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Afscheid drie brandweermannen Veenhuizen

Jongeren gezocht voor
muziektheaterproductie
De Kinderkolonie in V’huizen
Theatermaker Jos Spijkers zoekt jongeren voor een muziektheatervoorstelling in Veenhuizen die tussen eind mei en begin juli speelt.
Repetities starten in februari 2019.
Deze voorstelling wordt geschreven en gemaakt samen met jonge
(15-25 jaar) en oudere spelers op basis van het boek ‘de kinderkolonie’ van Wil Schackmann en hun eigen verhalen en kijk op de wereld.
Een voorstelling die de geschiedenis van de wezen in Veenhuizen onderzoekt in combinatie met verhalen van hedendaagse jongeren die
moeten dealen met instellingen, stigmatisering en hun eigen verantwoordelijkheid.

Was het een paar weken geleden
post Norg die afscheid nam van 59
jaar brandweerervaring, onlangs
moest brandweerpost Veenhuizen
zelfs afscheid nemen van ruim 62
jaar brandweerervaring. Eric
Schmidt, Andries Boer en Pascal de
Boer (respectievelijk 24, 23 en 15
jaar brandweer) zijn om uiteenlopende redenen gestopt als brandweerman en zullen in de toekomst
dan ook node worden gemist.
Eric heeft jarenlang als bevelvoerder
en plaatsvervangend postchef opgetreden, terwijl Andries en Pascal als
manschap en chauffeur hun diensten
voor deze post ruimschoots hebben
bewezen. Afgelopen zaterdag is op
een feestelijke middag en avond afscheid van hen genomen en werden
zij voor hun jarenlange inzet in het
zonnetje gezet. Eric en Andries zijn
overigens ook nog vele jaren werkzaam geweest voor de bedrijfsbrandweer van Justitie en zullen mede daardoor op de jaarlijkse korpsavond van 2019 een koninklijke onderscheiding ontvangen.

Wat verbindt de jongeren van nu met de wezen van toen? Door een
stem te geven aan de wezen, gaan de spelers zich verhouden tot de
verhalen van de wezen die waren overgeleverd aan goede bedoelingen, onkunde en onvermogen. Zij werden niet gezien in wie ze
waren, maar wel in wie ze moesten zijn. Een voorstelling dus waarin
normaal niet bestaat, maar wel de norm is. Naast spel maken de
spelers muziek en zingen onder begeleiding van een Jason Staal;
Zanger en muzikant. Jos Spijkers maakt als artistiek leider van stichting ’t Zwerk al vele jaren bijzondere voorstellingen met gedetineerden, de Molukse gemeenschap, ouderen met dementie, mensen
met NAH (niet aangeboren hersenletsel) en cliënten uit de psychiatrie. Theater dat zich midden in de samenleving plaatst en tot de verbeelding spreekt.
Repetities
Eerste bijeenkomst op woensdagavond 23 januari. Daarna repetities
vanaf februari op de maandag en/of dinsdagavond en in de meivakantie (27 April-5 Mei). Naast gezamenlijke repetities vinden er deelrepetities plaats in Assen. Uiteindelijk spelen we in Coco Maria, in
Veenhuizen. De première is op donderdag 24 mei. Van eind mei tot
begin juli wordt gespeeld op donderdagen, vrijdagen en zaterdagen.
Speellocatie is Coco Maria in Veenhuizen
Houd je van samen brainstormen, schrijven, spelen en vormgeven,
muziek maken en zingen meld je aan bij Harriet van den Heuvel. Zij
kan je alle informatie geven over repetities en speeldata.
(Theaterervaring is een plus, maar niet noodzakelijk. Motivatie en
beschikbaarheid wel.)

Zorgcafé Norg - maandag 14 januari

Elke eerste maandag van de maand
heeft Norg een eigen Zorgcafé:

Zorgcafé Norg

Waar? Huiskamer van De Dagbesteding
Adres: Eenerstraat 52-a, Norg
19.15 - 19.30 uur: Welkom
19.30 - 20.45 uur: Inhoudelijk programma
De eerstvolgende data zijn:
maandag 4 februari, maandag 4 maart
en maandag 1 april.
Geen opgave vooraf nodig, gratis toegang
en de koffie krijgt u aangeboden.
Informatie:
Groenzorg Norg, Gerard Meijering, tel: 06 551 00 987
Welzijn in Noordenveld, Bob Hulshof, tel: 050 317 65 00
Vervoer nodig? Tel: 06 551 00 987

Zorgcafé Norg geeft ziekte een gezicht

Op maandag 14 januari is het zover...
dan is er het eerste Zorgcafé in Norg.
De eerste gast die een presentatie gaat
verzorgen is Jaline Dijkstra van het wijkteam
Norg van Icare. Zij zal - als gespecialiseerd
casemanager dementie in Noordenveld - met
name ingaan op het onderwerp’ouderen en
dementie’. Jaline geeft
een presentatie op een
scherm. Natuurlijk is er
voldoende tijd om
ervaringen uit te
wisselen, vragen te stellen en met elkaar in gesprek te gaan.
Tijdens de bijeenkomsten, die hierna volgen,
kunnen allerlei uiteenlopende onderwerpen
aan bod komen. Soms algemeen van aard,
soms gericht op een specifieke doelgroep. Dat
kan gaan van stress tot burn-out, van dementie
tot de ziekte Parkinson en COPD (luchtwegaandoeningen) tot aan herseninfarcten (CVA’s).

