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van Brentano
Is een magazine boordevol  
informatie en inspiratie voor  
Amstelveense senioren. Het blad 
verschijnt 4 keer per jaar en is 
gratis. Veel leesplezier!

Stelt u geen prijs op Extra? Mail dat dan even naar 
j.anderiesen@brentano.nl

Omdat jij zo  
geweldig bent  
blijf ik nu op  

afstand

Omdat jij zo  
geweldig bent  
blijf ik nu op  

afstand
DEZE EXTRA IS EIND APRIL GEDRUKT.
DE MAATREGELEN OM VERSPREIDING  
VAN HET CORONA-VIRUS TEGEN TE GAAN 
KUNNEN INMIDDELS ZIJN -GEWIJZIGD.
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Sinds de corona-crisis is bijna niets 
meer wat het was. Ook bij Brentano. 

Familie en vrienden mogen de  
bewoners in onze huizen niet opzoe-
ken, de wijkverpleging heeft minder 

contact met cliënten thuis,  
activiteiten voor wijkbewoners gaan 

niet door, onze BoodschappenPlusBus 
rijdt niet. Toch wilden we wel een  
Extra maken. Want juist nu we zo  
veel mogelijk thuis moeten zijn,  
en de contacten beperkt blijven,  

is ons magazine wellicht een  
welkome afwisseling.

•
Het eerste deel van Extra staat  

in het teken van deze crisis. Zo vertelt 
onze bestuurder Lies Zuidema over 
wat corona betekent voor de zorg  

(in onze huizen en bij mensen thuis)  
en hebben we veel tips en weetjes  

verzameld waar u uw voordeel  
mee kunt doen.

•
In het tweede deel vindt u artikelen 
die u ook in ‘normale’ tijden van ons 

bent gewend. Zoals het interview, dit 
keer met Reina Wijngaare (oogarts in 

ruste) en de rubriek 8xHandig met  
allerlei hulpmiddelen om lekker te  

blijven tuinieren.

We wensen u sterkte  
maar ook veel leesplezier.
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‘Het is echt een uitzonderlijke situatie. We 
maken dit allemaal, ook ik, voor het eerst 
mee.
 Als vakmensen zijn we natuurlijk bekend 
met besmettelijke virussen, zoals de griep 
en noro, maar daarvan weten we hoe die 
infecties verlopen. Dan bijvoorbeeld beperk 
je het bezoek. Nu mag er niemand komen. 
Dit is voor bewoners heel lastig.
We betreuren de bewoners die aan het 
corona-virus zijn overleden. Gelukkig zijn 
er ook mensen weer beter geworden. 
‘Maar begrijp me goed, onze medewerkers 
weten heel goed wat ze moeten doen. Ook 
met mensen met dementie.’
Om vereenzaming van bewoners tegen te 
gaan, werken nu tal van medewerkers op 
een andere manier. De muziektherapeuten, 
activiteitenbegeleiders, medewerkers van 
de dagbesteding (voor mensen met demen-

tie) en bewegingsagogen richten 
zich nadrukkelijker op meer bewo-
ners. Op die manier blijft er reuring 
en gezelligheid in de huizen.
Lies: ‘Helemaal geen bezoek is voor 
onze bewoners heel naar. Daar zijn 
wij van doordrongen. We doen er 
alles aan om isolement te voorko-
men. 
‘Zo hebben we nu overal iPads en 
iPhones beschikbaar, waarmee we 
op grote schaal het beeldbellen 
kunnen faciliteren. Heel fijn ook 
dat onze Stichting Vrienden en 
veek mensen uit de wijk daaraan 
een bijdrage leveren.
Je ziet nu ook heel veel filmpjes 
van en met de kleinkinderen. 
Ontzettend leuk. 

Geen bezoek meer in de vier  
huizen van Brentano en ook niet  

in onze serviceflat de Seine,  
onze restaurants gesloten,  

minder contacten met cliënten  
in de wijkverpleging, geen  

diensten van de Boodschappen-
PlusBus, geen activiteiten  

voor wijkbewoners.  
Bestuurder Lies Zuidema  

vertelt over de dagelijkse  
praktijk in de Corona-crisis bij  

onze zorgorganisatie.
TEKST JANTIEN ANDERIESEN

En dan alle spontane initiatieven van fami-
lie, wijkbewoners en ondernemers. Het is 
fantastisch. Al die bloemen, taarten, teke-
ningen, verzorgingsgeschenkjes. Geweldig 
en zó belangrijk voor onze bewoners.’
Lies is trots op de medewerkers: ‘Er wordt 
super geconcentreerd gewerkt. Echt per-
fect. Maar we moeten heel zuinig op ze 
zijn. Ook zij hebben een gezin, ouders en 
grootouders. Ook daar zie je hoe heftig dit 
allemaal is. 
We geven veel aandacht aan iedereen die bij 
ons werkt. Aandacht voor elkaar is cruci-
aal. Dat gebeurt ook onderling in de teams.
We moeten alert blijven op hun vitaliteit en 
op hun geestelijke balans.
Ik adviseer daarom iedereen bij ons: luister 
goed naar je lichaam en geest. Ben je oke? 
Zit je iets dwars, maak je je ergens zorgen 
over of ben je bang? Praat erover en krop 
het niet op!’

Hoe gaat het nu met de mensen  
in de wijk?
‘De reden dat onze wijkverpleging het aan-
tal contacten per cliënt heeft beperkt, is 
omdat wij ook ruimte moeten hebben voor 
het verplegen van corona-patiënten thuis. 
Wel bellen onze medewerkers geregeld 
met onze cliënten en natuurlijk ook met 
de mantelzorgers van onze cliënten met 
dementie. Zo houden we de vinger aan de 
pols. 
Zeker ook voor mantelzorgers is deze tijd 
extra zwaar. Laten we deze mensen vooral 
niet vergeten. Hou vooral contact en doe 
daar waar het kan iets speciaals voor hen 
persoonlijk.  En laten zij, als ze daar be-
hoefte aan hebben, vooral ook gebruik 

‘De saamhorigheid      is ontzettend fijn’
Bestuurder Lies Zuidema:

maken van de ondersteuning die een orga-
nisatie als Mantelzorg & Meer biedt.
De mensen uit de wijk die in onze res-
taurants aten, bieden wij nu een maaltijd 
thuis. Dat geldt ook voor de huurders van 
onze serviceflat De Seine. Hier wordt ge-
lukkig veel gebruik van gemaakt.
En wie iemand zoekt die boodschappen 
voor hem of haar doet, kan contact opne-
men met onze mensen van de Boodschap-
penPlusBus.
Ook proberen we waar mogelijk een beetje 
reuring te brengen voor de mensen in de 
wijk. Denk dan aan muziek en gym buiten 
waaraan mensen op afstand naar kunnen 
luisteren en deelnemen.’

Wat is je grootste zorg?
‘Ik vermoed dat deze situatie nog wel tot 
juli duurt. Dat is lang. Het wordt een peri-
ode waarin onzekerheid en onrust wordt 
afgewisseld met relatieve rust. 
‘We moeten ervoor zorgen dat we vitaal 
blijven. Bij onszelf hier maar ook in de sa-
menleving. Dat die aandacht voor elkaar 
blijft. Het zijn altijd de kleine dingen die 
het doen.’

Wat betekent dit voor jou persoonlijk?
‘Ik heb het geluk dat ik niet bang ben. 
Daardoor kan ik nu veel aandacht geven in 
de organisatie. 
Nee, de kinderen en kleinkinderen zie ik 
nu niet, dat is heel lastig voor mij. Maar dat 
hoort nu bij het werk.
Wat ik ontzettend fijn vind is de saamho-
righeid in de samenleving èn de enorme 
waardering voor alle vitale beroepen, waar-
van de zorg er een is.’ 

Lies Zuidema is blij met alle spontane acties.



In tijden 
van Corona

Tips, 
weetjes &
puzzels

Videobellen
Nu we elkaar nauwelijks 
fysiek kunnen zien en 
spreken, is videobellen een 
prachtige vervanger om 
toch contact te houden.
We zetten de mogelijkhe-
den nog even op een rij.
Bellen met beeld kan via 
verschillende programma’s 
en apps. Ze werken allemaal 
via een internetverbinding. 
Buiten de kosten van die 
verbinding, betaal je niets 
voor het gebruik van de 
apps. 
Videobellen kan met de 
desktopcomputer, de lap-
top, smartphone en tablet. 
Videobellen kan met:
• Skype Dit programma 
werkt op alle apparaten en 
is standaard aanwezig op 
Windows 10. Wie Skype wil 
gebruiken, moet eenmalig 
een account aanmaken. 
Videobellen kan alleen 
met personen die ook een 
Skype-account hebben. 
Groepsgesprekken met 
maximaal 25 mensen zijn 
ook mogelijk.  
Het maakt niet uit welk ap-
paraat wordt gebruikt. Alle 
gesprekken tussen pc, tablet 

en smartphone onderling 
zijn mogelijk. 
• WhatsApp Met de popu-
lairste berichtenapp van 
dit moment kun je ook 
videobellen. Maar dan al-
leen tussen smartphones. 
Videobellen is mogelijk met 
andere WhatsApp-gebrui-
kers die zijn opgenomen 
in de contactenlijst op je 
smartphone. De pc-versie 
van WhatsApp ondersteunt 
videobellen niet.   
• Duo Dit is een videobelapp 
van Google en richt  zich 
uitsluitend op videobellen. 
Dat maakt het gebruik heel 
eenvoudig. Mensen uit de 

contactenlijst op je smart-
phone die ook Duo hebben 
geïnstalleerd, zijn zichtbaar 
in de app. Tik op de persoon 
die je wilt spreken en je 
bent klaar. 
• Messenger van Facebook 
werkt op alle apparaten. 
Voor tablets en smartpho-
nes is er een app, voor de 
pc een webversie. Messen-
ger werkt alleen als je een 
Facebook-account hebt en 
je kunt alleen contact leg-
gen met bekenden die ook 
Facebook gebruiken en 
Facebookvriend zijn.
• Google Hangouts Google 
Hangouts lijkt in veel op 

CONTACT
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Doe dingen  
waarvan je 
gaat zingen
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Overzicht
In deze tabel staan de belangrijkste kenmerken van de apps/programma’s voor videobellen.

Goed om te weten: Bij het Ouderenfonds kun je leren hoe je moet videobellen 
www.ouderenfonds.nl (BRON SENIORWEB)

Groepsbellen

Account nodig

Telefoonnr. nodig

Pc/laptop

Tablet 

Smartphone

Skype Whatsapp DUO Messenger Hangouts Facetime

Kaartje sturen
We doen het al massaal, 
maar het ook volhouden is 
belangrijk.Stuur iemand 
geregeld een kaartje.Door 
je voorraad heen? Maak zelf 
een kaartje. Kijk  
bijvoorbeeld eens op  
Hallmark.nl of op Greetz.nl. 
Je kunt natuurlijk ook met 
papier, potlood, penseel of 
pen een eigen werkje maken.

Je eigen journaal
Whatsapp-fan? Maak een 
groepje en bespreek de dag. 
Hoe die was, wat je opviel, 
wat leuk was en wat niet. Je 
kunt ook samen het nieuws 
bespreken. Is een groep 
te veel? App dan met z’n 
tweeën.

Brieven schrijven
Voor iedereen die van 
schrijven houdt. 
Maak er een speciaal uurtje 
van. Er zijn onderwerpen 
zat. Misschien leuk om te 
sturen naar de kinderen 
en kleinkinderen, een ver 
familielid of de buurvrouw 
om de hoek. En…vergeet de 
humor niet.
Het Ouderenfonds heeft al 
geruime tijd Schrijfmaatje. 
Nu ook leuk als u eens met 
vreemden wil corresponde-
ren. https://www.ouderen-
fonds.nl/schrijfmaatje

Gewoon bellen
En dan is er natuurlijk het 
klassieke telefoontje. Niks 
mis mee. Om ook dat con-

tact een beetje levendig te 
houden, is het misschien 
een idee om wat gespreks-
stof te plannen. De ene keer 
praat je over vroeger, de 
volgende keer over vandaag. 
Over de kleine dingen die je 
zijn opgevallen die dag, over 
Heimwee-tv of andere pro-
gramma’s, de tuin, de plan-
ten op het balkon, de beste 
voetbalwedstrijd ooit. Er is 
meer te bespreken dan je 
denkt. Behoefte om even uw 
hart te luchten, maar niet bij 
een bekende? Er zijn tal van 
telefoonlijnen die u nu kunt 
bellen, waaronder de Zilver-
lijn van het Ouderenfonds 
en KPN 088-344 2000 htt-
ps://www.ouderenfonds.nl/
aanmeldenzilverlijn

WhatsApp, maar is nog on-
bekend. Google Hangouts 
werkt met een Google-
account. Voor tablets en 
smartphones is er een app 

en voor de computer is er 
een webversie. Groepsge-
sprekken tot maximaal tien 
personen zijn mogelijk.

• FaceTime is een video-
dbelapp voor de iPhone, 
iPad en Mac. Je kunt ermee 
bellen naar andere Apple-
gebruikers. 

Spelletjes
Een potje Rummikub met 
je familie of vrienden is er 
voorlopig niet bij. Gelukkig 
zijn veel traditionele spel-
len ook online met elkaar 
te spelen. Via de computer 
of je smartphone.Een paar 
suggesties (allen beschik-
baar voor Adroid en IOS.
• Pictionary De app Draw 
Something heeft veel weg 
van het bekende Pictionary. 
Eén speler tekent op zijn 
smartphone en de anderen 
in het spel raden wat het is. 
Gratis.
• Risk Verover zoveel moge-
lijk gebieden en strijd voor 
wereldheerschappij met 
Risk! Met de app op je tele-
foon speel je tegen vrienden 
of onbekenden. Het spel is 

gratis, maar om alle moge-
lijkheden te gebruiken, be-
taal je een kleine bijdrage. 
• Monopoly Ook dit spel 
kan online worden gespeeld 
met vrienden en familie. 
Deze app kost 4,49 euro, 
maar daar krijg je wel een 
volwaardig spel voor terug. 
Let op: het spel is in het 
Engels.
• Bridge Met de app Fun 
Bridge kun je bridgen met 
vrienden. Richt een eigen 
team op en speel wereldwijd 
tegen andere teams. Het is 
ook mogelijk om het spel 
met z’n tweeën te spelen 
en samen te oefenen. Kun 
je nog niet bridgen? Met 
dit spel leer je het aan de 
hand van leuke oefeningen. 
Gratis.

• Rummikub Nodig je vrien-
den en familieleden uit om 
Rummikub tegen elkaar te 
spelen! Met deze app voor 
de smartphone maak je 
gemakkelijk en gratis een 
privéspel aan. Gratis.
• Scrabble Dit spel speel je 
met de app Wordfeud op je 
smartphone, tegen vrien-
den en familie.  Maak en 
Ieg woorden op het digitale 
bord en verdien punten 
voor je creativiteit. Gratis.
(BRONNEN: PLUSONLINE,  
SENIORWEB, BETEROUD)

Muziek en musea
Genieten van kunst en cul-
tuur? Het kan. Vanuit huis.
Voor liefhebbers van klas-
sieke muziek heeft het 
Concertgebouw een selectie 
concerten beschikbaar met 
vertolkingen van onder an-
deren Tsjaikovski, Mozart 
en Bach.
Grote operahuizen, zoals 

het Metropolitan Opera 
House en het Wiener 
Staatsoper bieden ook gra-
tis toegang tot hun beeldar-
chieven.
Diva dichtbij verzorgt nor-
maal gesproken intieme 
zangoptredens voor vol-
wassenen en ouderen die 
door langdurige ziekte of 
beperking niet meer zelf 
naar het theater kunnen. 
Nu het moeilijk is om dat 
te realiseren, delen zij via 
hun eigen youtube-kanaal, 
optredens van de verschil-
lende diva’s. 
• MUSEA Ook kan je vanuit 
huis musea bezoeken en 
zelfs vanuit de stoel actief 

mee doen. We geven twee 
voorbeelden. 
Het Groninger Museum no-
digt je uit om mee te doen 
met leuke doe-opdrachten 
die je zelf kunt uitvoeren. 
Elke week plaatst het mu-
seum een nieuwe creatieve 
missie, om je met verf, pa-
pier, textiel, camera en/of 
andere materialen mee uit 
te leven. 
Het Van Gogh Museum 
biedt verschillende moge-
lijkheden om online met 
de collectie aan de slag te 
gaan. Van kleurplaten tot 
schoollessen tot online 
de collectie bekijken, het 
aanbod is heel divers. Kijk 
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op de sites voor meer infor-
matie.
• THEATER Het Prins Bern-
hard Cultuurfonds houdt 
een wekelijks vernieuwde 
lijst bij met cultuurtips voor 
thuis en online initiatieven 
van organisaties en makers.

Boeken en  
tijdschriften
Voor iedereen die van lezen 
houdt, is dit best een fijne 
periode. Maar misschien is 
het nu ook een moment om 
het te gaan proberen.
Maak gebruik van de online 
bibliotheek. Daar kun je niet 
alleen leesboeken maar ook 
luisterboeken lenen. Een 
paar favoriete titels van dit 
moment zijn: Vallen is als 
vliegen (Manon Uphof), De 
stilte van de stad (Eva Garcia 
Saens de Urturi), Abdelhak 
Nouri (Khalid Kasem) en  
De pest (Albert Camus).
Tijdschriften zijn ook fijn. 
Deel ze met elkaar als dat 
kan, of stuur een blad gratis 
naar iemand toe (online). 

Film
Samen naar een filmpje 
kijken kan niet? Wel met de 
app Netflixparty. Daarmee 
kun je tegelijkertijd op ver-
schillende plekken dezelfde 
film of serie kijken daarover 

met elkaar chatten.
Het afgelaste Movies That 
Matter Festival stelt een 
aantal films online be-
schikbaar tegen een kleine 
vergoeding en op de site van 
het documentaire festival 
IDFA zijn zo’n 500 binnen- 
en buitenlandse documen-
taires gratis te bekijken.

De grond,  
bak of vaas in
Gezelligheid, daar zijn wij 
Nederlanders heer en mees-
ter in. En juist nu is het 
zo belangrijk. Het huis is 
ongetwijfeld al gepoetst, de 
ramen gelapt en dan is het 
tijd voor bloemen.Heerlijk 
al die kleur en geur in huis.
Echte mei/juni-bloeiers in 
de vaas zijn onder meer iris-
sen, lelies, goudsbloem en 
natuurlijk de pioenroos. 
Zet ze eens in kleine vaas-
jes. Dan kan je er op meer 
plekken van genieten. Maak 
ze kort of hou ze juist lang, 
leg bloemen op een schaal. 
Leuk om het eens anders te 
doen. Ook in de tuin of op 
het balkon kan nu de vlag 
uit. Zet zomerbollen in de 
grond of in de pot, koop vi-

ooltjes, vergeet-me-nieten, 
vlijtige liesjes en geraniums. 
En wat te denken van krui-
den. Vraag het tuincentrum 
in de buurt of ze bezorgen 
aan huis. Sommige tuincen-
tra maken ook bakken op.

Rust, regelmaat 
maar geen sleur
Ze zijn goed voor ons: Rust 
en regelmaat en daar hoort 
die derde R, van reinheid, 
ook bij. Maar pas in deze 
tijd wel op voor sleur, want 
iets onverwachts zal zich 
niet snel voordoen. Door-
breek dus zo nu en dan je 
patroon. Dat hoeft niet 
groots en meeslepend. Ook 
in kleine dingen kun je je 
zelf uitdagen. Bijvoorbeeld: 
Geef dat waarvan je denkt 
dat je het niets vindt, toch 
een kans. Kijk wèl eens 
naar dat tv-programma 
waarvan je altijd roept dat 
het niks is (zonder er echt 
naar gekeken te hebben). 
Ga toch eens proberen een 
boek te lezen. Probeer ook 
eens een ander genre. Maak 
een nieuw recept, loop een 
andere route. Wie weet wat 
je allemaal ontdekt.

Lief en Leedstraten
Inwoners van Amstelveen 
kunnen voor hun straat 
of flat bij de gemeente een 
Lief en Leedpotje met € 
150,- aanvragen. Dit geld is 
bedoeld om iets aardigs voor 
elkaar te doen en de een-
zaamheid te verminderen.
Uw straat aanmelden, kan 
per e-mail:  
liefenleed@amstelveen.nl.

1  Elleboog buigen  
en strekken
Strek de elleboog en buig m 
daarna naar je toe. Links en 
rechts, 10 keer per arm her-
halen. 

2  Knie strekken
Strek de knie en trek hierbij 
de tenen naar je toe. Houd 
deze positie 10 tellen vast en 
zet de voet rustig terug op 
de grond. Herhaal deze be-

weging om en om met beide 
benen.

3  Appels plukken
Beweeg beide armen rustig 
voorwaarts omhoog. Probeer 

We kunnen niet op tegen Olga Commandeur en via Youtube zijn heel veel instructie-
filmpjes te vinden met oefeningen. Maar speciaal voor mensen die aan de stoel zijn 

gekluisterd, geven we een paar oefeningen. Voor alle oefeningen moet u goed rechtop 
en achter in de stoel zitten en de oefeningen tien keer herhalen. Mooi resultaat wordt 

bereikt als je deze serie oefeningen drie keer per dag doet.

BEWEGEN

Boodschappen
Bent u op zoek naar iemand 
die boodschappen voor u 
doet? Belt u dan van maan-
dag t/m vrijdag tussen  
09.00-13.00 uur naar de 
BoodschappenPlusBus,  
020-34 50 295 en spreek uw 
bericht in. 

Contact
Wilt u met iemand bellen 
voor een praatje? Daar kun-
nen wij een vrijwilliger voor 
regelen. 
Belt u dan met Stefanie 
06-41 41 94 56 (omgeving 
Nieuw Vredeveld en Klaasje 
Zevenster) maandag t/m 
vrijdag tussen 9.00-10.00 en 
11.00-12.00 uur 
of Marjolijn/Saskia  
06-14 80 28 78 (omgeving  
’t Huis aan de Poel) 
of Annemieke Biemond 
06-49494854 (omgeving 

Door het vermaledijde Corona-virus gaan veel activiteiten van Brentano  
voor onze wijkbewoners niet door. En dat spijt ons.Gelukkig zijn er een paar  

diensten die wij u (veilig) kunnen aanbieden.

Belmonte) van maandag t/m 
donderdag tussen 10.00 en 
13.00 uur. 
U kunt bij hen ook terecht 
met andere vragen. 

Buitengymles 
vanaf uw balkon 
Vanuit onze locaties Nieuw 
Vredeveld/Zonnestein en  
’t Huis aan de Poel organise-
ren we buitengym. 
De les wordt vanuit de tuinen 
gegeven, terwijl u op het 
balkon mee kunt doen.
Dat is leuk en nuttig, want 
we moeten allemaal zo veel 
mogelijk blijven bewegen.
• Iedere dinsdag is er buiten-
gym bij ’t Huis aan de Poel
Om 10.30 uur vanaf de  
tuin van de Keizer  
Karelflat
Om 11.00 uur vanaf het ter-
ras van ’t Huis aan de Poel
Om 11.30 uur aan de kant 

van de parkeerplaats van  
’t Huis aan de Poel
En om 12.00 uur aan de  
Keizer Karelweg
Op vrijdag wordt de begin-
nerscursus Tai Chi gegeven.
• Iedere woensdag is de bui-
tengym bij Nieuw Vredeveld
Om 11.00 uur aan de  
tuinzijde
Om 11.30 uur aan de  
Rembrandtweg
En om 12.00 bij Zonnestein

DIT DOEN WE VOOR DE WIJK
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Tal van organisaties bieden 
de inwoners van Amstelveen 
in deze tijd extra ondersteu-
ning.

• Vrijwilligerscentrale –  
Amstelveenvoorelkaar
Op de website van Amstel-
veenvoorelkaar verzamelt 
Amstelveenvoorelkaar alle 
vraag en aanbod van (vrij-
willige) coronahulp in Am-
stelveen op één plek. U kunt 
hier hulp vragen en hulp 
bieden. Heeft u hulp nodig 
van een vrijwilliger of wilt 
u uw hulp aanbieden? Ga 
dan naar www.Amstel-
veenvoorelkaar.nl. Of neem 
contact op via: tel. 020-
7600054 (maandag tot en 
met vrijdag, 9.00-12.00 uur) 
Mail: info@amstelveen-
voorelkaar.nl

• Rode Kruis Hulplijn
De Rode Kruis Hulplijn 
biedt een luisterend oor, 
geeft advies of extra hulp 
bijvoorbeeld omdat u in 
quarantaine of thuisisolatie 
zit.Bel: 070-44 55 888. Dit 
nummer is van maandag 
t/m zondag bereikbaar tus-
sen 9.00-21.00 uur.

• Ready2helpers
Ready2Help is een netwerk 
van burgerhulpverleners 
van het Rode Kruis. In heel 
Nederland komen zij in ac-
tie om de meeste kwetsbare 
mensen te informeren hoe 
zij zich kunnen bescher-
men tegen het coronavirus. 
Wilt u ook helpen? Meer 
informatie op: https://
www.rodekruis.nl/hulp-in-
nederland/ready2help/

• Participe
De wijkcentra van Participe 
zijn gesloten maar de or-
ganisatie is wel bereikbaar 
voor telefonisch hulpvra-
gen. Maatschappelijk wer-
kers, ouderenadviseurs en 
wijkcoaches zijn bereikbaar 
voor mensen die een steun-
tje in de rug nodig hebben 
of over hun zorgen willen 
praten. Participe neemt ac-
tief contact op met kwets-
bare inwoners. Voor wie 
hulp wil bieden bel: 020-
5430440 (alle dagen tussen 
08.30 en 17.00 uur)
Mail: team.amstelveen@
participe.nu  

ONDERSTEUNING IN AMSTELVEEN

vervolgens een denkbeeldige 
appel te plukken door de ar-
men afwisselend uit te strek-
ken naar het plafond.

4  Stappen op de plaats
Maak stappen op de plaats. 
Til afwisselend de linker- en 
rechtervoet van de vloer. 

5  Armen zijwaarts heffen
Breng de armen in een rechte 
lijn vanuit het lichaam zij-
waarts omhoog tot zover 
mogelijk is. Houd dit een 
paar tellen vast. Beweeg de 
armen weer terug langs het 

lichaam. Wissel van arm en 
herhaal deze beweging.

6  Benen scharen
Til de benen gestrekt iets op 
en maak nu een scharende 
beweging door de benen om 
en om te kruisen.

7  Draaien van de rug
Kruis de armen voor de borst. 
Probeer nu rustig van links 
naar rechts te draaien. Kijk 
over de schouder mee.

8  Elleboog-knie
Probeer de linker elleboog en 

de rechter knie naar elkaar 
toe te bewegen. Beweeg 
vervolgens weer terug naar 
de beginpositie. Probeer ver-
volgens de rechter elleboog 
en de linker knie naar elkaar 
toe te bewegen en beweeg 
vervolgens weer terug naar 
de beginpositie. 

9  Roeien 
Strek de armen recht voor 
je uit. Trek ze weer naar de 
borst, met de ellebogen in de 
zij. Herhaal. 
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Geen bericht
Het zijn barre tijden. Om reden van 
Covid-19 en bovenal ieders veiligheid, 
kon het Amstelveense Alzheimer Café 
geen doorgang vinden. 
Als niets meer heilig is, moeten zelfs 
instituten er tijdelijk aan geloven. 
Om toch ‘onder de mensen’ te zijn, 
openden we digitaal een forum. 
Zevenhonderdvijftig bezoekers.  
Onderwerp: corona en dementie. 
Op het forum meldde zich meneer 
Rood. 
Hij had de volgende boodschap: 
‘Ik woon hier met mijn vrouw Mina. 
Over twee weken zou de burgemees-
ter komen. Dan zijn we zestig jaar 
getrouwd. Maar het stadhuis heeft al 
gebeld. De burgemeester komt niet. 
Nou ja, dat is natuurlijk begrijpelijk. 
Kinderen hebben we niet. Er zal nie-
mand komen proosten. Ook niet voor 
de ramen. Nou ja, we hebben elkaar 
nog. 
Ik kan beter zeggen: we hadden elkaar 
nog. Want sinds Mina dement geraakt 
is, ben ik haar kwijt. Dat is te zeggen: 
ik ben niet meer haar man maar haar 
verzorger. 
Nu zegt de minister-president dat we 
binnen moeten blijven. Ook al een heel 
redelijk verhaal. Mina moet nu niet 
naar buiten. Ze heeft een zwakke ge-
zondheid. Dan is het einde verhaal. 
Maar Mina wil wel naar buiten. Steeds. 
Ik praat als Brugman, maar mijn bood-
schap komt maar niet binnen. 

Van de week, nadat we voor de 87ste 
keer hadden staan soebatten voor de 
deur, ben ik heel kwaad geworden en 
heb ik haar stevig vastgepakt. Daarvan 
heb ik nu reuze spijt. Mina moest hui-
len. Ik heb de sleutel verstopt en ge-
zegd dat zolang we de sleutel kwijt zijn, 
we niet naar buiten kunnen. 
Die lezing lijkt Mina te geloven. Als 
ze nu op de wc zit bel ik heel gauw die 
lieve mevrouw van drie huizen ver-
derop. Dan open ik vlug de deur en die 
buurvrouw brengt dan gauw de bood-
schappen. 
Mina lijkt zich niet te realiseren hoe 
die boodschappen in huis zijn geko-
men. Dat is enerzijds fijn, maar ander-
zijds vind ik het ook zielig. Wat is ze 
ver afgedwaald, denk ik dan.’ 
Ik besloot meneer Rood te bedanken 
voor zijn openhartigheid en sprak 
het vermoeden uit dat velen met ge-
lijksoortige dilemma’s worstelen. Het 
voelde armoedig. 
Ik wenste meneer Rood en zijn vrouw 
verder succes en noemde de namen van 
instanties die hen misschien behulp-
zaam konden zijn. Ook benadrukte ik, 
dat hij zich altijd weer op het forum 
kon melden. Dat heeft hij tot nog toe 
niet gedaan. ‘Geen bericht, goed be-
richt’, lijkt me in dezen een te makke-
lijke interpretatie. 
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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. 
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1  Maak deze puzzel af door de letters 
met de juiste cijfers te combineren

3  Fruitzoeker
In deze puzzel zitten 17 fruitnamen verborgen.  
U moet ze in alle richtingen zoeken. Van de  
overgebleven letters kunt u 2 woorden maken.

2  Zoek 
12 keukenspullen
in dit plaatje

De oplossingen van deze puzzels vindt u op bladzijde 25.
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5  Welke 2 poppetjes zijn hetzelfde?
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7 1

4  Verbind  
nummer  
1 tot en met 10  
met elkaar

7  Zoek de 9 verschillen

6  Welke vorm bal is het meest  
te vinden in deze afbeelding? 



Zo gewoon mogelijk
Tips &

weetjes 

LEUK VOOR THUIS
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1  Het gewone leven
Denk goed na over welke 
informatie gedeeld wordt, 
bijvoorbeeld welke tv-
programma’s de huiskamer 
binnenkomen of welke ge-
sprekken gevoerd worden in 
het bijzijn van mensen met 
dementie. Draag er zo veel 
mogelijk aan bij dat het ge-
wone leven blijft doorgaan 
en zorg voor voldoende ont-
spanning, beweging en fris-
se lucht. Uit je eigen zorgen 
niet te veel in het bijzijn van 
mensen met dementie.
2  Sluit aan

Uiteraard heeft iedereen 
zijn eigen manier van reage-
ren. De een wil alles weten, 
de ander sluit zich liever 
een beetje af. Dit geldt ook 
voor mensen met dementie. 
Sommigen zullen misschien 
niet zo’n belang meer hech-
ten aan het nieuws in de 
wereld, anderen willen juist 
goed op de hoogte gehou-
den worden.
Sluit aan bij hoe iemand 
altijd al met problemen is 
omgegaan. Geef goede en 
op het bevattingsvermogen 
aangepaste informatie over 
wat er aan de hand is.
3  Alternatief contact

Contact met anderen is es-
sentieel voor het handhaven 
van een goede mentale ge-

Wat zijn de consequen-
ties van deze crisis voor 
mensen met dementie?
Ook zij volgen, net als 
iedereen, het nieuws en 
dit kan ook bij hen gevoe-
lens van angst oproepen. 
Een extra risico is dat een 
onbehaaglijk gevoel blijft 
hangen, maar de feiten die 
hier aanleiding voor zijn, 
vergeten worden. Mensen 
met een al wat gevorderde 
dementie nemen het nieuws 
misschien helemaal niet tot 
zich, maar nemen gevoelens 
van onbehagen wel snel 
over van hun dierbaren of 
van professionals.

Ik denk     aan jou!xxx

• Memobord
Voor mijn man heb ik een 
memobord gemaakt met 
foto’s van onze kinderen, 
kleinkinderen, ouders, broers 
en zussen. De namen schreef 
ik op de foto’s. 
Mijn man plakte de foto’s op 
het bord. Als er visite komt, is 
het bord vaak onderwerp van 
gesprek.

• Afstandsbediening
Mijn moeder kan niet goed 
meer overweg met de af-

standsbediening van de tv. 
Ze wist zich geen raad met al 
die knopjes.
We hebben een ballon over 
de afstandsbediening gedaan 
en alleen de knopjes die ze 
gebruikt open geknipt.

• Puzzelen
De sudoku-puzzel in de 
krant werd voor mijn man 
te moeilijk, maar een boekje 
met eenvoudiger sudoku’s 
weigerde hij. 
Ik heb de simpeler sudoku’s 

uit het boekje gehaald en op 
de plek in de krant geplakt 
waar normaal gesproken de 
sudoku’s staan. Het werkt. 

• Maaltijd
Mijn man weet het gebruik 
van lepel, vork en mes niet 
meer. Zo probeert hij soep te 
eten met een mes. Nu dek ik 
de tafel niet meer met al het 
bestek, maar geef bijvoor-
beeld alleen een lepel bij de 
soep.

zondheid, voor ieder mens 
en dus ook voor mensen 
met dementie. In deze pe-
riode liggen gevoelens van 
isolement, verveling en 
somberheid op de loer.
Zorg voor voldoende alter-
natieve contacten en bezig-
heden, zoals Skype-contact, 
telefoontjes en kaartjes. 
Laat mensen actief weten 
dat ze niet worden vergeten 
worden.
4  Steun degenen die  
zorgen
Mantelzorgers die voor ie-
mand met dementie zorgen, 
staan normaal gesproken 
al voor een zware opgave 
en zullen verder geïsoleerd 
raken. Dat zal hun taak nog 
zwaarder maken. 
De professionele zorg voor 
mensen met dementie is 
normaal gesproken al com-
plex en vraagt om grote toe-
wijding en expertise.
Steun elkaar, spreek expli-
ciet waardering uit voor 
iedereen die bijdraagt aan 
de continuïteit van zorg 
voor mensen met dementie. 
Help hen zich te uiten, te 
ontspannen en goede moed 
te houden, bied hulp en 
steun waar nodig. Stel niet 
te hoge eisen aan elkaar, 
toon begrip als taken blij-
ven liggen. (BRON BETEROUD)

Dementie en 
contact op afstand
Eigenlijk kan je iemand 
met dementie, iemand van 
wie het brein hapert, niet 
uitleggen wat er op dit mo-
ment gaande is.
Het bovenbrein, of denken-
de brein, is bij dementie het 
eerste dat beschadigd raakt. 
Hierdoor kunnen woorden 
niet meer begrepen en ver-
banden niet meer gelegd.
Zinnen als: ‘Als het straks 
voorbij is, komen we weer 
langs’en ‘Ik wil wel maar ik 
mag niet langskomen’ zul-
len meestal niet werken. 
Tot verdriet van iedereen.
Probeer het anders.
Als je iemand door de te-
lefoon spreekt, laat dan 
je stem een beetje lachen. 

Collega-mantelzorgers doen suggesties voor wat leuke activiteiten  
thuis die ook nog eens nuttig zijn. 

Deze periode is voor iedereen anders en vaak ook zwaarder.  
Mensen met dementie en hun naasten (vaak ook de mantelzorgers) zijn 

hierop geen uitzondering. Het is heel pittig. Een paar adviezen.

De ander voelt dan dat het 
goed is.
Gebruik korte geruststel-
lende zinnen als: ‘Ik denk 
aan je’ of ‘Het is goed’.
Ga je beeldbellen? Gebruik 
non verbale krachten (glim-
lach, stralende ogen, lief 
kijken). De ander neemt dat 
meestal dan over omdat dat 
deel van het brein nog wel 
werkt.

Steun
‘Let ook op jezelf hè.’ Ja, 
mantelzorgers weten dat, 
maar het doen is een ander 
verhaal. Immers, ook hun 
zorg gaat altijd maar door.
Kent u iemand die thuis 
zorgt voor iemand met de-
mentie? Wees extra attent. 
Zet een bloemetje voor de 

Corona & Dementie deur, doe een kaartje in de 
bus of haal een paar bood-
schappen. Bak wat lekkers. 
Het is vast welkom. 
Online contact is natuurlijk 
ook mogelijk, net zoals bel-
len.  
Ben je mantelzorger en 
wil je even je hart luchten? 
Neem dan contact op met 
Mantelzorg & Meer, 020- 
51 27 250 of mail info@
mantelzorgenmeer.nl
De site van Alzheimer Ne-
derland biedt veel informa-
tie en tips.
https://www.alzheimer-
nederland.nl/corona#rol1
Ook is er de AlzheimerTele-
foon. Deze is dagelijks van 
9.00 tot 23.00 uur gratis 
bereikbaar op 0800-5088. 

(BRON KENNISPLEIN ZORG VOOR BETER GOUDMANTEL INSPIRATIEGIDS VOOR MANTELZORGERS DOOR  
(OUD)MANTELZORGERS. HTTPS.ZORGVOORBETER.NL/NIEUWS/TIPS-VOOR-MANTELZORGERS-INSPIRATIEGIDS)
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Mooie glimlach, vrolijke ogen, gekleed in 
fris lichtblauwe sportkleding, stevige gym-
pen en guitige sokken. Maar Rinia Wijn-
gaarde is naar eigen zeggen ‘dwars moe’. 
Die indruk wekt ze niet.
In rap tempo worden twee keer ‘werkman-
nen’ ontvangen, want ze heeft lekkage. ‘En 
daar hou ik helemaal niet van. Geen schim-
mel in mijn huis.’
In nog rapper tempo neemt ze de samenle-
ving met me door. Die in Nederland èn die 
in Suriname. Van nu en vroeger. 
Hoezo moe? ‘Ja, echt. Ik kan de ene poot 
niet voor de andere zetten. Heb het week-
end te veel gedaan en ik moet leren mijn 
energie beter te verdelen.’
We maken kennis. Rinia Wijngaarde is 86 
jaar, is geboren en getogen (tot haar 19de 
jaar) in Suriname, heeft altijd als oogarts 
gewerkt in Rotterdam (met enkele uitstap-
jes) en woont sinds twee jaar in Amstelveen 
(Klaasje Zevenster). Ze kreeg wat lichame-
lijke ongemakken en de familie woont hier 
in de buurt. Dat is beter.

Maar als we even niet uitkijken, gaat het 
vooral over de Nederlandse en Surinaamse 
samenleving. Van toen en nu. Of ik me 
eigenlijk wel realiseer dat ook Suriname 
gebukt ging onder de Tweede Wereldoor-
log. Onder meer vanwege de bauxiet die 
naar de Verenigde Staten getransporteerd 
moest worden om er daar aluminium van 
te maken. En dat de Duitsers dat echt niet 
zo maar lieten gebeuren. 
Of ik wel weet dat Surinamers zich laat 
bewust werden van hun eigen rijkdom en 
dat het land nu is leeggeplunderd door 
Bouterse en kornuiten. 
Rinia is in politiek opzicht een beetje ver-
drietig. Ook over Nederland. ‘Laten we 
gewoon accepteren dat we in een gekleurde 
maatschappij leven. Laten we stoppen met 
al die aannames en met dat veroordelen. 
Verruim het gezichtsveld en accepteer tra-
dities die hout snijden, ongeacht afkomst.
Geloof me: goed onderwijs, goede medische 
voorzieningen en een goed huishoudboek-
je. Dan komt het wel voor elkaar. En na-

Ze sport twee keer per week, doet dagelijks haar puzzel uit de krant, 
houdt van klassieke muziek en documentaires en gaat graag  

(met kinderen) naar musea. Rinia Wijngaarde, oogarts in ruste,  
is tevreden met haar leven. Ook kijkt ze met veel plezier terug op  

haar werkzame bestaan waarover ze graag vertelt.  
‘Het was een geweldige tijd met heel veel mogelijkheden.’

TEKST JANTIEN ANDERIESEN BEELD ANKO STOFFELS

‘Ik ben afhankelijker, maar 
dat is een kleine frustratie’
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Rinia Wijngaarde:
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‘Verruim het gezichtsveld en accepteer tradities 
die houtsnijden, ongeacht afkomst’

tuurlijk een beetje aandacht en een beetje 
medeleven.’
Ze moet zelf grinniken om haar uitgespro-
kenheid: ‘Ik ben echt niet zo’n politiek dier 
hoor.’

De watersnoodramp
Op het moment van dit interview stormt 
het. Flink. Al drie weken. 
Dat deed het ook toen de 19-jarige Rinia 
van Suriname naar Nederland vertrok om 
in Leiden medicijnen te gaan studeren. Het 
was januari 1953. En de watersnoodramp 
stond voor de deur. Een reis van vier dagen, 
inclusief de treintocht van Zürich (waar het 
vliegtuig vanwege dit noodweer niet verder 
ging) naar Den Haag. 
Dat moet heel spannend zijn geweest. ‘Ach-
teraf ja. Ik was mij er toen niet van bewust. 
Ik vond het vooral heel erg interessant. Ik 
at niet, sliep niet. Daar had ik even geen 
tijd voor. Ik wilde alles zien en meemaken.’
In Den Haag werd ze opgevangen door 
kennissen van haar ouders die haar naar 
de familie Van Praag in Leiden brachten. 
Ze overnachtte de eerste dagen in hotel 
Trianon. Waar ze haar achterstallige slaap 
inhaalde. Meneer van Praag, gynaecoloog, 
zorgde ervoor dat ze aan de universiteit van 

Leiden werd ingeschreven. Ook zorgde hij 
voor onderdak in Oegstgeest.
Wat haar opviel aan Nederland in die eer-
ste tijd? ‘Het tingeltje van de blauwe tram. 
Had ik nog nooit gehoord. Witte mannen 
die het vuilnis ophaalden en knuffelende 
stelletjes. Knuffelen in het openbaar? Dat 
deden wij Surinamers echt niet. En, dat 
vergeet ik bijna: het eerste jaar heb ik het 
helemaal niet koud gehad. Daarna des te 
erger. Ik vermoed dat het te maken heeft 
met je stofwisseling en met je tempera-
tuurregulatie die natuurlijk helemaal was 
ingesteld op de tropen.’
Ze moest helemaal opnieuw beginnen, 
maar als je zo nieuwsgierig bent als Rinia 
is dat geen probleem. Ze deed het gewoon. 
Werd lid van de Veereniging van Vrouwe-
lijke Studenten Leiden (‘daar heb ik nu nog 
vriendinnen van ’) en was vooral met haar 
studie bezig. 
Geneeskunde was in die jaren een mannen-
bolwerk. Van de 150 medisch studenten in 
haar jaar, waren er 15 vrouw. ‘Maar ik zat in 
mijn flow om arts te worden. Ik was me van 
al het andere allemaal niet zo bewust.’
Ze koos uiteindelijk voor de specialisatie 
oogheelkunde en volgde haar opleiding in 
het Oogziekenhuis in Rotterdam. In die 

jaren top of the bill. ‘Het was een geweldige 
tijd met heel veel mogelijkheden. Het vak 
zelf ontwikkelde zich in een razend tempo 
en maakte enorme ontwikkelingen door. 
Het was fijn.’
Bijna haar hele werkzame leven is ze in 
Rotterdam gebleven. Op een jaar onder-
zoekswerk in Tanzania na en ja, Rinia heeft 
nog wel even gekeken naar verdere moge-
lijkheden in Suriname, maar dat gaf geen 
goed gevoel. ‘Daar was ik de dochter van 
en in Nederland was ik een nummer. Dat 
laatste leek me beter. Er werd hier gekeken 
naar wat ik kon. Hier had ik mijn eigen 
leven. Geen poespas.
Ik was een bounty geworden. Wit van bin-
nen, bruin van buiten.’

Naar Amstelveen
Zoals ze ooit moest wennen aan knuf-
felende stelletjes en witte mannen die het 
vuilnis ophaalden, zo moet ze nu wennen 
aan het feit dat ze volgens eigen zeggen 
‘gammel’ is geworden.

Enkele jaren terug kreeg ze onder andere 
wat problemen met haar hart en na zieken-
huisopnames besloot ze na 42 jaar Capelle 
(‘die flat sloot als een handschoen om mijn 
vingertjes’) te verhuizen naar Amstelveen. 
Daar in de buurt wonen de meeste van haar 
familieleden.
Waaraan moet ze nu wennen? ‘Ik ben af-
hankelijker geworden. Ik rij bijvoorbeeld 
geen auto meer. Maar ik wil het toch graag 
zien als een kleine frustratie. Ik vraag al-
leen dingen die ik noodzakelijk vind, maar 
voor een ander prettig om te doen. 
En voor mij is het glas toch echt nog steeds 
half vol. 
Ik vind het enig om naar concerten te gaan 
en naar musea, vooral met kleinere kinde-
ren erbij. 
Dagelijks maak ik de puzzel in Trouw, kijk 
ik naar de klassieke muziekzenders Brava 
en Mezzo en sport ik twee keer per week. Ik 
ben ook gek op mooie documentaires. 
Ik geniet en ik heb niet veel nodig.’ 
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Praten, praten, praten
Mensen veranderen. Ga er 
daarom nooit van uit dat 
je de ander wel kent. Deel 
gevoelens, verwachtingen 
en verlangens – en luister 
écht, zonder daar verwij-
ten, eisen of oordelen aan 
te koppelen. Zo blijf je el-

kaar leren kennen.

Blijf lachen
Humor is hét geheime wa-
pen van een goede relatie. 
Neem jezelf niet te serieus 
en blijf lachen, samen en 

om elkaar. 

Oude liefde roest niet? Nou, meestal moet je er wel wat voor 
doen en laten. We doen wat suggesties.

TEKST MONIQUE MONTANUS

Laat elkaar vrij
Niet alles hoeft samen te 
worden gedaan. Partners 
die elkaar vrij laten om 

hun eigen dingen te doen – 
een hobby, een uitje, win-
kelen, eigen vriendschap-

pen onderhouden – hebben 
elkaar bovendien meer te 

vertellen. 

Acceptatie en respect
Accepteer iemand zoals 

hij of zij is, zonder hem of 
haar te willen verande-

ren. Natuurlijk heeft een 
partner ook minder leuke 
eigenschappen. Respec-

teer ze: ze maken iemand 
eigen. Of vraag – liefdevol 
– waarom iemand zo doet. 
Als je reden achter bepaald 
gedrag begrijpt, verdwijnt 

vaak de ergernis. 

Lange relatie?
Zo blijft of wordt het (weer) leuk

Laat je liefde zien
Een aanraking, een com-
plimentje, een begripvolle 
blik uitwisselen, met echte 

aandacht luisteren, een 
bloemetje, zomaar iets 

extra’s voor de ander doen, 
een bedankje: het doet 

wonderen voor je relatie. 

Doorbreek de patronen
Blijf elkaar verrassen. Elke 
relatie kent periodes van 

sleur en wederzijdse irrita-
ties. Samen nieuwe dingen 
doen helpt om uit een ne-
gatieve spiraal (veel kritiek 
op elkaar geven, mokken, 
terugtrekken) te komen. 
In een nieuwe situatie of 
omgeving leer je elkaar 

weer op een andere manier 
kennen. 
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FRANK PELS (75) IS SCHRIJVER EN (OUD) RECLAMEMAN. JARENLANG MAAKTE HIJ NAAST ZIJN WERK VOOR  
ONDER MEER GAMMA, DE HYPOTHEKER, FELIX EN DUYVIS STRIPS VOOR HET MEDIAVAKBLAD ADFORMATIE.

Hoe bedoel je, oud?



De reuk is ons sterkste 
zintuig. En wat we ruiken, 
beïnvloedt niet alleen onze 
smaak maar vaak ook onze 
emoties. Aangename geu-
ren verminderen stress, 
depressiviteit en irritaties. 
Ze ontspannen en maken je 
vrolijker of doen je denken 
aan je jeugd.
Veel mensen zijn dol op 
parfum, eau de toilette of 
after shave. Maar hoe zit 
het als je een dagje ouder 
bent? Zijn er ideale geurlij-
nen voor senioren?
‘Tegenwoordig geldt een 
parfum als een accessoire 
dat wordt aangepast aan de 
situatie, het humeur of het 
seizoen,’ vertelt geurspeci-
aliste Roos Lubbers. ‘Maar 
voor 80-plussers is het vaak 
echt een lijfgeur. Ik vind 
het heel mooi als iemand 
decennialang trouw blijft 
aan een geur. Dat kan ook 
prima. Want de populaire 
parfums van vroeger zijn 
klassiekers. Die passen heel 
goed bij een ouder iemand.’

Damesgeuren
Parfums worden onderver-
deeld in genres of geurfa-
milies, legt Roos Lubbers 
uit. Er zijn er 14, maar de 
belangrijkste zijn citrus, 
bloemen, varen, chypre, 
houtig, amber (oosters) en 
leer. 
‘Het classic floral genre is 
typisch iets voor een vrouw 
van rijpere leeftijd. Daar 
zitten vaak honderden in-
grediënten in verwerkt en 
dat geeft een heel rijk effect. 
Denk aan Chanel 5, Arpège, 
Anais Anais, Joy van Jean 
Patou en l’Air du temps 
van Nina Ricci. Terwijl veel 
moderne geuren minima-
listischer en transparanter 
zijn, worden deze nog op de 
klassieke manier gemaakt. 
Ze zijn wat zwaarder, bloe-
miger. Er zit ook aldehyde 
in, dat geeft een wat zepig 
effect. Dat is bijvoorbeeld 
de kracht van Chanel 5.’ 

Parfums voor heren
Ook voor de heren zijn er 
sinds de jaren negentig veel 
nieuwe geuren bijgekomen. 
‘Het genre fougère - het 
Franse woord voor varen 
- was in de jaren vijftig 

nieuw en erg gedurfd. 
De meeste geuren 

voor mannen waren 
toen citrus of fou-
gère. Die hebben 
een opgeruimde, 
verzorgde uitstra-
ling. Mooie klas-

sieke herengeuren 
zijn aftershaves of 

parfums van Van Gils, Yves 
Saint Laurent, de groene 
Paco Rabanne, Tabak en 
Antaeus van Chanel. Die 
laatste is overigens wat 
kruidiger en hoort bij het 
leergenre.’

Minder sterke reuk
Hoewel het reukvermogen 
met het stijgen der jaren af-
neemt, vinden veel ouderen 
dat de huidige parfums niet 
meer zo sterk ruiken. 
Roos Lubbers: ‘Dat klopt 
wel. In de klassieke geuren 
zaten grondstoffen die nu 
zijn verboden  omdat ze 
bijvoorbeeld huidirritaties 
veroorzaakten. Maar als je 
je huid eerst met olijfolie of 
amandelolie insmeert en 
dan de geur sprayt, blijft die 
veel langer hangen.’ 
Roos heeft meer tips:
•  -Bewaar parfums koel en 

donker: dan gaan ze lan-
ger mee.

•  Spuit de geur vanaf onge-
veer 15 cm op de plek waar 
de bloedbaan het dichtst 
aan de oppervlakte ligt. 
Dus bij je polsen, in je 
knieholten, achter je oor-
lel. Geur stijgt op. Daarom 
spoten de Romeinen par-
fums vroeger onder hun 
voeten.

•  Maar haar mooiste advies 
luidt: ‘Gun jezelf een lek-
ker geurtje. Daardoor voel 
je je prettiger en blijer.’ 

 

Weten dat je lekker ruikt doet een mens goed.
Wat past bij de oudere mens?

 TEKST MONIQUE MONTANUS

Wat ruik je lekker!

Gun  
jezelf een  

lekker geurtje. 
Daardoor voel je  

je prettiger  
en blijer.
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Door de corona-crisis zijn we aan huis gekluisterd.  
Wie echter een tuin heeft, kan zich daar lekker uitleven.  

Met gereedschap dat ook voor de oudere mens  
prettig hanteerbaar is.

2 Voor het  
zware werk
Leuk al die planten in 
potten en kuipen. Jam-
mer alleen dat ze zo 
zwaar kunnen zijn en 
hoe verplaats je ze dan? 
Bijvoorbeeld met deze 
kunststofriemen met 
haken, handige handgre-
pen en een verstelbare 
pottenriem. Ook best 
handig: plantenborden op 
wieltjes.

3 Blad, ik heb je
Goed voor je armen en je 
rug en bukken hoeft niet 
meer. Met deze bladgrij-
per pak je zo oude blade-
ren en snoeisel beet. 
Deze lichtgewicht blad-
grijper heeft getande 
schepranden waardoor je 
een stevige grip hebt op 
het tuinafval.

4 Vulhulp
Dit hulpmiddel bestaat 
uit een flexibele plaat die 
je in de opening van een 
vuilniszak rolt. Daardoor 
blijft de zak open en hou 
je beide handen vrij om te 
vullen. 5 Soort bij soort

Handig hulpje voor in de 
schuur, de keuken of de 
rommelkast. Magnetische 
schaaltjes. Zo blijft alles, 
van spijkers tot moeten 
en schroeven geordend in 
een eigen bakje.
Elk schaaltje heeft een 
krachtige magneet waar-
door het zich hecht aan 
metalen oppervlakten 
(ladder, werktafel).

6 Eigen kweek
Met deze elektrisch ver-
warmde zaaibak kun je in 
aparte kastjes bloemen, 
groenten of kruiden kwe-
ken. De bodemtempera-
tuur wordt opgewarmd 
tot 8 graden en daardoor 
ontstaat er een snellere 
kieming en worteling van 
stekken. 

8 Zo geknipt
Deze schaar heeft een 
flexibele strip waardoor ie 
automatisch opent en je 
bij het knippen nauwelijks 
kracht hoeft te zetten.

1 Flexibel krukje
Wie niet steeds gebogen kan of wil 
werken in de tuin, kan een tuinkruk-
je gebruiken. Deze uitvoering heeft 
wieltjes. Makkelijk te verplaatsen 
dus. Verder beschikt dit krukje over 
een opbergruimte voor het tuinge-
reedschap. Ook leuk voor de klein-
kinderen.

Meer 
weten?

Kijk op
www.hulpmiddelenwijzer.nl

www.scouters.nl
ww.alleszelf.nl

7 Makkie
Tuingereedschap met een 
zogenoemde easy-grip. 
Met minder kracht het-
zelfde doen in de tuin. En 
je kunt rechtop blijven 
staan. Ergonomisch ver-
antwoord. Te verkrijgen 
als tuinschoffel, tuinhark, 
tuinvork en tuinschep.



  MET ALLE ZORG:
* Verpleeghuiszorg 

* Wijkverpleging 

* Dagbehandeling 

*  Kortdurend verblijf  
(herstelzorg) 

*  Respijtzorg  
(voor mantelzorgers) 

* Particuliere zorg 

* Activiteiten en diensten

* Hulp bij het huishouden 

020-23 732 00  www.brentano.nl


