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ADVERTENTIE I.M.

“Lichaamstaal vertelt veel over wat kind wil zeggen”
DRACHTEN – Waar baby’s wor-
den geboren, is zorg nodig. In 
iedere situatie, in ieder gezin, 
overal ter wereld en zolang de 
mensheid al bestaat. Toch is de 
kraamzorg die we in Nederland 
kennen vrij uniek. Bovendien is 
het vak enorm in beweging en 
kent het op veel gebieden verdie-
ping en verbreding.

Door Thea van der Schaaf

Renée van der Heide – Canrinus uit 
Drachten is sinds acht jaar zelfstan-
dig kraamverzorgster. Maar al veel 
langer beoefent zij het vak. Inmid-
dels is ze aan de tweede generatie 
toe zoals ze zelf zegt. “Ik kream no by 
de memmen dy’t ik tritich jier lyn as 
poppen kreamd haw.” Maar, en dat 
komt niet alleen omdat ze op jonge 
leeftijd al kraamverzorgster werd, 
Renée voelt zich nog lang niet te oud 
om te leren.

Natuurlijke Kraamzorg

Afgelopen jaar volgde ze de opleiding 
Natuurlijke Kraamzorg. “Net om it 
ynienen hiel oars te dwaan, mar as 
oanfolling op wat ik al doch.” In de 
opleiding leren kraamverzorgsters 
onder andere werken met natuur-
lijke materialen als wol en zijde. “Dat 
klinkt miskien hiel suf, mar dat is 
it net. It giet hiel bot werom nei de 
natuerlike, suvere wize fan it begjin 
fan it libben.” De opleiding schoolt 
kraamverzorgsters ook in waarne-
ming en verruimt hun inzichten zodat 
ze beter kunnen signaleren wat moe-

der en kind nodig hebben. “Ik bin my 
bygelyks no folle bewuster fan bewe-
gings fan poppen, it gedrach dat sy 
der mei fertoane en it boadskip dat 
sy dêr mei jouwe. Dat kin ik no oer-
bringe op de âlden, sjen litte hoe’t sy 
der op reagearje kinne en watfoar ef-
fekt dat hat.”

Maar er werd nog meer geleerd het 
afgelopen jaar. Via Zorgburo De Drie-
hoek, de organisatie die voor Renée 
en andere zelfstandige kraamver-

zorgsters bemiddelt in kraamzorg, 
volgde ze vorig jaar al een workshop 
van Jessica Boerema van Contact 
in Beeld. Aan de hand van foto- en 
videomateriaal vertelt zij over li-
chaamstaal bij baby’s, peuters en 
kleuters. Toen Renée haar dochter, 
onder andere werkzaam als gast-
ouder, erover vertelde, werd ook zij 
nieuwsgierig en samen besloten ze 
Jessica nog eens te vragen en de 
workshop in eigen kring te houden. 
“Mei in groep fan dik tweintich froulju 

hawwe wy op in jûn yn july byinoar sit-
ten. Freonen, famylje, kollega’s, fer-
pleechkundigen, peuterjuffen, elke-
nien yn ús omjouwing dy’t mei bern 
wurket hawwe wy útnoege.”  

De leiding nemen

De toehoorders leerden over hoe je 
initiatieven van het kind kunt volgen, 
ook zonder woorden, en hoe daar-
door een prettige sfeer ontstaat om-
dat het kind merkt dat er aandacht is 

Belangstellenden tijdens een workshop, onlangs in Drachten. (Foto’s Klaas Rozema)

Renée van der Heide.

WALTERSWALD - De Kennedy-
mars vanuit Wâlterswâld start dit 
jaar op vrijdag 30 augustus. Er 
zijn vijf tochten: de gehele tocht 
van 80 kilometer, een nachtmars 
van 40, een nachtmars van 25 
en een dagmars van 20 kilome-
ter, en ook is er een juniormars 
van 8 kilometer.

De Kennedymars van 80 kilometer 
start om 22.00 uur. Drie kwartier 
later gaat de nachtmars van 40 ki-

voor wat hij doet of zegt. En dat het 
goed is voor het zelfbeeld en zelfver-
trouwen van het kind wanneer je met 
woorden laat merken wat je hebt be-
grepen. Dat kinderen tegenwoordig 
nogal eens de leiding nemen is aan 
de orde van de dag. De dagelijkse 
gang van zaken kun je in goede ba-
nen leiden door het kind te zeggen 
wat het wel kan doen, in plaats van 
nee zeggen tegen wat het niet mag. 

Investering

De avond werd een groot succes en 
een eye-opener voor de meeste gas-
ten. Ook Renée werd wederom over-
tuigd van de manieren van communi-
ceren die met kinderen mogelijk zijn. 
Ze ziet het als een investering in haar 
vak, iets waarmee ze binnen een ge-
zin niet alleen als kraamverzorgster 
optreedt, maar ook inzicht kan geven 
in het hele gezinsleven. 

Taal en communicatie zijn altijd van 
belang, al vanaf de geboorte. “Ik bin 
der fan oertsjûge dat as in poppe la-
ket, dat dat net samar is. Ik wol net 
sizze dat de alderlytsten dat al hiel 
bewust kinne, mar it jout seker oan 
dat de pop it nei ‘t sin hat. Ast dêr 
nei lústerst, jout dat ynsichten foar it 
libben.”

Doarpstsjerke Surhuisterveen met zondagsschoolboekjes
SURHUISTERVEEN - Ook dit jaar 
zijn de Vermaning en de Doarps-
tsjerke in Surhuisterveen  weer 
opgenomen in het jaarlijkse 
Tsjerkepaad. De Doarpstsjerke 
heeft er wel een bijzondere at-
tractie bij. Elke zaterdagmiddag 
wanneer de kerk is geopend is 
er een tentoonstelling van (oude) 
zondagsschoolboekjes. Deze zijn 
afkomstig uit de particuliere ver-
zameling van Anneke Hofstede 
(68) uit Surhuisterveen. 

“Als kind ging ik altijd naar de zon-
dagsschool”, vertelt zij. “Het hoogte-
punt van het jaar was het Kerstfeest. 
De kerk was dan versierd met den-
nengroen en sinaasappels. De geur 
alleen al. In de kerk brandden echte 
kaarsen, we kregen chocolademelk 
en na afl oop een sinaasappel mee 
en een boekje, naar leeftijd, het zo-
genaamde zondagsschoolboekje. 
Geweldig vonden we dat, want zoveel 
kreeg je in die tijd niet.”

De zondagsschool is van oorsprong 
afkomstig uit de Hervormde Kerk en 
de Doopsgezinde kerk. In de Gerefor-
meerde kerken kende men deze tra-
ditie niet. Dat geldt dus ook voor de 
zondagsschoolboekjes. 
De traditie is ontstaan in 1850 en is 
nog steeds in ere. De eerste boekjes 
zijn uitgegeven door het Nederlands 

BURGUM - Volkssterrenwacht 
Bur gum nodigt geïnteresseerden 
uit mee te genieten van de mete-
orenzwerm, maandagavond.

“Het is weer zover!”, meldt de Volks-
sterrenwacht Burgum. “In de nacht 
van maandag 12 op 13 augustus zal 
onze aarde wederom de stofstaart 
van de komeet Swift-Tuttle passeren, 
achterlatende een prachtige meteo-
renzwerm. Deze zogenaamde Persei-
den zullen een waar schouwspel aan 
de nachtelijke hemel vormen! Die wij 
uiteraard met uwillen delen.” 

Daarom is op deze avond de Stich-
ting Volkssterrenwacht Burgum voor 

publiek geopend. “Bij helder weer 
zullen we al gauw met z’n allen bui-
ten staan om het spektakel te aan-
schouwen. Is het bewolkt, dan kunt 
u zich door een van onze medewer-
kers mee laten nemen op een virtu-
ele tocht door het heelal en zullen 
er diverse fi lms en presentaties ge-
toond worden. Kortom, het belooft 
een interessante en leervolle avond 
te worden voor jong en oud.” Geïnte-
resseerden zijn op maandag 12 au-
gustus vanaf 21.00 uur welkom bij 
de Volkssterrenwacht aan de Menno 
van Coehoornweg 9 te Burgum. 

Meer info: www.volkssterrenwacht-
burgum.nl of 0511-465544

Meteorenzwerm te bewonderen 
bij de Volkssterrenwacht Burgum

Een deel van de verzameling van Anneke Hofstede. (Ingezonden foto)

Bijbelgenootschap. Boekjes van on-
der andere Aletta Hoog, W.G. van 
der Hulst, Anne de Vries, A. Norel-
Straatsma en nog veel meer beken-
de schrijvers en schrijfsters. “In het 
begin waren er nog geen uitgevers 
van dit soort boekjes, daarom gaf het 
Bijbelgenootschap ze zelf uit.” 

Na de oorlog kwamen er andere uit-
gevers zoals G.F. Callenbach uit Nij-
kerk, J.N. Voorhoeve (Den Haag) en 
W.D. Meinema NV uit Delft. 

Vooruitgang

Het kenmerkende van de zondags-
schoolboekjes vindt zij moeilijk te 
omschrijven. Anneke Hofstede: “Wel 
is het zo dat er in die tijd weinig voor 
kleuters en kinderen werd geschre-
ven en voor elk kind binnen handbe-
reik kwam. Het lezen was in die tijd 
meer voor mensen van hogere kom-
af. Een boek was voor kinderen van 
‘de gewone man’ niet weggelegd, om-
dat zij daar geen geld voor hadden. 
Daarom was het in die tijd leuk om 
een boekje te krijgen. Wat nu achter-
haald is, was toen een vooruitgang.”

Haar verzameling bestaat uit zo’n 
900 zondagsschoolboekjes, waar-
van de oudste stammen uit de eind 
twintiger jaren van de vorige eeuw. 
Hoewel het onmogelijk is alle 900 
boekjes ten toon te stellen, zal een 
groot deel van haar verzameling te 
zien zijn in de Doarpstsjerke tijdens 
Tsjerkepaed 2013. 
De expositie is nog te zien op de za-
terdagen 17 augustus, 31 augustus 
en 14 september. Openingstijden: 
van 13.30 tot 17.00 uur.

lometer van start. Om 23.30 uur 
starten de wandelaars van de 25 
kilometer-nachtmars. Inschrijven kan 
via www.kennedymarsfryslan.nl.

Op zaterdag 31 augustus kunt u de 
20 kilometer-dagmars lopen en ge-
nieten van de natuur. Voor de jonge-
ren staat de Kennedy Juniormars van 
8 kilometer op het programma. Voor 
de dagtochten is geen voorinschrij-
ving nodig. 
Het evenement wordt geheel georga-
niseerd door vrijwilligers.

Kennedymars start op 30 augustus

De Rot in een film
ROTTEVALLE - Een klein groepje vrij-
wiligers is bezig met het maken van 
een romantisch drama dat zich af-
speelt in het noorden van Nederland 
rond 1800. Er werd gezocht naar een 
nog varende boot die geschikt zou 
zijn voor het drama. Er is gekozen 
voor het Rottevalster skûtsje De Rot, 
het oudste nog onder zeil varende 
skûtsje gebouwd van ijzer.


