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Elke week eet Lyda Huissen samen met zoon Frans. Ze drinken 
campari, schuiven een maaltijd in de oven, zetten koffie. Na een 

uur stapt hij op: langer houdt ze het niet vol. Ondertussen vinken 
ze af: hoe staat Lyda ervoor? Heeft het leven nog kwaliteit?  

‘Onze relatie is vooral partnerschap.’
BEELD SASKIA KOK TEKST MONIQUE MONTANUS

‘Heb je mijn sms gekregen dat ik geen 
boodschappen nodig heb?’ vraagt Lyda 
Huissen aan haar zoon Frans, die net 
binnenkomt. Hij knikt. ‘De telefoon is 
een heel belangrijk lijntje,’ vertelt hij. 
‘En haar laptop. Dat is haar venster op 
de wereld.’ 
‘Wat ik zo jammer vind,’ zegt Lyda, ‘is 
dat veel senioren de hele dag maar een 
beetje zitten te zitten. Tv-kijken. Dan 
denk ik: jongens, had nou een laptop 
aangeschaft.’
In 2012 kreeg Lyda een hersenbloeding. 
Als gevolg daarvan werd haar mobiliteit 
ernstig beperkt. In huis kan ze zich nog 
aardig redden, al gaat het allemaal wat 
moeizamer. Ze heeft evenwichtstoor-
nissen, is snel moe. Bovendien hoort en 
ziet ze slecht. 
Maar dat is geen reden om in de handen 
van zorgprofessionals te vallen. Liever 
zoekt ze naar alternatieve oplossingen. 
Die vastbeslotenheid om zelf de regie te 
houden, tekent haar. 
Frans: ‘Na haar hersenbloeding zat ze 
zes weken in een verpleeghuis. Op een 
dag kreeg ik een sms’je: ik heb besloten 
dat het weer goed gaat en dat ik naar 
huis kan. Dus ik zei tegen haar arts: 

Vastbesloten zelf 
de regie te houden

Lyda Huissen (88) • woont zelfstandig in 
Amstelveen. Ze heeft twee zonen en een doch-
ter, die in 2000 overleden is. Met haar gezin 
woonde ze vijf jaar in Parijs en Nieuw Guinea. 
Lyda is zeer gelovig. Tot 2007 was ze vrijwilligster 
in de kerk, zat in het kerkbestuur en in het pasto-
raat, ging voor in uitvaarten, hield overwegingen 
en bezocht ouderen en zieken.  
In 2012 werd ze getroffen door een herseninfarct. 
Nu bidt en mediteert ze veel. 

“We moeten een gesprek hebben, want 
ze wil naar huis.” 
“Dat moeten we hier dan even overleg-
gen,” antwoordde hij. 
“Dat kunt u doen,” zei ik, “maar mijn 
moeder is de regisseur van haar eigen 
leven.” Kort daarop vertrok ze.’ 
Tegen zijn moeder: ‘Als jij niet zelf die 
beslissing had genomen, zat je daar 
waarschijnlijk nu nog. Kennelijk is het 
zorgsysteem zo dat als je er eenmaal in 
zit, je erin blijft zitten.’

En jullie willen eruit blijven?
Lyda: ‘Ja. Niet omdat ik geen hulp kan 
accepteren, maar ik wil het zoveel  

5

Leven 
met 
zorg

5

>

>



mogelijk zelf doen. De fysiotherapeut 
heeft me weer leren koken. Geen inge-
wikkelde dingen, maar ik eet wel elke 
dag warm. Verder heb ik veel engelen 
om me heen: twee zonen en vijf broers 
en zussen die in de buurt wonen. En 
een hele goede hulp, Trees. Zij haalt de 
boodschappen, komt wat vaker. Ze ziet 
wat er nodig is, dat is zo fijn! Dus elke 
dag komt er wel iemand langs. Maar 
eigenlijk – dat klinkt niet leuk – ben ik 
het gelukkigst als er niemand komt. Ik 
heb er jaren geleden al voor gekozen om 
me terug te trekken uit de maatschap-
pij.’
Frans: ‘Ik werk als directeur van de Vrij-
willigersstichting Amstelveen. Daar-
door kom ik met allerlei zorgorganisa-
ties in aanraking en gaat het vaak over 
ouderen die eenzaam en hulpbehoevend 
zijn. Dan ben jíj mijn voorbeeld! Ik 
vertel ze dat jij weloverwogen keuzes 
maakt. Dus niet van: dit overkomt me 
en nou heb ik niks en niemand meer. 
Het is een kwestie van mindset. Jij wil 
zoveel mogelijk onafhankelijk blijven.’

Loslaten is makkelijker als je zelf 
die beslissing neemt?
Lyda: ‘Het is even doorbijten. Ik geef 

tie aanvragen. We waren ermee bezig en 
toen zei mijn moeder: “Stop. Ik wil dit 
helemaal niet.” Nu parkeer ik verderop.’

En als zich écht een reëel probleem 
voordoet?
Lyda: ‘Dan zoek ik op internet naar een 
oplossing.’
Frans: ‘Een paar jaar geleden vertelde ze 
me dat ze zich niet goed meer kon af-
drogen. “Dan moeten we zorgen dat er 
iemand langskomt om je te helpen met 
douchen,” zei ik. “Ben je gek,” zei ze. 
“We gaan het anders doen.” Ze googelde 
en vond uiteindelijk in Engeland een 
afdroogmachine, een soort grote föhn. 
Er is hier toen iets dergelijks geïnstal-
leerd, maar dat is niet zo goed gelukt. 
De stoppen sloegen steeds door. Hee, 
hoe los je het nu eigenlijk op?’
Lyda: ‘Zo goed en zo kwaad als het kan. 
Maar ik dacht: we hebben toch een 
Technische Universiteit? Daar moeten 
ze zo’n ding toch kunnen maken? Er 
gingen tien mailtjes overheen. Uitein-
delijk bleek dat ze het wel konden, maar 

ook alles weg waar ik niks meer aan 
heb. Mijn elektrische fiets, mijn cd’s, 
mijn juwelen, honderden boeken. Het 
ligt er maar en ik doe er niets meer 
mee.’
Frans: ‘Het mooie is dat jij daar bewust 
voor kiest. Ik kan geen boeken meer 
lezen; laat ik ze dan wegdoen. Doet het 
pijn? Ja. Maar je besluit het wel zelf. 
Elke keer weer is dat een proces. Vaak 
loopt zij al op de meute vooruit met 
haar beslissingen. En als zij aangeeft dat 
iets niet meer kan, heeft het niet zoveel 
zin om daar tegenin te gaan. Want dan 
maak je het alleen maar zwaarder. Twee 
jaar geleden gingen we bijvoorbeeld nog 
lekker uit eten. Totdat jij zei: “Het gaat 
niet meer.” Dat vond ik wel lastig, want 
ik vond het een leuk verzetje voor jou. 
Maar dan moet ik niet gaan zeuren dat 
we het toch proberen.’

Jullie doen geen enkel beroep op 
officiële zorg?
Frans: ‘Nee, hoewel het er af en toe wel 
in dreigt te sluipen. Vorig jaar veran-
derde het parkeerbeleid: mocht ik alleen 
nog gratis voor de deur parkeren als ik 
formeel mantelzorger werd. Dan móet 
je dus het systeem in en een zorgindica-

dat ze een fabrikant nodig hebben die 
de opdracht geeft. En hoe kom ik aan 
een fabrikant?’
Frans: ‘Dat is een doodlopend spoor. Ik 
vertelde er laatst over tijdens een con-
gres. Na afloop kwamen er veel mensen 
naar me toe die over hun zelfgemaakte 
hulpmiddelen begonnen. Daar is dus 
echt een markt voor.’

Wanneer heeft het leven voor jou 
geen kwaliteit meer?
Lyda: ‘Dat is een moeilijke vraag. Je 
verschuift steeds je grenzen. Ik ga na-
tuurlijk wel achteruit. Als ik niks meer 
zelf kan, is het wat mij betreft afgelo-
pen. Ik heb alles al geregeld: er ligt een 
euthanasieverklaring, ik draag een niet-
reanimerenketting. 
Ik ben het ook volkomen eens met men-
sen die een eind aan hun leven willen 
maken omdat ze maar zitten te zitten, 
geen contacten meer hebben en zich gek 
vervelen. Dan zou ik ook zeggen: geef 
mij maar een pilletje. Maar het leven 
lacht me nu nog toe.’ 

Lyda: ‘Jongens, had nou een laptop aangeschaft’

Frans: ‘Ik vertel ze dat jij weloverwogen  
keuzes maakt. Dus niet van: dit overkomt me  
en nou heb ik niks en niemand meer.’
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Zonlicht
goed voor  
Immuunsysteem
Zonlicht heeft een stimulerend effect op 
onze T-cellen die een centrale rol spelen 
bij immuniteit.  Zonlicht zorgt ervoor dat 
T-cellen sneller bewegen en beweging 
van deze cellen is nodig om bijvoorbeeld 
een infectie te kunnen bestrijden. 

Vrouwelijke senior:
veel zitten maakt oud
Oudere vrouwen die tien uur of meer per dag 
zittend doorbrengen en daarnaast weinig be-
wegen, hebben cellen die sneller verouderen. 
Het gaat om telomeren die korter worden door 
het vele zitten. Telomeren bestaan uit deels 
dubbelstrengig en deels enkelstrengig DNA en 

zitten aan het uitein-
de van een chromo-
soom. Bij elke celde-
ling rafelt dit uiteinde 
een stukje uit, totdat 
de cel niet meer kan 
delen en uiteindelijk 
sterft. De celdeling 
wordt versneld door 
inactiviteit, roken en 
overgewicht.
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AAN TAFEL

Senior Cultuur Support
Kunst en cultuur boeien, inspireren en 
intrigeren op elke leeftijd. Maar als je 
een dagje ouder bent, kan het lastiger 
zijn om een voorstelling of expositie 
te bezoeken. Praktische zaken – de af-

stand, het openbaar vervoer – werpen een wig op. 
Bovendien is samen eropuit gaan gezelliger. ‘Je hebt 
weer eens een ander gesprek als je naar een museum 
gaat en praat over wat je ziet,’ zegt Renée Hablé, die 
als voormalig universitair docent professionele er-
varing opdeed op het gebied van kunst en cultuur. 
‘Dat vind ik ook het verrassende eraan. We lopen 
gewoon rond en opeens is er iets wat iemand raakt. 
Het is een soort minireisje.’ Een reis waarvoor Renée 
de organisatie en het vervoer regelt: ze haalt u op en 
brengt u weer thuis. Museum, concert, theater: alles 
kan. ‘Deze zomer is er bijvoorbeeld een tentoonstel-
ling van Mondriaan in het Gemeentemuseum in 
Den Haag. Daar hangen ook veel vroege werken. Dat 
wil ik als reisje aanbieden: er kunnen maximaal drie 
personen mee in de auto.’ Of u nu in uw eentje of 
met meerderen meereist: het tarief (€35,- per uur of 
€ 125,- per dagdeel) blijft hetzelfde. Daarnaast be-
taalt u een vergoeding voor de onkosten.

Renée Hablé, Senior Cultuur Support, 
tel. 06-44 33 42 03, rehable@tiscali.nl

Diabetesprijs naar
Waarschuwpleister

Het Radboud Ziekenhuis in Nijmegen 
won met een slimme ‘waarschuw-

pleister’ de Diabetesprijs van het Di-
abetes Fonds. De pleister signaleert 
een verandering van het hartritme 

door een te lage bloedsuiker.

Ingelicht Ach Moedertje
De bestseller Ma van Hugo Borst  

krijgt een vervolg. In mei verschijnt  
Ach moedertje. Daarin beschrijft hij  

de schrijnende situatie waarin zijn moeder 
zich bevindt. Hij vertelt over haar geestelijke 

en lichamelijke achter-
uitgang, over zijn  

eigen angsten en onder-
zekerheden en over  

de misstanden in de 
gezondheidszorg.

Nodig: 
1 bakje geitenkaas (150 gr) 
broodjes naar keuze 
1-2 appels 
2,5 theelepel honing 
handjevol ongezouten 
walnoten

Broodje geitenkaas 
3 personen

Bereiding:
•  Schep de geitenkaas en de  

honing in een kom en roer dit  
goed door elkaar.

•  Verkruimel de walnoten en roer  
deze ook door het geitenkaas/ 
honing mengsel.

•  Schil de appel en snij deze in  
dunne plakjes.

•  Smeer eerst een laagje met het gei-
tenkaas/honing mengsel op  
de broodjes. Leg daar de plakjes 
appel op.

•   Eventueel kunt u nog wat extra wal-
noten over de appelplakjes strooien 
en nog een klein beetje honing.

2 
miljoen 
volwassen Nederlanders 

kregen in 2015 zorg en onder-
steuning omdat ze niet voor 
zichzelf konden zorgen. Zij 
kregen hulp bij bijvoorbeeld 
het huishouden, zich aan- en 
uitkleden of het verzorgen 

van wonden. Een groot deel 
van deze zorg krijgen ze van 

hun partner, volwassen kinde-
ren, ouders, buren, vrienden 
of vrijwilligers. Hulp bij het 

huishouden wordt het meest 
gegeven (11 procent). 

Dit blijkt uit onderzoek van 
het Sociaal Cultureel Planbu-
reau. Zorg die wordt vergoed 
en particuliere zorg, komen 

minder vaak voor. 
Meer 

weten?



Legaat weg? Pech!
Heeft iemand nog ergens recht op als 
een legaat er niet meer is? Een mevrouw 
vertelde dat haar recent overleden tante 
bij haar leven had gezegd dat zij het por-
seleinen servies zou erven. Dit had tante 
vastgelegd per testament door het servies 
in een legaat toe te kennen aan haar nicht. 
Helaas, na tantes overlijden bleek dat het 
servies niet (meer) in de nalatenschap aan-
wezig was. Buitengewoon jammer voor het 
nichtje, maar niks aan te doen. Begrijpelij-
kerwijs vroeg het nichtje zich af of zij dan 
nog ergens recht op had. Bijvoorbeeld op 
een geldbedrag? Temeer daar het servies 
best veel waard was. Jammer, zij ontvangt 
helemaal niets! Iemand kan per testament 
vastleggen dat hij/zij aan iemand een be-
paald goed of een geldbedrag nalaat. Dat 
kan een erfgenaam zijn, maar dat hoeft 
niet. Dat heet een legaat, en deze vorm 
van een uiterste wilsbeschikking wordt 
vastgelegd in het testament. Als een legaat 
in de vorm van een bepaald goed wordt 
toegekend en het blijkt dat dit er niet 
(meer) is op het moment van overlijden, 
dan heeft dat legaat geen enkele waarde 
meer.  Als het legaat er nog wel is, maar de 
persoon die het zou krijgen niet, dan blij-
ven de toebedeelde goederen of gelden in 
de erfenis. Als u zo’n situatie wilt voorko-
men, is het verstandig om in het testament 
ook te laten vastleggen wat u wilt dat er 
gebeurt als het goed óf de persoon er niet 
meer is.
Meer weten? Er zijn diverse onafhankelijke 
bureaus die hierin gespecialiseerd zijn. Ook 
Confidente kan u daarbij ondersteunen. 

Bel of mail met  
drs Nono Schrader  
van Confidente,  
020-67 56 711  
www.confidente.nl  
info@confidente.nl

Meer 
weten?

Veilig met de auto
De oudere autogebruiker, hoe ervaren ook, wordt trager in waarnemen,  

beslissen en handelen. Met deze tips voelt u zich veilig.

• Stel uw navigatiesysteem 
goed in Vertrek ontspannen 
door het navigatiesysteem 
goed in te stellen. Niets is 
zo stressvol als de weg niet 
kennen.
• Zet de radio niet te hard
Door muziek verwerkt u 
de informatie minder goed. 
Bovendien gaan we door 
muziek harder rijden en een 
hoge snelheid zorgt er weer 
voor dat we de verkeerssitu-
atie slechter waarnemen. 
Zet daarom de radio zacht of 
gewoon uit.
• Houd afstand Een van de 
belangrijkste oorzaken van 
verkeersongevallen is onvol-
doende afstand houden. Om 
te weten of er voldoende 
ruimte is kunt u gebruik ma-

ken van de twee-seconden-
regel. Kies een herkenbaar 
punt langs de weg (verkeers-
bord, reflectorplaatje). Op 
het moment dat uw voorlig-
ger dit punt voorbij rijdt, telt 
u twee seconden af. Als u 
binnen deze twee seconden 
zelf voorbij dit punt rijdt, rijdt 
u te dicht op de ander.
• Ken uw auto Zorg dat u uw 
auto van binnen en van bui-
ten kent en onder controle 
hebt. Denk hierbij aan alle 
functies op het dashboard, 
mistlicht, groot licht, ban-
denspanning, kwaliteit rui-
tenwissers, ruitenvloeistof en 
oliepeil. Zo voorkomt u ver-
velende verrassingen onder-
weg. En… stel uw hoofdsteun 
op de juiste hoogte in. Dat 

zorgt voor een goede zithou-
ding, voorkomt nekklachten 
en vangt klappen op bij een 
botsing.
• Handsfree bellen Bel on-
derweg alleen in een parkeer-
haven of zorg voor een goede 
handsfree set. Veel auto’s 
bieden een bluetoothfunctie 
waarmee u uw telefoon kunt 
koppelen. Zo kunt u via het 
audiosysteem van uw auto 
telefoneren. 
• Ken de verkeersregels 
Opfrissen van verkeersregels 
is voor veel ervaren rijders 
nodig. Doen dus, zo'n bijspij-
kercursus. Regelmatig zijn er 
rijvaardigheidstrainingen en 
online kunt u uw kennis ook 
testen. (Bron: PlusOnline)

Afkeer van geluiden
is een ziekte
Woest worden van eetgeluiden of diepe afkeer 
van het geluid van nagels over een schoolbord? 
Nee, je bent geen aansteller, je bent ziek. En de 
ziekte heeft ook een naam: misofonie (met een 
serieuze vereniging). Sommige mensen hebben er 
zo veel last van dat ze agressief kunnen worden 
van bepaalde geluiden. 
Britse onderzoekers hebben nu  
bewezen dat de ziekte ook echt 
bestaat. Het gedeelte van de  
hersenen dat gevoel koppelt  
aan emoties is bij mensen met 
misofonie overactief.

Speciale rollator
voor seks
Er zijn speciale hulpmiddelen 
ontwikkeld die ouderen onder-
steunen tijdens het vrijen. De 
hulpmiddelen zijn bedacht door 
Glenn da Silva, die tijdens zijn 
studie aan de kunstacademie 
ontdekte dat er weinig aan-
dacht is voor de seksualiteit van 
ouderen. Voor zijn afstuderen 
bedacht hij twee producten: 
een rollator met een bewegend 
schuifstoeltje en een kruk die 
een been omhoog kan houden.

Ingelicht
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GOED REGELEN

Senior kiest voor
vrije artsenkeuze
Senioren vinden zelfstandigheid en vrije 
keuze in de zorg belangrijker dan geld, 
zo blijkt uit onderzoek van ouderenbond 
Anbo. Naast de vrije keuze voor een zorg-
verlener kiest 82 procent van de 900 on-
dervraagden voor zorg op maat in plaats 
van ‘iedereen dezelfde zorg’. 
Opvallend is dat 74 procent liever hulp 
krijgt van een betaalde mantelzorger dan 
van familie of vrienden. 

Groenten  
in de hoofdrol
Groenten gaan dit jaar  
een hoofdrol spelen in 
de avondmaaltijd.
‘Volgens de nieuwe 
schijf van 5 moeten we 
250 gram groente 
per dag eten en 
meer mensen 
gaan zich hieraan 
houden,’ zegt voedseltrendwatcher  
Anneke Ammerlaan. Bovendien worden 
groenten vaker verwerkt in producten 
als vegaburgers en pizzabodems. 
Ammerlaan ziet een glansrol voor de 
bloemkool: ‘Gezond, toegankelijk en 
enorm in opkomst in de VS. De kans 
is dan groot dat Nederland volgt.’ Ook 
spruitjes worden populair, maar de  
boerenkool is op z’n retour. 



In de jeugd  
laat men tranen  
zonder verdriet,  
in de ouderdom  

heeft men verdriet  
zonder tranen

JOSEPH ROUX 
FRANS CARTOGRAAF 1725-1793

In haar kamertje in een 
verpleeghuis verliest een 
vrouw zichzelf en haar grip 
op de wereld. Hoe gaat de 
dochter om met de demen-
tie van haar moeder? En hoe 
reageert de zorgprofessio-
nal op de gevoelens die dit 
proces bij moeder en doch-
ter losmaken – terwijl deze 
tegelijkertijd ook zijn eigen 
handelen beïnvloeden?
De unieke muziekthea-
tervoorstelling Dag mama 
blijkt een eye-opener te zijn 
voor mensen met dementie, 
hun naaste familie en hun 
zorgverleners. Tijdens het 
stuk kruip je in de huid van 

Op 8 en 10 mei organiseert Brentano in ‘t Huis aan de Poel het muziektheaterstuk 
Dag mama. Hierin wordt op indringende wijze vertolkt wat dementie met bewoner,  

familie en zorgverleners doet. ‘Mensen herkennen zichzelf erin.’
TEKST MONIQUE MONTANUS

de moeder, en wordt het 
voor alle partijen invoelbaar 
wat dementie met een mens 
doet. Maar ook: hoeveel je 
voor iemand met dementie 
kunt betekenen. Dat was 
ook precies de bedoeling 
van de makers, gezond-
heidspsycholoog David 
Blom en zijn zus en oude-
renpsycholoog Sarah Blom. 
Samen met hun moeder en 
broer zorgden zij jarenlang 
voor hun inwonende (groot)
moeder, die leed aan de-
mentie. Toch was hun eigen 
verhaal niet de drijfveer om 
Dag mama te produceren. 
‘We willen het publiek voor-

al de belangrijkste handvat-
ten en nieuwe inzichten uit 
de psychologie meegeven. 
Die hebben we in een aan-
sprekende theatervorm 
verwerkt,’ zegt David Blom. 
Hij geeft een voorbeeld. 
‘Wat is de impact van rouw 
bij de familie, wat zijn jouw 
reacties op dat gedrag als 
je professioneel betrokken 
bent? Wat gebeurt er met 
mensen als ze gestrest zijn? 
Hoe reageren ze op elkaar 
en hoe vang je dat op?’ 
Zelf leerde hij door het 
ziekteproces van zijn oma 
dat je je er maar gedeeltelijk 
van bewust bent hoeveel 
invloed zoiets op je heeft, 
en hoezeer al die emoties je 
gedrag sturen. ‘Dat laten we 
nu zien in het theaterstuk.’ 
De rollen van patiënt, fami-
lie en zorgverlener worden 
hierin uitvergroot neerge-
zet. ‘Soms is dat grappig, 
soms tenenkrommend en 
soms zitten mensen met 
tranen in hun ogen. Ze her-
kennen zichzelf erin: dat 
doe ik óók.’

              over de voorstelling:  
www. Oudwordenmetzorg.
nl/dementie-in-theater

Grappig èn ontroerend 
Muziektheaterstuk over dementie

De optredens in ’t Huis aan de Poel zijn op 8 mei van 
13.45 - 17.00 uur en van 18.45 - 22.00 uur en op 10 mei van 

18.45-22.00 uur. Kosten 5 euro inclusief 2 consumpties. 
De kaartverkoop is tot 7 mei op alle locaties (restaurants)
van Brentano (Belmonte, Klaasje Zevenster, ’t Huis aan de 

Poel en Nieuw Vredeveld. Meer info: 06-14 80 20 78

Meer 
weten?

1312 13



1  Vergeten
recept
Kijk eens in een oud kook-
boek van je moeder en zoek 
een recept uit dat je samen 
kunt maken. Een voorbeeld 
is Drie in de Pan. 
Ingrediënten: suiker, 1 ei, 
boter (of olie), 4 gram zout, 
1 dl melk, kaneelpoeder, 
200 gram zelfrijzend bak-
meel, 50 gram rozijnen, 50 
gram krenten.
Bereiding: Was de krenten 
en rozijnen en laat ze uit-
lekken. Meng het meel en 
zout en maak in het midden 
een kuiltje. Schenk hierin 
het grootste deel van de 
melk en voeg het ei toe. 
Roer tot het beslag glad is 
en schenk tijdens het roeren 

Tips voor 
de mantelzorger
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Heb jij zelf tips voor 
leuke dingen doen met je 

ouders of andere familieleden? 
Mail naar 

j.anderiesen@brentano.nl en 
maak kans op een exemplaar 

van Gouden Jaren van 
Annegreet van Bergen.

Wie voor een ander zorgt, wil ook wel eens  
samen iets leuks doen. Dat breekt zo lekker de sleur  
en je hebt weer eens iets anders om over te praten.  
Wij doen een paar suggesties.

de rest van de melk erbij. 
Meng de krenten en rozij-
nen door het beslag.
Doe wat boter (of olie) in 
een koekenpan en bak 
koekjes van het beslag (drie 
per keer). Laat ze langzaam 
gaar en lichtbruin worden. 
Draai de koekjes pas om als 
de bovenkant droog is.
Serveer ze warm met suiker 
en kaneel. 

2  Wedstrijdje
Geef een tomatenplant 
cadeau en neem er zelf ook 
een. Houd een wedstrijd: 
kweek de grootste tomaat. 
In september maak je er 
samen een heerlijke toma-

tensoep van. En tot die tijd 
heb je gespreksstof over het 
kweken van tomaten.

3  Nostalgie tv
Kruip samen achter de lap-
top, tablet of sluit je laptop 
aan op de televisie en maak 
er een nostalgisch uurtje 
of middagje van. Op de site 
van het Nederlands Insti-
tuut voor Beeld en Geluid 
(www.beeldengeluid.nl) en 
ook op youtube (www.you-
tube.com) vind je veel oude 
tv-opnames. Denk aan Een 
van de Acht, het Polygoon-
journaal of naar kinderse-
ries waar je vroeger samen 
met je ouders naar keek.

4  De Kleine
leesclub
Koop voor je moeder of va-
der en jezelf (of ga naar de 
bibliotheek) hetzelfde boek 
en lees het tegelijkertijd. Of 
lees het voor. Zo heb je in-
eens heel andere gespreks-
stof. Je kunt ook afspreken 
dat je elke week twee 
hoofdstukken leest en dat je 
elkaar op woensdag belt om 
erover te praten. 
Gouden jaren is een aanra-
der voor de kleine club. Dit 
boek van Annegreet van 
Bergen gaat over de onge-
kende naoorlogse groei die 
ons leven op alle fronten 
heeft veranderd. De weke-
lijkse teil werd een dage-
lijkse douche, het papieren 

loonzakje een digitale 
bankrekening en de boter-
ham met tevredenheid een 
broodje gezond.
Gouden jaren (uitgeverij 
Atlas Contact) staat vol 
met herkenbare anekdo-
tes, scherpe observaties en 
schitterende foto’s. Ook 
voer dus voor een leuk ge-
sprek.

5  Ritje 
met foto’s
Een stukje rijden met 
aansluitend wat eten en 
drinken is altijd een suc-
ces. Maar laat zo’n ritje 
eens wat langer duren door 
iedere keer een paar foto’s 

te maken. Geef je vader of 
moeder een fotoalbumpje 
met insteekhoesjes en vul 
dit steeds bij met verse 
foto’s van nieuwe uitstapjes. 
En ga ook eens terug naar 
de plek waar jullie vroeger 
vakantie vierden of naar het 
geboortehuis of – plaats van 
je ouders. 
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Fit
zonder 

flauwekul

Knie 
(met gewichtje) 
•  Bevestig het gewicht 

rond de enkel. 
•  Sta rechtop en steun 

met beide handen op 
een stevige tafel. 

•  Buig de knie door je voet 
naar je billen te brengen. 

•  Breng je knie langzaam 
terug naar de starthou-
ding. 

•  Bevestig het gewicht 
aan de andere enkel. 

•  Herhaal deze oefening 
per enkel 5 keer en 
bouw langzaam op.

           Wie de vingers en handgewrichten graag  
soepel houdt, gaat geregeld trainen met een gel-  
balletje. Het balletje is verkrijgbaar in 4 sterktes  
en er zit een boekje met oefeningen bij.  
Meerdere aanbieders. Googel daarom op 'gelballetje'.

Een bodybuilder hoef je misschien niet meer 
te worden, maar het is wel slim om de spieren 
stevig te houden. Hierbij wat spierversterkers.  

Tip

Wij organiseren tal van activiteiten  
voor Amstelveense senioren. Van bewegen, 
concerten, films, workshops en lezingen tot 

bingo en een lekkere maaltijd. Voor Extra 
maken we een selectie uit ons aanbod voor 

mei, juni en juli.

Еven wat 
anders

Wilt u zich opgeven of er meer over weten?  
Dan kunt u contact opnemen met de locatie waar  

de activiteit wordt georganiseerd.

Belmonte
Lucienne Robijns  
en Monique Levefre 
06-49 49 48 46
Laan van de Helende 
Meesters 472
1186 DJ  Amstelveen

’t Huis aan de Poel
Marjolijn Wind  
en Saskia Hulshof
06-14 80 28 78
Populierenlaan 21
1185 SE Amstelveen

Klaasje Zevenster
Ineke Zimmerman 
06-41 41 94 56
Klaasje Zevensterstraat 67
1183 NK Amstelveen

Nieuw Vredeveld
Sytze Steekstra
06-283 20 520
Rembrandtweg 428
1181 HD Amstelveen

Brentano 
Amuseert

Brentano 
Doet

Brentano 
Weet

Brentano 
Beweegt

Heup 
(met gewichtje)
•  Bevestig het gewicht rond 

je enkel. 
•  Sta rechtop en steun met 

één hand op een stevige 
tafel. 

•  Houd het been, waaraan 
het gewicht is bevestigd, 
gestrekt en houd de voet 
recht vooruit. 

•  Til dit been langzaam zij-
waarts en keer vervolgens 
langzaam terug naar de 
starthouding. 

•  Bevestig het gewicht aan 
de andere enkel en draai 
om. 

•  Herhaal deze oefening per 
enkel 5 keer en bouw lang-
zaam op.

Kuit
•  Sta rechtop en kijk vooruit. 
•  Steun met één hand op 

een stevige tafel. 
•  Spreid de voeten op 

schouderbreedte. 

•  Ga langzaam op de tenen 
staan. 

•  Breng de hielen langzaam 
terug naar de grond. 

•  Herhaal deze oefening  
10 keer.

Tenen 
•  Sta rechtop naast een ste-

vige tafel en kijk vooruit. 
•  Steun met één hand op de 

tafel. 
•  Spreid de voeten op 

schouderbreedte. 
•  Breng langzaam je ge-

wicht op de hielen door de 
tenen omhoog te brengen. 

•  Breng de tenen langzaam 
terug naar de grond. 

•  Herhaal deze oefening  
10 keer en bouw lang-
zaam op.

Een deel van onze activiteiten  
wordt mede mogelijk gemaakt door stichting 

R.C. Maagdenhuis en Stichting Vrienden van Brentano
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Brentano 
Amuseert

Bevrijdingsdag 
Op vrijdag 5 mei vieren 
we op al onze locaties op 
verschillende manieren 
Bevrijdingsdag.
Belmonte
Zangeres Aleida brengt een 
uitgebreid feestelijk reper-
toire voor Bevrijdingsdag 
en u mag meezingen! 
•  Aanvang: 14.30 uur
•  Kosten: 8 euro
’t Huis aan de Poel
Bevrijdingsfestival met het 
West End Trio, zeer bekend 
in Amstelveen.
Zij brengen de evergreens 
ten gehore. 
•  Aanvang: 14.00 uur
•  Kosten: 8 euro
Klaasje Zevenster
Optreden van The  
Sentimentalists. Amuse-
mentmuziek uit de jaren 
’30/’40’/’50. Met Suze op 
de contrabas, Elliot op de 
gitaar en zanger Jeroen 
brengen zij vrolijke  
ontroering. 
•  Aanvang: 14.30 uur
•  Kosten: 8 euro
Nieuw Vredeveld
Optreden van zanger, key-
boardspeler en entertainer 
Hans Baaij.

Onder het genot van een 
bevrijdingsborrel en heer-
lijke hapjes speelt Hans 
Baaij de grote hits uit de 
jaren ’30/’40’/’50!
Een verzoeknummer is 
altijd welkom.
•  Aanvang: 14:30 uur
•  Kosten: 8 euro

Rommelmarkt met 
culinaire pasar
Zaterdag 13 mei
Doe een vondst tussen alle 
bijzondere spullen en neem 
uw kennissen/familie mee.
Tegelijkertijd is de Indi-
sche gemeenschap maaltij-
den aan het bereiden die u 
ook kunt meenemen. Ook 
de traditionele Indonesi-
sche snacks zoals risolles, 
pasteitjes, lumpers, cakes 
zijn niet te versmaden.
•  Locatie: 
’t Huis aan de Poel

•  Aanvang: 10.30 tot  
14.30 uur

•  Gratis entree

Moederdagconcert: 
Ensemble 1001  
nachten 
Zondag 14 mei 
Ahmet Gür op viool en 
Junya Nomura op cello 
spelen bekende werken van 
onder anderen Bach, Mo-
zart en Frauré. In de pauze 
een heerlijke petit glacé.
•  Locatie:  
Klaasje Zevenster

•  Aanvang: 14.30 uur
•  Kosten: 5,50 euro

Duo Donna Mobile
Woensdag 17 mei
Een Italiaans getint pro-
gramma met bijpassende 
snacks.
Het temperament van dit 
duo gaat u verrassen!
•  Locatie: 
’t Huis aan de Poel

•  Aanvang: 14.00 uur
•  Kosten: 8 euro

Italiaanse eten
bij Brentano
Wij zijn van huis uit Ita-
liaans. Onze naamgever 
Brentano had immers daar 
zijn roots. 
Half mei denken we even 
aan hem met twee mooie 
Italiaanse maaltijden op 
twee van onze locaties. 
Woensdag 17 mei 
•  Locatie: Nieuw Vredeveld
•  Aanvang: 18.00 uur
•  Kosten: 19,50 euro incl.  
2 drankjes

•  Opgeven voor 8 mei  
in het restaurant bij de 
gastvrouw

•  Bel: 020-64 75 396
Donderdag 18 mei
Italiaanse maaltijd met 
swingende muziek van 
Duo Bonetti!
•  Locatie: Belmonte
•  Aanvang: 18.00 uur
•  Kosten: 19,50 euro incl.  
2 drankjes

•  Opgeven voor 8 mei
•  Bel: 06-49 49 48 46 

Snack-trek
Dinsdag 23 mei 
Lekkere trek? Kom een 
broodje bal met pindasaus 
eten of een broodje ham-
burger, kroket of frikadel, 
een nasi of een bamischijf. 
Uiteraard met friet. 
•  Locatie:  
Klaasje Zevenster

•  Aanvang: 17.00 uur
•  Kosten: tussen 1,50 en  
3 euro.

Het Trio van Toen
Vrijdag 29 mei
Het Trio van Toen heeft 
een fantastisch repertoire 
van Nederlandse muziek. 
Met Paul Mooren achter 
de piano, Thomas Kwaker-
naat op contrabas en zan-
geres Monique. Meezingen 
wordt toegejuicht. 
Onze eigen keuken ver-
zorgt heerlijke hapjes en 
drankjes staan klaar. 
Trio van Toen wordt u 
mede aangeboden door het 
Theo Janssen MOC-fonds.
•  Locatie: Nieuw Vredeveld
•  Aanvang: 14.00 uur
•  Kosten: 8 euro

Jubileumconcert van 
The Freewillies
Donderdag 8 juni
Het vrijwilligerskoor van 
Nieuw Vredeveld bestaat 
12,5 jaar en viert feest.

Daarom voor u een gratis 
concert met een gevarieerd 
repertoire. 
•  Locatie: Nieuw Vredeveld
•  Aanvang: 14.30 uur
•  Gratis

Jaarfeest 
Nieuw Vredeveld
Zaterdag 10 juni
Nieuw Vredeveld wordt op 
10 juni 95 jaar en dat gaan 
we vieren: met de welbe-
kende tombola, oude am-
bachten, de haringkraam, 
poffertjeskraam en arties-
ten. Aansluitend kunt u 
gebruik maken van een 
Oer-Hollands diner.
•  Aanvang: 14.00 uur

De Danssalon
Vrijdag 16 juni
DJ Meneer Funkel is au-
thentiek. In zijn muziek, 
zijn dj-set en zijn grammo-
foonplaten. Geniet ervan, 
waag een dansje en zing 
mee. 
•  Locatie:  
Klaasje Zevenster

•  Aanvang: 14.30 uur

Op reis met  
Klaas Bakker
Woensdag 21 juni
Zonnige filmbeelden van 
Mallorca met pianomuziek 
die Chopin op dit eiland 

componeerde.
•  Locatie: Belmonte
•  Aanvang: 14.30 uur
•  Kosten: 8 euro 
•  Bel 06-49 49 48 46 

BBQ - mixed grill
Ja, het is midzomer. En dat 
vieren we met bbq’s op drie 
van onze locaties:
Woensdag 21 juni
Nieuw Vredeveld
Aanvang: 16.00 uur
•  Kosten: 15 euro incl.  
2 drankjes

•  Locatie:  
’t Huis aan de Poel

•  Aanvang: 16.00 uur
•  Kosten: 15 euro incl.  
2 drankjes

Donderdag 22 juni
•  Locatie:  
Klaasje Zevenster

•  Aanvang: 17.00 uur
•  Kosten: 15 euro incl.  
2 drankjes

Onwijs lekker ijs!
Woensdag 5 juli 
Italiaans ijs met slagroom! 
En als fantastische extra 
Greetje den Oude op haar 
accordeon. We hopen  
verder op terrasweer.
•  Locatie: Belmonte
•  Aanvang: 14.30 uur
•  Kosten: 8 euro
•  Bel 06-49 49 48 46

Voor aanmelden, reserveren & meer informatie zie pagina 17          voor de telefoonnummers, namen en adressen
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Acoustic 4 fun:
golden oldies
Zondag 9 juli 
Drie muzikanten onder  
de naam Acoustic 4 fun 
spelen op eigen wijze  
fantastische muziek.
Zangeres Marije Zwaan, 
gitarist Winfried Kicken 
en percussionist Ron de 
Zwart vormen al jaren een 
bijzonder trio .
•  Locatie: Nieuw Vredeveld
•  Aanvang: 14.30 uur
•  Kosten: 8 euro

Sprankelende
gebroeders Kroon
Woensdag 12 juli
Nummers uit bekende mu-
sicals, Weense walsen èn 
beelden van bekende film-
sterren. Het optreden van 
de gebroeders Kroon is een 
sprankelend evenement.
Locatie: ’t Huis aan de Poel
Aanvang: 14.00 uur
Kosten: 8 euro

Spaanse maaltijd
Zomer in Amstelveen op 
z’n Spaans. Op drie van 
onze locaties lekker eten, 
drinken en genieten van 
de muziek uit het Iberisch 
Schiereiland. 
Woensdag 19 juli 
Nieuw Vredeveld
•  Aanvang: 18.00 uur
•  Kosten: 19,50 euro incl.  

2 drankjes
•  Opgeven voor 10 juli bij 

de gastvrouwen in het 
restaurant 020-64 75 396

Donderdag 20 juli
Belmonte
•  Aanvang: 18.00 uur
•  Kosten: 19,50 euro incl. 2 

drankjes
•  Opgeven voor 10 juli
06-49 49 48 46
Klaasje Zevenster
•  Aanvang: 17.00 uur
•  Kosten: 19,50 euro incl. 2 

drankjes
•  Opgeven voor 10 juli
06-41 41 94 56

Film: Far from heaven
Vrijdag 28 juli 
De jaren ’50. Cathy is de 
perfecte huisvrouw. Een 
moeilijke tijd breekt aan 
wanneer ze haar man be-
trapt met een andere man 
en troost vindt bij de Afro-
amerikaanse tuinman. 
Thema’s die in die tijd niet 
door de maatschappij wer-
den geaccepteerd.
•  Locatie:Klaasje Zevenster
•  Aanvang: 14.00 uur
•  Kosten: 5,50 euro (incl. 

drankje in de pauze)

Brentano’s Bingo’s
Woensdag 3 mei 
•  Locatie :  

’t Huis aan de Poel
•  Aanvang; 14 uur
•  Kosten: 7 euro 

06-14 80 28 78
Donderdag 15 juni
•  Locatie: Belmonte 
•  Aanvang: 15.00 uur
•  Kosten: 7 euro
06-49 49 48 46
Donderdag 27 juli
•  Locatie:  

Klaasje Zevenster
•  Aanvang: 14.00 uur
•  Kosten 7 euro
06-41 41 94 56

Brentano 
Doet

Welkom in de  
buurthuiskamer 
van Nieuw Vredeveld!
Vanaf 7 mei houden wij 
(bijna) elke zondagmiddag 
een gezellige buurthuis-
kamer voor iedereen in 
de wijk. Alles kan en niets 
moet. 
De buurthuiskamer is op 
7, 14, 21 en 28 mei; 18 en 25 
juni; 2, 16, 23, 30 juli.
•  Aanvang: 14:00 uur
•  Locatie: Nieuw Vredeveld
•  Kosten: consumpties 

voor eigen rekening
•  Meer weten? 06-28 32 

05 20

Rollator APK & rol-
stoelcheck
Vrijdag 12 mei en 9 juni
Laat uw rollator of rolstoel 
checken op veiligheid. 
Remmen, kabels, hoogte 
en banden worden gecon-
troleerd door onze tech-
nici.
•  Aanvang: 10.00 uur  

(tot 11.00 uur)
•  Locatie:  

’t Huis aan de Poel
•  Kosten: 2,50 euro
•  Meer weten?  

06-14 80 28 78

Stoelmassage
Woensdag 17 mei en 21 juni
Ontspan met een ochtend-
stoelmassage van 25 minu-
ten, gegeven door Margot 
Kiwied.
De massages worden gege-
ven tussen 9.00 en 12.00 
uur.
Locatie: ’t Huis aan de Poel
Kosten: 15 euro contante 
betaling
Graag vooraf reserveren 
020-64 19 351

Museum het  
Rembrandthuis:  
virtuele tour en  
workshop 
Vrijdag 26 mei 
U maakt met een virtuele 
tour door het Rembrandt-

huis weer kennis met 
Rembrandt, zijn voormalig 
woonhuis en zijn werk. 
Daarna gaat u, onder goe-
de begeleiding en uitleg, 
uw eigen ets maken.
•  Locatie:  

Klaasje Zevenster
•  Aanvang: 14.00 uur
•  Kosten: 15 euro  

(incl. materialen en een 
kopje koffie)

•  Aanmelden: Graag voor 
vrijdag 19 mei op  
06-41 41 94 56

Zomerbloemstuk  
op tafel
Woensdag 24 mei en 26 juli
Creëer uw eigen bloemstuk 
met vrolijke zomerbloe-
men. Laat u inspireren 
door de kleuren.
•  Locatie:’t Huis aan de 

Poel
•  Aanvang: 14.00 uur
•  Kosten: 7,50 euro
Graag van tevoren opgeven 
06-14 80 28 78

Teken –en  
schilderclub
Elke donderdagmiddag 
geeft Vera Schotman te-
kenles in ’t Huis aan de 
Poel. Op dit moment zijn 
er weer enkele plaatsen 

vrij. In onze activiteiten-
ruimte Boest is nu ook een 
expositie te zien met werk 
van clubleden.
•  Locatie: 

’t Huis aan de Poel
•  Aanvang: 14.00 uur
•  Kosten: 4,75 euro
•  Meer weten?  

06-14 80 28 78

Bridgeclub  
Nieuw Vredeveld
Is bridge uw hobby? Wij 
zoeken nieuwe leden!
U bent elke dinsdagmid-
dag van harte welkom in 
het restaurant van Nieuw 
Vredeveld.
De competitie start om 
13.30 uur.
•  Locatie: Nieuw Vredeveld
•  Aanvang: 13.30 uur
•  Kosten: 8 euro per maand 

excl. consumpties
•  Meer weten?  

06-28 32 05 20

Voor aanmelden, reserveren & meer informatie zie pagina 17          voor de telefoonnummers, namen en adressen
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Brentano 
Weet

College:  
‘gezichtsbedrog’
Studenten geven een col-
lege waarin gekeken wordt 
hoe wij de wereld om ons 
heen ervaren. We gaan 
vanuit voorbeelden in de 
kunst naar de wondere 
wereld van de ogen. Zo 
proberen we antwoord te 
geven op de vraag: waarom 
zien we de wereld zoals we 
die zien?
• Locatie:  
Klaasje Zevenster 
• Aanvang 14:30 uur
• Kosten: 7,50 euro (inclu-
sief een kop koffie of thee)
• Bel 06-41 41 94 56

Ons internetcafé
Of u nu wilt leren mailen, 
skypen of wilt weten hoe 
Facebook, Word of Twit-
ter werkt, u kunt terecht 
bij ons internetcafé. Daar 
leert u de basis en de fijne 
kneepjes. Dat kan op onze 
computers, maar ook op 
uw eigen laptop, tablet of 
smartphone. Het hele jaar 
geven digitaal doorge-
winterde vrijwilligers les 
op onze locaties Klaasje 
Zevenster en ’t Huis aan 
de Poel. De lessen duren 45 

minuten en worden indi-
vidueel gegeven. Wij geven 
ook iPad-les en les in Win-
dows 10 bij u thuis.
•  Locaties: ’t Huis aan de 

Poel en Klaasje Zevenster 
•  Kosten: per les 5 euro
•  Bij u thuis: 7 euro of tien 

lessen voor 60 euro
•  Meer weten of opgeven?  

m.windt@brentano.nl of 
bel 06-14 80 28 78  
i.zimmerman@brentano.
nl of bel 06-41 41 94 56

Zincafé Over waardig-
heid gesproken
Dinsdag 13 juni
Leven zoals je wilt. Het 
klinkt eenvoudig, maar 
voor wie oud en kwetsbaar 
is èn afhankelijk van der-
den is dat lang niet altijd 
gewoon. Het landelijk 
vernieuwingsprogramma 
Waardigheid en Trots, een 
overheidsinitiatief, wil 
hierin verandering bren-
gen. Ook Brentano doet 
hieraan mee. Deze avond 
vertellen drie betrok-
kenen over waardigheid, 
trots en leven zoals je wilt. 
De sprekers zijn Henny 
Beemsterboer (Brentano), 
Ellen Bodegraven (project 
Waardigheid en Trots) en 
Tanja Leenen (Zorg en Ze-
kerheid).
•  Locatie:  

’t Huis aan de Poel
•  Aanvang: 20 uur
•  Kosten: 7,50 euro  

( incl. drankje)
•  Aanmelden: 020-64 19 351 

of zincafe@brentano.nl

Brentano 
Beweegt

Dagtocht naar  
de Stopera
Dinsdag 6 juni 
We gaan een kijkje nemen 
achter de schermen van 
het Nationale Opera & Bal-
let. U wordt meegenomen 
naar het achtertoneel, 
kunt kijken naar een re-
petitie en we bezoeken het 
kostuumatelier en de afde-
ling kap en grime. Na de 
rondleiding lunchen we bij 
Amstelhoeck.
•  Locatie:  

Klaasje Zevenster
•  Vertrek: 10.00 uur
•  Kosten 25 euro voor bus 

en rondleiding (exclusief 
consumpties)

•  Graag aanmelden voor 
31 mei

•  Bel 06-41 41 94 56

Biljartje leggen 
Elke dinsdag, woensdag en 
vrijdag kunt u deelnemen 
aan de biljartclub.
•  Locatie: 

’t Huis aan de Poel
•  Aanvang: 14 uur 
•  Kosten: 10 euro per 

maand
•  Meer weten of opgeven? 

06-14 80 28 78

Brentano’s  
gymgroepen
Houd wekelijks uw condi-
tie op peil bij onze gymnas-
tiekdocenten Frank Dan-
kelman en Percy de Robles.

•  Kosten: 12 euro  
per maand

Elke maandag
 ’t Huis aan de Poel
•  Aanvang: 10.15 uur
•  Opgeven bij Marjolijn 

Windt: 06-14 80 28 78
Elke vrijdag
Klaasje Zevenster 
•  Aanvang: 11.15 uur
•  Opgeven bij Ineke Zim-

merman: 06-41 41 94 56

Tai-Chi
Een mooie Chinese bewe-
gingleer om in conditie te 
komen en te blijven. Op 
drie van onze locaties kunt 
u wekelijks aan Tai-Chi 
doen.

Kleuren voor Senioren
Elke dinsdagochtend bie-
den wij kleuren voor seni-
oren.
Wij hebben een divers aan-
bod aan kleurboeken en 
materialen.
•  Locatie: Belmonte
•  Aanvang: 11.00 uur
• Kosten: 2,50 euro  
per keer
•  Bel Lucienne Robijns  

06-49 49 48 46

Workshop bloempot 
versieren
Donderdag 8 juni en 15 juni
Tijdens twee middagen 
gaan we terracotta bloem-
potten decoreren met verf 
of met papierendecoratie. 
Locatie: ’t Huis aan de Poel
•  Aanvang: 13.30 uur
•  Kosten: 15 euro
•  Meer weten en opgeven 

06-14 80 28 78

Workshop mozaïeken
Dinsdag 6 juni 
Spiegeltje, spiegeltje aan de 
wand… wie is het mooiste 
van het land?
We gaan een spiegeltje 
mozaïeken! 
•  Locatie: Belmonte
•  Aanvang: 10.30 uur
•  Kosten: 10 euro
•  Opgeven voor 24 mei
•  Bel: 06-49 49 48 46

Elke dinsdagmiddag 
•  Locatie: Belmonte
•  Aanvang: 15.00 uur
•  Locatie: Nieuw Vredeveld
•  Aanvang: 16.00 uur
Elke vrijdag 
•  Locatie:  

’t Huis aan de Poel 
•  Aanvang: 10.45 uur
•  Kosten: 22 euro per 

maand
•  Aanmelden: 

‘t Huis aan de Poel:  
06-14 80 28 78

Belmonte:  
06-49 49 48 46
Nieuw Vredeveld:  
06-28 32 05 20

Voor aanmelden, reserveren & meer informatie zie pagina 17          voor de telefoonnummers, namen en adressen

@
Duofiets nu ook voor de wijk!

Fietst u graag? Maar lukt dat niet meer alleen,  
dan is de duofiets een uitkomst. Deze duofiets is gratis 
voor alle inwoners van Amstelveen. Maak een afspraak 
voor een proefrit, bijvoorbeeld samen met uw zoon of 

dochter. Op al onze locaties zijn duofietsen beschikbaar.

’t Huis aan de Poel: 
Saskia Hulshof /Marjolijn Windt 

06-14 80 28 78
•

Belmonte: 
Luciënne Robijns/Monique Lefevere 

06-49 49 48 46
•

Klaasje Zevenster: 
Ineke Zimmerman 06-41 41 94 56

•
Nieuw Vredeveld: 

Sytze Streekstra 06-28 32 05 20
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Opvouwbaar?
Heeft u weinig bergruimte? Reist u gere-
geld met de trein? Of neemt u ’m in de auto 
mee als u met vakantie gaat? Denk dan 
eens na over een opvouwbare scootmobiel. 
Deze lichtere scoots hebben doorgaans wel 
minder bereik.

Bereik
Waarvoor gaat u hem gebruiken? Vrijwel 
alle scootmobiels zijn elektrisch, dus de 
accu moet worden opgeladen.  Als u het 
vervoermiddel hoofdzakelijk gebruikt voor 
de boodschappen om de hoek, heeft u ge-
noeg aan een bereik van 10 kilometer. Maar 
wilt u ook verder weg, dan is 80 kilometer 
bereik een optie. Overigens is 80 kilometer 
het maximale bereik.

Snel
Bent u meer van ‘rustig aan, dan breekt het 
lijntje niet’ of gaat uw voorkeur uit naar 
‘lekker racen’?
U kunt kiezen uit scootmobiels met een 
topsnelheid van 6 tot 12 kilometer per uur 
tot 25, 30 kilometer per uur. Aan u dus de 
keuze.

Wielen
De driewielers zijn het lichtst en het meest 
wendbaar. Vierwielers zijn sneller en vijf-
wielers zijn vooral geschikt voor iemand 
met een hoger lichaamsgewicht. De vier- 
en vijfwielers zijn het meest geschikt voor 
langere tochten.

Comfort
Wie vaak en lang in een scootmobiel zit is 
gebaat bij een ergonomisch verantwoorde 
stoel.
Ook dan is vering is belangrijker. 
Maar wanneer u de scootmobiel alleen voor 
korte ritten gaat gebruiken, kunt u al heel 
goed uit de voeten met een variant van zo’n 
500 euro. De prijzen lopen trouwens op tot 
wel 9000 euro. Bepaal dus van tevoren uw 
budget.

Gewicht
De lichtste modellen hebben een belasting 
van maximaal 75 tot 100 kilo. De zwaarste 
kan 250 kilo aan. Bedenk dus ook of u vaak 
zware boodschappen gaat doen met de 
scootmobiel.

Proberen
Op internet staan prachtige plaatjes, maar 
ga er eerst in rijden voordat u een scootmo-
biel koopt. Sommige dealers laten u hem 
een paar dagen uitproberen voordat u tot 
koop overgaat.

Aftrekpost
De aanschaf en het onderhoud van een 
scootmobiel zijn in veel gevallen een af-
trekpost voor de belasting. De teruggaaf 
kan in sommige gevallen oplopen tot 50 
procent van het aankoopbedrag. Informeer 
bij uw dealer.

>

Scootmobiels zijn er in allerlei soorten,  
maten en prijzen. Voordat u er een gaat aanschaffen  

is het slim om eerst een wensenlijstje te maken.  
Wij helpen u met een checklist. 

Scootmobiel 
kopen?



Puzzel

Koninklijke zoeker
17 mei is koningin Maxima jarig!  

In de puzzel hieronder zitten  
12 koninklijke namen verborgen.  

U moet ze in alle richtingen zoeken.  
De uitslag vindt u op bladzijde 29.
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11.  Maxima
12.  Noordeinde
13.  Bernhard
14.  Maurits
15.  Soestdijk
16.  Marilene
17.  Wilhelmina
18.  Amalia
19.  Juliana
10.  Drakensteyn
11.  Willem
12.  Claus

•  De scootmobiel mag maxi-
maal 1 persoon vervoeren.

•  U mag gebruik maken van 
het voetpad, het fiets- of 
bromfietspad en de rijbaan. 
Op het fietspad of op de rij-
baan bent u een bestuurder. 
Op de stoep bent u een voet-
ganger. U mag dan niet har-
der dan 6 kilometer per uur.

•  Wanneer u op het voetpad 
rijdt of van het ene naar het 
andere voetpad oversteekt, 
gelden voor u de regels voor 
voetgangers.

•  U mag met uw scootmobiel 
gebruik maken van een inva-
lideparkeerplaats.

•  De scootmobiel wordt gezien 
als een gehandicaptenvoer-

tuig. U mag daarom op de 
stoep en langs de rijbaan 
parkeren.

•  Op een (woon)erf is het par-
keren in een parkeervak niet 
verplicht.

•  Op een weg met een parkeer-
verbod, mag een scootmobiel 
drie uur langs de weg staan 
(wel met een parkeerschijf).

•  Scootmobiels hebben geen 
kentekenplicht, maar moeten 
wel een verzekeringsplaatje 
voeren. Een scootmobiel 
moet daarvoor een maxi-
mumsnelheid van minder 
dan 45 kilometer per uur 
hebben en niet breder zijn 
dan 110 centimeter.

Toegestane snelheden 
In de bebouwde kom
Op fiets-bromfietspad: . . 30 kilometer
Op rijbaan: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 kilometer
Op voetpad: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 kilometer

Buiten de bebouwde kom
Op fiets-bromfietspad: . . 40 kilometer
Op rijbaan: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 kilometer
Op voetpad: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 kilometer

De verkeersregels
Zo vrij als een vogel in uw nieuwe scootmobiel?  

Nou, ook voor bestuurders van een scoot gelden regels.  
We zetten ze op een rijtje.

2726 2727
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5 Safe opstapje
Zo'n slim opstapje met leuning voor-
komt dat u zich wankelend moet 
uitrekken bij een te hoge kastplank. 
Makkelijker, veiliger en stabieler. 

Ook handig tijdens het 
schoonmaken of bij 
in en uit bad stappen. 
Verkrijgbaar in diverse 
uitvoeringen.

Kijk op
www.hulpmiddelenwijzer.nl

www.scouters.nl
ww.alleszelf.nl

Als niet alles meer vanzelf gaat, zijn er gelukkig hulpmiddelen 
die dagelÿkse handelingen vergemakkelÿken. Wÿ geven 8 tips.

7 Op de fiets met aparte  
richtingaanwijzers
Wie graag fietst, veilig aan het verkeer 
wil deelnemen en niet helemaal zeker 
meer is van zijn balans, kan aparte 
richtingaanwijzers laten monteren op 
z’n fiets. De draadloze bediening wordt 
aan het stuur bevestigd en met de knop 
bedien je de richtingaanwijzers.

3 Boodschappenwagen met zitje
De dagen worden weer langer 
en het mooie weer komt er 
aan. Dan is lopend bood-
schappen doen fijn. Zeker 
met een boodschappenwa-
gen op wieltjes die ook nog 
een opklapbaar zitje heeft. 
U hoeft niet te sjou-
wen en je kunt je rust 
nemen wanneer het 
uitkomt. Zelfs even in 
de supermarkt.

Meer 
weten?

Oplossing van de puzzel van blz. 27

2 Dag drempels
Met deze drem-
pelhulp overbrug 
je met gemak 
hoogteverschillen 
als je afhankelijk 
bent van een rol-
lator of rolstoel. 
Nooit meer vast-
lopen en nooit 
meer uw rollator 

moeten optillen. Hoe fijn is dat?. De 
drempelhulp vermindert bovendien de 
kans op vallen. 
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6 Dienblad met schootkussen
Ideaal als u in uw bed of stoel wilt eten,
schrijven, puzzelen of computeren is 
een dienblad met schootkussen, dat 
is gevuld met korrels. Dit vormt zich 
om de benen waardoor het blad stabiel 
blijft. Verkrijgbaar in diverse uitvoerin-
gen en dessins. 
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1 Slimme wasknijper
Voor iedereen die minder kracht 
meer in de handen heeft maar 
nog wel graag een wasje te drogen 
hangt in zon en wind (zo lekker 
fris) zijn deze wasknijpers zon-
der knijpfunctie een uitkomst. Je 
schuift de knijper, uitgevoerd in 
hout of kunststof, gewoon over 
het wasgoed. Een kind kan de was 
doen. Ook uitgevoerd in brocante 
hout en in groot formaat.

8 Zittend trippelen
Kunt u moeilijk staan? Dan is een zo-
genoemde trippelstoel een optie. Met 
korte stepbewegingen met de voeten 
beweegt u de stoel voort. De stoel kan 
hoger en lager worden gezet en heeft 
aan de voorkant een grote uitsparing 
waardoor de voeten vrij kunnen  
bewegen. Ook geschikt bij het 
koken. Dit hulpmiddel kan 
ook worden geleend 
en wordt (gedeel-
telijk) vergoed.  
Uw verzekeraar 
weet meer.

4 Draaddoorvoerder
Breien en naaien zijn weer helemaal hip, 
maar voor sommige mensen is handwerken 
nooit ‘uit’ geweest. Dan is het wel zuur als 
door oude ogen en stramme handen de draad 
niet meer door de naald kan. Met de draad-
doorvoerder is dat probleem ook weer ver-
dwenen. Verkrijgbaar in diverse uitvoeringen.
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Mijdend of eisend
‘Uw moeder is, zoals wij dat noemen, zorgmijdend,’ 
zegt de Casemanager Dementie. Mijn broer en ik sta-
ren voor ons uit. Zorgmijdend. We begrijpen wel wat ze 
bedoelt. Mijn moeder grossiert in kloeke uitspraken als 
‘Ik heb niemand nodig’, ‘Ik wil geen vreemden in huis’ 
en ‘Die pillen slik ik niet want in de bijsluiter staat dat 
je last kunt krijgen van hartritmestoornissen/depres-
sies/miskramen en dat moet ik niet hebben’. 
Tegelijkertijd zijn onze ervaringen heel anders. Vooral 
mijn broer weet wel beter. Hij neemt het leeuwendeel 
van de mantelzorg op zich. Uit liefde, maar ook nood-
gedwongen: mijn moeder woont bij hem in de buurt. 
Zelf woon ik ruim 100 km verder. Dan wip je niet even 
langs omdat ‘het brood op is en het regent’. Omdat ‘de 
magnetron raar doet’. Of omdat ‘de sleutels weer gesto-
len zijn’ (want opgeborgen in haar brillenkoker). 
Ze belt hem bijna dagelijks met acute problemen. Of ze 
zit bij de huisarts, met wisselende klachten. Die schrijft 
haar dan iets voor dat ze wel ophaalt bij de apotheek, 
maar vervolgens niet inneemt omdat ‘die pillen ook 
gewoon te koop zijn bij de drogist, ja zeg, dáárvoor ga 
ik niet naar de dokter’ of vanwege alle mogelijke bij-
werkingen in de bijsluiters. Waarna ze de huisarts om 
een alternatief medicijn vraagt en het hele proces zich 
herhaalt. Dus zorgmijdend? Wij zouden eerder zeggen: 
zorgeisend. 
Maar met het kantelen van de zienswijze lossen we het 
probleem natuurlijk niet op. Ze verliest de grip op al-
ledaagse dingen en vereenzaamt omdat ze steeds min-
der de deur uit durft. Alleen: hoe werk je een variabele 
stoet hulpverleners naar binnen bij iemand die zelfs de 

postbode wantrouwt? (‘Ik krijg zo weinig post, hij 
houdt het vast achter.’)
‘Wat vindt u ervan als er twee keer per dag iemand 
even komt kijken of alles in orde is?’ probeert de 

Casemanager. ‘Dat is echt heel aardig,’ zegt mijn 
moeder vriendelijk. ‘Maar ik heb geen zin om daarvoor 
thuis te moeten blijven.’

Monique Montanus 
is journalist,  

heeft twee kinderen 
en is mantelzorger 
voor haar 87-jarige 

moeder.

Als wij de ouderdom  
begroeten als een vriend,  
behandelt hij ons zachter  

dan wanneer wij hem  
bevechten als een vijand
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