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Fysiotherapeuten spelen belangrijke rol bij 
BeweegReden-programma COPD/Astma

Bij het nieuwe BeweegReden-

programma voor mensen met

COPD of Astma is een belang-

rijke rol weggelegd voor de

Norger fysiotherapeuten.

Zowel Jos Velema van Praktijk

De Roef als Petra Mooten van

Fysiotherapiepraktijk Norg

zijn erbij betrokken en hebben

veel tijd gestoken in de opzet

van het programma.

Als je COPD of astma hebt, is het

extra belangrijk dat je beweegt.

Juist als je minder beweegt, zul je

eerder klachten krijgen en je mo-

gelijkheden zullen steeds verder

afnemen.Volgens Jos Velema

blijkt dat ook in de dagelijkse

praktijk. “Als we mensen met

COPD begeleiden, zeggen ze in

eerste instantie veeal geen zin

hebben om te bewegen. Men

wordt hier benauwd van… Na

verloop van tijd geeft men aan

dat het opbouwen van de condi-

tie ze meer lucht geeft. Dat is elke

keer weer mooi om te zien”

Het gaat bij deze BeweegReden

om mensen in het beginstadium

van COPD of Astma. Meedoen aan

het programma levert de deelne-

mers dus minder benauwdheid

en meer uithoudingsvermogen

op.  Bovendien leer je bewegen

op een verantwoorde manier!

Programma

BeweegReden duurt 12 weken,

waarin je 2x per week gaat bewe-

gen. In elk geval train je wekelijks

in de fitnesszaal onder begelei-

ding. Andere, laagdrempelige, ac-

tiviteiten die aan bod komen zijn

Yoga, Tai-Chi, Sportief Fietsen en

Sportief Wandelen. Het spreekt

hierbij voor zich dat we bij alle

activiteiten altijd rekening hou-

den met het individuele niveau

van iedere deelnemer.  In het

programma zijn verder voorlich-

tingsbijeenkomsten over voeding

en verantwoord medicijngebruik

opgenomen.

Kleine groepen

Jos Velema: “De groepen zijn

klein gehouden om goede bege-

leiding te kunnen geven. Waar-

door iedereen de aandacht krijgt

die ze verdienen. 

Gedurende het traject worden de

deelnemers intensief begeleid

door coach Bea Hoekstra, die bij

alle activiteiten aanwezig zal zijn.

Bea spreekt samen met jou een

doel af, motiveert, stimuleert en

stuurt bij, daar waar nodig. Het

zorgt ervoor dat je vol houdt!

Aanmeldingsprocedure

Wil je meedoen aan BeweegRe-

den, dan meld je je in februari

2019 aan via de praktijkonder-

steuners van de plaatselijke huis-

artsenpraktijken. Bij

Heijstra/Kremer kun je vragen

naar Joanne Westerhof en bij de

praktijk van Dr. Vaes naar Renske

Flokstra.

Intake

De praktijkondersteuners verwij-

zen je vervolgens door naar de

fysiotherapeut voor een intake,

die bestaat uit het invullen van

een vragenlijst, een test en een

persoonlijk gesprek. De fysiothe-

rapeut bepaalt op basis hiervan

of je geschikt bent voor deelname

aan het programma. 

Petra Mooten: “Bij de intake zul-

len we starten met een vraagge-

sprek waarbij het beweeggedrag,

de algehele gezondheid  en de

beperkingen in het dagelijkse

functioneren aan bod komen. In-

dien het mogelijk is doen we een

wandeltest en een fietstest om de

conditie in kaart te brengen. Er

zal ook worden gevraagd een

vragenlijst in te vullen die betrek-

king heeft op iemands functione-

ren. Samen met de

fysiotherapeut wordt er dan ge-

keken of u kan deelnemen aan

het programma en de fysiothera-

peut zal ook vragen beantwoor-

den betreffende het programma.“

Journalist Erik Hulsegge in kader 
van streektaalmaand naar Peize
Als rasechte Groninger komt Erik Hulsegge, eindredacteur, journa-
list en columnist bij RTV Noord vrijdag 1 maart spreken in café En-
sing in Peize, op uitnodiging van Noordenveldleest.nl

De maand maart is streektaal- en dialectmaand. Dit jaar heeft noor-
denveldleest.nl de Groninger Erik hiervoor Hulsegge uitgenodigd. Hij
schrijft prachtige columns voor de website van RTV Noord en is een
begenadigd verteller, uiteraard op deze avond in het Gronings. Hij
heeft ook een bijzonder levensverhaal: pas na zeventien jaar zag hij
zijn eeneiige tweelingbroer en hoe dat zo kwam, hoort u ongetwij-
feld ook op deze boeiende avond. 

Deze avond organiseert Noordenveldleest in samenwerking met
Drentse Activiteiten Peize (DAP) in café Ensing in Peize, Hoofdstraat
52, aanvang 20.00 u., kosten € 10,00 inclusief koffie of thee. 
De volgende activiteit van Noordenveldleest is de opening van de
Boekenweek op vrijdag 21 maart door Aaf Brandt Corstius met buf-
fet en lezing met hapjes en borrel. Meer informatie: www.noorden-

veldleest.nl 

Welzijn in Noordenveld 
opent locatie De Brinkhof

Op woensdag 6 maart van 10.00 tot 12.00 uur is er een feestelijke
opening van de nieuwe locatie van Welzijn in Noordenveld (WiN) in
De Brinkhof. Er staat een lekkere kop koffie klaar met een vrolijke
traktatie en om 10.30 uur zal Elisa Ligt, directeur van WiN, een wel-
komstwoord houden. Wie langs wil komen is welkom. Neem de
hoofdingang en volg de ballonnen.

Lokale welzijnswerk
Vanuit het nieuwe onderkomen wordt het lokale welzijnswerk in
Norg en omstreken georganiseerd. WiN medewerkers op de locatie
zijn de buurtwerkers Femma Bezu en Bob Hulshof, sportcoach Afien
Baving, maatschappelijk werker Jan Zomermaand, cultuurcoach Ku-
neke Jansma en de back- en frontoffice is in handen van Mascha Mul-
der. 

Verbeteren leefbaarheid
Het welzijnswerk in de voormalige gemeente Norg richt zich op het
verbeteren van de leefbaarheid in dorpen en buurten. Er worden ac-
tiviteiten ontwikkeld met diverse organisaties om inwoners langer
zelfstandig thuis te laten wonen en eenzaamheid tegen te gaan.
Samen met tal van vrijwilligers zet WiN zich in voor inwoners die
extra ondersteuning nodig hebben, zoals  ouderen en jonge mantel-
zorgers. 

Open huis voor jongeren op 7maart
Speciaal voor jongeren van twaalf jaar en ouder is er een Open Huis
op donderdag 7 maart van 19.30 tot 21.00 uur.  Deze donderdag
wordt er een leuke  workshop gehouden en  er  wordt  natuurlijk  re-
kening gehouden met ‘de lekkere trek’. Wie komt krijgt ook een leuk
gevulde goodiebag met verrassende inhoud. Wees vrij om binnen te
lopen, ouders zijn ook van harte welkom. WiN medewerkers betrok-
ken bij het jongerenwerk zijn deze avond ook aanwezig. Nieuwsgie-
rig naar de nieuwe ruimte en de komende activiteiten, kom dan
langs!

PvdA Drenthe: antwoorden Wiebes 

volstrekt onvoldoende, petitie gestart
De Tweede Kamer-fractie van de PvdA heeft minister Wiebes (EZK) gevraagd om maatschappe-

lijke organisaties die willen verduurzamen voorrang te geven bij toegang tot het elektriciteits-

net. De minister voelt daar niets voor, een standpunt dat PvdA Drenthe onaanvaardbaar vindt.

De Drentse Statenfractie is daarom een petitie gestart.

PvdA-Statenlid Peter Zwiers, die de kwestie eind 2018 aankaartte: “Op steeds meer plekken raakt het

elektriciteitsnet vol. Met name in plattelandsgebieden is er geen of nauwelijks capaciteit beschikbaar.

Hierdoor kunnen onder andere sportverenigingen en dorpshuizen geen zonnepanelen op hun accom-

modatie leggen en daardoor niet verduurzamen en werken aan lagere energielasten. Op dit moment

worden aanvragen voor grootverbruikers om te worden aangesloten op het elektriciteitsnet op volgorde

van binnenkomst behandeld. Wij willen dat maatschappelijk rendement voorrang krijgt, zodat zij de ga-

rantie krijgen om altijd aangesloten te kunnen worden.”

PvdA-Drenthe en de Tweede Kamerfractie van de PvdA hebben er bij minister Wiebes op aangedrongen

om deze voorrang te regelen. Hij wil hier echter nog niets van weten. Zwiers: ‘Wij vinden dat dit gere-

geld moet worden. Maatschappelijk rendement moet voorrang krijgen boven commercieel rendement.

We zijn daarom een petitie gestart die binnenkort in Den Haag aan de minister zal worden aangeboden.’

De petitie wordt inmiddels volop ondertekend; zondag 17 februari waren binnen enkele uren al honder-

den handtekeningen binnen.

Verkiezingsdebat op woensdag
6 maart in De Nieuwe Kolk

De verkiezingen voor de Provinciale Staten komen er aan. Op 20 maart mogen we weer naar de stem-

bus om onze stem te geven aan de volksvertegenwoordigers in de provincie. Het is dus een goed mo-

ment om de standpunten van de politieke partijen naast elkaar te zetten. 

Op woensdag 6 maart organiseren Zorgbelang Drenthe, CMO Stamm, Stichting Kunst & Cultuur en DNK

daarom in samenwerking met het Dagblad van het Noorden (DvhN) een verkiezingsdebat.De lijsttrekkers

gaan in debat over sociaal culturele onderwerpen met “Drenthe, toon ambitie” als overkoepelend thema.

De debatleiding is in handen van Leonie Sinnema van DvhN en Rosa Timmer van DvhN zoekt de interactie

via sociale media en een live blog. 

U bent van harte welkom vanaf 19.30 uur in De Nieuwe Kolk. Het debat start vervolgens om 20.00 uur. De

avond wordt om 21.30 uur afgesloten met een drankje.  


