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Zorgcafé Norg - maandag 4 februari
Elke eerste maandag van de maand 

heeft Norg een eigen Zorgcafé:

Zorgcafé Norg 
19.15 - 19.30 uur:    Welkom

19.30 - 20.45 uur: Inhoudelijk programma 

De eerstvolgende data zijn: 

maandag maandag 4 maart 

en maandag 1 april.

Geen opgave vooraf nodig, gratis toegang

en de koffie krijgt u aangeboden.

Waar? Huiskamer van De Dagbesteding

Adres: Eenerstraat 52-a, Norg

Informatie:
Groenzorg Norg, Gerard Meijering, tel: 06 551 00 987

Welzijn in Noordenveld, locatie Norg, tel: 050 317 65 00

Vervoer nodig? Tel: 06 551 00 987

Zorgcafé geeft ziekte een gezicht
Op maandag 4 februari is het onderwerp
CVA. Een ziekte die te maken heeft met een
herseninfarct. In het Zorgcafé komt dan ver-
pleegkundige Nelleke van de Wetering een
presentatie geven. Zij is onder andere 
verbonden aan het Wilhelminaziekenhuis en
is in dienst van Icare.

Natuurlijk is er voldoende tijd om ervarin-
gen uit te wisselen, vragen te stellen en met
elkaar in gesprek te gaan. 

Tijdens de bijeenkomsten die hierna volgen,
kunnen allerlei uiteenlopende onderwerpen
aanbod 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, COPD

(luchtwegaandoeningen) tot aan CVA 
(herseninfarct).

Algemene ledenvergadering HSV Norg e.o.
Woensdag 6 februari 2019, aanvang 19.30 uur 

bij café Zwaneveld

Aanmelden eventuele wedstrijdleider
1)   Opening
2)   Notulen vorige ledenvergadering (7-7-2018)
3)   Ingekomen stukken en mededelingen
4)   Jaarverslag: secretaris
4a) Jaarverslag: wedstrijdleider
4b) Jaarverslag: penningmeester
5)   Verslag kascommissie (mevr. Trudy Vijfschaft en 

dhr. Jaap van Staalduinen
6)   Verkiezing kascommissie (aftredend: mevr Trudy 

Vijfschaft)
7)   Voorstellen bestuur en leden
8)   Bestuursverkiezing, periodiek aftredend: dhr. Roelof 

Kruijer (wedstrijdleider, niet herkiesbaar)
9)   Pauze en verloting
10) Uitreiking prijzen competitie zomer- en avondwedstrijden
11) Rondvraag
12) Sluiting
13) Inwisselen van de waardecheques

Jaarvergadering Vrouwen van Nu 
Op de jaarvergadering van 24 januari werden weer een aantal dames gehuldigd

voor hun zoveel jarig lidmaatschap. 60 jaar lid. Mevr.  J.Kroeze-Boer - 55 jaar lid.

Mevr.  J.Hartlief-Ensing - Mevr.  A.Stoker-Wouda - 50 jaar lid. Mevr. W.H. Groen-

wold-Baas - Mevr.  E.G.Hamminga-Blauw, Mevr. B. Hartlief-Stevens, - 40 jaar lid.

Mevr. L. Adams-Bakering,, Mevr. M. Smit-Rutgers. 

Geesje feliciteerde de

dames met hun jubi-

leum en ze kregen een

bloem overhandigd.

Omdat  mevr. J.

Kroeze-Boer  60 jaar

lid was kreeg ze ook

een oorkonde. We

namen afscheid van

mevr. W. Veneklaas-

Slots  (reiscommissie)

en mevr. D. Reijnhout

(cursuscommissie).

Onze secretaresse

Loes van der Vet is af-

tredend en herkies-

baar. Voor deze avond zijn Pieter Wittenberg en Liesbeth Bloemendal  uitgenodigd

voor een lezing over de hulp aan vluchtelingen op Lesbos door de Shower Power

Stichting. Erna Adams was ook meegekomen om over haar ervaring als vrijwilligster

te vertellen.

Liesbeth vertelde over ons  verdriet. Bijvoorbeeld als  je iemand verloren bent. De

mensen daar hebben ook verdriet. Een ander soort verdriet. Waar zij vandaan komen

woonden ze net als wij in een fijn huis met hun spulletjes. Nu zitten ze zo lang in een

kamp. Ze weten niet wat voor toekomst ze nog krijgen met hun kinderen en waar ze

ooit terecht komen. Jaren geleden waren Liesbeth, Pieter en de zus van Pieter op Les-

bos. De kampen waren er toen al en de toestand was schrijnend. Toen ze zoveel jaren

later terug kwamen was er niets veranderd. Ze hebben toen Shower Power opgericht.

In  de kampen ontbreekt er van alles. Slecht sanitair, geen privacy et cetera.

Ze kwamen op Shower Power omdat de vrouwen en kinderen zich amper fatsoenlijk

konden douchen.  Met een busje halen ze vrouwen en kinderen op uit het kamp. Ze

kunnen lekker douchen en hun kleren worden gewassen. Na afloop krijgen ze thee

met fruit en wordt er  met elkaar overal over gepraat. Voor de kinderen is er speel-

goed. Erna vertelt ook over haar ervaringen daar. Ze is een week op Lesbos geweest en

in de herfst wil ze er weer naar toe.

De vrouwen moeten in de rij staan voor ticket  om te  douchen en meestal  moeten ze

dan nog wel veertien dagen  wachten tot ze aan de beurt zijn. Voor de mannen zijn  ze

ook op zoek naar een huis zodat die zich ook kunnen douchen. De mannen zijn erg bij

dat ze dit voor de vrouwen en kinderen doen. De organisatie Shower Power bestaat

enkel uit vrijwilligers. Ieder betaalt  zelf  zijn vliegticket en zijn verblijf daar. Het is

heel erg dat de toestand op  Lesbos daar in al die jaren nog niets is veranderd.


