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ZONDAG  
22 EN 29 MAART  
Colleges Biologie van 
klimaatverandering.
In samenwerking met de 
Stichting Oud Geleerd Jong 
Gedaan.
Het eerste college  
(22 maart) heeft als titel 
Verandert het Klimaat?  
en wordt gehouden in  
restaurant BijKlaasje.
Het tweede college  
(29 maart) gaat over wat 
planten en dieren ons ver-
tellen over het klimaat. Dit 
college is in het restaurant 
van ’t Huis aan de Poel. 
• Aanvang 14.00 uur, kosten 
5 euro (met koffie/thee).                                                                                                                         
Opgeven kan tot 17 maart. 

MAANDAG  
23 MAART
Lente & Liefde
Op al onze locaties vandaag 
een film over de liefde.
Restaurant BijKlaasje: 
The Marigold Hotel
Een groep gepensioneerden 
trekt zich terug in het Indi-
ase Jaipur om voor weinig 
geld een luxueus leven te 
leiden. Aangekomen in In-
dia blijkt de realiteit weinig 
luxe maar daarvoor in de 

Van zondag 22 maart tot zondag 29 maart organiseren  
wij Brentano’s Lenteweek met tal  van activiteiten en voor ieder 

wat wils. Hiernaast ons programma.

plaats komen rust, liefde en 
verrassende levensverhalen.
Restaurant Nieuw  
Vredeveld: Cassablanca
Amerika’s meest geliefde 
film aller tijden, Casa-
blanca.
Met onvergetelijke rollen 
van Humprey Bogart, In-
grid Bergman en  
Paul Henreid
’t Huis aan de Poel:  
Alles is Familie
Een romantische komedie 
met in de hoofdrollen  
Martine Bijl, Kees Hulst, 
Carice van Houten, Thijs 
Romer en Benja Bruijning. 
Je kunt niet kiezen wie je 
ouders zijn . Je kunt wel 
kiezen hoe je ouder wordt.
Restaurant Belmonte:  
La Dolce Vita
Het meesterwerk van  
Federico Fellini waarin een 
columnist het ‘zoete leven’ 
beschrijft van de high so-
ciety  van Rome met al zijn 
hoogte- en dieptepunten. 
Met glansrollen voor  
Marcello Mastroianni en 
Anita Ekberg.
• Alle films beginnen om 
14.00 uur. Entree en koffie/
thee gratis.

MAANDAG 23 MAART
Dagtocht  
Streekmuseum  
Vredegoed
Met de bus naar Streek- 
museum Vredegoed waar 
de lammetjes dan rondhup-
pelen en u ze even kunt 
vasthouden. Na de lunch 
daar is er een rondleiding 

in het museum. Daar gaan 
we terug naar het begin 
van de vorige eeuw en zien 
een volledig ingerichte tim-
merwerkplaats, smederij en 
een huiskamer. Voor velen 
een feest van herkenning.  
We hebben twee bussen. De 
een vertrekt vanuit ’t Huis 
aan de Poel de andere bij 
BijKlaasje.
• Om 10.30 uur gaan de  
bussen rijden.
Kosten: 25 euro all in
Opgeven kan tot 17 maart.
Ook rolstoelgebruikers  
kunnen mee.

DINSDAG 24 MAART 
Hallo Lente daar komt 
de Scoot-Club
Samen een lekkere rit ma-
ken met de scootmobiel.
We vertrekken vanuit ’t 
Huis aan de Poel richting 
de Nesserlaan en steken 
door naar de Amstel. Op de 

Brentano pakt uit

Opgeven kan bij 
Stefanie Gerritsen 

06-41419456 en 
Marjolijn Windt 

06-14802878.
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Amsteldijk maken we een 
stop bij Brasserie 10 en rij-
den daarna via de Amstel-
dijkZuid, langs de Oever en 
Ouderkerkerlaan weer naar 
’t Huis aan de Poel.
• Tijd: 10.00 - 12.00 uur 
Deelname is gratis en wij 
trakteren op koffie met een 
gebakje.
Opgeven kan tot donderdag 
19 maart.

DINSDAG 24 MAART 
Lentewandeling
We maken een wandeling 
naar park De Braak en ont-
moeten daar plantengids/
voorman Heemparken  
Walter Busse. 
Na afloop drinken we in 

restaurant Nieuw Vredeveld 
een verse smoothie.
• Vertrek 14.00 uur 
vanuit het restau-
rant Nieuw Vredeveld                                                         
Deelname is gratis 
Opgeven kan tot vrijdag 20 
maart 

24, 25, 26 EN 27 
MAART
Lentequiz
Op dinsdag 24, woensdag 
25, donderdag 26 en vrijdag 
27 maart organiseren we op 
al onze locaties de Lente-
quiz. Onder het genot van 
een kopje koffie/thee en wat 
lekkers gaan we aan de slag 
met verrassende vragen, 
echte breinbrekers, een fo-
topuzzel en spreekwoorden/

gezegdes. Er zijn mooie prij-
zen te winnen.
• 24 maart ’t Huis  
aan de Poel 14.00 uur
• 25 maart restaurant  
Nieuw Vredeveld 14.30 uur
• 26 maart restaurant  
Belmonte 14.300 uur
• 27 maart restaurant  
BijKlaasje 11.00 uur
Deelname is gratis.

DINSDAG 24 MAART 
EN WOENSDAG  
25 MAART
Workshop  
Lentebloemstuk

Samen met onze work-
shopbegeleidster Monique 
maakt u deze middag een 
prachtig Lentebloemstuk. 
Voor beginners en gevor-
derden. 

• Dinsdag 24 maart  
restaurant BijKlaasje
• Woensdag 25 maart res-
taurant ’t Huis aan de Poel 
Van 14.00 tot 16.00 uur.
Kosten: 7,85 euro.
Opgeven kan tot 18 maart.

WOENSDAG  
25 MAART
We zetten  
de bloemen buiten

Op al onze locaties gaan we 
deze dag de bloemen buiten 
zetten. Zin om ook planten-
bakken te vullen? Doe mee!.

DONDERDAG  
26 MAART
Met de duofiets naar 
de Pluktuin
Drie vrijwilligers van Fiets-
maatjes staan deze dag 
klaar om met u op de duo-
fiets door de polder naar de 
Pluktuin fietsen. Tussen de 
narcissen kunt u genieten 
van een kop koffie/thee met 
taart erbij.  Zelf trappen is 
niet noodzakelijk.
• Vertrek om 10.30, 12.30 en 
14.30 uur. Vanuit restaurant 
BijKlaasje, maar u kunt ook 
opgehaald en thuisgebracht 
worden. 
Kosten, incl. drankje en 

taart, 3 euro.
Opgeven kan tot maandag 
23 maart.

DONDERDAG  
26 MAART
De kleintjes en  
bloemen van papier
De peuters van opvang 
Eigenwijsje komen naar 
restaurant Nieuw Vredeveld 
om samen met en voor de 
senioren uit de wijk bloe-
men van papier te maken.  
Hulp van opa’s en oma’s is 
gewenst. 
Restaurant  
Nieuw Vredeveld
Aanvang: 10.30 uur 

DONDERDAG  
26 MAART,  
VRIJDAG 27 MAART
Klassieke lente top 50 
Ger den Drijver heeft een 
mooie  lentekeuze gemaakt 
en nodigt u van harte uit te 
komen luisteren naar onder 
meer The first day of spring 
van John Williams, het 
bloemenduet van Leo Deli-
bes en de vier jaargetijden 
van Vivaldi.

• Donderdag 26 maart  
’t Huis aan de Poel van 10.30 
tot 11.30 uur
Vrijdag 27 maart restaurant 
BijKlaasje van 15.00 tot 
16.00 uur
Entree gratis 

DONDERDAG  
26 MAART EN  
VRIJDAG 27 MAART
Eten uit de natuur:  
lezing en proeverij
Danielle Berghmans van De 
Natuurkok komt een lezing 
geven over ‘Eten uit de na-
tuur’.
Zij geeft tips over wild-
plukken en vertelt over 
verschillende eetbare plan-
ten die direct bij ons in de 
omgeving groeien: denk 
aan brandnetels en vlier-
bloesem. Tegelijkertijd met 
de lezing staat een proeverij 
van 9 verschillende hapjes 
en drankjes klaar. 
• Donderdag 26 maart  
’t Huis a/d Poel
• Vrijdag 27 maart   
Nieuw Vredeveld
Aanvang 14 uur tot 16 uur
Kosten: 5 euro.
Opgeven t/m maandag  
23 maart 



                      Ziek, niet goed meer voor jezelf kunnen zorgen; 
het kan iedereen overkomen. En als naaste help je dan.  

En dat heet mantelzorg. Om allerlei redenen neemt de druk  
op mantelzorgers toe. In deze Extra hebben we daarom extra  
aandacht voor mantelzorg. We spraken erover met wethouder  

Marijn van Ballegooijen die zijn zorgen uit en in actie komt twee  
mantelzorgers doen hun verhaal. ‘Dit hou je geen jaren vol.’

TEKST JANTIEN ANDERIESEN  BEELD ANKO STOFFELS

Mantelzorg
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Wat je denkt
wat anderen 
van je denken
denk jezelf



De vergrijzing in de gemeente Amstelveen 
is in volle gang, meldt 65-Plus Onderzoek 
NL begin dit jaar.
Op dit moment zijn er ruim 17.000 
65-plussers in de gemeente. En dat aantal 
neemt de komende jaren sterk toe.
Erg? Wethouder Marijn van Ballegooijen 
(41) kijkt verbaasd op. 
‘Helemaal niet. We hebben deze groep 
mensen juist heel hard nodig in onze sa-
menleving. Als arbeidskracht, als vrijwil-
liger, als oppas, als mantelzorger. En we 
hebben ouderen ook nodig voor het delen 
van hun levenservaring, hun wijsheid.’

De wethouder over
de mantelzorgcampagne
‘Om te zorgen dat mantelzorgers 
(op tijd) hulp kunnen vragen, 
zullen we mantelzorgers beter 
moeten bereiken. Om hulp te 
vragen zullen mantelzorgers ook 
moeten weten dat de hulp er is. 
Belangrijke momenten zijn bij-
voorbeeld wanneer iemand een 
diagnose krijgt bij de huisarts, 
de terugkeer naar huis vanuit 
het ziekenhuis of het voeren van 
een keukentafelgesprek met de 
gemeente. 
We gaan daarom een (bewust-

wording)campagne voeren in 
twee stappen. 
Een belangrijke eerste stap is 
zorgen dat de (zorg)professionals 
aandacht hebben voor mantel-
zorgers en weten waar zij man-
telzorgers naar toe door kunnen 
verwijzen. Omdat mantelzorgers 
meestal niet degenen zijn waar 
(zorg)professionals zich op rich-
ten, is dit niet vanzelfsprekend. 
Zeker omdat verschillende pro-
fessionals onder hoge tijdsdruk 
staan. 
De gemeente wil hier op in gaan 
zetten door een brochure te ont-

wikkelen, de verschillende web-
sites op orde te maken en pro-
fessionals en loketmedewerkers 
door Mantelzorg & Meer te laten 
informeren over mantelzorg en 
mantelzorgondersteuning.
De tweede stap is een bewust-
wordingscampagne gericht op 
mantelzorgers zelf en hun om-
geving. Het ministerie van VWS 
zal dit jaar ook een landelijke 
campagne gaan starten. De ge-
meente wil daarbij aansluiten om 
op die manier het grootste effect 
te behalen.’

Mantelzorg

Tot zijn eigen verbazing ervaart hij juist 
ouderen als het leukste onderdeel van 
zijn portefeuille (zorg  en welzijn, werk 
en inkomen en diversiteit). ‘Ik dacht dat 
de jeugd met al z’n ambitie en energie mij 
meer zou aanspreken, maar dat is niet zo.
‘Ouderen hebben verhalen en ik hou daar-
van. Ze hebben zo veel te vertellen, over 
hoe het leven hen heeft gevormd en ook 
hoe zij het leven hebben gevormd. De men-
sen zijn vaak heel open en eerlijk. Dat is 
prettig.
‘Het meest fascinerende vind ik dat eigen-
lijk iedereen fikse tegenslag heeft gekend. 
Iedereen is een keer op z’n bek of haar 
mond gegaan en weer opgestaan.
‘Hun kennis, ervaring en wijsheid vormen 
een fundament in onze samenleving.’
Wordt daar dan naar geluisterd? ‘Ja, dat 
denk ik wel. Maar ze moeten ook van zich 
laten horen. Neem onze Gemeenteraad. 
Daar zouden we graag mensen van 70, 80 
jaar hebben. De rijkste discussies ontstaan 
wanneer er een goede mix is tussen jong 
en oud. En daar waar het de oudere mens 
betreft kunnen wij in de raad wel wat meer 
ervaringsdeskundigheid gebruiken.’
Wat zie je als de keerzijde van oud zijn? 
‘Het vele afscheid moeten nemen. Dat is 
een dubieuze zegening van echt heel oud 
worden.’
Hoe zorgt Amstelveen voor haar oude-
ren? ‘Deze gemeente is ruimhartig in het 
toekennen van zorg. We hebben moderne 
huisartsencentra en solide organisaties in 

de ouderenzorg. 
In principe kunnen mensen goed oud wor-
den in hun eigen omgeving. 
Maar we maken ons grote zorgen over de 
mantelzorgers. Van deze mensen vragen 
we te veel.
Kwetsbare ouderen blijven langer thuis. 
Dat is in principe fijn voor iedereen, maar 
het is geen doen voor een partner als je 
man of vrouw al jaren ’s nachts dwaalt, 
niet meer uit zichzelf eet, de wc niet meer 
kan vinden. 
‘Daar komt bij dat mensen tegenwoordig 
minder kinderen hebben. Die wonen vaak 
verder weg, hebben zelf kinderen, werken 
beiden en dan hebben we het nog niet 
eens over de gigantische files op de weg. Er 
komt dus heel veel, te veel op de schouders 
van de mantelzorger. Lees in veel gevallen 
de partner.
‘Een tweede groot probleem is het perso-
neelstekort in de zorg en zeker ook in de 
hulp bij het huishouden. Hiervoor zijn nu 
wachtlijsten.’
Wat gaat de gemeente doen? ‘Over de 
personeelstekorten gaan we in gesprek met 

de brancheorganisaties en de salarissen 
voor hulp in de huishouding zijn inmiddels 
met 20 procent verhoogd. We hopen dat 
het helpt.
‘Voor de mantelzorgers sluiten we aan bij 
de landelijke campagne van de overheid. 
Samen met de organisatie Mantelzorg & 
Meer willen we mantelzorgers beter gaan 
voorbereiden op hun taak. Ze ook bewust 
maken van wat ze doen en wat mantelzorg 
allemaal omvat. We gaan advies geven, 
informeren, kennis delen en steun bieden. 
Ook doen we mee aan een wetenschappe-
lijk onderzoek van vier jaar waarin we veel 
meer aandacht gaan geven aan mensen 
met beginnende dementie en hun mantel-
zorger. De nadruk ligt meer op het mense-
lijke vlak, op leuke en nuttige dingen doen, 
vragen naar wat gelukkig maakt en wat 
daar voor nodig is.’
Door meer welzijn misschien minder 
zorg? 
‘We zijn geneigd pas te reageren wanneer 
er crisis is en dan ook alles heel medisch te 
benaderen. Daarmee doe je mensen tekort. 
Het kan anders.’

‘Onze samenleving 
heeft ouderen hard nodig’
Hij heeft precies een uur voor dit gesprek en ik heb 10 vragen. 

Die worden niet allemaal gesteld. Want Marijn van Ballegooijen, sinds anderhalf jaar 
wethouder Zorg en Welzijn in Amstelveen, heeft zijn eigen boeiende verhaal. In zijn 
werkkamer met prachtig uitzicht op de Poel en de toren van de Urbanuskerk –‘alle 

seizoenen schitterend’- vertelt hij over zijn fascinatie voor oudere mensen, over hun 
kwetsbaarheid en veerkracht en over zijn zorg om en voor mantelzorgers. 
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Ja, ze heeft tegen de muur geschopt en zich 
afgevraagd waarom het haar weer moest 
overkomen toen ook haar tweede echtge-
noot de diagnose dementie kreeg, maar 
Riet Logger is er de vrouw niet naar om te 
gaan zitten simmen.
‘Het is een hard gelach maar ik heb het 
aanvaard.’ 
Dat advies heeft ze de zoons van echtge-
noot Karel ook gegeven: aanvaard het. De 
mannen twijfelden en wilden graag dat 
hun vader volop bleef meedraaien in het 
familiebedrijf. ‘Dat kon echt niet meer alle 
dagen. Dat was gewoon te veel.’

een wijzende vinger naar hem toe en zei: 
“En nou is het genoeg.” Dat hielp.’
Hoewel Joop doordeweeks overdag in een 
GGZ-instelling verbleef, zag Riet steeds 
vaker huizenhoog op tegen de avonden en 
de weekenden waarin haar man thuis was.
Op het moment dat de situatie eigenlijk 
ondraaglijk werd, zei Joop op een avond:
‘Mag ik alsjeblieft uit huis geplaatst wor-
den?’ En dat gebeurde. Nog diezelfde 
avond.
 Een half jaar later is Riets eerste echtge-
noot in zijn slaap overleden. 
‘Hij was al een stuk rustiger geworden en 
achteraf vind ik ook dat het een mooie 
dood was.’
Riet pakte haar leven weer op. Ging naar 
haar koor, maakte de kerk weer wekelijks 
schoon –‘ik hou nu eenmaal ontzettend 
van schoonmaken’- , hielp de invalide 
buurman van 70 jaar met boodschappen 
doen en deelde lief en leed met de buur-
vrouw voor wie ze de tuin bijhoudt –‘ik ben 
ook gek op tuinieren’. 
En toen was daar Karel. Nieuw bij het koor. 
Een man met lieve ogen die haar hielp met 
de koffie inschenken voor de koorleden. En 
die hadden meteen in de gaten dat Riet en 
Karel bij elkaar hoorden. 
Zij zelf deden er een week of vier over. Eerst 
met een vriendschapsring en een hapje 
eten buiten de deur, later met een mooie 
kus tijdens Prinsjesdag in Den Haag. ‘Voor 
mijn gevoel waren we toen officieel ver-
loofd.’ 

Over de keerzijde van  
mantelzorg
‘Mijn oudste kleindochter heeft 
zich zeven maanden geleden 
voor de trein geworpen. Laatst 
gingen we met mijn zoon, 

schoondochter en kleinzoon 
naar het graf.
Mijn kleinzoon praat dan tegen 
zijn zusje. Heel aandoenlijk en 
tegelijkertijd diepdiep verdrie-
tig. 

Dat verhaal kan ik niet meer 
delen met Karel. Ik begin te 
vertellen maar zie dat hij het 
niet opneemt.
Verdriet in je eentje, dat vind ik 
het zwaarste.

‘Het is zo’n lieve man,
ik zal me tot het uiterste geven’

In Amstelveen woont een moderne Florence Nightingale. 
Riet Logger (79). Ze zal het zelf niet zeggen, maar uit haar verhaal blijkt het:  

Riet is er voor iedereen. In haar directe omgeving maar ook in haar buurt.
Nu verzorgt ze voor de tweede keer een echtgenoot met dementie.

‘Het geeft me een fijn gevoel.’

RIET LOGGER

Riet verkeert in de weinig benijdenswaar-
dige positie waarin ze de ene dementie met 
de andere kan vergelijken. Ze is een door-
gewinterde ervaringsdeskundige.
Haar eerste man, Joop, met wie ze drie 
zoons en een dochter heeft, leed zeven jaar 
aan Lewy Body. 
‘Een vreselijke vorm van dementie waar-
mee je niets kan beginnen. Hij was vrese-
lijk bang, agressief, liep te gillen en te krij-
sen door het huis. Maakte dingen kapot. 
Rampzalig. Voor iedereen. De enige die 
‘m nog weleens tot bedaren kreeg, was de 
buurvrouw. Dan kwam ze binnen, liep met 

Viereneenhalf jaar geleden zijn Riet en Ka-
rel getrouwd en kwam hij bij haar wonen. 
Van beiden is de AOW gehalveerd. ‘Maar 
dat maakt niet uit.’
Twee jaar geleden werd vastgesteld dat Ka-
rel dementie heeft.
‘De huisarts belde dat –ie even langskwam. 
Dat doet –ie nooit, dus dat was geen goed 
teken. Hij ging zitten, keek Karel aan en 
zei: ‘Je hebt dementie en je mag niet meer 
autorijden. Hoe bot kan je zijn.
Nou, we hebben die zondag nog een heer-
lijke autorit gemaakt.’ 
Karel gaat nu drie dagen per week naar de 
Dagverzorging (in Klaasje Zevenster, red.) 
en is twee dagen per week te vinden in het 
familiebedrijf. Hij wordt dan opgehaald en 
thuisgebracht door zijn zoons.
Riet verzorgt hem. Douchen, scheren, aan-
kleden. ‘Als ik dat niet doe, trekt ie z’n kle-
ding over z’n pyama aan. 
Maar... we hebben er toch nog lol om. Ik 
zeg weleens tegen hem: “Die hersentjes van 
jou zijn zo aan het rotzooien, die maken 
er een puinhoop van.” En dan moeten we 
lachen. Dat soort dingen konden bij mijn 
eerste man niet.’
Ga je het volhouden?
‘Het is zo’n lieve man en we hebben het zo 
goed. Ik zal me tot het uiterste geven.
In maart word ik 80. Ik hoef niet zo veel 
meer. Dit voor hem doen, geeft me een 
goed gevoel.
‘Ik wil hem zo lang mogelijk thuis hebben. 
Ik heb hem nog maar zo kort.’

Mantelzorg
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Hij en zijn moeder, ja ze lijken op elkaar. 
‘Mijn moeder is slim, ondernemend, een 
doorzetter en…koppig.’ 
Rob de Kuiper is trots op haar en op het 
gezin waaruit hij voortkomt. Met een vier 
jaar oudere broer, een vader en een moeder 
groeide hij op in Amstelveen.
‘Heel prima. Jaren en jaren lang.
We gingen het huis uit, hadden een loop-
baan, trouwden, kregen kinderen en ja 
soms waren er ook minder prettige dingen, 
maar het gezin hebben we altijd bij elkaar 
gehouden.’
Zes jaar geleden overleed zijn vader. ‘Hij is 
twee jaar zeer intensief verzorgd door mijn 
moeder. Pas nu wij weten wat het is om 
mantelzorger te zijn, realiseren we ons dat 
dit voor mijn moeder loodzwaar is geweest. 
Maar ze gaf geen krimp.’
Nu moeder alleen achterbleef was de vraag 
of ze nog wel in het huis wilde blijven wo-

Robs ergernissen
•  De huisarts. ‘Afspraken wor-

den niet nagekomen en slech-
te bereikbaarheid. Geen mail, 
geen whatsapp.’

•  Bedrijven, organisaties. ‘Als 
je vraagt of de post voortaan 
naar jouw adres kan omdat je 
moeder dementie heeft. Kan 
niet, vanwege de wet op de 
privacy. Eindeloos gedoe en 
tegenwerking. Allemaal wan-
trouwen.’

Over wat mantelzorg met 
hem doet
‘Ik doe het uit liefde, al ruim 
twee jaar, maar dit kan je geen 
jaren volhouden. Je bent ook 
echtgenoot en vader en ik heb 
mijn eigen zaak. Ik vind mezelf 
wel eens een kille mantelzorger. 
Je moet beslissingen nemen 
tegen iemands wil in maar voor 
iemands bestwil. 
Die ervaringen hebben me har-
der gemaakt. Je moet door, denk 
ik dan. Geen tijd voor gevoelens.’

Rob over dementie
‘Ik heb een bouwbedrijf en 
dementie is net als de curve bij 
een minder goed lopend werk. 
In tegenstelling tot een goed 
lopend werk gaat de curve in 
eerste instantie traag naar be-
neden. Dan denk je dat het wel 
meevalt. Later besef je dat het 
toen al veel slechter was dan je 
in eerste instantie dacht.’ ■

nen. ‘Wij hadden een appartement met 
lift voor haar kunnen kopen.’  Ze twijfelde 
even maar besloot te blijven waar ze al 
ruim vijftig jaar woonde.
‘Hoewel het gemis van mijn vader groot 
was, leek ze zich te redden. Ze deed haar 
boodschappen, verzorgde zichzelf, reisde 
zelfstandig, at, dronk en hield het huis 
schoon. 
‘Alleen de tuin, die deed m’n vader altijd, 
verwaarloosde. Nou, die deden wij dan wel.
‘En achteraf kun je zeggen dat het daar be-
gon. Met die tuin. Maar ik was nog steeds 
de zoon van mijn moeder.
Dat was ik ook nog toen ze slechter ter 
been werd en een rollator nodig had. Gin-
gen we samen boodschappen doen en op 
vrijdag naar de markt.’ 
Toen lukte het lopen echt niet meer, ook 
niet met de rollator. Haar ogen werden 
steeds slechter en haar geheugen ook.

Rob: ‘En nog steeds was ik zoon, maar het 
was wel het begin van echte mantelzorg. 
Die ik overigens deel met mijn broer, we 
doen dat waar we goed in zijn, bijgestaan 
door onze partners.
‘We deden al de tuin, maar daar kwamen 
nu ook elke zaterdag boodschappen doen, 
de post en wat later de financiën bij.’
Het zijn enorme processen waar je door-
heen gaat, vindt Rob. Praktisch: de tijd 
vinden, hij heeft een eigen zaak, maar ze-
ker ook emotioneel. De post van je moeder 
openmaken omdat ze het vergeet, verstopt, 
wat dan ook. 
En als daar dan ook het beheer van het geld 
bijkomt, is dat voor de kinderen bijzonder 
pijnlijk. ‘Dan ben je zoon af en begint de 
mantelzorger.’
Het uitleggen, het schipperen, de hoop dat 
moeder het geld dat ze dan nog in haar 
portemonnee heeft niet allemaal aan die 
aardige jongen aan de deur geeft. 
Sowieso het gevoel dat iemand nog in het 
oude vertrouwde huis woont dat zich in 
deze situatie als een soort permanent ge-
vaar tegen haar keert: geen traplift, geen 
wc boven, de buurvrouw die ook dementie 
heeft, steeds minder mensen die op bezoek 
komen en het daardoor heel vaak alleen 
zijn.

Dan is een onbekommerde tijd definitief 
afgesloten.
Is er thuiszorg? 
‘Ja, toppers zijn dat. Net zoals jullie case-
manager dementie Danielle van Os.
De thuiszorgmensen kwamen eerst alleen 
om haar steunkousen aan te doen. Toen ze 
steeds slechter ging lopen. Maar mijn moe-
der oefende en oefende net zo lang tot ze 
het zelf kon. Een bikkel is ze. De thuiszorg 
kon weg. 
Nu zijn ze er gelukkig weer, voor van al-
les en nog wat, maar die kousen trekt m’n 
moeder nog steeds zelf aan.’ 
Kan je moeder nog thuiswonen? 
‘Wij vinden inmiddels van niet. Maar zij 
wil niet in het verzorgingshuis, zoals ze dat 
noemt. Niet in zo’n kamertje. 
Ze wilde ook niet naar de Dagverzorging 
(in Klaasje Zevenster, red.) maar daar heeft 
ze het potverdorie toch naar haar zin.
Dus wat is wijsheid? Je bent permanent aan 
het twijfelen tussen doen wat je moeder wil 
(zoon) en voor haar bestwil beslissingen 
nemen (mantelzorg). Je hebt eigenlijk altijd 
het gevoel dat je het niet goed doet. 
Mijn geluksmoment zou zijn dat ik als ik 
morgen bij haar kom ze tegen me zegt: 
“Rob, ik heb nog eens nagedacht. Ik ben 
beter af in een verzorgingshuis.”

‘Als je ook het geld moet beheren 
ben je helemaal zoon af’

Als in een logboek neemt Rob de Kuiper (55) de momenten door waarop hij langzaam
 maar zeker van (jongste) zoon mantelzorger werd voor zijn moeder (89).

Een verhaal over zoeken naar oplossingen, meebewegen, ergernissen, keuzes maken 
en eigenlijk nooit het gevoel hebben dat je het goed doet.

ROB DE KUIPER

Mantelzorg
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Goede  
slaapmutsjes
Iedereen weet het: vlak voor het 
slapen nog een stevige bak kof-
fie drinken bevordert de nacht-
rust niet. Hierbij nog een paar 
voedingsstoffen die de slaap 
verstoren of juist bevorderen.
NIET
•  CaféÏnehoudende dranken en 

voedingswaren: koffie, thee, 
cola en chocolade.

•  Nicotine. Rokers liggen langer 
wakker voor ze in slaap vallen, 
slapen minder diep en worden 
eerder wakker.

•  Alcohol. Je valt dan misschien 
wel sneller in slaap, maar na 
ongeveer drie uur (als de alco-
hol is uitgewerkt) ben je weer 
wakker. Door alcohol ga je ook 
akelig dromen.

WEL
•  Triptofaan. Zit in bananen, da-

dels, melk, tonijn, notenpasta 
en yoghurt. Van triptofaan ga 
je je plezierig voelen en word 
je slaperig. 

•  Serotonine. In volkorenbrood 
en volkorencrackers zitten veel 
koolhydraten. Deze zorgen 
voor een stijging van de sero-
tonine in het lichaam. De stof 
maakt rustiger waardoor je 
makkelijker in slaap valt.

Ook KAT houdt van z’n baasje
Altijd al gedacht dat uw kat echt op u is gesteld?  
En u helemaal niet alleen ziet als zijn (haar) perso-
neel? Dan heeft u helemaal gelijk. Wetenschappelijk 
Amerikaans onderzoek onder zeventig katten en hun 
baasjes laat zien dat de meerderheid van de poeze-
kinderen een hoge mate van aanhankelijkheid toont. 
Als tijdens het onderzoek hun baasjes de ruimte 
verlieten, werden ze ongemakkelijk. Als die weer bin-
nenkwamen ontspanden de beesten, werden enthou-
siast en gingen weer op onderzoek uit. Lief toch.

‘Door technieken aan te 
leren waarmee je je geheu-
gen zo efficient mogelijk 
inzet, is je geheugen in mijn 
ogen daadwerkelijk verbe-
terd. Maar je wordt alleen 
beter in het uitvoeren van 
de training elf. Het heeft 
geen enkel effect op andere 
gebieden. Als je door een 
geheugentraining bijvoor-
beeld veel cijfers kunt ont-
houden, wil dat niet zeggen 
dat je ook veel namen kunt 
onthouden.’ Dit zegt Jaap 
Murre, hoogleraar theoreti-
sche neuropsychologie aan 
de Universiteit van Amster-
dam. Hij deed onderzoek 
naar het effect van apps en 

programma’s om je geheu-
gen te trainen. Murre werd 
hierover geinterviewd op 
Nu.nl. Voor het onderzoek 
trainde een groep ouderen 
zes weken lang dagelijks 
met professionele spellen. 
Voor, tijdens en na de on-
derzoeksperiode werden ze 
uitgebreid getest.
De mensen die de training 
volgden, bleken inder-
daad op sommige tests 
beter te scoren. Maar de 
controlegroep, die nog 
niet met de training 
was gestart, ging even-
goed vooruit.
‘Onze conclusie was 
dan ook dat de trai-

ning geen effect had’, aldus 
Murre.
Op de vraag wat dan wel 
effect heeft, zegt de hoog-
leraar: ‘ Bewegen, sociaal 
actief zijn, vrijwilligerswerk 
doen. Zelfs roddelen met de 
buurvrouw heeft meer ef-
fect op de hersenen dan een 
braintrainer.’

Geheugentraining?
Roddelen heeft meer effect

Vanuit liefde voor podiumkunsten tovert Glu-
ren bij de Buren huiskamers om tot tijdelijke 
podia voor lokaal talent. Zo krijgt iedereen de 
kans om zijn of haar podiumkunsten te to-
nen (een op de drie Nederlanders houdt zich 
wekelijks bezig met kunstbeoefening). Ander 
doel is ook om zo buurten gezelliger te ma-
ken. Elk optreden is namelijk een initiatief van 
de gastheer/-vrouw en degene die optreedt.  
Wij steunen dit initiatief en organiseren op 
zondag 9 februari op al onze locaties een con-
cert. Aan u de keuze:
BELMONTE: Een jazzy en poppy optreden 
verzorgd door het duo Clozup (gitaar en 
zang). 

NIEUW VREDEVELD: Stage Akoestisch. Een 
band van zangers en gitaristen die nummers 
spelen van onder meer The Beatles en  
The Mama’s & the Papa’s.
’T HUIS AAN DE POEL: Puur liedje! Een 
ervaren gitarist in combinatie met passievolle 
zang. Van Lennon tot Jobim. 
BIJKLAASJE: de band  Acoustic. Een optre-
den waarin het genre Vogue breed   
is vertegenwoordigd (zowel  
intrumentaal als zangnummers).  
Zondag 9 februari om 14.15 uur  
(tijden onder voorbehoud).
Entree gratis.

Lente 
in de kop

Even gek doen en alles  
losschudden? Schaf voor  

nog geen 6 euro een  
hoepel aan en laat je  

heupen het werk doen.  
(Te verkrijgen bij  

diverse hulpmiddelen- 
aanbieders).

GLUREN BIJ DE BUREN:

Brentano doet mee
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Рaasbrunch
Op zaterdag 11 april organiseren we in onze restaurants van Belmonte,  

‘t Huis aan de Poel en Nieuw Vredeveld een gezellige paasbrunch. Vanaf 12.00 
uur kunt u aanschuiven. We serveren dit keer een amuse, groentesoep, salade 
garni, diverse verse broodjes,  een gekookt eitje en een paasmousse-dessert. 

Natuurlijk is er ook paasstol. Kosten: 15,56 euro. Graag opgeven voor  
vrijdag 3 april bij het restaurant van uw keuze. 

Ingelicht

Een gezondere leefstijl in aanloop naar 
een operatie heeft direct een positief 

effect en verhoogt de kans op een suc-
cesvol verloop van een operatie. Dit 

blijkt uit onderzoek van het UMC Gro-
ningen. Het positieve effect is zelfs al 

te zien als iemand pas een paar weken 
of een paar dagen voor een ingreep 

gezonder leeft. ‘Hoe minder spieren, 
hoe minder fit en hoe groter de kans op 

complicaties’, zegt Joost Klaase. Hij is 
chirurg in het UMC Groningen en was 
nauw betrokken bij het dit onderzoek. 

Meer bewegen dus. 

Gezonde leefstijl 
voor operatie 

heeft gunstig effect

Amstelland Computerclub
De wereld digitaliseert in rap tempo. Steeds meer 
bedrijven en instellingen richten zich vooral op 
digitale communicatie en dienstverlening. Ook de 
overheid verlangt van burgers dat zij zaken meer 
en meer online regelen. Maar niet voor iedereen 
spreekt dat voor zich. De Amstelland Computer-
club, ASCC, wil helpen voorkomen dat deze groep 
tussen wal en schip raakt. Zij willen hen op een 
leuke manier ‘bij de tijd houden’ en voorbereiden 
op een digitale toekomst. Cursus op maat behoort 
tot de mogelijkheden. Belangstelling? Bel: 06-47 
88 04 64  of kijk op www.ascc.nl
De compterclub is gevestigd aan het Westwijkplein 
3, 1187 LS Amstelveen. Het ASCC-cursusboekje is 
gratis verkrijgbaar bij alle wijkcentra, de Amstel-
land bibliotheken Westwijk en Stadsplein, op het 
Gemeentehuis en bij het UWV.

BijBrentano
Italiaans diner met optreden Fabiana Dammers

Half februari organiseert Brentano op al 
haar locaties een bourgondisch Italiaans 
diner met live optreden van de Neder-
lands-Italiaanse singer-songwriter Fabiana 
Dammers. Fabiana behaalde in 2008 een 
dubbele overwinning bij de Grote Prijs 
van Nederland en voltooide daarna haar 
Popopleiding aan het Conservatorium van 
Amsterdam. Daar kreeg ze les van onder 
andere de zangeressen Anouk en Mathilde 
Santing.
Diner en optreden zijn op dinsdag 18 fe-
bruari in de restaurants van de locaties 
Nieuw Vredeveld en ‘t Huis aan de Poel. 
Vanaf 17.00 uur.
Op woensdag 19 februari zijn de diners 

en optredens in het restaurant van locatie 
Belmonte en in ons buurtrestaurant  
Bijklaasje. Ook vanaf 17.00 uur.

Op het menu staat:
•  Romige spinaziesoep
•  Verse buffelmozzarella met tomaten en 

basilicum
•  Pasta met kip in groene pestosaus
•  Aubergine met Parmezaanse kaas en 

tomatensaus
•  Panna Cotta met frambozensaus

Kosten: 20,85 euro.
Opgeven kan tot 9 februari

Advies aan Hoge Raad:
Euthanasie 

dementiepatient
toegestaan

Euthanasie op patiënten met 
dementie is toegestaan als ze 

daartoe een geldig verzoek heb-
ben ingediend toen ze nog helder 
van geest waren. Artsen hoeven 
dan niet in alle gevallen te pro-
beren over euthanasie te com-

municeren met wilsonbekwame 
patiënten. Dit advies heeft de 
procureur-generaal eind vorig 

jaar gegeven aan de Hoge Raad. 
De zaak draaide om de strafver-
volging van een verpleeghuisarts 
die euthanasie had toegepast op 

een 74-jarige vrouw uit Den Haag 
die ernstig dement en wilsonbe-
kwaam was. Ze had haar wil dui-

delijk vastgelegd, maar gaf aan 
het einde tegenstrijdige signalen 
af. Volgens de procureur-gene-
raal, wiens advies zwaar weegt, 

heeft de rechtbank  
eerder terecht besloten dat de  

inmiddels gepensioneerde arts de 
zorgvuldigheidseisen voldoende  

heeft nageleefd.
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Nieuwe lente,   nieuw nestje
Voorjaar. Opruimen, schoonmaken, een ander interieur en  

misschien wel verhuizen. Met deze tips, zeker voor mensen die kleiner 
gaan wonen, is het binnen de kortste keren fris en gezellig.

TEKST MONIQUE MONTANUS
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Maak het groter
•  Een bank, stoelen en kasten op pootjes 

komen minder zwaar en plomp over dan 
meubels die tot de grond reiken. Doordat 
een stukje van de vloer zichtbaar is, lijkt 
de kamer groter.

•  Enkele bijzettafeltjes zijn handiger dan 
één grote salontafel. 

•  Transparante tafel(tje)s ogen luchtiger.
•  Hang indien mogelijk de tv op. Of plaats 

hem in een wandkast, waardoor hij min-
der opvalt.

•  Hang gordijnen over de gehele breedte 
van de muur, en niet alleen voor het 
raam. Kies voor een tint die mooi aansluit 
of juist contrasteert met de muren en het 
meubilair. Vermijd drukke patronen: dat 
geeft een kakafonisch effect.

•  Een opklaptafeltje als onderdeel van een 
wandkast is ideaal voor uw administratie. 

•  Vaak bezoek? Kies voor een uitschuifbare 
eettafel en enkele klapstoelen. 

Speel met de ruimte 
•  Vul niet elk hoekje op. Een lege 

plek geeft rust in het interieur.
•  Wissel ronde vormen af met  

langwerpige of vierkante. Leg 
bijvoorbeeld een rond vloerkleed 
neer of plaats een ronde tafel. 

•  Spiegels doen wonderen om een 
kamer groter te laten lijken.  
Hang ze op strategische plekjes, 

bijvoorbeeld aan een deur. 
•  Varieer met kleinere, grotere  

en hogere meubelstukken. Dan 
oogt de kamer ruimer en hoger.

•  Een vloerkleed maakt een egale 
vloer groter. Plak de onderkant 
goed vast met verwijderbare 
plakstrips. 

Denk aan de details
•  Een laptop vraagt veel  

minder ruimte dan een 
computer. 

•  Veel foto’s? Hang of zet ze 
bij elkaar.

•  Creëer rust door het aantal 
accessoires te beperken.

•  Leg een mooi sprei en  
fleurige kussens op bed, die 
aansluiten bij de kleuren 
van de muren en gordijnen. 

Maak een plan
Sfeer, comfort en de aanwezigheid van 

dierbare spullen helpen om u in een 
nieuwe (kleinere) woning snel veilig en 
thuis te voelen. Stap 1? Maak een plan. 
Zo overziet u snel wat u kunt plaatsen 

en wat weg kan. En kies dan in de  
eerste plaats voor spullen die u écht 
nodig hebt. Zoals een gemakkelijke 

stoel die uw lichaam goed ondersteunt. 
En een multifunctionele tafel waaraan 
u gezellig kunt zitten, eten, de krant 
lezen of op een laptop kunt werken.

STAP 1
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Maak het licht(er)
•  Plaats verlichting op 

meerdere niveaus. 
Bijvoorbeeld een 
wandspotje, een lees-
lamp, een vloerlamp, 
een plafondlamp. Zo 
kunt u sfeeraccenten 
en intimiteit creëren. 
Een goed verlichte 
kamer lijkt optisch 
groter. 

•  Gemak dient de mens. 
Sluit de lampen aan op 
een Klik aan, klik uit-

set. Dan kunt u vanuit 
uw stoel alle lichten 
uit- of aandoen. Een 
startsetje met 3 stop-
contactschakelaars 
en een draadloze af-
standsbediening is al 
voor 25 euro te koop.

•  Kies voor een licht 
interieur en neutrale 
kleuren. Donkere kleu-
ren maken een ruimte 
al gauw kleiner en be-
dompt. ■

Creëer opbergplekken
•  Een brede, deels open wandkast die een 

groot gedeelte van de muur bestrijkt, 
biedt veel opbergruimte. Ook ideaal om 
mooie accessoires extra aandacht te ge-
ven. Zet de kast zo ver mogelijk van het 
raam af. Zo valt er meer daglicht naar 
binnen en lijkt de kamer groter. 

•  Plastic opbergboxen op wieltjes kunt u 
onder het bed schuiven. Handig voor 
bijvoorbeeld lakens, dekbedovertrekken 
of seizoensgebonden kleding. 

•  Berg kleine spulletjes op in decoratieve 

mandjes of dozen.
•  Leg een flexibele, houten armleuning 

over de leuning van de bank. Heel  
handig om een glas of kopje op te  
zetten. 

•  Hang aan de zijkant van een stoel of 
bank een opbergzak met vakken. Ideaal 
om afstandsbedieningen en een leesbril 
bij de hand te houden. 

•  In ladekasten kunt u meer kwijt dan in 
legkasten. En het is overzichtelijker.  

De echte wereld
Het is maandag 16 december en in de 
huiskamer Jan Steen van Nieuw Vredeveld 
verdiep ik me met een aantal bewoners in 
het wereldnieuws.
De bron is de krant van Wakker Neder-
land.
‘Online verkoop cadeaus neemt explosief 
toe’, staat er in chocoladeletters op de 
voorpagina.
‘Wat is dan wel ‘online verkoop?’ wil  
mevrouw Zeef weten.
‘Dat betekent dat de mensen steeds vaker 
presentjes kopen via de computer in plaats 
van in winkels.’
Voor ik een antwoord heb kunnen geven, 
heeft meneer Pot dat al gedaan. De om-
schrijving had wat mij betreft niet nauw-
keuriger gekund.
Mevrouw Zeef schudt vol onbegrip het 
hoofd.
‘Cadeautjes vanuit een computer vind ik 
geen echte cadeautjes. Echte cadeautjes 
koop je in een winkel. Om er met een 
zucht van verlangen aan toe te voegen: ‘Ik 
zou wel weer eens echte cadeautjes willen 
kopen.’
Mijn werk biedt de nodige speelruimte en 
volledig bewust van mijn luxueuze positie 
kan ik mevrouw Zeef ‘zullen we volgende 
week dinsdag samen cadeautjes gaan 
kopen in het winkelcentrum van Amstel-
veen?’ voorstellen.
Zo gezegd, zo gedaan. Het weer is ons op 
24 december goed gezind en we gaan op 
pad.
Op weg naar het winkelcentrum passeren 
we een parfumerie. Een groot reclame-
bord meldt als wervende tekst: ‘Mascara is 

beter dan seks.’
Het is een slogan die ernstig uitnodigt tot 
nadere beschouwing, maar mevrouw Zeef 
heeft na lezing haar conclusie al getrok-
ken: ‘Dat moet een rare winkel zijn. Hier 
gaan we maar niet naar binnen.’
En dus vervolgen we onze weg. Bij een 
discounter die de waar aanprijst met 
‘grote glimlach en kleine prijzen’, steekt 
mevrouw Zeef haar hand in de lucht. ‘Dit 
is een goede winkel. Hier wil ik wel naar 
binnen.’
Duur zijn de aangeboden artikelen inder-
daad niet, maar tegelijkertijd moet worden 
opgemerkt dat iedere vorm van vrolijk-
heid bij het personeel ontbreekt. Gezien de 
enorme drukte wel begrijpelijk en het lijkt 
mevrouw Zeef niet te hinderen. 
Routineus stuurt zij de rollator tussen de 
stellingen door om uit te komen bij ver-
lichte tuinkabouters met een ringetje met 
een kerstbal in het oor.
‘Wat schattig. Een perfect geschenk voor 
de kleinkinderen. Die ga ik kopen.’
Op weg naar de kassa derhalve. Het per-
soneel heeft duidelijk andere prioriteiten 
dan het inpakken van kerstkabouters. 
En dus sta ik een kwartier later en met al 
mijn motorische gebreken drie mannetjes 
met puntmuts – waarachtig geen makke-
lijke pasvorm – in te pakken.
Terug naar Nieuw Vredeveld. Mevrouw 
Zeef in grote tevredenheid achter de rol-
lator. Uw columnist ietwat onbeholpen 
met drie verpakte tuinkabouters achter 
haar aan.

Echte mensen. Met echte cadeaus.  
In een echte wereld. D
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Job van Amerongen is projectverpleegkundige  
dagbesteding bij Nieuw Vredeveld, Brentano Hij is  
gespecialiseerd in dementie. Over zijn ervaringen  
schrijft hij columns. Eerst alleen voor de collega’s,  
nu ook voor de lezers van Extra.



Wij organiseren tal van activiteiten voor Amstelveense senioren.  
Van bewegen, concerten, films, workshops en lezingen. Voor Extra maken we  

een selectie uit ons aanbod voor februari, maart en april.

Belmonte
• Laan van de Helende Meesters 472 • Meer weten? Over activiteiten 06-49 49 48 46, 

over het restaurant 020-502 23 30

Geheugenfitness
Elke maandagochtend van 
11.00 tot 12.00 uur.
Koersballen
Iedere maandagmiddag van 
14.30 tot 15.30 uur.
Kleuren voor Senioren
Elke dinsdagochtend van 
11.00 tot 12.00 uur.
Tai-Chi
Iedere dinsdagmiddag van 
15.00 tot 16.00 uur.
Gym
Iedere woensdagochtend 

van 11.15 tot 12.15 uur of van 
12.15 tot 13.15 uur.
Koffietijd
Iedere eerste woensdag van 
de maand van 10.30 tot 11.30 
uur.
Borreluurtje
Iedere tweede woensdag 
van de maand van 15.30 tot 
16.30 uur.
Poffertjes eten
Elke eerste donderdag van 
de maand van 14.30 tot 
16.00 uur.

GoudenKoffie-ochtend
Elke derde donderdag van 
de maand biedt Stichting 
Gouden Dagen u een gratis 
kopje koffie met iets lekkers 
erbij. Van 10.30 tot 11.30 uur.
Schilderen
Elke vrijdagochtend van 
10.30 tot 11.30 uur.
Spelletjesmiddag
Elke vrijdagmiddag van 
14.30 tot 15.30 uur.

BijKlaasje
• Klaasje Zevensterstraat 209 • Aanmelden voor de diverse activiteiten 

kan bij Stefanie Gerritsen 06-41419456.
Meer weten? Over het restaurant 020-23 78 638 bijklaasje@brentano.nl

AMUSEERT 
Aanschuifdiner met 
live-muziek
Woensdag 18 maart
Restaurant BijKlaasje  or-
ganiseert wederom een 
aanschuifdiner. Samen aan 
éém lange tafel zitten, sa-
men eten en kennis maken 
met andere wijkbewoners. 
Stefanie is deze avond 

gastvrouw en zal dit diner 
begeleiden. 
Menu: Salade caprese , Pa-
pillote van vis en groente 
met daarbij krieltjes, bla-
derdeeg wafels met ijs.
• Opgeven voor 11 maart
Aanvang: 17.30 uur. 
Kosten: 15 euro exclusief 
consumpties

BEWEEGT 
Fietsmaatjes
Dinsdag 14 april
Ervaar hoe fijn het is om 
met deze bijzondere fiets en 
enthousiaste vrijwilligers te 
fietsen. U mag meetrappen 
maar dit hoeft niet. De fiets 
heeft elektrische ondersteu-
ning dus alleen genieten 
van de buitenlucht en het 
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Ik zwaai graag 
naar vreemden zodat ze 

de rest van de dag denken, 
wie was dat mens?!

24



Dit zijn de vaste activiteiten die we altijd organiseren
Bingo
Iedere 4e donderdag van de 
maand, 7,35 euro inclusief 
een sapje en hapje.
Sjoelbakkie
Kom ook sjoelen en krijg 
een gratis ‘bakkie’ koffie 
met lekkers erbij. Vrije in-
loop. Iedere maandag om 
14.30 uur.
Spelletjesmiddag; klaverjas, 
bridge, scrabble, rummikub.
Iedere dinsdagmiddag van 
14.00-16.00 uur.
Klaverjassen
Iedere dinsdagmiddag van 
14.00-16.00 uur.
Bridge
Iedere dinsdagmiddag van 
14.00-16.00 uur.
Gouden Koffie-ochtend
Iedere tweede dinsdag van 
10.30-12.00 uur biedt stich-

ting Gouden Dagen gratis 
koffie aan en ook wordt er 
voor iets lekkers gezorgd.
Ouderenadviseur inloop-
spreekuur
Iedere derde donderdag 
van 14.00-15.00 uur houdt 
de ouderenadviseur van 
Participe Amstelland haar 
spreekuur. U kunt bij haar 
terecht voor vragen op het 
gebied van welzijn, zorg en 
voorzieningen. 
Weekendborrel
Iedere tweede en vierde 
zaterdag van 15.00-16.30 
uur is het gezellig borrelen 
bij BijKlaasje. De hapjes zijn 
van het huis.
Leesclub
De eerste woensdagmiddag 
van de maand van 13.30-
15.00 uur. 

Opgeven kan bij Margo 
Zuid 06-23 74 17 71.
Gym
Iedere donderdagochtend 
van 11.45 - 12.30 uur,  
12,50 euro per maand.
Weekend special
De laatste zaterdag van 
de maand is het Weekend 
special.
Aanvang 17.30 uur
Kosten: 15 euro exclusief 
consumpties
Rollator APK
Eerste woensdag van de 
maand. U kunt uw rolllator 
laten controleren op rem-
men, de juiste hoogte en de 
staat van uw kabels.
Aanvang:10.45 uur.
Kosten: 2 euro (contant).

goede gezelschap mag ook!
• Van 10.30 tot 12.00 uur.
Gratis proefrit. 
Opgeven voor vrijdag  
10 april.

DOET
Taart workshop 
Woensdag 22 april
Deze middag mag u zelf 
een prachtige taart maken. 

De basis is al klaar, u kunt 
decoreren. 
• Van 13.30 tot 15.30 uur.
Kosten: 7,50 euro  incl thee/
koffie (en uw eigen taart).
Opgeven voor donderdag 
16 april.

WEET
Een gesprek  
met inhoud
Zondag 1 maart 
Aan de hand van kaarten 
gaat de gespreksleider in 
gesprek over uiteenlopende 
thema’s.
Denk bijvoorbeeld aan 
vragen over vriendschap, 
geluk, liefde, maar ook over 
het Koningshuis.

In dit spel is er ruimte voor 
het delen van persoonlijke 
verhalen èn wetenschap- 
pelijke bevindingen en  
feiten.
Zo worden generaties ver-
bonden door middel van
gesprekken.
• Van 14.30-16.00 uur.
Kosten 4,50 euro incl thee/
koffie.

AMUSEERT
Gratis Gouden  
koffieconcert:
Gouden Broadway- 
klassiekers
Woensdag 12 februari
Twee broers die een per-
fecte muzikale eenheid vor-
men en met hun muziek op 
viool en piano al tiendui-
zenden toehoorders hebben 
weten te boeien. Fratres 
Corona gaf onder meer 
concerten in het Concert-
gebouw te Amsterdam en 
voor het Koninklijk Huis. 
• Tijd:
Koffie vanaf 10.00uur.
Concert van 10.30 tot  
11.30 uur.

Nieuw Vredeveld
• Rembrandtweg 428 • Meer weten? Bel 06-41 41 94 56. 

High Tea
Zaterdag 14 maart
Heerlijk samen proeven van 
hartige en zoete hapjes. 
• Van 12.00 tot 14.00 uur.
Kosten: 15,65 euro. 
U kunt zich tot maandag 
9 maart bij het restaurant 
opgeven.

DOET
Presentatie & Work-
shop zijde
Woensdag 22 april
Nadat zijde-specialiste 
Sarah Ruijter een presen-
tatie heeft gegeven over 
het ontstaan van zijde en 
zijde-producten mag ieder-
een zelf aan de slag met het 
bewerken van een zijden 
raamdecoratie. Handlet-
tering, druk- en stempel 

technieken kunnen toege-
past worden, iedereen gaat 
gegarandeerd met een mooi 
resultaat naar huis. 
• Van 14.00 tot 15.30 uur.
Kosten: 7,50 euro inclusief 
zijden raamdecoratie vier-
kant, verf en gebruik van 
andere materialen.
Maximaal aantal deel- 
nemers 10.
U kunt zich tot vrijdag 17 
april opgeven in het restau-
rant of 06-41 41 94 56.

WEET
Diapresentatie
Ontstaan Elsrijk
Woensdag 26 februari 
Van 15.00-16.00 uur.
• Gratis
U kunt zich opgeven tot  
22 februari

Gymnastiek
Elke maandagochtend van 
10.15 tot 11.00 uur.  
De Breiclub
Elke maandagmiddag van 
14.00 tot 15.30 uur.
Klaverjassen
Elke maandagmiddag van 
14.00 tot 15.30 uur.
Biljarten
Elke dinsdag-, woensdag-  
en vrijdagmiddag van 14.00 
tot 17.00 uur.
Koersballen
Elke dinsdagmiddag van 
14.00 tot 16.30 uur.

Bingo 
Elke eerste woensdagmid-
dag van de maand van 
14.00 tot 15.30 uur.
Gouden koffie-ochtend 
Elke vierde donderdag van 
de maand van 10.30 tot 11.30 
uur.
Teken & schilderclub
Elke donderdagochtend van 
10.00 tot 11.30 uur.  
Tai-Chi
Elke vrijdagochtend van 
10.45 tot 11.45 uur.

Bridge
Elke vrijdag behalve de 3e 
van de maand van 13.00 tot 
17.00 uur.
Verzamelaarsbeurs
De Verzamelaarsclub staat 
met diverse stands met di-
verse verzamelstukken in 
de zijzaal van Nieuw Vrede-
veld.  Elke tweede zaterdag 
van de maandag
13.00-16.00 uur
Rollator APK 
Iedere tweede woensdag 
van de maand om 10.00 
uur. Kosten: 2 euro (con-
tant).

Dit zijn de vaste activiteiten die we altijd organiseren
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’t Huis aan de Рoel
• Populierenlaan 21 • 

Meer informatie over activiteiten of lid worden kan via
Saskia Hulshof of Marjolijn Windt tel. 06-14 80 28 78

AMUSEERT
Winterse bingo met 
glaasje glühwein 
Woensdag 5 februari,  
4 maart

De bingoprijzen zijn win-
ters en feestelijk. Met als 
hoofdprijzen tegoedbonnen 
van winkels in de buurt. 
Er worden twee rondes ge-
speeld.
Van 14.00 uur tot 15.30 uur.
Kosten: 7,20 euro.

Gluren bij de Buren
Zondag 9 februari
Openen wij onze deuren 
voor Gluren bij de Buren. 
Het restaurant is ingericht 
als huiskamer waar u kan 
genieten van een concert 
van Annemieke Scheepstra 
en Ron Lionarons.
Aanvang: 14.14 uur.
Entree: gratis

Poffertjes
Woensdag 12 februari

De poffertjeskraam staat  
klaar in ons restaurant.

Vanaf 14.00 uur bent u van 
harte welkom. 
Entree: 2,50 euro pp inclu-
sief kopje koffie/thee

Gouden Koffie, gratis 
en gezellig
Woensdag 26 februari, 25 
maart, 22 april
Elke vierde woensdag van 
de maand.
Nieuw dit jaar is het maan-
delijkse koffiemoment op de 
woensdag.
Om uw buren beter te leren 
kennen.
Voor vragen over activi-
teiten kunt u terecht  bij 
Marjolijn, voor vragen over 
wonen bij Nancy en ook de 
wijkagent sluit aan.
Van 10.30 tot 11.30 uur.

Koek en Zopie met 100 
jaar Elf stedentocht
Woensdag 26 februari
Op het grote scherm ver-
tonen we de herinneringen 
aan die prachtige tocht. 
Niet alleen met de winnaars 
Reinier Paping, Evert van 
Bentum en Henk Angenent 

maar ook met beelden van 
een prachtig Friesland langs 
de elf steden. 
In de koek en zopie-kraam 
hebben we warme choco-
lademelk, glühwein en een 
koek.
Van 14.00 tot 15.30 uur.
Entree: 5,15 euro.

Mok erwtensoep met 
roggebrood en spek
Woensdag 11 maart

Kom de heerlijke erwten-
soep uit eigen keuken proe-
ven!
Van 14.00 tot 15.30 uur.
Kosten: 2,50 euro.

Licht klassiek concert
Zondag 15 maart
Laat u verrassen door een 
optreden van studenten van 
het Conservatorium.
Van 14.00 tot 15.00 uur.
Kosten: 5,15 euro inclusief 
kopje koffie/thee.

Zin in film:  
Intouchables
Woensdag 18 maart
Op veler verzoek vertonen 
we nogmaals Intouchables. 
Een razend populaire film 
(uit 2011) over Philippe, een 

vrijwel geheel verlamde 
aristocraat van middelbare 
leeftijd, en Driss, een jonge 
ex-delinquent uit de ban-
lieue van Parijs. Over geen 
medelijden hebben en een 
bijzondere vriendschap. 
Van 14.00 tot 16.00 uur.
Kosten: 5,15 euro inclusief 
kopje koffie/thee.

Bingo
Woensdag 1 april
De bingoprijzen zijn feeste-
lijk, met kans op hoofdprij-
zen zoals tegoedbonnen van 
winkels in de buurt. Er wor-
den twee rondes gespeeld.
Van 14.00 tot 15.30 uur.
Kosten: 7,20 euro.

DOET
Bloemschikken
Woensdag 26 februari, 25 
maart, 22 april
Gebruik uw fantasie en cre-
ativiteit tijdens het maken 
van een vers bloemstuk.
Van 14.00 tot 15.30 uur.
Kosten: 7,70 euro inclusief 
consumptie.
Graag tijdig reserveren:  
06-14 80 28 78.

BEWEEGT  
Rollator APK
Vrijdag 28 februari, 20 maart 
Tijd om uw rollator of rol-
stoel te laten controleren op 
remmen, de juiste hoogte 
en de staat van uw kabels? 
Kom dan naar onze rollator 
APK.
Van 11.00 tot 12.00 uur.
Kosten: 2,50 euro.

Duofiets – voor de 
wijk!
Voor iedereen die van fiet-
sen houdt maar dat niet 
meer zelfstandig kan.
Kom langs en maak een 
proefrit. Wij geven uitleg.
Een normale rit kost 2,50 
euro. 
Meer weten of reserveren:
tel. 06-14 80 28 78

Gymnastiek
Elke maandagochtend van 
10.15 tot 11.00 uur.  
De Breiclub
Elke maandagmiddag van 
14.00 tot 15.30 uur.
Klaverjassen
Elke maandagmiddag van 
14.00 tot 15.30 uur.
Biljarten
Elke dinsdag-, woensdag-  
en vrijdagmiddag van 14.00 
tot 17.00 uur.

Koersballen
Elke dinsdagmiddag van 
14.00 tot 16.30 uur.
Bingo 
Elke eerste woensdagmid-
dag van de maand van 
14.00 tot 15.30 uur.
Bloemschikken
Op woensdag 25 september 
en 23 oktober. Van 14.00 tot 
15.30 uur.
Gouden koffie-ochtend 
Elke vierde donderdag van 

de maand van 10.30 tot 11.30 
uur.
Teken & schilderclub
Elke donderdagochtend van 
10.00 tot 11.30 uur.  
Tai-Chi
Elke vrijdagochtend van 
10.45 tot 11.45 uur.
Bridge
Elke vrijdag behalve de 3e 
van de maand van 13.00 tot 
17.00 uur.

Dit zijn de vaste activiteiten die we altijd organiseren

2928



Nieuwe lente,   nieuw nestje

3130

Moeten is dwang en huilen is kindergezang. Luidt een oud gezegde.
Nee, mensen houden niet van moeten.
Maar toch: wie prettig oud wil worden of zijn MOET bewegen.
Helaas? Welnee, bekijk het net even anders en maak het leuk. 
TEKST JANTIEN ANDERIESEN

Bewegen:
Een beetje oudere van deze 
tijd, houdt de regie graag in 
eigen hand.
We willen niet worden be-
tutteld door anderen en we 
willen al helemaal niet af-
hankelijk zijn van derden. 
De kans om plezierig oud te 
worden of oud te zijn wordt 
vergroot als we blijven of 
gaan bewegen.
Waarom eigenlijk?
Door te bewegen blijven 
mensen lichamelijk en ook 
vaak in het koppie in con-
ditie. 
En dat betekent weer dat 
je langer zelfstandig blijft. 
Dat je jezelf kunt wassen en 
aankleden, boodschappen 

kunt doen, koken, je huis 
schoonhouden (hele goeie 
work out, trouwens) en je 
administratie kunt bijhou-
den.
Het zijn juist deze eenvou-
dige zaken, waar we meest-
al niet zo over nadenken, 
die de basis vormen voor 
een zelfstandig leven. 
En wie dat heeft, kan ook 
makkelijker contacten on-
derhouden met anderen en 
leuke dingen ondernemen. 
Hoeft niet, maar het kan 
wel.

Wat is veroudering
Onze conditie, balans, 
mobiliteit, loopvermogen 
en kracht gaan met het 
stijgen van de leeftijd ach-
teruit omdat de kwaliteit 
en kwantiteit van alle typen 
cellen (spier- en zenuwcel-
len, bindweefsel) afnemen. 
Hetgeen ook weer invloed 

heeft op de ademhaling en 
bloedsomloop.
Spiercellen
Na ons 50ste jaar neemt de 
massa van onze spiervezels 
af. De doorbloeding van de 
spieren wordt minder en de 
energievoorziening van de 
spieren wordt slechter. Ook 
de communicatie met het 
zenuwstelsel wordt minder 
waardoor de spiermassa 
afneemt. Kracht en balans 
nemen af.
Zenuwcellen
Het aantal zenuwcellen 
(neuronen) in onze herse-
nen en ruggenmerg neemt 
af. De communicatie tussen 
de neuronen wordt slechter. 
Hierdoor wordt onder meer 
het gevoel minder nauw-
keurig en neemt onze denk-
snelheid af.
Bind- en botweefsel
Er zijn minder botcellen 
waardoor de dichtheid van 
de botten achteruit gaat en 
de kwaliteit minder wordt. 
Onze botten worden dus 
minder sterk.
De kwaliteit van ons bind-

Meten is weten  
is belonen

Er zijn diverse apps voor de 
smartphone en ook  

horloges die bijhouden  
hoe actief je op een  
dag bent geweest.

Je kunt zelf je doelen 
instellen. Bijvoorbeeld 
10.000 stappen (bijna  
5 kilometer) per dag.  

Je staat er van versteld hoe 
veel stappen je alleen al  

zet in de supermarkt. 
Geeft een heel goed gevoel 

als je je dagelijkse doel 
hebt gehaald. Ook een  

manier om jezelf te  
belonen (en uit te dagen).

>

Het zit in de kleine dingen
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Gewone beweegtips
Opstaan
Ontwaken uit uw slaap kost tijd. 
Tien minuten eerder opstaan 
en dan beginnen met een paar 
rek- en strekoefeningen geven 
uw lichaam en geest de ruimte 
op wakker te worden.
U kunt natuurlijk ook naar de 
bakker lopen om vers brood te 
halen. Hoef je niet vroeger op 
en haal je ook meteen een frisse 
neus.
Tijd over?
Tien minuten over? Ga even 
wandelen of doe een paar oe-
feningen. Handig voor in de 
winter? Tien minuten binnen 
ijsberen.
Afspraak?
Altijd met de auto of het open-
baar vervoer naar een afspraak? 
Neem de fiets. Gaat dat niet 
meer? Stap een halte eerder 
uit of parkeer uw auto net een 
beetje verder weg.
Treden tellen
Woont u in een flat? Neem de 
trap in plaats van de lift. Neem 
ook alle tijd. Het schijnt dat 
rustig traplopen veel beter voor 

de conditie is dat de trap opvlie-
gen. Lukt het na één trap niet 
meer? Pak dan daarna de lift. 
Oefening baart kunst.
Lekker schoon
Stofzuigen, vegen, boenen, 
soppen en dweilen maken een 
mens hartstikke fit. Tien minu-
ten schoonmaken per dag, daar 
knapt u en uw huis van op.
Tuinfit
Nog zo’n fijne sportschool: de 
tuin. Beetje wieden, snoeien, 
vegen en harken en je hebt een 
complete work out. Vermijd 
langdurige en eenzijdige bewe-
gingen.
Heerlijke stoel
Ga minimaal een keer per uur de 
stoel uit en loop even, bijvoor-
beeld naar de keuken, naar het 
toilet, even iets schoonmaken, 
planten water geven. Opstaan 
uit de stoel stimuleert de been-
spieren. Voor doorzetters: train 
de benen dagelijks door 10 keer 
achtereen uit de stoel op te 
staan en weer te gaan zitten. ■

weefsel gaat ook achteruit. 
We worden minder lenig 
en we gaan slechter zien. 
De lens van de ogen bestaat 
ook uit bindweefsel.
Ademhaling en  
bloedsomloop
Het aantal longblaasjes in 
onze longen neemt af waar-
door we minder zuurstof 
opnemen.
Ons hart wordt met de 
jaren kleiner en moet daar-
door vaker slaan om het 
bloed rond te pompen. Het 
maximaal aantal keren dat 
een hart kan slaan per mi-
nuut neemt af.  Dit leidt tot 
verminderde ademhaling 
en bloedsomloop. Gevolg: 
een slechtere conditie en 
loopvermogen.

Maak het leuk
Oke, tot zover de achteruit-
gang.
Dit staat er tegenover: 
een goedgetrainde 80-ja-
rige produceert met gemak 

evenveel spierkracht als een 
ongetrainde 55-jarige en 
senioren die hun conditie 
goed onderhouden kunnen 
zich vergelijken met ‘zitten-
de’ mensen die 20 tot zelfs 
40 jaar jonger zijn. Haha!
Goed nieuws ook voor men-
sen die om welke reden ook 
zeer inactief zijn: een klein 
beetje beweging verricht al 
wonderen.
Allemaal wetenschappelijk 
onderzocht en wetenschap-
pelijk bewezen.
Klinkt goed, vinden we. 
Maar betekent dit dan ook 
dat we worden veroordeeld 
tot het fitnesscentrum? 
Het mag, maar het hoeft 
helemaal niet. 
Jezelf fit krijgen of houden 
kan op ongelooflijk veel ma-
nieren (binnen en buiten) 
en dat is dan ook meteen de 
leuke kant van de zaak.
Probeer bewegen onderdeel 
te laten zijn van je dage-
lijkse patroon. Dat werkt 
het beste. Verwacht niet 
meteen giga prestaties van 
jezelf. Hou het klein en be-
hapbaar. Beloon jezelf. Hou 
de voordelen voor ogen:
•  Beter humeur en meer 

energie
•  Beter voor de bloedcircu-

latie, ademhaling, spieren, 
gewrichten en botten

•   Betere weerstand

Kleine  
beweegtips

Niet iedereen is in staat 
om te wandelen, te 
fietsen, zwemmen of 
dansen. Ook ‘klein be-
wegen’ is winst.

•  Hulpmiddelen kunnen 
een prima steuntje in 
de rug zijn. Denk aan 
een wandelstok, rol-
lator of rolstoel. Ook 
dan beweeg je.

•  Zorg voor extra leunin-
gen in en om het huis, 
een traplift. Je vast-
houden aan een steun 
onder de douche is 
niet alleen veilig, maar 
je traint ook je spieren.

Kijk voor  meer tips in 
de rubriek Handig op 
blz. 34.

Beweegnorm
In Nederland hebben we een officiële beweegnorm. Deze is in 2017 herzien door de  

Gezondheidsraad. Voor ouderen is het advies: 150 minuten per week, verspreid over meer-
dere dagen, matig intensief bewegen. Bijvoorbeeld door te wandelen (niet slenteren), fietsen, 

golfen, zwemmen, de hond uit te laten of flink door te werken in het huis of in de tuin.

Het gaat erom 
dat je hartslag 
en lichaams-
temperatuur 
omhoog gaan 

en dat het 
iets moeilijker 
wordt om te 

praten. 

•

Het kost drie 
maanden om 

aan een  
verandering te 
wennen. Geef 
jezelf die tijd.



Groots en meeslepend is niet altijd nodig. 
Waardeer ook de kleine beweging.

Klaar voor de start? Af!

Meer 
weten?

2 Nooit rot weer
Zet deze mini fietstrainer 
voor uw bank of stoel.  
Zet uw voeten er op en ga 
een lekker rondje fietsen. 
Zet de mini trainer op 
tafel en u doet oefeningen 
voor de armen. Heel pret-
tig bij slecht weer of als 
u niet meer zo makkelijk 
buiten komt en toch wil 
bewegen. 

Kijk op
www.hulpmiddelenwijzer.nl

www.scouters.nl
ww.alleszelf.nl

3 Vingervlug
Wie de vingers en hand-
gewrichten graag soepel 
houdt, gaat geregeld  
trainen met een gel  
balletje. Het balletje is 
verkrijgbaar in 4 sterktes 
en er zit een boekje bij 
met diverse oefeningen.

4 De nek op z’n plek
Toch een beetje fitness 
maar dan wel lekker 
thuis. Deze katrol met 
handvatten bevestig je 
aan een deur. Je zet een 
kruk of stoel ervoor, gaat 
zitten en kan dan hele 
weldadige oefeningen 
doen voor nek en  
schouders

5  Mee met  
de fanfare

Zwaaien en/of draaien. 
Deze superlichte sport-
staaf (met antisliphand-
vat) vraagt weinig kracht 
en versterkt toch de 
spieren. Muziekje op en 
voor u het weet loopt u 
(in gedachte) mee met de 
fanfare.

6 Trippelen
Voor wie benen en  
voeten niet lang kan 
belasten maar wel van 
lopen houdt, overweeg de 
zogenoemde trippelstoel. 
Door het maken van korte 
stepbewegingen met de 
voeten trippelt u door het 
hele huis heen.

8  Pfff… 
even uitrusten

En na al dat bewegen is 
het ook even goed rusten. 
Dat kan bijvoorbeeld met 
een zitstok. Ook handig 
als u tijdens een wande-
ling even moet opladen.

1 In balans
Het woord balans wordt heel veel ge-
bruikt, maar in dit geval bedoelen we 
eigenlijk evenwicht. Letterlijk. Hoe 
beter uw evenwicht is, hoe kleiner de 
kans op vallen.
Met deze oefentol van kunststof (lek-
ker licht) kunt u uw evenwicht oefe-
nen en verbeteren. Ook goed wan-
neer u uw enkels wilt versterken.

7 Voetje omhoog
Moeizaam been of lastige 
voet? Met deze voetenhef-
fer komt u makkelijker uit 
de auto of uit uw bed. 
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Voor vervoer naar:

*  Winkelcentra

*  Vrijdagse markt op  
Stadsplein

*  Uitstapjes van hele 
en halve dagen naar 
musea, strand, leuke 
steden

Voordelen:

*   (Bijna) dagelijkse ritten

*  Halen en brengen op 
eigen adres

*  Begeleiding waar nodig

*  Ruimte voor rollators

De BoodschappenPlus-
Bus is een initiatief van 
het Ouderenfonds en 
wordt mogelijk gemaakt 
door Brentano Amstel-
veen. De Boodschap-
penPlusBus is er voor alle 
senioren in Amstelveen.

DE BOODSCHAPPEN PLUSBUS
Praktisch & plezierig

(werkdagen van 9.00 tot 13.00 uur)
0020-345 02 95   www.brentano.nl


