijnstraat springen
er in negatief opzicht uit. Inbrekers komen steeds vaker
een woning binnen door te
‘flipperen’ of te ‘hengelen’.
Daarom starten de gemeente
Groningen, politie en Veiligheidszorg Noord samen een
inbraakpreventiecampagne
in de wijk.

Regenton
gevonden bij
opgravingen

Na lang repeteren is het
dan bijna zover: van 21 tot
en met 24 juni staat GOOV
Muziektheater vijf keer
met de musical Titanic op
de planken van de Stadsschouwburg. De première is
op donderdag 21 juni.
GOOV Muziektheater is
voor deze voorstellingen de
samenwerking aangegaan
met regisseur Ton Brandsen. Hij geeft aan dat het
een fantastische uitdaging
is om deze gebeurtenis precies honderd jaar later weer
tot leven te brengen. Hij
heeft bijzondere vondsten
in petto voor het publiek.
Opmerkelijk is dat het decor voornamelijk bestaat uit
grootschalige projecties van
Roger Muskee. Net als bij de
projecties komen in de vele,
speciaal voor deze voorstelling ontworpen kostuums
fragmenten en kleurstel-

VOLOP GENIETEN,
MOOI WONEN

0

Kijk voor de documentaire op
de website www.goov.nl

Groningen

Bij de recent gestarte archeologische werkzaamheden ter
hoogte van Beijum-Zuid zijn
de resten van een grote houten regenton ontdekt. Deze
ton heeft zeer waarschijnlijk
gediend als waterput op het
erf van de voormalige borg
Zorgwijk. De resten van de
regenton die nu nog te zien
zijn in de opgravingsput zijn
vrij kwetsbaar, maar nog
goed geconserveerd. De
spanten van dunne houten
planken worden kunstig bijeengehouden door wilgentenen. De stichting Monument
en Materiaal heeft monsters
genomen.

De Groninger scheepskok Hendrik Bolhuis was een van de
slechtoffers van de Titanic. Hij geeft een Gronings tintje
aan de musical.

litteken te zien. Als ik had geweten dat het zo ge
makkelijk was, had ik het veel eerder laten doen.”
Net als mevrouw Beeksma hebben veel mensen
last van spataderen. Patiënten kunnen voor een
goede en doeltreffende laserbehandeling terecht
in het NCvV.

De behandeling van spataderen vindt meestal
Lekker fietsen in korte broek of met een keek. Het maakte me erg onzeker. Bovendien plaats in herfst, winter en voorjaar, maar ook in
jurkje was er voor Judith Beeksma (42) uit voelde mijn been zwaar en had ik last van een pijn de zomer helpen de specialisten van het NCvV
Hoogeveen niet meer bij. Ontsierende spat- lijke en gezwollen voet. Toen ik moeite kreeg met patiënten graag bij dit probleem. Door de
aderen op haar rechterbeen zorgden voor een lopen was de maat vol. Ik heb mijn been laten moderne methode die wordt toegepast hoeven
patiënten maximaal een paar dagen een elasti
vermoeid en zwaar gevoel in haar been en
“Als ik dit had geweten, had ik sche kous te dragen. Tijdens het eerste consult
de nodige onzekerheid. Gelukkig werd zij
vindt een duplex onderzoek plaats. Daarbij kijkt
door een gespecialiseerde vaatchirurg snel
het veel eerder laten doen”
de arts naar de conditie van de aderen om de
geholpen.
behandelen bij het ervaren team van het oorzaak van de klachten snel te achterhalen. De
"Twee jaar geleden waren er over mijn hele rech Nederlands Centrum voor Vaatziekten (NCvV) ingreep die in overleg vervolgens plaatsvindt, is
terbeen van die paarsblauwe aderen zichtbaar. Na in Assen. Geen ingewikkelde operatie, de behan snel en veilig.
verloop van tijd werden het zelfs van die kabel deling kon gewoon worden gedaan met een plaat
Zorgverzekeraars vergoeden de lasertrossen. Vreselijk vond ik het! Ik kreeg steeds selijke verdoving. En het resultaat is prachtig, er
meer het gevoel dat iedereen naar mijn benen zijn geen dikke blauwe aderen meer en er isgeen behandeling bij medische noodzaak.

Open
Huis

lingen terug uit het schilderij
‘Compositie 8’ van de kunstenaar Kandinsky.
De voorstelling heeft een
Groninger tintje. Onder de
passagiers die een zeemansgraf kregen, bevond zich een
Groninger, namelijk de 27jarige Hendrik Bolhuis. Hij was
scheepskok op de Titanic. Voor
hem richtte GOOV Muziektheater op 14 april van dit jaar al
een ijsmonument op, dat op het
binnenplein van het Noordelijk
Scheepvaart Museum werd
onthuld door burgemeester
Rehwinkel en de meest nabije
familie van Hendrik Bolhuis. In
de musical is speciaal een bijrol
voor Hendrik Bolhuis opgenomen. Reinder Smith maakte
voor RTV Noord een uitzending over Hendrik Bolhuis,
waarin enkele highlights uit de
musical Titanic te vinden zijn.

NCvV

Nederlands Centrum
voor Vaatziekten

NCvV is gevestigd in Kliniek De Admiraal,
Amerikaweg 2, 9407 TK Assen
Meer informatie:
088-7838210 of www.ncvvzorg.nl

DONDERDAG 21 JUNI
LAGELAND
Bezoek ons OpenHuis op donderdag
21 juni a.s. van 16.00 uur - 20.00 uur.
U bent van harte welkom aan de
Lagelandsterweg 3 te Lageland (Gr).
Graag uw komst even melden via
onze website www.selekthuis.nl/
open-huizen.
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