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Informatiebijeenkomst Q-koorts in Nij Smellinghe op 11 juni

“Mijn sociale leven is naar de knoppen”
Het is half juni 2012 als Petra Huisman
– Keijzer met zware hoofdpijnen haar
werkgever belt dat ze de volgende dag
waarschijnlijk niet kan komen werken.
Ze denkt aan migraine, maar ’s avonds
komt daar hoge koorts bij. Een lange
speurtocht naar de oorzaak volgt.
“Ik bleef maar klachten houden. Ik kon
niets meer onthouden en kon mij niet
meer concentreren. Zelfs een boekje
lezen ging niet. Mijn huisarts dacht zelfs
aan een burnout, maar kon geen oorzaak
vinden. Enige tijd later kwam ik bij een
controle in het ziekenhuis terecht bij een
oplettende vervanger. Die heeft me laten
onderzoeken op Q-koorts. Drie dagen later kreeg ik het telefoontje dat ik besmet
was”, vertelt Petra.
Geen sociaal leven
Petra heeft het Q-koortsvermoeidheidsyndroom (QVS). Inmiddels is ze, na 15
jaar werken, voor 100% afgekeurd door
het UWV. De impact van de besmetting
is groot. “Alles, werkelijk alles is weg. Ik
kan niet meer werken, mijn hobby’s heb
ik moeten laten gaan en mijn hele sociale
leven is naar de knoppen. Het leven
speelt zich af tussen de vier muren van
mijn huis.”

Eenzaam in Friesland
“Ik ben blij dat ik me voor begeleiding
heb aangemeld bij Q-support”, gaat ze
verder. “Ik had in Friesland niet van anderen gehoord met een Q-koortsbesmetting. Je voelt je daardoor heel eenzaam.
Ik had zoveel vragen, want het leek alsof
mijn lichaam me in de steek liet.”
Q-support begeleidt en adviseert Qkoortspatiënten bij de belemmeringen
die zij dagelijks door de besmetting
ondervinden. Die doen zich op verschillende gebieden voor: behandeling, werk,
inkomen en juridische vraagstukken.
Verder stimuleert Q-support onderzoek
naar de ziekte Q-koorts.
Informatiebijeenkomst op 11 juni in
Drachten
Op donderdag 11 juni organiseert Q-support een informatiebijeenkomst in het
Ziekenhuis Nij Smellinghe, voor Qkoortspatiënten, hun familie en andere
geïnteresseerden. Aan deze avond werken verder artsen mee en de patiënten
belangenorganisatie Q-uestion. Deelname is kosteloos. De avond begint om
19.00 uur (zaal open vanaf 18.30 uur).
Voor meer informatie en aanmelden:
073- 6100010 of www.q-support.nu.

SPORTNIEUWSSPORTNIEUWSSPORTNIEUWS
Goede prestaties in verschillende sporten waren er binnen de gemeente in het
afgelopen weekend. De redactie zocht
een paar bijzondere berichten uit:
Noord Nederlands Kampioenschap
Streetdance
In de categorie Showdance 18 jr gevorderd werd een hele mooie dans neergezet door Dans Studio Drachten met het
thema Pauwen. Deze zware categorie
door de goede concurrentie van de
andere dansscholen werd toch zeer goed
afgesloten. Dit werd dan ook beloond
met een podium plek GOUD. Gefeliciteerd Nicole, Kirsten, Melanie, Vera,
Nynke, Nienke, Melanie en Lisa.

Ook het Bewegingscentrum Drachten
was succesvol bij deze kampioenschappen die zaterdag 30 mei plaatsvonden.
The Fresh Ones werden 2e, Dance For
Joy 8e, The Unity 5e, de Wildcats 3e,
het Demoteam 2e en de eerste plaatsen
gingen naar Dynastic & de Dancing
Queens. Op zaterdag 20 juni zijn deze
prijswinnaars ook te zien op de jaarlijkse
uitvoering in Schouwburg De Lawei.

Noord Nederlands Kampioenschap
ShinKyokushin
De karateka’s van Kyokushin GymDrachten hebben afgelopen weekend
met wisselend
succes deel genomen aan het Noord Nederlands Kampioenschap full-contact
ShinKyokushin karate in Ureterp. Dick
v/d Wal behaalde de 2e plaats.
Senna von Mansfeldt en Mirthe Doornekamp behaalden beiden de 3e plaats
Speciale gast op dit toernooi was meervoudig K1 Wereldkampioen
kickboksen Semmy Schilt (foto)

Intersport Evink Pinkstertoernooi
De 44ste editie van het Intersport Evink
Pinkstertoernooi op het tennispark van
DLTC aan de Folgeren in Drachten was
opnieuw een succes.
Het toernooi kende een sterk deelnemersveld. In totaal zijn er op het Drachtster tennispark door ca. 275 deelnemers
295 partijen gespeeld. De grootste
afvaardiging kwam van DLTC zelf met
52 deelnemers. De andere deelnemers
kwamen onder meer uit Eindhoven, Zoetermeer, Noord-Holland, Veenendaal,
Amsterdam, Groningen en Friesland,
dus uit alle delen van Nederland. Evenals voorgaande jaren was ook ditmaal
een groep uit Duitsland aanwezig.

Drachtster programmamaker maakt documentaire en film

Rûchhouwers

Rûchhouwers, dat zijn het. Allemaal op
hun eigen manier, de ruige types die
aan verschillende soorten autocross
doen. In Friesland trekken autocrossevenementen iedere zomer veel
liefhebbers. Programmamaker Wilfried
Bijma uit Drachten bekijkt in Fryslân
DOK de sport van dichtbij. Waarom
is autocross zo populair en wat voor
mensen crossen er eigenlijk?
Wilfried Bijma (43) is filmmaker/
regisseur en initiatiefnemer van deze
documentaire (uitzending op zondag
7 en 14 juni op NPO2) en van de
gelijknamige film. Door crowdfunding
kon het project worden gerealiseerd en
werd medewerking verleend door de
bekende Friese rockband De Hûnekop.

28 juni in de Bios Drachten!
Voor de filmliefhebbers kunt u zondag
28 juni alvast in uw agenda zetten.
Dan is deze reallife bioscoopfilm te
zien in de Drachtster BIOS, waarbij het
toegangskaartje ook toegang verschaft
tot het Rockcafé Crossroads, waar
Hûnekop live ’s avonds zal optreden.
De kaarten voor de bios en de afterparty
op 28 juni met de Hûnekop in Rockcafé
Crossroads zijn alleen in de voorverkoop
te verkrijgen bij: Primera Drachten,
Eatcorner de Drait en Rockcafé
Crossroads (17,50 euro).
In de Breeduit van 18 juni leest u een
uitgebreid interview met de Drachtster
regisseur over de totstandkoming van
Rûchhouwers.

Tweede vestiging Telefoonstore geopend

De tweede vestiging van de
Telefoonstore werd vrijdagmiddag
door burgemeester Tjeerd van Bekkum
met de dochters van eigenaar Emal
Jalalzoy geopend. “Ik heb respect
voor deze sympathieke ondernemer,
die het lef heeft een tweede vestiging
te openen in het centrum van
Drachten”, zei de burgervader in het
openingswoord. In de nieuwe zaak aan
de Zuiderbuurtpromenade is veel meer
ruimte voor alle accessoires voor de
vele mobiele telefoonmerken en kunnen

klanten wachten op de reparatie. Mike
Terpstra is de bedrijfsleider van deze
nieuwe vestiging. Eigenaar Emal blijft
werken op het vertrouwde plekje van de
Telefoonstore ‘naast de Jamin’.

Teamavond SamenLoop voor Hoop
Woensdag 10 juni is de eerste teamavond
van de SamenLoop voor Hoop Drachten.
Teamcaptains krijgen informatie over de
voorbereiding, het programma en tips
voor geldinzameling. Iedereen die een
team wil vormen om mee te doen aan

de SamenLoop, die op 25 en 26 september 2015 wordt gehouden, is 10 juni van
harte welkom om 20.00 uur in Medisch
Centrum De Poort (in de Wiken), Middelwyk 39, Drachten.

