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“Al 35 jaar sportplezier voor mensen met een beperking”

H

van zwemles met tot doel het behalen van het
zwemdiploma A.

Er werd gestart met zwemmen en gymnastiek.
In de jaren ’80 zijn daar zwemmen en paardrijden (tot 2007) bijgekomen. In de jaren ‘90
werd het sportaanbod uitgebreid met zaalvoetbal, bowlen en fitness. Vanaf 2000 kwam er ook
vraag naar andere sporten en werd er gestart
met schaatsen, wandelen en jeugdzaalvoetbal.
In 2004 is de zwemvereniging VDS (Vreugde
Door Sport) voor mensen met alleen een lichamelijke beperking bij Dol-Fijn aangesloten. De
naam is om die reden veranderd in VDS DolFijn. De afgelopen jaren kwam er steeds meer
vraag naar de mogelijkheid om bij VDS DolFijn een zwemdiploma te kunnen behalen. In
juni 2011 zijn we dan ook begonnen met geven

Ieder op eigen niveau sporten
VDS Dol-Fijn is inmiddels een begrip geworden in de wereld voor sporters met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking in de
regio Drachten en omgeving. Het is voor deze
sporters dan ook echt ‘hun’ sportclub. Iedereen kan er op zijn eigen niveau sporten. Daar
waar nodig wordt het sporten aangepast naar
de mogelijkheden van de sporter. Het plezier in
sport en het gezellig samen sporten staat bij ons
voorop. Presteren staat dus niet bovenaan, maar
ook deze sporters halen vaak het uiterste uit hun
zelf. Momenteel sporten er wekelijks 200 deelnemers bij de diverse sporten. Alle sporten staan
onder leiding van instructeurs die vanuit hun
beroeps- en sportervaring geschikt zijn om les
te geven aan deze specifieke doelgroep. Zij worden wekelijks bijgestaan door ongeveer 60 vrijwilligers. Samen begeleiden ze met enorm veel
plezier en inzet de deelnemers en zijn daardoor
dan ook onmisbaar voor onze sportstichting.

eel veel mensen met een verstandelijke beperking konden vroeger niet
terecht bij een reguliere sportvereniging.
Helaas is dat nu ook nog steeds het geval. Sport is echter ook voor hen van groot
belang. Daarom is op 18 december 1979
Sportstichting Dol-Fijn opgericht door ouders en betrokkenen van deze doelgroep.

De zaalvoetballers van DVS Dol-Fijn met vrijwilligers en wethouder Jos v.d. Horst
In de 2e rij, 2e van links voorzitter Lucas Dries.

Zwembroekenlol!
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Interview Foppe de Haan
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Gesprek met Henk de Jong
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Sport- en Speldag 2015
In het kader van ons 35-jarig jubileum organiseren wij op 13 juni 2015 een grote sport- en
speldag. Deze is speciaal gericht op alle mensen
met een beperking uit Drachten en omstreken.
Voor iedereen niveau worden er dan leuke sport
of spelactiviteiten georganiseerd. Ook wordt er
na de sportdag een reünie gehouden voor alle
vrijwilligers en oud-vrijwilligers.
Onze Toppers
Helaas is het bestaan van VDS Dol-Fijn bij mensen zonder een beperking niet echt bekend. Het
bestuur hoopt dat door deze jubileumkrant de
noodzaak en de activiteiten voor mensen met
een beperking van VDS Dol-Fijn bekender worden en hopen we ook dat nog meer vrijwilligers
zich aanmelden. Deze sporters en natuurlijk ook
alle vrijwilligers zijn namelijk onze toppers!
Namens het bestuur wil ik iedereen bedanken
voor hun bijdrage aan het succes van VDS Dol-Fijn.
Lucas Dries (Voorzitter VDS Dol-Fijn)

Foto: Humphrey Paap

Trots op Hart in Friesland, onze hoofdsponsor!
Zaterdag 10 januari nemen 18 G-voetbalteams deel aan het 7e Hart in Friesland Zaalvoetbaltoernooi.
U bent van harte welkom om deze voetballers te komen aanmoedigen in Sportcentrum Drachten.
Aanvang 13:00 en gratis entree.

Foto: Henk Jan Dijks

Voel je
goed!
Kleinschalige en flexibele kinderopvang met vaste leidsters op
de groep

Openingstijden 6.00-19.00 ( afwijkende tijden in overleg)
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Sporten maakt actiever,
is gezond en vooral leuk.
Sporten is genieten,
meedoen, scoren
en vrienden maken.
Sporten voelt goed.
Dat gunnen we iedereen!

Gratis taxivervoer voor het halen van kinderen van school in
omliggende dorpen!

www.talant.nl

Dol-Fijntjes hebben zwembroekenlol!

Buitenschoolse opvang € 6,25
Vaste uren opvang
€ 6,50
Flexibele opvang
€ 6,70
Incidentele opvang
€ 7,00

H

et is 17.45 uur, de beginners zwemdiploma A druppelen een voor een naar binnen. De een komt rustig aangewandeld. Een
ander vliegt binnen en weer een ander komt
ons met een big smile tegemoet. Om 18.00 is
het zover. We volgen de zwempicto’s op het
bord. We beginnen met ons eerst te douchen.
Althans dat is de bedoeling. Sommigen volgen de instructie, terwijl ons springertje het
bad inmiddels 10 keer ingesprongen is en vol
trots aan papa of mama showt wat hij al kan.

Kinderopvang Us Stekje biedt dagopvang en buitenschoolseopvang
in een samengestelde groep.

Contracten per maand opzegbaar.

Neem vrijblijvend contact met ons op en wij laten u graag ons ´´Stekje´´ zien!
E-mail: info@kinderopvangusstekje.nl
Tel: (06) 5439 5380 / (0512) 24 29 22

Samen kom je verder dan alleen. Daarom is Talant onderdeel van zorggroep Alliade, dè zorggroep
voor sterke zorgorganisaties die veel belang hechten aan betrouwbaarheid, deskundigheid en
persoonlijke aandacht. Samen maken we ons sterk voor kwetsbare mensen in onze samenleving.

KeuningsHof
Zorg en Recreatie

Perspectief in Rust,
Ruimte en Ontwikkeling
Betrokken bij Mens, Dier en Natuur
KeuningsHof biedt vanuit de Christelijke identiteit en vanuit een
omgeving van dier en natuur tal van mogelijkheden voor uw zorgvraag.
Boerderijleven biedt Structuur, Rust en Ruimte
De werkzaamheden, het beleven van de seizoenen en het
Christelijk therapeutische leefklimaat bieden perspectief voor
positieve ontwikkeling.
een positi
Christelijke identiteit
Leven vanuit geloof, hoop en liefde is ons uitgangspunt. KeuningsHof is
een plaats waar mensen, jong en oud vanuit een Christelijk mensbeeld
zichzelf en hun mogelijkheden leren (her)ontdekken, waarderen en
toepassen. Hierdoor komen ze tot hun doel.
KeuningsHof een plek om op verhaal te komen
KeuningsHof biedt een veilige omgeving met dier en natuur om te
leren, te leven, te werken, je geloof te beleven, inspiratie op te doen,
te ontspannen door sport en spel, creatief bezig te zijn en/of anderen
te ontmoeten.

Beleef de KeuningsHof:
• 24 uurs zorg
• Dagbesteding
• Logeeropvang
• Individuele begeleiding
• Huifkartochten

• Werk- leertrajecten,
Wajong/PGB/AWBZ/WMO
• Naschoolseopvang
• Pastoraat
• Rondleidingen

Keuningsweg 22 • 9367 TC De Wilp • t. 0594-64 29 01
www.keuningshof.nl • info@keuningshof.nl

De 4 Elementen is een woon-,
werk-en leervoorziening voor
mensen vanaf 18 jaar met afstand
tot de arbeidsmarkt. Op basis van
een individueel coachingstraject
bieden wij onder andere 24-uurs
woon- en werkbegeleiding,
ambulant wonen en werken, en
logeeropvang.
Wij zijn een kleinschalige organisatie
die aansluit bij de vraag en wens van
de deelnemer. Dit leidt tot ontwikkeling van eigen kracht en actief
burgerschap. Dit is de basis van een
verbinding tussen deelnemers en de
lokale bevolking. Met deze voorziening
exploiteren wij een camping en passantenhaven op hetzelfde terrein.
Vanaf maart 2015 kunnen deelnemers bij ons terecht voor diverse opleidings- /
re-integratietrajecten, waaronder horeca, groenvoorziening, kapsalon / beautysalon,
facilitair, recreatie & toerisme, en zorg.

Groningerstreek 34-35 | 9871 PG Stroobos
Meer informatie: www.de4elementen.nl

De douchepicto verdwijnt van het bord en we beginnen met de volgende picto. Het oefenen van onder
water zwemmen. Sommige kinderen vinden het
spannend om onder water te zwemmen en andere kinderen juist leuk. De ringen worden door de
een met een hoog tempo opgedoken en door een
ander een stapje rustiger. Onze Dol-fijntjes zwemmen keurig door de hoepels en ontvangen aan het
eind een visje als beloning. Ons motortje hmmmbrrrrt en pruttelt er ook vrolijk doorheen. Van stap
3 is hij inmiddels gevorderd naar stap 5 van het 6
stappenplan voor onder water zwemmen. Stap 1 kin
in het water, 2 mond, 3 neus, 4 ogen, 5 oren en 6 de
kruin onder water.
Gymaquatiek!
De picto voor het onder water zwemmen verdwijnt
van het bord en we beginnen met het oefenen van
de zwemslagen op de buik of op de rug. Sommige
kinderen zwemmen met kurkjes en anderen zonder.
Dit wordt ook wel eens afgewisseld. Zonder kurkjes of op de rug zwemmen is soms best spannend.

Gelukkig is er de steun van de sterke arm van de
zwembegeleiders. Hier wordt soms goed gebruik
van gemaakt. Af en toe lijken de begeleiders net
klim- en klauterpalen. Zwemles lijkt dan te veranderen in Gymaquastiek.
Geen zin?
Soms hebben onze Dol-fijntjes geen zin in een
bepaalde oefening en geven ze aan dat ze moe zijn.
De een blijft dan het liefst aan de kant hangen en gaat
dan graag in gesprek, terwijl een ander dit springend op de trap staat vertellen. Het aantal baantjes
dat er gezwommen moet worden wordt goed bijgehouden. Want stel je voor, er zou eens een baantje
teveel gezwommen worden. Je “per ongeluk” vertellen is daarom best handig. Want een baantje minder
is best prettig en minder vermoeiend.
Bommetje!
De zwemles wordt vaak afgesloten met het duiken
in het water vanaf de kant. Benen bij elkaar, tenen
over de rand, voorover buigen, handen naar voren,
kin op de borst en afzetten maar. 1, 2, 3 Jaah….neeeh
en de duik verandert soms in een mooie sprong of
bommetje.

O

Sporten en bewegen is fantastisch om te doen en
brengt vooral veel plezier en ontspanning. In Friesland kunt u met een verstandelijke beperking bij
veel sportaanbieders terecht. Er zijn in Friesland
ruim 400 sportmogelijkheden voor mensen met
een handicap.
Eén van deze clubs is al 35 jaar! Sportstichting VDS
Dol-Fijn, waarmee Sport Fryslân prettige contacten
heeft over sport en bewegen.
Het is bekend dat sportdeelname voor mensen met
een beperking of aandoening achterloopt op de
sportdeelname van mensen zonder beperking. Daar
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Al 35 jaar álles voor jullie sport!
E

Wij zijn super trots op de vorderingen van onze
beginners diploma A zwemmen. We begeleiden ze
voor VDS Dol-Fijn met veel plezier!

en betere naam had niemand ooit kunnen verzinnen voor deze sportclub: VDS DolFijn. Sporten is fijn voor iedereen, met of zonder beperking. En een goeie sportclub?
Onbetaalbaar!

Namens het team, Wilco, Hielke, Ina, Marian,

Bij de gemeente vinden we dat iedereen in
Smallingerland meetelt. We zijn blij dat er zo’n
actieve sportclub bestaat voor mensen met
een verstandelijke of lichamelijke
beperking. De vereniging draait
dankzij een groot aantal vrijwilligers. Die wil ik speciaal in het zonnetje zetten. Want wat doen deze
mensen allemaal? Ze staan klaar
om sportieve activiteiten te begeleiden. Ze helpen met organiseren
of administratie bijhouden. Nog
gauw een vergeten rugzak ophalen. ‘s Avonds even overleg met het
bestuur. Er is altijd een berg werk te
doen, meer dan ik kan opsommen.
Heel erg bedankt, vrijwilligers van
35 jaar geleden tot en met alle vrijwilligers van nu. Jullie maken het
verschil!

Annewieke Haverkamp

Iedereen kan sporten, gewoon doen!
nder dat motto stimuleert Sport Fryslân
mensen met een verstandelijke of lichamelijke handicap tot sport en bewegen. We
doen dat o.a. door het helpen van sportverenigingen om een aanbod voor gehandicapten
op te zetten, het geven van clinics en organiseren van evenementen. Daarbij is een bovengemeentelijke aanpak noodzakelijk.
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waar 62% van de mensen zonder beperking meedoet met sportactiviteiten in Friesland is dit voor
mensen met een beperking 29%.*
Met VDS Dol-Fijn vinden wij dat het aangepast
sporten veel aandacht verdient! Ook naast het
sportaanbod van VDS Dol-Fijn zijn er nog
veel andere mogelijkheden. Meer weten?
Kijk voor het sportaanbod in Friesland op:
www.aangepastsportenfryslan.nl/sportwijzer
Kijk voor andere informatie over aangepast sporten
ook op: www.aangepastsportenfryslan.nl
* doorberekening naar Friese cijfers uit CBS

VDS Dol-Fijn altijd blijft bestaan (en dat mijn
conditie beter is als ik nog eens bij jullie kom
zaalvoetballen!).

Zelf heb ik een paar weken
geleden een middagje met VDS
Dol-Fijn mee mogen sporten. Wat
een fijne, sportieve sfeer is er bij
jullie club. Dat alleen al is een
felicitatie waard. Iedereen die
betrokken is bij deze club, wil
ik van harte feliciteren met het
35-jarig jubileum. En ik zeg uit de
grond van mijn hart: ik hoop dat
Foto: Jos van der Horst, Wethouder van de gemeente Smallingerland en ambassadeur van het Jaar van
de Aangepaste Sport

Voor sociaal en emotioneel welzijn

Jubileumkrant Sportstichting VDS Dol-Fijn
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“Maak bewuste keuzes en doe waar je plezier
in hebt, dan bereik je je doel”
Een interview met Foppe de Haan over zijn loopbaan, het Foppe Fonds en zijn positieve ervaringen met de gehandicaptensport.
Tekst: Marijke van der Hoek

De kwaliteitsmarkt van de bewegingszorg!
•
•
•
•
•
•
•
•

Positief en met zelfvertrouwen in de wereld staan?
Kunnen praten over je gevoel?
Kunnen omgaan met pestgedrag?
Minder meelopen met anderen?
Positief kunnen denken?
Leren omgaan met fouten maken?
Kunnen zoeken naar oplossingen?
Makkelijker vrienden kunnen maken?

Samen bouwen
aan zelfvertrouwen!

AchilleonZorg is de overkoepeling van vier bedrijven, die gericht zijn op het leveren van totaalzorg. Dit
wordt mogelijk gemaakt door samenwerking tussen verschillende deelbedrijven. Momenteel hebben
wij 14 locaties in de provincies Friesland, Groningen en Drenthe.

Orthin Orthopedische instrumentmakerij
Podopedie Praktijk voor Podotherapie
Grunewald Schoenenspeciaalzaak en Ambulante schoenenspeciaalzaak
Versol Orthopedisch schoenmakerij
Deze sterke combinatie zorgt ervoor dat AchilleonZorg totaalzorg op maat kan (blijven) leveren.

Wilt u gebruik maken van de gratis
Neem dan contact met ons op:
Telefoon 050 – 312 36 51
Of via de mail info@podopedie.nl

voetanalyse door onze Podotherapeut?

Kijk voor onze locaties op onze website www.achilleonzorg.nl

Meld je dan aan voor een individuele- of groepstraining!

Kijk op: www.fidesnoord.nl

Maak(t) het verschil...!

Heeft uw kind ADHD of autisme?
En bent u op zoek naar een logeerplek voor weekend of vakantie?
Logeerhuis Heerenveen biedt logeerweekenden, vakanties, groepsbegeleiding en individuele begeleiding aan voor kinderen van 5 t/m 18 jaar met adhd, pdd-nos of andere aan
autisme verwante stoornissen.
Onze logés hebben vaak te maken met teleurstellingen in de contacten met andere
kinderen in hun dagelijkse omgeving. Door een positieve benadering, een huiselijke sfeer,
vaste groepen en het bieden van een vaste structuur, doen de kinderen succeservaringen
op. Een plezierig en gezellig verlopen weekend versterkt hun zelfvertrouwen. Naast de
logeerweekenden verzorgen wij doordeweeks thuisbegeleiding. De kinderen worden altijd
begeleid door vakbekwaam personeel.
Wij geloven in een positieve en persoonlijke benadering: onze groepen bestaan uit maximaal 6 kinderen per groep. Bij het maken van de groepssamenstelling wordt gekeken
naar de leeftijd van het kind en het niveau, maar ook naar de interesses en de mate van
zelfredzaamheid. We geven het kind een plaats in een groep waar hij of zij zich het meest
in thuis voelt.
Logeerhuis Heerenveen is in 2004 opgericht. Sinds 1 mei 2014 zijn Martha
Reitsema en Marieke de Vries de nieuwe eigenaren van het logeerhuis.
Beiden waren daarvoor reeds 9 jaar vaste werknemer.

F

oppe de Haan behoeft eigenlijk geen
introductie. Zijn loopbaan is bij
de meeste mensen bekend. “Laten we
zeggen dat ik een bijzondere gymleraar
ben geworden”, zegt de voetbalcoach
daarover lachend. Na de onderwijzersopleiding wilde hij graag gymleraar worden.
De Haan kwam als docent bij het CIOS in
Heerenveen terecht en daarna ging de bal
letterlijk en figuurlijk rollen.
Foppe de Haan maakte als trainer van sc
Heerenveen tussen 1985 en 2004 hoogte- en
dieptepunten mee. Van de eerste divisie naar
eredivisie (en weer terug) en behaalde hij met
de club Champions League voetbal in het
seizoen 1999-2000 en was bondscoach van
Jong Oranje in 2006 en 2007. “Nog nooit won
Jong Oranje een prijs en ineens werden we
twee keer achter elkaar Europees Kampioen.
In Zuid-Afrika was iedereen verbaasd dat Ajax
Cape Town bijna kampioen werd.”
Mooie periode
De periode Zuid-Afrika van 2009-2011
is voor hem en zijn vrouw Geke dierbaar.
“Het is één van de mooiste periodes in mijn
carriere geweest denk ik. Omdat ik slecht nee
kan zeggen, ben ik vaak overal en nergens.
Daar in Zuid-Afrika was zogezegd geen ‘sores’,
na training of wedstrijd gewoon genieten van
de prachtige natuur, vrijheid en soms gezellig
bezoek van familie en vrienden.

Daar in Zuid-Afrika was zogezegd geen ‘sores’, na training of
wedstrijd gewoon genieten van de prachtige natuur, vrijheid en
soms gezellig bezoek van familie en vrienden. Ook voor mijn
vrouw was dat wel prettig.” Zijn huidge werkzaamheden bij sc
Heerenveen vullen zo’n drie dagen per week. “Ik ben coach van
de jeugdcoaches, waarbij ik let op de zaken hoe het gaat en hoe
ze nog beter kunnen worden. Daarnaast begeleid ik een aantal
talentvolle spelers van de A1 selectie, die potentie hebben om
door te stromen naar het eerste elftal van sc Heerenveen. Daar
komt ook vaak bij hoe ze nog beter kunnen trainen, maar ook
gesprekken over probleempjes die ze tegen komen of hoe een
wedstrijd is verlopen.” Ook is De Haan samen met oud-voorzitter Riemer v.d. Velde vraagbaak voor technisch directeur Hans
Vonk. “Die doet het prima, maar kan soms onze ervaring nog
wel gebruiken. Ik train op dinsdagochtenden de A1-selectie om
het gevoel met het veld ook nog wat vast te houden.”
Foppe Fonds
De Haan gaf al aan niet vaak ‘nee’ te zeggen op een verzoek.
Toch deed hij dat wél toen hij in 2004 bij een gala-avond na
afloop werd benaderd door twee bestuursleden van de stichting
Kiwanis. “Ze deden een voorstel voor een nieuw fonds, dat moest
dan het Foppe Fonds worden. Nou, die ijdeltuiterij is niks voor
mij, dus ik weigerde. De bestuurders zetten door en kwamen
er nog eens op terug. Want als ik mijn naam aan het fonds zou
geven, zou dat beduidend meer opleveren voor het goede doel
dat ze voor ogen hadden met het fonds. Dat deed mij overtuigen
en we konden daardoor vele verzoeken voor minderbedeelde
kinderen toezeggen (zie inzet Foppe Fonds) We kwamen er in
de loop van de tijd wel achter dat het beter was om een gericht
doel te kiezen en daarvoor het fonds beschikbaar te stellen. Dat
werd het 100rolstoelenproject.”
12.000 euro voor 1 rolstoel
De keuze van het 100rolstoelenproject kwam tot stand
doordat Foppe in contact kwam met de tweelingbroers Hendrik
en Piet, die in een rolstoel zaten door de ziekte van Duchenne. “Ze
vertelden mij dat ze graag aan rolstoelhockey wilden doen,
maar daar een speciale rolstoel voor nodig hadden en die kostte maar liefst 12.000 euro. Ik ging in mijn omgeving vragen om
sponsoring en in korte tijd had ik die 12.000 euro al bij elkaar.

Maar dat was maar 1 rolstoel en broer Piet moest ook een speciale
rolstoel hebben, dus ging ik weer vragen en dat lukte wonderwel
nóg een keer. Zodoende kwamen we op het idee binnen het fonds
om geld in te zamelen voor 100 rolstoelen voor sportactiviteiten
voor gehandicapten. Met de voorwaarde dat ook degene waar de
rolstoel voor is mee moet helpen om aan het sponsorbedrag te
komen. Vanuit het fonds zetten we dan speciale coaches in die
helpen sponsors te zoeken.
Hartstikkene mooi!
Met lezingen en openingen verdient de Friese coach niets, maar
die giften worden direct gestort in het fonds met zijn naam. Ook
het golftoernooi ‘Foppe Open’, waaraan bekende Nederlanders
jaarlijks deelnemen in Beetsterzwaag, levert veel geld op voor
het fonds. Op Ameland wordt bij elke activiteit van Ameland
Sportief 1 euro extra gevraagd aan deelname of entree voor het
Foppe Fonds. “Als je dan 6.000 deelnemers hebt, is dat 6.000 euro
voor het fonds”, licht De Haan toe. “Hartstikkene mooi vind ik
zo’n initiatief!”
G-voetbal
Foppe gaat ook graag naar G-voetbalwedstrijden, zoals die
jaarlijks bij Sportstad Heerenveen plaatsvinden en in Havelte
op het veld. “Ik herinner mij nog heel goed een gemiste penalty,
die ik er wel even in zou schieten daar in Havelte, maar de bal
vloog naast de goal dwars door het raam van de kantine. Wat
een hilariteit gaf dat! Het plezier van de spelers zelf en ook van
de begeleiding vergeet ik niet snel bij die toernooien. Want het
kost tijd hoor om een kwetsbare groep goed te begeleiden. Ik
leerde mensen kennen die vrijwillig al jarenlang bezig waren,
maar helaas ook begeleiders die zelf de aandacht opeisen als er
televisie of pers bij staat. Daar houd ik niet van. Je moet jezelf
niet belangrijker vinden, je hebt altijd een voorbeeldfunctie.
Als je plezier uitstraalt voor een groep, grapjes kunt maken en
energiek bent, dan krijg je dat ook terug. Dat maakt niet
uit voor welke groep je staat. Dat moet je als coach altijd
realiseren, dat wat je uitstraalt krijg je terug. Natuurlijk is het in de
gehandicapten-sport nog belangrijker hoe je met mensen
omgaat. En je kiest in het leven ergens voor. Doe dingen met
plezier en blijf positief, dan bereik je je doel.”

Wat is het Foppe Fonds? Het Foppe Fonds zet zich in voor kinderen voor wie sporten of
spelen niet vanzelfsprekend is vanwege hun lichamelijke of verstandelijke beperking
of omdat hun ouders door financiële omstandigheden hun kind niet kunnen laten
sporten. Door te sporten of te spelen krijgen kinderen energie en levenslust. Door
het geven van een bijdrage kan het Foppe Fonds ervoor zorgen dat een kind weer
straalt en plezier heeft. Zelfs als het allemaal even niet gemakkelijk is: een kind hoort
te spelen! Wilt u een aanvraag doen bij het Foppe Fonds? Alle informatie leest u
op www.foppefonds.nl of u stuurt Uw aanvraag naar info@foppefonds.nl of per
post naar: Foppe Fonds De Fok 72 8441 BR Heerenveen
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“Sporters met een beperking zien ons als helden,
maar dat zijn ze zélf!”

Zeer ruime keuz
e
Kindvriendelijk
Scherpe prijs
Vers eten, grillen
à la minute
Het leukste USA
restaurant

Tekst: Marijke van der Hoek

M

ijn twee jongste kinderen denken dat alle papa’s zoveel begroet worden, dat
is al vrij normaal voor hen’”, vertelt Henk de Jong lachend. Bekende Nederlander zijn is best wel even wennen voor hem. “Gewoon jezelf blijven vind ik altijd
belangrijk. Vooral geen onderscheid maken in afkomst en niveau, want iedereen is
voor mij gelijk. Iemand groeten is toch niet zoveel moeite?” Opvallend is wel zijn
klik met mensen met een beperking. “Zij moeten immers strijden in deze maatschappij om geaccepteerd te worden. Ze beschouwen ons als helden, maar die helden zijn ze juist zelf.” Een boeiend gesprek met de hoofdtrainer van sc Cambuur,
die ondanks alle drukte, tijd wil maken voor de jubileumeditie van DVS Dol-Fijn.

All-in dinerbuffet vanaf € 25,95 p.p.
inc lus ief alc oh olv rij e dra nk jes
Kinderen t/m 12 jaar € 1,65 per levensjaar



GRON ING EN

DRAC HTEN

ASSE N





Drachten
M.L. Kingsingel 66
0512 544865

Assen
Borgstee 9
0592 347256

Groningen (Hoogkerk)
Zuiderweg 72
050 3011706

www.yankeedoodle.nl

Biologische Zorgboerderij ‘Het Midden’

De sportieve loopbaan van trainer/coach
Henk de Jong begint in Drachten waar hij
ook geboren is en samen met echtgenote
Diana en hun vier kinderen woont. Na jarenlang trainer van Drachtster Boys en later vv
Sneek te zijn geweest, maakt De Jong als assistent-trainer van Heracles met Fritz Korbach
kennis met het betaald voetbal. “Geweldige
periode in Almelo met deze markante man
en ook veel van hem geleerd.” Daarna ontdekte ook sc Heerenveen het trainerstalent
van de Drachtster en maakte hij daar zelfs
de Champions League in seizoen 1999-2000
mee. Vervolgens gaat hij weer terug naar vv
Sneek en maakt zijn comeback in het betaald
voetbal bij FC Groningen als assistent-trainer. Daar bereikte hij samen met trainer Ron
Jans twee keer Europees voetbal. Een mijlpaal was natuurlijk het kampioenschap van
de Jupiler League met sc Cambuur, waar hij
interim hoofdcoach was. Na het vertrek van
Dwight Lodeweges werd hij hoofdtrainer van
de eredivisieclub uit de hoofdstad.
Samen sterk
“We gingen laatst met de hele cambuurselectie voor de wedstrijd tegen Ajax een
voetbalclinic verzorgen in Leeuwarden voor
100 kinderen. Sponsor Aegon vond het ook
heel bijzonder dat daarbij de hele selectie
aanwezig was. Het is ook belangrijk voor de
spelers om zoiets te doen en maatschappelijk
betrokken te zijn, vind ik. Maar ik merk
ook bij Cambuur dat spelers dat heel normaal vinden deze activiteiten en er zelf ook
plezier aan beleven. Ook hier komt het Samen
Sterk-principe wel weer naar boven. Geldt
trouwens voor alle niveaus, samen doen en
er is veel mogelijk.”

Naast het trainerschap had Henk voorheen
natuurlijk nog andere maatschappelijke
banen, waaronder bij Sportschool Ebert en
het Bewegingscentrum van zijn broer René,
schoonzus Natasja en vriend Joan Boelens.
Zeven jaar was hij ook mede-eigenaar van
Voetbalschool Noord. “Geweldige periode was
dat met die leuke kinderen, die lekker in
hun vrije tijd kwamen trainen.” De tijd met
sporter Edwin ter Steege, die door een
tragisch ongeluk in een rolstoel terecht
kwam, heeft De Jong ook als erg bijzonder ervaren.”Edwin deed hier in Drachten
op de Sportlaan trainingen voor mensen
met een lichamelijke beperking. Vooral de
zelfspot over hun handicap vond ik in die tijd
bijzonder daar. Dat je dát kunt in zo’n situatie
is knap!”, vindt De Jong.
Moeilijke periode
Wie denkt dat het leven van Henk de Jong
altijd over rozen ging vergist zich. “Na
het noodlottige ongeval in 2003 van mijn
27-jarige zwager, broer van mijn vrouw
Diana, stond de wereld ineens stil. Niet
alleen voor ons, maar zeker van mijn
schoonouders, familie en vrienden,
vreselijk”, herinnert Henk zich de
zwarte periode. “Hij is nooit uit onze
gedachten. Maar dat zal ons leven ook wel
weer kenmerken, door te weten dat het
elke dag anders kan zijn”, weet de 50-jarige
voetbalcoach. “Kan best zijn dat ik daardoor
iets anders in het leven sta. Moet toegeven dat
ook mijn huidige leeftijd daarin wat mee gaat
spelen hoor, ik kijk toch wat anders tegen de
zaken aan dan vroeger.”

Zorgboerderij ‘Het Midden’ is onderdeel van een gemengd biologisch-dynamisch bedrijf. Dat
maakt het werk uiteenlopend en gevarieerd. Er is werk in de stal bij de verschillende dieren,
in de grote moestuin en in de kaasmakerij. De variatie maakt dat er altijd werk te vinden is
Schilderwerk
dat aansluit bij jouw eigen mogelijkheden. Wij bieden dagbesteding aan voor mensen met
Glaszetten
een verstandelijke beperking. Voor meer info kunt u contact opnemen met:
Jan Brandsma en Thomaske Stoffelsma
Wandafwerking
De Feart 29
9222NS Drachtster Compagnie
Tel. 0512-342320
Zuiderhogeweg 61
Schilderwerk
9203 SW Drachten
tt.stoffelsma@live.nl
Glaszettenwww.zorgboerderijhetmidden.com
Telefoon 0512 - 36 02 50

Schilderwerk
Wandafwerking
Glaszetten Mobiel
Wandafwerking

06 553 232 43

Zuiderhogeweg 61
9203 SW Drachten
Telefoon 0512 - 36 02 50
Zuiderhogeweg 61
Mobiel 06 553 232 43
Zorgboerderij ‘Het Midden’ is onderdeel van een

Biologische Zorgboerderij ‘Het Midden’
9203 SW
gemengd biologisch-dynamisch bedrijf. Dat maakt
het werk uiteenlopend en gevarieerd. Er is werkTelefoon
in de
stal bij de verschillende dieren, in de grote moestuin
en in de kaasmakerij. De variatie maakt dat er Mobiel
altijd
werk te vinden is dat aansluit bij jouw eigen mogelijkheden. Wij bieden dagbesteding aan voor mensen
met een verstandelijke beperking. Voor meer info
kunt u contact opnemen met:
Jan Brandsma en Thomaske Stoffelsma
De Feart 29
9222NS Drachtster Compagnie
Tel. 0512-342320
tt.stoffelsma@live.nl
www.zorgboerderijhetmidden.com

Drachten
0512 - 36 02 50
06 553 232 43

Foto: Henk Jan Dijks
Diploma
Vorig jaar behaalde hij eindelijk het felbegeerde
diploma Coach Betaald Voetbal. “Een HBO-diploma halen had ik echt niet meer verwacht en het
was keihard werken. Maar daarmee kan ik nu wel
zelfstandig hoofdtrainer zijn gelukkig. Enorm blij
mee en achteraf de KNVB ook en dat is ook mooi.
Het was behoorlijk pittig om toegelaten te worden.”
Triggeren
Alles wat Henk de Jong doet bereidt hij zorgvuldig voor. “Voor een spinningtraining in het
Bewegingscentrum of een training van Cambuur, alles
wil ik altijd goed voorbereiden en uitvoeren. Ben wel
erg kritisch en wil mensen graag triggeren. Dat was
destijds ook zo bij Edwin ter Stege, daar was de
warming up zonder bal altijd zo mooi. Je wist dat
ze moeite hadden met knieheffen en armzwaaien,
maar toch gewoon doen hé. Want ze willen zelf ook
geen onderscheid en iedere sporter wil immers iets
bereiken op zijn of haar niveau.”

Bewonderingswaardig
Ook vrijwilligers zijn erg belangrijk in de sport, weet
de coach uit ervaring. “In de gehandicaptensport is
het zó belangrijk dat er activiteiten georganiseerd
worden tussen valide en invalide sporters. Daar zijn
veel vrijwilligers voor nodig. Bewonderingswaardig hoor wat mensen voor elkaar willen doen op
dat gebied.” Henk zegt het zoals velen hem kennen.
Eerlijk, enthousiast en ziet dan opeens Pieter binnenkomen, een groot fan van Cambuur en voorheen
voetballend lid van DVS Dol-Fijn. “Gefeliciteerd
nog met je verjaardag Pieter!” De jongen straalt en
omhelst de trainer. “Bedankt hoor Henk, dat je de
wedstrijd tegen Utrecht aan mij hebt opgedragen!”,
zegt hij. “Ik zei toch dat ik dat zou doen!”, antwoordt de
immer opgewerkte trainer en laat nog een foto maken
samen met de enthousiaste fan. Dan snel weg, samen
met broer René om weer een wedstrijd te bekijken
met nieuwe talenten van zijn club.

OPROEP! Oud-vrijwilligers meld u aan voor reünie!

Henk de Jong met sc Cambuurfan Pieter van der Spoel

Bent u vrijwilliger geweest bij Dol-Fijn of
VDS Dol-Fijn, dan zijn we op zoek naar u!

geweest bij onze sportstichting, aarzel dan
niet en meld u aan voor de reünie!

Ter ere van het 35-jarig bestaan van VDS
Dol-Fijn organiseren wij 13 juni een reünie
voor iedereen die ooit vrijwilliger is geweest bij
Dol-Fijn of VDS Dol-Fijn.

Attendeer ook oud–vrijwilligers op deze reünie,
zodat wij er samen een groot succes van kunnen
maken. Opgave kan via secretaris@vdsdolfijn.nl
of via 0512-532784. Nadere informatie over
deze avond volgt, zodra er meer bekend is
over de invulling van deze avond.

Helaas is de administratie van voor het
computertijdperk niet bewaard gebleven en
zijn er waarschijnlijk ook vele oud-vrijwilligers
inmiddels wel eens verhuisd. Bent u vrijwilliger

Op 13 juni 2015

Logeren & Dagopvang
Stichting A&B
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“Alles kan en alles mag. Dat maakt het schaatsen echt uniek.”

A&B Dagbesteding bv

Door Bert Leeuwerink

Dagbesteding/dagopvang/logeren voor kinderen en jongeren
met een beperking in de ruimste
zin van het woord, of gewoon
voor kinderen/broertjes/zusjes
om ouders even te ontlasten.

I

n het gloednieuwe appartement aan het
Raadhuisplein woont Nynke Slotema
sinds kort alleen met begeleiding. Na een
rondleiding van de trotse Nynke beginnen
we onder het genot van een hapje en een
drankje aan het interview samen met haar
moeder Greta Slotema.
Hoe zijn jullie in contact gekomen met VDS
Dolfijn?
Greta: “Ik volgde de opleiding tot kinderverzorgster en was actief bij de zwemclub DZ&PC. Zo’n
40 jaar gaf badmeester Leo Derks zwemles aan
kinderen met een verstandelijke beperking en hij
vroeg mij of ik het leuk vond om mee te helpen.
Dat leek me wel wat en zo heb ik begintijd van VDS
Dol-Fijn meegemaakt. Na een aantal jaren ben ik
er mee gestopt. Een jaar of tien geleden ben ik weer
gevraagd en begeleid het zwemmen sindsdien met
veel plezier.” Nynke: “Ik ben een jaar of acht geleden begonnen met schaatsen. Dat leek me leuk
om te doen. Verder heb ik bij ‘Samen Onderweg’
ook badminton gedaan en heb ik ook nog ‘Maak
kennis met tennis’ gedaan.”

Ervaring
27 jaar pleegzorg. En 10 jaar gezinshuis voor kinderen/jongeren/ouderen
met een beperking in de ruimste zin
van het woord.
Medewerkers; 8 met mbo/hbo diploma, VOG, BHV.
Bedrijfsvorm; stichting en bv.
Ben je nieuwsgierig naar wat wij allemaal bij stichting A&B doen? Neem
dan contact met ons op via telefoon;
06-13101595. Of kijk op onze site;
www.stichtingaetb.nl waar een contactformulier is.

Doen jullie ook mee aan wedstrijden?
Greta: “Met de VDS Dol-Fijn ben ik ook naar
zwemwedstrijden geweest met de recreatieve
zwemmers. We gingen in het verleden naar Beilen en Groningen. Dat waren heel gezellige dagen.
Ook ben ik als begeleiding mee geweest naar de
Special Olympics.” Nynke: Met de zwemwedstrijden hielp ik mee met broodjes smeren en Goody
bags maken. Dat was leuk om te doen. Bij de wedstrijden in Drachten moest ik de ronde tijden over
de brug naar de wedstrijdtafel brengen. Nynke:
We zijn ook een aantal keren naar de KPN schaatdag geweest bij FlevOnIce in Biddinghuizen. Daar
kon je met een paard en wagen rijden Ook was er
een elektrische auto. Ook werd er schaats clinics
gegeven door Carl Verheijen, Annemarie Thomes
en Barabra de Loor. Dat was echt gaaf.

Kenmerken
Dagbesteding, dagopvang tussen 9
en 22 uur, Naschoolse Opvang, Vakantie/weekend opvang. Maaltijden
bij de dagvergoeding inbegrepen.
Vergoeding via een uur/dagdeel
tarief of via dagdeel pgb.

Agenda's, Bijbels, Boeken, Beelden, Cd's, DVD's,
Kaarten, Kalenders ,en nog veel meer
Kado-artikelen vindt u bij de

Wat zijn jullie andere werkzaamheden door de weeks?
Nynke: “Ik woon sinds kort in een eigen appartementje aan het raadhuisplein. Dat is begeleid
wonen. Ik zit in een soort kookgroepje dan kook
ik of iemand anders samen met mijn begeleider.
Ik heb al bami en macaroni gemaakt. Dat ging
best goed. Ik werk ook op de kinderboerderij, bij

Greta geeft zwemles (1975)

Geïsoleerde garagedeur met aandrijving
vanaf € 999,- incl. BTW
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Geïsoleerde garagedeur met aandrijving
vanaf € 999,- incl. BTW

Inclusief montage
vanaf slechts € 1.299,- incl. BTW
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vanaf slechts € 1.299,- incl. BTW

Garage & Bedrijfsdeuren
Galhoeke 8, 9211 RG Kortehemmen
Telefoon 0512 - 52 27 17
Mobiel 06 - 53 14 43 15
www.stroosma.com

Ik hoorde van collega’s dat ze regelmatig gingen bowlen bij VDS Dol-Fijn, en ik vroeg me af
of dit ook een leuke activiteit voor mij zou zijn.
Nadat ik een paar keer was gaan kijken en mee
heb gedaan, besloot ik lid te worden. Ik kwam tot
mijn besluit om lid te worden door de ontspannen en prettige sfeer en het tijdstip van de sport.
Sinds vijf jaar ga ik om de twee weken met veel
plezier naar het bowlen voor de gezelligheid, maar
ook om te winnen.

Eerste prijs!
Elk jaar doen we mee aan het Fries Kampioenschap
G bowlen, dat altijd erg leuk, is maar ook spannend.
Dit jaar gingen we op 8 november in de bus naar
Leeuwarden en daar spelen we 1 game, en zijn we
verdeeld in 5 categorieën,A t/m E. Ik speel in de B
categorie tot 100 punten. Ik had net mijn eigen bowlingbal gekocht, die ik mee had genomen naar het
toernooi, en het ging erg goed. Tot mijn verbazing
en blijdschap ben ik 1e geworden in deze groep.
Het was een mooie en spannende wedstrijd en voor
de derde keer heeft VDS Dol-Fijn de Wisselbeker
gewonnen. Als jaarlijkse afsluiting van het sportseizoen hebben we onder het genot van een hapje
en drankje een prijsuitreiking. Ik hoop nog lang bij
het bowlen te blijven en wil ik hierbij namens alle
deelnemers de begeleiding/vrijwilligers bedanken.

STROOSMA

Garage & Bedrijfsdeuren
Galhoeke 8, 9211 RG Kortehemmen
Telefoon 0512 - 52 27 17
Mobiel 06 - 53 14 43 15
www.stroosma.com

Welkom thuis, welkom bij Novoferm

STROOSMA

k ben Melle Leffring, 32 jaar en kom
uit Wijnjewoude. Ik ben geboren met
een verstandelijke beperking en werk als
inpakker bij Caparis. Mijn hobby’s zijn:
autorijden, zwemmen, geïnteresseerd in
familie stambomen en bowlen.

*
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Wat vind je van sporten bij VDS Dol-Fijn?
Greta en Nynke: “Sporten is belangrijk. Het is leuk
en gezellig. Door het sporten leer je weer andere
mensen kennen. Verder is het lekker ongedwongen en ongeacht het niveau van de handicap kan
iedereen lekker meedoen. Bij het schaatsen doet
iedereen precies dat waar hij of zij zin in heeft lekker rondjes rijden en gezellig een praatje maken of
lekker met zijn allen slalommen tusen de pionnetjes door of een sportief potje ijshockey. Alles kan
en alles mag. Dat maakt het schaatsen echt uniek.”
Voor Nynke is elke maandagavond een feest! Daar
verdienen VDS Dol-Fijn en de begeleiding een
hele grote pluim voor!

“Rollende ballen, vliegende pins”
I

v ra a

ea

Bertila en bij Hart in Friesland. Op de kinderboerderij moet ik thee zetten, boodschappen doen en
doe ik de catering in de speelhal. Bij Bertilla ga ik
altijd wandelen met bejaarden dat vinden ze heel
erg leuk. Bij Hart in Friesland moet ik alle kleren
die binnen zijn gekomen uitpakken en ophangen.
Ik vind het leuk om babykleertjes op te vouwen.”
Greta:”Naast moeder ben ik oproepkracht als
badmeester/zweminstructrice bij zwembad in
Oosterwolde.”

Zorgboerderij It Fallaet
JUBILEUMKRANT 2014

35
Jaar

Een uitdagende leef- en werkplek
wonen en dagbesteding voor mensen met een verstandelijke en/of sociale beperking vanaf 16 jaar
vrijetijdsbesteding voor kinderen van 6-18 jaar.
veel keuze in activiteiten - werken met leerdoelen - goede sfeer - tijd nemen voor mens,
dier en natuur - professionele begeleiding
Fallaetswei 19, 9222 NM Drachtstercompagnie. • Tel. 0512-340846 info@itfallaet.nl • www.itfallaet.nl
Boerderijwinkel en theehuis open elke vrijdag en zaterdag van 10.00-17.00 (april tot oktober) en op afspraak.

De meLDiJ:
To p s
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“Ajax, Feyenoord, PSV, Groningen Sportaanbod VDS Dol-Fijn
en sc Heerenveen-fans lopen
hier door elkaar heen”
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Sport

Dag

Tijd

Zwemmen COPD

Maandag

15:00 - 15:45 Zwembad de Welle

Gymnastiek

Maandag

18:30 - 19:30 Sportzaal ‘t Swin

Zwemmen

Maandag

19:00 - 20:00 Zwembad de Welle

Schaatsen

Maandag

19:45 - 20:45 Thialf

Zwemmen

Dinsdag

18:00 - 19:00 Zwembad de Welle

Diploma A Zwemmen Dinsdag

18:00 - 19:00 Zwembad de Welle

Fitness

Woensdag

16:30 - 17:30 Sportschool Ebert

Zaalvoetbal

Donderdag 16:00 - 17:00 Sportcentrum Drachten

Zaalvoetbal

Donderdag 17:00 - 18:00 Sportcentrum Drachten

Zwemmen

Donderdag 19:00 - 19:45 Zwembad de Welle

Bowlen

Zaterdag

14:15 - 15:15 Bowling & Partycentrum

(1x per 2 weken)		

Wandelen

O

a d m i n i s t r at i e :
o l i e m o l e n s t r a at 1 4
9203 Zn drachten

kiJk voor ons uiTGeBreiDe Les en cursusaanBoD
o p [ W W W.m e L D i J.n L ] o F B e L m e T [ 0512 514 293 ]

Scholings- en adviesbureau Stroes in Beweging
Hans Stroes

www.allesinbeweging.net

DEZE BON IS GOED VOOR 10% KORTING
ELKE DONDERDAG EN ZATERDAG IN DRACHTEN

Bij Monuta Crematorium en
Uitvaartcentrum Wâldhôf krijgt
u alle ruimte voor uw wensen.
Wij zijn er voor u als u ons
nodig heeft.
Telefoon: 0512 - 36 63 60
(24 uur per dag, ook in het weekend)
Crematorium en Uitvaartcentrum Wâldhôf
Rydwei 3, Opeinde
www.waldhof.nl
Ook als u niet of elders verzekerd bent.

Friesland, Drenthe

			

of Groningen

“We zijn een hecht groepje en oefenen elke
week op een erg leuke manier”

maar krijgen donderdag’s op de training ook zeker te
horen als er verloren is. Het is op toernooien nog wel eens
moeilijk om om te gaan met winst en verlies en dan is het
voor ons als leiding belangrijk om de spelers te ondersteunen, maar aan het einde van de dag gaan we altijd
voldaan naar huis en hebben we weer van alles beleefd.’
‘Wat ik het meest waardeer in de omgang met onze
deelnemers en hun verwanten is de oprechtheid,
eerlijkheid en de waardering voor elkaar. Ik feliciteer
VDS-Dol-Fijn met het jubileum en hoop op nog vele
jaren sporten met elkaar!’
Berend-Jan Niemeijer

lk jaar weer stoppen er om diverse redenen enkele vrijwilligers. Daarom zijn wij
op zoek naar nieuwe vrijwilligers Er zijn een aantal vacatures die wij graag zo
snel mogelijk willen vervullen, zodat ook dit jaar en volgende jaren VDS Dol-Fijn de
sporten voor mensen met een beperking goed kan blijven uitvoeren.

E: info@dehuskeamer.nl
www.dehuskeamer.nl

			

‘In al de jaren werkte ik met verschillende trainers en
vrijwilligers, maar vanaf het begin tot nu is Lucas Dries,
nu voorzitter, erbij. We hebben dezelfde ideeën over
trainingen en omgangsnormen. We laten iedereen in
zijn en haar waarde, maar hebben wel duidelijke regels
en daar staan we ook voor!Van een kleine groep voetballers groeiden we uit naar ca. dertig voetballers en
moesten we zelfs een ledenstop/ wachtlijst invoeren.’

E
Sānbuorren 36a
9216 VC Oudega

12:00 - 16:00 Zes wandeltochten in

Voor meer informatie over ons sportaanbod kunt u terecht
op onze website: www.vdsdolfijn.nl of bij Lucas Dries.
Tel: 0512-532784, E-mail: secretaris@vdsdolfijn.nl

Wilt u vrijwilliger worden?

 Methode Basislessen bewegingsonderwijs
 Cursussen & opleiding MRT
 Schoolplein

Drachten

ngeveer veertien jaren geleden kwam ik vanuit het team Beweging van Talant in Drachten
terecht bij de voetbalafdeling van VDS-Dol-Fijn. Ik werkte toen al vele jaren met veel plezier op
Talant waar we met ons team de hele week sport en beweging geven aan mensen met een verstandelijke
beperking met soms ook lichaamlijke beperkingen. Omdat voetbal al jaren meer dan een hobby voor mij
is , was het een buitenkans om training te gaan geven voor VDS-Dolfijn, voor mij een heerlijke combi.

Fans
‘Bij ons op de training lopen Ajax, Feyenoord, PSV, Groningen en sc Heerenveen-fans door elkaar heen, te herkennen aan de clubshirts. We hebben de grootste lol als
er in het weekend gewonnen wordt door onze favoriet,

Zorg voor spelen en bewegen

Zaterdag

Locatie

Wij zijn op zoek naar:
• Een secretaris
• Een algemeen bestuurslid
• Coördinatoren voor wandelen en fitness
• Vrijwilliger sportactiviteiten
Wilt u zelf graag als vrijwilliger iets betekenen voor VDS Dol-Fijn of weet u iemand in uw naaste omgeving
die graag als vrijwilliger aan de slag wil? Neem dan contact op met Lucas Dries, telefoon: 0512-532784 of via
e-mail: voorzitter@vdsdolfijn.nl

Ook voor uw
Familiediners - Vergaderingen - Bruiloften Catering - Afhaalmaaltijden

Openingstijden
Volg ons ook op facebook
Kippenrestaurant de Kakelhof
Nijtap 45
9218 PA Opeinde
Tel.: 0512 - 52 48 80

Woensdag t/m vrijdag vanaf 17.00 uur.
Zaterdag en zondag vanaf 15.00 uur.
In overleg is het mogelijk om op
andere dagen/tijden te reserveren.
Besloten zaalruimte mogelijk voor groepen.

H

illie de Jong (64) zit in een rolstoel
en geniet al 15 jaar lang van het
zwemclubje van VDS de Dol-Fijn. Het
zwemclubje waar Hillie deel van uitmaakt
bestaat uit acht personen in de leeftijd
tussen 50 en 88 jaar. Ondanks de beperking van deze zwemleden oefenen ze op
een leuke manier met verschillende materialen, drijfplankje en flexibeam. Ook
wordt aan de conditie gewerkt door baantjes te zwemmen.
“Verder werken we aan het hele lichaam, van

top tot teen, beginnend met bewegen van het
hoofd en schouders, zwaaien met de heupen
en als laatste het voeten werk”, vertelt Hillie
over de activiteiten in het zwemgroepje onder
leiding van Rianne.
“Ons groepje bestond uit 9 personen, maar
helaas moest Sylvia stoppen, door de bezuinigingen in de zorg kon ze geen professionele
hulp meer krijgen die haar helpt omkleden.
We hopen dat ze weer terug komt”, is de wens
van Hillie. “We zijn een hecht groepje en als
het kan kom ik iedere donderdag zwemmen
vanaf 19 uur tot 19.45 uur.”
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Specialist in passend onderwijs

Waarom ik vrijwilliger ben? Speciale dank voor
JCI de Friese Wouden
G
ewoon, omdat ik het leuk vind!
Als die vraag mij gesteld wordt,
dan is dat mijn korte antwoord.

“Gewoon waar het kan,
speciaal waar het moet”

stimulans om op deze plek aan het werk te gaan.
Daarbij is het natuurlijk ook gewoon gezellig.

Ik ben Rob Cuperus, ik heb mijn eigen bedrijf
en heb het daar eigenlijk best wel druk mee. Een
paar maanden geleden werd ik via Talent (het
centrum voor vrijwillige inzet in Smallingerland) gevraagd of ik belangstelling zou hebben
om iets te gaan doen voor de stichting VDS
Dol-Fijn. Ik had eerder contact met hen gehad
en bij hen aangegeven dat ik graag iets wil doen,
gewoon omdat ik dat leuk vind.

Bij VDS Dol-Fijn werkt een behoorlijke groep
samen in leuke en gezellige vereniging waar
mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking op een goede en veilige manier
sporten. Sporten is voor onze leden heel erg
belangrijk. Door te sporten functioneren ze
beter, ze zijn minder afhankelijk van anderen.
Dat is goed voor de sporter maar ook heel fijn
voor de mensen in zijn of haar omgeving, zoals
familie en vrienden.

Nieuwe mensen leren kennen
Een deel van mijn tijd werken als vrijwilliger
vind ik leuk, ik leer op die manier steeds weer
nieuwe mensen kennen krijg nieuwe ideeën
en ik leer er van. Door mijn kennis te delen
met anderen leer ik nieuwe dingen, die ik dan
weer toe kan passen op andere plekken, onder
andere in mijn werk. Dat is voor mij een enorme

Plezier in sporten
Vrijwilliger zijn bij VDS Dol-Fijn betekent dat
je samen met geschoolde en ervaren instructeurs onze leden begeleidt bij het sporten. Dat
betaalt zich direct uit in het plezier dat onze
sporters elke week hebben. Dat plezier delen ze
graag met je, dat plezier maakt dat ik graag als
vrijwilliger werk!

J

CI staat voor Junior Chamber International en is
een netwerkorganisatie voor ondernemende mensen tot 40 jaar die zich persoonlijk willen ontwikkelen.
JCI de Friese Wouden houdt elk jaar een actie voor
een goed doel. In 2013 kwam de opbrengst ten goede aan onze sport- en speldag die op 13 juni 2015

wordt gehouden. Junior Kamer de Friese Wouden
heeft, door middel van een ‘Dolfijne wijnen actie’
en een feestavond onder de naam Lady’s and Gents
Night in het Smelne Hûs, maar liefst € 1.750,- bijeen
gebracht voor deze sport- en speldag. De leden van
de JCI gaan tevens deze dag zelf actief aan de slag
als vrijwilliger!

Help haar
met protheses
en revalidatie
op lilianefonds.nl

Tweespan Ruitersport
in Boornbergum bestaat
reeds 20 jaar.

“Daar kan ik, wil ik, en
durf ik te leren”

Het assortiment is ruim en biedt voor elk
wat wils, zowel voor de menner als voor de
ruiter.
Van rijbroeken tot zadels en van cadeauartikelen tot rijlaarzen, Kwaliteit, kennis en
service zijn sleutelwoorden. Tweespan is
gespecialiseerd in zadels en heeft een eigen zadelpasservice waar mee men bij het paard komt.

In onze gezellige winkel krijgt u deskundig advies
en ook op de webshop kunt u uw keuze maken.
Tweespan
Easterbuorren 24
Boornbergum
www.tweespan.nl
www.Frysozadel.nl
0512382075

Stichting de
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is een
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voorkinderen
kinderen
Stichting
met een
een gedraggedrag- of
of ontwikkelingsstoornis.
met
Stichting
de Petten ontwikkelingsstoornis.
is een zorgaanbieder voor kinderen

De aanbieder van begeleiding in het kader
van de AWBZ en WMO zorg
Locatie Foveo
Ropta 39
9202 KE Drachten

Locatie Sica Zorg
Noorderdwarsvaart 46
9201 KL Drachten

Tel: 0512 537379

info@smelnezorg.nl
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groot aantal
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bekwame zorgverleners geven we deze kinderen
Samen
met een groot of
aantal leuke
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info@stichtingdepetten.nl
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RE De Wilp
info@stichtingdepetten.nl
www.stichtingdepetten.nl

“Betrokkenheid en goodwill
voor deze doelgroep vinden wij
belangrijk!”
S

ugarmice is een eenmansbedrijf dat zich sinds 2001 bezig houdt met het maken en
onderhouden van websites en fotografie. Sugarmice heeft de website van VDS Dol-Fijn
gemaakt en is bezig met een vernieuwing daarvan. Een complete sponsoring van dit bedrijf als
goodwill voor de stichting.
Marco van Kleef is de eigenaar van Sugarmice in
Drachten en speelde al enige jaren samen met Lucas
Dries in een vrienden zaalvoetbalteam, ‘de Woodbrookers’.
Vijf jaar geleden werd het plan gemaakt om voor VDS
Dol-Fijn een website te maken, zodat Dol-Fijn met
hun activiteiten naar buiten kan treden. Sugermice
nam alle kosten van de website voor zijn rekening.
Momenteel wordt er achter de schermen gewerkt aan
een vernieuwde versie van de site.

begon gewerkt als Z-verpleegkundige in Tolbert. Ook
ben ik jaren medetrainer geweest van het zaalvoetbal
team van Maartenswouden. De laatste jaren ben ik
één keer per jaar actief als scheidsrechter tijdens het
toernooi van VDS Dol-Fijn.”
“Ik wil VDS Dol-Fijn van harte feliciteren met hun
35-jarig jubileum. Mijn felicitaties ook aan alle vrijwilligers die de afgelopen 35 jaar hun steentje hebben
bijgedragen om het sporten voor mensen met een
beperking mogelijk te maken.”

Affiniteit
“Het sponsoren van een dergelijke website is een stuk
goodwill en betrokkenheid naar de doelgroep”, vertelt
Marco van Kleef. “Ik heb voordat ik mijn eigen bedrijf

06
- 50 23 02 58
www.stichtingdepetten.nl
info@stichtingdepetten.nl
www.stichtingdepetten.nl

Het gaat er niet om hoe complex iets is, het gaat er om dat het werkt!

Talryk

Kleur aan je

Tiny van der Wal
feliciteert VDS Dol-Fijn!
mr. Tiny van der Wal
Fiscaal jurist

T. 0512 - 745152
M. 06 - 29 43 93 43
E. tiny@scheidingsfiscalist.nl
I. www.scheidingsfiscalist.nl

Elke woensdagochtend (gratis)
inloopspreekuur.

Visitekaart OPO Scholen
fc cyaan magenta geel zwart

vouw

Harddraversdijk 26 | 9201 HJ Drachten | 0512-369149 | www.talryk.nl

Lavendelheide 12
9202 PD Drachten

140/90 x 55 mm

Visitekaart OPO Scholen
buitenzijden
fc cyaan magenta geel zwart

vouw

toekomst!

140/90 x 55 mm

buitenzijden

Winteraanbieding, geldig tot 1 maart 2015:

BS

Nu in de salon slechts €30,-. Of bij u aan huis :€32,50
Uiteraard kunt ook bij ons terecht voor een pedicure behandeling, In de salon of bij u aan huis.

Lid van ProVoet. Procert gecertificeerd voor de diabetes- en
reumavoet.
Voetverzorging Lydia en Paula

S.H.de Rooshof 43 - Tel. 0650822140
www.VoetzorgLydiaPaula.nl

OBS De Bolder

Visitekaart OPO Scholen

fc cyaan magenta geel

Frits W. Adema
directeur

O

BS

OBS De Bolder

OBS De Bolder
De Frisia 152
Visitekaart
OPO Scholen
x 55 mm
binnenzijden
Wijk 140/90
De Folgeren
fc cyaan magenta geel
zwart
9207 CZ Drachten
0512-521100
Frits W. Adema
directeur

zwart

140/90 x 55 mm

vouw

O

Sprong
in de toekomst
vouw

Voeten-wellnessbehandeling : pedicurebehandeling, plus voetbadje,
scrub, voetmasker en massage of Pedicurebehandeling, plus een
volledige manicure behandeling.

binnenzijden

Wij zijn
VDS Dol-Fijn.

Hart in Friesland al jaren belangrijke
steunpilaar voor gehandicapte en
oudere sporters

Alyda Norbruis tijdens de 500 meter tijdrit.

S

tichting Hart in Friesland ondersteunt al ruim vijftien
jaar gehandicapte sporters en sportieve ouderen. De laatste jaren is daar steun aan Paralympische sporters bijgekomen.

In 2012 leidde deze ondersteuning meteen tot een mooi resultaat.
Wielrenster Alyda Norbuis uit Ureterp won zilver op de 500 meter
tijdrit tijdens de Paralympische Spelen in Londen. Maar ook de
breedtesport wordt door de kringloopwinkel niet vergeten.
Wekelijks sporten vele gehandicapten met veel plezier bij VDS
Dol-fijn, een sportvoorziening die onder andere voetbal, zwemmen en fitness biedt voor mensen met allerlei beperkingen. Dat
VDS Dol-fijn in een behoefte voorziet , blijkt wel uit het feit dat
wekelijks 190 deelnemers en 70 vrijwilligers actief zijn om van
breedtesport voor gehandicapten een succes te maken.
Ook voor ouderen is het goed om te blijven bewegen. Bovendien
is sport een sociaal gebeuren en een onderbreking van de sleur
van het leven in een zorginstelling. Het wekelijkse zwemuurtje in

verzorgingstehuis De Warrenhove is niet meer weg te denken uit
het leven van de deelnemers.
Een nog groter hoogtepunt, dat jaarlijks plaatsvindt, is het toernooi
voor voetbalteams voor mensen met een beperking. Het is altijd
een daverend succes. Ook zwemmers komen aan hun trekken tijdens het Special Olympics zwemtoernooi, dat ook jaarlijks gehouden wordt met financiële ondersteuning door Hart in Friesland.
Ouderen en gehandicapte sporters inspireren ons enorm. Of het
nou fanatieke Paralympische sporters zijn of mensen die voor hun
plezier wekelijks een uurtje bewegen. Maar wie dit allemaal elk jaar
weer mogelijk maakt, bent u: onze klanten, de mensen die belangeloos goederen inbrengen voor het goede doel en niet te vergeten
onze donateurs. We willen u en onze vrijwilligers hartelijk danken
voor het mogelijk maken van de ondersteuning voor gehandicapte
sporters en ouderen uit de provincie Friesland.

Rixt van der Horst

WIJ FELICITEREN
SPORTSTICHTING

VDS Dol-Fijn
MET HUN

35-JARIG
JUBILEUM
De medewerkers van Stichting ‘Hart in Friesland’ zijn gespecialiseerd in het ontruimen van woningen en
bedrijven. Zij gaan voor een correcte afhandeling en zullen al uw goederen met respect behandelen.
• Wij kunnen voldoen aan elke ontruiming naar de wens van de klant.
• Wij zullen persoonlijke goederen zoals foto’s en belangrijke documenten ten allen tijde in overleg
afvoeren of overdragen.
• Persoonlijke goederen zoals foto’s en documenten komen nooit in onze kringloopwinkel terecht.
Staat u voor de zware taak een woning of bedrijf te ruimen? Neem dan contact op met onze logistiek
manager Arjen Weening. U kunt hem bereiken via email: kringloopwinkel@hartinfriesland.nl
Of bellen met: 06-20400527

WAARDEBON

Tegen inlevering van deze bon
ontvangt u bij aankoop van
elke 10 euro:

Twee waardemunten
Deze actie is geldig tot 1 mei 2015.



Opruimen, inpakken, afvoeren en de gehele ruimte schoon opleveren....

