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Je hoeft je niet te
vervelen op 19 februari

Op dinsdag 19 februari houdt
Beweegdorp Norg, in samenwerking met de Brinkhof en de
sport- en cultuurcoaches van
de gemeente Noordenveld een
Mega-Workshop-Dag, bedoeld
voor kinderen van groep 3 t/m
groep 8.

“Je moet de patiënt kunnen analyseren, de medische toestand inschatten en onder andere een ABCDE-methode kunnen toepassen.
Dat is een Engelse afkorting, die staat voor het contoleren van Airway,
Breathing, Circulation, Disability en Exposure. Niet elke persoon die
omvalt en niet meer reageert heeft namelijk per deﬁnitie een hartaanval. Het kan ook een beroerte, epileptische aanval, onwel wording of
verstikking zijn. Het is dus van groot belang dat je weet hoe je moet
handelen”.
Een AED (automatische externe deﬁbrillator) zorgt er voor dat het
hart bij een ﬁbrillatiestoornis (hartaanval) zo veel mogelijk terug
wordt gebracht in een acceptabel ritme. Bij een hartstilstand doet de
AED in principe niks, omdat hij geen ritme meet die hij moet herstellen. Toch moet de AED altijd worden aangesloten, omdat van de buitenkant vaak moeilijk is te zien wat de status van het hart van de
patiënt is. Er moet echter ook altijd handmatig gereanimeerd worden,
om de kans op overleven te vergroten.

Zowel ’s ochtends als ’s middags
hebben we zes stoere, verrassende, (ont)spannende, creatieve
en muzikale workshops voor jullie geregeld. Elk dagdeel maak je
een keuze uit drie verschillende
onderdelen. Het ochtendprogramma is van 10:30 tot 12:10 en
er staat breakdance, boksen, bouwen met Lego, springen op de
tumblingbaan, percussie en ‘feest
op je bord’ (crea met fruit) op het
programma. In de middag (van
13:00 tot 14:40 uur) kun je kiezen uit streetdance, vogelhuisjes
verven, yoga, uilenballen uitpluizen, freerunning en een circusworkshop van Jeugdcircus
Santelli.

Eerste inzet
De ambulancedienst heeft in Drenthe en dus ook in Norg een wettelijke opkomsttijd van 15 minuten. Vaak wordt dit overigens niet gehaald. De primaire ambulance komt uit Roden, maar als deze niet
beschikbaar is moet er een voertuig uit Assen of Oosterwolde komen.
Het is dus van groot belang dat er burgerhulpverleners beschikbaar
zijn die een eerste inzet kunnen doen. Volgens de gegevens van Hartslag.nu zijn er in Norg op dit moment 64 mensen bij deze organisatie
aangesloten. Dat is omgerekend naar het aantal inwoners (3.740) een
mooi aantal, maar er kunnen natuurlijk altijd hulpverleners bij. Niet iedereen is namelijk 24 uur per dag beschikbaar. Een gemiddelde reanimatie is zwaar werk en je hebt toch zeker 3 tot 6 personen nodig om
continue door te gaan. Je moet elkaar als het kan om de twee minuten
afwisselen.

Workshops zijn
stoer, creatief
verrassend en
ontspannend

en fruit tussendoor en een
broodje knakworst of een krentenbol na afloop.

Je kunt je aanmelden voor de
hele dag, maar ook alleen voor
het ochtend of middagprogramma. De kosten bedragen €
5,00 per dagdeel, inclusief ranja

Aanmelden en betalen gaat bij
voorkeur via de activiteitenladder van de WIN; dit is mogelijk
tot 15 februari aanstaande. Je
kunt ook op de dag zelf aanmel-

den, maar voor een aantal workshops geldt vol=vol, dus vooraf
inschrijven is zeker aan te bevelen!
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Afien Baving
van Beweegdorp Norg via
info@beweegdorpnorg.nl of 0637430610.

Maatschappelijke Diensttijd
voor jongeren bij sportclubs
SportDrenthe heeft van ZonMW groen licht gekregen voor het Actieprogramma Maatschappelijke
Diensttijd om in samenwerking met Drentse sportverenigingen het komende jaar jongeren kansen te
geven op een opleiding en werkervaring. Het kabinet wil jongeren in staat stellen een bijdrage te leveren aan onze samenleving, mee te bouwen aan een sterke en betrokken samenleving en hun eigen talenten ontwikkelen. SportDrenthe koppelt hierin minder toegankelijke en/of kwetsbare jongeren. Hen
wordt een kans geboden op die ontwikkeling en tegelijkertijd worden verenigingen geholpen aan geschoold kader en vrijwilligers. Ruim € 270.000 van de subsidie is bedoeld voor het opleiden van en het
uitkeren van een vrijwilligersvergoeding aan de jongeren.
Waarom de maatschappelijke diensttijd?
In het Regeerakkoord is afgesproken om vanaf de zomer 2019 de maatschappelijke diensttijd voor jongeren
in te voeren. SportDrenthe legt het accent op het benaderen van minder toegankelijke en/of kwetsbare jongeren, zoals jongeren in armoede, statushouders, vroegtijdige schoolverlaters, jongeren zonder vaste
woon- of verblijfplaats, (meerderjarige) jongeren zonder startkwaliﬁcatie en zonder baan, jongeren met een
arbeidsbeperking en jongeren met een tussenjaar. Deze jongeren kunnen proﬁteren doordat ze bijvoorbeeld nieuwe vaardigheden leren, studiepunten verdienen of een certiﬁcaat krijgen, waardoor de stap naar
de arbeidsmarkt of een vervolgopleiding kansrijker wordt. Ze kunnen hun eigen talenten ontdekken en ontwikkelen, nieuwe dingen leren, andere mensen ontmoeten en praktische ervaring opdoen. Tegelijkertijd
helpen ze anderen en betekenen ze iets voor de samenleving.
De combinatie met de sportvereniging
SportDrenthe zoekt de combinatie met sportverenigingen. “Sport leent zich bij uitstek om jongeren te enthousiasmeren voor het idee van de maatschappelijke diensttijd”, aldus Hans de Lang, directeur SportDrenthe. Hij is dan ook erg blij met deze honorering in het jaar van het 50-jarig jubileum van zijn organisatie.
“Sport is één van de meest populaire activiteiten onder kinderen en jeugdigen. Door sport maak je nieuwe
vrienden, leer je samen te werken, ontwikkel je motorische vaardigheden, wat ook bijdraagt aan je leerprestaties, het is gezond en vooral leuk om te doen! Vooral basisschoolkinderen (80 tot 90%) sporten bij een
sportclub. Na de basisschool verlaten veel jongeren de sportclub. De binding met een sportclub vergroot als
jongeren betrokken zijn bij functies, zoals kantinebeheer, jeugdcommissie of bestuurlijke functies. En er zijn
jongeren die graag de handen uit de mouwen steken om het veld en/of de sportaccommodatie te onderhouden.” Ook in het Nationaal Sportakkoord wil het kabinet o.a. bevorderen dat er meer toekomstbestendige
sportaanbieders komen met meer geschoold (vrijwilligers-) verenigingskader, waarbij ook sprake is van een
grotere diversiteit. Door in te zetten op meer (jonge) geschoolde trainers wil SportDrenthe op deze manier
de kwaliteit van het sportaanbod van de sportverenigingen helpen verbeteren.
In het jaar 2019 waarin Drenthe zich Europese Sportregio mag noemen is SportDrenthe erg blij om ook zo
met sport Drenthe nog beter te maken!

Kostbare tijd
Nieboer, brandweerman van beroep, gaat verder: “In de grotere steden rukt naast de ambulance ook de brandweer uit voor reanimaties.
Vanuit de kazerne waar ik werk (Rotterdam-Noord) rijden we gemiddeld 2 tot 7 keer per week voor een AED-melding. In de meeste gevallen zijn we ook nog eens vóór de ambulance ter plaatse. Ik krijg wel
eens de vraag waarom de brandweer in Norg niet voor reanimaties
rijdt. Maar dat heeft geen zin. Die gasten hier zijn overigens op dezelfde professionele manier opgeleid en weten precies wat ze moeten
doen, maar het betreft een vrijwillige brandweerpost. Dat houdt in dat
ze eerst vanaf huis of werk naar de kazerne moeten komen, wachten
tot ze compleet zijn (minimaal 6 mensen) en dan mogen uitrukken. Ze
kunnen beter individueel naar het adres van de melding gaan en daar
hun kennis en kunde inbrengen. Dat scheelt 5 tot 9 minuten. Bij een
reanimatie is dat zeer kostbare tijd. Overigens gaat het nu ook op die
manier en dat is goed.”
Nieboer is samen met
collega-bestuurslid Hendrikus Been (zelf 25 jaar
brandweerman geweest) de kartrekker van
het AED-project in Norg.
Om het gewenste aantal
nieuwe AED-locaties te
kunnen realiseren is naar
schatting een bedrag
van ca. €7.500,- nodig.
Naast hun eigen bijdrage, rekent de Belangenvereniging Norg op ﬁnanciële steun uit het plaatselijke bedrijfs- en
verenigingsleven, de gemeente Noordenveld en de Veiligheidsregio
Drenthe. “Zodra het exacte bedrag dat we nodig hebben via oﬀertes
bekend is, gaan we de instanties benaderen. Indien nodig gaan we
daarnaast nog andere fondsen aanschrijven”, zo geeft men te kennen.
De Belangenvereniging hoopt het AED-project nog vóór de zomer van
dit jaar te kunnen realiseren.

Uitslagen en programma K.V. DES
Na twee succesvolle wedstrijden incasseerde DES in de uitwedstrijd
tegen SDO een kleine nederlaag. Zondag 10 februari staat de thuiswedstrijd tegen Korwi op het programma.
Uitslagen:
SDO 1
Kinea 3
SDO 2
WSS E1
DTS F1
Programma
Woensdag:
DES E1
Zaterdag:
DES E1
Zondag:
DES 3
DES 2
DES 1

- DES 1
- DES 2
- DES 3
- DES E1
- DES F1

14 – 11
14 – 06
21 – 23
07 – 18
18 – 09

- AVO E1

18:30 uur

- Korwi E1

10:35 uur

- Korwi 2
- WH/DOW 5
- Korwi 1

13:00 uur
14:15 uur
15:35 uur

