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Henk en Riet van Schie

‘We zijn gewoon
een goed paar’
Laatst zei een zwangere kleindochter: “Ik hoop dat mijn
kind net zulke fijne grootouders krijgt als ik heb.” Dat ontroert
Henk en Riet van Schie enorm. Samen kijken ze terug
op een prachtig leven. ‘En we hebben het nog steeds lekker.’
TEKST JANTIEN ANDERIESEN BEELD ANKO STOFFELS

Hij zag haar op de dansvloer van de Fancyfair in Noordwijkerhout en vond haar
meteen leuk.
Zij zag hem ook, maar was meer afwachtend.
Ze dansten en hij bracht haar naar huis.
Toen Henk weer voor de deur stond om
een afspraak te maken, was het Riets zusje
die de doorslag gaf: ‘Doen. Dat is een hele
leuke jongen.’
We zijn inmiddels 70 jaar verder en nog
steeds vinden ze elkaar leuk.
Het geheim?
Riet: ‘Elkaar respecteren. Henk mag vinden
wat hij vindt en ik mag dat ook. We hebben
echt nog nooit ruzie gehad. We overleggen
maar we zijn het eigenlijk nooit met elkaar
oneens.’
Henk: ‘Precies. Anderen zijn daar weleens
verbaasd over, maar ze zien ook wel dat we
geen toneelstuk opvoeren. We zijn gewoon
een goed paar.’

Even voorstellen.

Henk van Schie (91) was het grootste deel
van zijn werkzame leven boswachter in het
Amsterdamse Bos. Daar had het echtpaar
een heel fijn huis waar de kinderen opgroeiden.
Hij was jaren vrijwilliger voor de Titus
Brandsma-kerk in Amstelveen.
Henk houdt van biljarten en lezen. Hij
helpt zijn vrouw daar waar kan in het huishouden.
Riet van Schie (90) was en is een veelzijdig
huisvrouw en was gastvrouw bij Tulpenburg (huis voor moeilijk opvoedbare kinderen in Amstelveen).
Ook zij deed vrijwilligerswerk voor de Titus Brandsma-kerk.
Riet houdt van planten, bloemen en heel
erg van schoonmaken. Daarnaast is ze gek
op afdingen.
Op haar 80ste volgde ze in de kerk de cur-
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sus icoon schilderen. Het resultaat hangt
aan de muur en is verbluffend fraai. ‘Het is
mooi om op je tachtigste tot de ontdekking
te komen dat je daarvoor talent hebt,’ zegt
Riet.

Machtig mooi

Zo goed als hun huwelijk is, zo goed was en
is ook hun leven.
Henk van Schie is geboren en getogen in
Noordwijk. Hij groeide op in een gezin van
11 kinderen, ‘plus een neefje’. Zijn vader
had een bollenbedrijf, zijn moeder was
huisvrouw.
Henk was de eerste uit het gezin die na de
lagere school mocht doorleren, maar helaas gooide de mobilisatie en de oorlog roet
in het eten.
Hij ging werken bij zijn vader en werd na
de oorlog busconducteur. In 1950 ontmoette hij Riet.
Een van Riets zussen woonde inmiddels in
Amsterdam en adviseerde Henk om ook
naar de hoofdstad te komen. Daar was
meer werk en een baan bij de overheid betaalde goed.
Een jaar voor hun trouwen, in 1952, vond
Henk een kamer aan de Vrijheidslaan en
ging werken bij de PTT, post sorteren.
‘Dat heb ik niet zo lang gedaan. Het was
niet mijn soort werk. Ik solliciteerde bij de
dienst beplanting. Tegelijkertijd volgde ik
bij de land- en tuinbouwschool de opleiding tuinaanleg.
Ik vond het geweldig.’ Riet: ‘En hij kon het >
ook heel goed. Henk is heel precies. Zijn
tekeningen waren echt een lust voor het
oog.’
Midden jaren zestig zoekt het Amsterdamse Bos een boswachter. Daar heeft Henk
oren naar. Hij solliciteert en wordt aangenomen. Tot aan zijn pensioen blijft Henk
dit werk doen. ‘Het was machtig mooi.’
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Vijf moeders

Daar waar Henk wat bedachtzaam is, is
> Riet van Schie kwikzilver. Zij werd geboren
in Noordwijkerhout en komt uit een gezin
van tien kinderen. Zes meisjes en vier jongens. ‘En ik was de jongste van de meiden
dus had ik vijf moeders.’
Haar vader werkte bij het Haagse hotel
Terminus, haar moeder was huisvrouw.
‘Toen ik 14 was kreeg ze een beroerte en
kon niks meer. Twee zusjes en ik hebben
heel lang het werk in huis gedaan en voor
haar gezorgd.’
Na de lagere school, ging Riet naar het
voorgezet lager onderwijs, ‘zeg maar klas
7 en 8’. Daar ook wordt ze geschoold in
naaien en breien. Waarin ze uitblonk.
Riet: ‘Ik was gewoon het werkmeisje. Dat
vond ik helemaal niet erg. Schoonmaken
was en is mijn liefhebberij.’
Maar haar grootste passie was turnen. En
nog steeds legt Riet met het grootste gemak een been in haar nek.

Altijd wind mee

Op 26 januari 1953 treden Henk en Riet in
Noorderwijkerhout in het huwelijk.
Riet trekt daarna bij Henk in. Samen hebben ze het erg naar hun zin op de kamer
van 4 bij 4 aan de Vrijheidslaan. Klein dus
en drie trappen op en af om naar de wc te
gaan.
‘Maar we zouden het zo weer over doen
hoor,’ zegt Riet.
Hun zoons Ton en Hans worden er geboren
en dan zijn ze toch wel erg blij als het gezin
Van Schie een woning krijgt in het gloednieuwe Geuzenveld. ‘Een geizer in de keuken, een aparte douche, drie slaapkamers.
We voelden ons hartstikke rijk.’
Daar wordt dochter Lia geboren. ‘Zo’n
mooi meisje, vond men. Ik zette elke avond
krullen in het haar. Net een levende pop,’
zegt Riet trots.
En ook trots vertelt ze dat zij tot de eerste
lichting vrouwen behoort die haar rijbewijs
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haalde. ‘Autorijden. Heerlijk.’
Waar Henk het Amsterdamse Bos bestierde, was Riet thuis de baas, hoewel ze
ook buiten de deur werkte als gastvrouw bij
Tulpenburg.
Na Henks pensionering verkopen ze hun
‘heerlijke’ huis in het bos en verhuizen
naar de Willem Dreeslaan. Sinds enkele
jaren hebben ze een mooi appartement in
de nieuwe flats aan de Klaasje Zevensterstraat. Ook hier zijn ze gelukkig.
‘We hebben altijd de wind mee gehad. We
hebben samen iets moois opgebouwd.
Fijn werk, fijne vrienden, hele fijne kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen.

Stevig netwerk

Ruim een jaar geleden wordt bij Henk dementie vastgesteld. Kort daarop krijgt hij
een hersenbloeding.
U moet er rekening mee houden dat uw
man niet meer thuis komt maar naar een
verpleeghuis gaat, zeiden ze in het ziekenhuis tegen Riet en de kinderen.
Maar Henk knapte op. Heel goed zelfs. Een
klein wonder vinden de Van Schies.
‘Ik ben ziek terwijl ik me niet ziek voel,’
zegt Henk. Hij heeft het aanvaard, maar
vindt nog steeds dat het hem wel op een
hele botte manier werd verteld door de
arts.
Riet begrijpt zijn emoties, maar zegt: ‘Henk
is 91. Dat is toch anders dan wanneer je
deze ziekte op je 63ste krijgt.’
Het was wel wennen. Maar het echtpaar
heeft een stevig netwerk. Dochter Lia
woont in de buurt, en regelt veel, ook de
zoons komen geregeld langs en doen klussen. Een nichtje doet de was en strijkt, een
buurvrouw van boven neemt wekelijks kibbeling mee.
Hoewel er natuurlijk maar één als beste
weet hoe je het huis schoon houdt, komt
er nu een keer per week een huishoudelijke
hulp.
Geregeld is er contact met kennissen en

Riets iconen.

Nog altijd superlenig.

vrienden van de kerk en een keer in de twee
weken wordt er namens de Titus Brandsma-kerk een boeket afgeleverd.
Laatst zei een kleindochter die zwanger
is: “Ik hoop dat mijn kind net zulke fijne
grootouders krijgt, als ik heb.” Dat ontroert
ons enorm.’
Nog steeds. We zijn één.’
Henk beaamt, maar ziet toch nog wel één
verschil tussen hen.
Daar waar Henk wat vergeetachtig is geworden, kent Riet ongelooflijk veel rijmpjes
en liedjes van heel vroeger nog helemaal uit
haar hoofd.
Henk: ‘Ze heeft een fantastisch geheugen.
Als ze vijftig jaar later was geboren, had ze
zeker hoger onderwijs kunnen doen.’
En ter afsluiting: ‘Ze is de eerste, de beste,
de knapste en de liefste.’
Maar Riet heeft toch het laatste woord: ‘En
jij bent een kanjer.’

Henk: ‘Ik ben ziek terwijl
ik me niet ziek voel.’
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Dementie & de feestdagen

Ingelicht

Of we dit jaar ook in grote getalen bij elkaar Kerst en Oud & Nieuw vieren, is
door het corona-virus nog onduidelijk. Misschien blijft het voor velen ‘klein maar
fijn’. Wie iemand in de familie heeft met dementie doet daar sowieso goed aan.

-Winter!Hou je koppie actief

De winter staat voor
de deur en de meesten van ons blijven het
liefst lekker binnen.
Een uitgelezen tijd dus
om eens wat extra aandacht te besteden aan
je hersenen. Heel goed
om die actief te houden
en dat lukt ook heel
goed binnen.
Hierbij 5 tips:
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2

Begin een
nieuwe hobby

Heb je interesse in kunst,
cultuur en tekenen? Dit kan
met potlood en papier,
maar ook online met
Draw Something.

Ontdek Gamen

SeniorWeb geeft een
mooi overzicht van diverse
games, zoals online
rummikub en tetris.

1
5
Leer iets nieuws.

Ga bijvoorbeeld een muziekinstrument bespelen.
Bij muziek maken gebruik je
beide hersenhelften en zo
worden nieuwe verbindingen gemaakt. Daardoor kun
je beter onthouden en je
langer concentreren.
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3
Doe (geheugen)spellen

Dit kan met een
gezelschapsspel of online
(bijvoorbeeld Wordfeud).
Wanneer je dit doet met
vrienden, buren of familie,
dan ben je direct ook sociaal
actief. Kan ook online.

Zorg voor
voldoende slaap

Goede slaap betekent
dat je hersenen de tijd en
de kans krijgen om zich te
reinigen. Ook zorgt een
goede nachtrust ervoor dat
je je emoties van de dag
goed kan verwerken en dat
je onthoudt wat je overdag
hebt geleerd. Zo geef je je
brein letterlijk rust.

Mensen met dementie houden van rust
en overzicht. Vier daarom de feestdagen
in een bescheiden gezelschap en bedenk
geen dagvullende activiteiten.
Heeft degene met dementie behoefte
om veel te lopen? Hou daar dan bij de
tafelschikking rekening mee. Zet hem of
haar op een plaats waar het makkelijk is
om even van tafel te gaan.
Stel het menu zo samen dat ook de tafelgenoot met dementie de gerechten herkent. Dat geeft een fijn en rustig gevoel.
Heeft iemand kauw- of slikproblemen?
Maak dan zachtere gerechten.
Voor iemand met dementie is het soms
moeilijk om gesprekken te volgen. Daardoor kan hij of zij het gevoel krijgen

buiten de groep te vallen en onrustig
worden. Organiseer daarom eens een
andere activiteit: maak met z’n allen een
wandeling of zing liedjes. Bij activiteiten
als deze is het gesprek niet het belangrijkste. Dat is prettig voor degene met
dementie en geeft rust.

Wie zorgt voor iemand met
dementie en thuis de feestdagen
viert: Vraag hulp! En verdeel te taken.
Misschien kan iedereen een gerecht klaarmaken of kan iemand de boodschappen
doen.

Tip

Tweedehands bij Zalando

Het is helemaal hip: tweedehands! Begin dit
najaar stonden er rijen voor de kringloopwinkels
en ook tweedehands kleding is erg in trek.
Hergebruik is duurzaam en ook leuk voor de
portemonnee. De online kleding- en schoenenwinkel Zalando doet mee met de trend en
verkoopt sinds kort ook tweedehands kleding.
Klanten kunnen hun kleding aanbieden en Zalando stelt de vraagprijs vast. Accepteert de klant
de prijs en wordt het kledingstuk verkocht dan
krijgt de inbrenger een waardebon voor de online
winkel. De nieuwe dienst heet Pre-Owned.
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Ingelicht
IJsdoppen

Winterse hulp

Stel we krijgen dit jaar een echte winter. En stel
dat het echt gaat vriezen en sneeuwen. Dan
zijn er voor de oudere mensen slimme hulpstukken om toch veilig de straat op te gaan.
• Wandelen als het glad is, is spannend. Ook je
wandelstok kan niet altijd voorkomen dat je
uitglijdt. Met deze ijsdoppen wordt de kans
daarop een stuk minder. De ijsdop is te koop
bij verschillende thuiszorgwinkels en hulpmiddelwebshops.
• Voor rolstoelers die door de sneeuw moeten
zijn er Wheelblades. Een soort skies die je
bevestigt op de zwenkwielen van je rolstoel.
Ze passen op alle normale rolstoelen van een
wielbreedte tussen de 1,8 cm tot 6 cm). Deze
Wheelblades zijn er in verschillende maten.

Steeds meer mensen dragen
een mondkapje. Dat is verstandig. Maar soms is het ook
irritant. Bijvoorbeeld als je het
een beetje benauwd krijgt of
als je een bril draagt. In enkele
seconden zijn je glazen beslagen en kan je niet goed zien.
Kun je door een mondkapje
een tekort aan zuurstof krijgen? De experts zeggen dat
een kapje weliswaar oncomfortabel is qua ademen maar
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nisatie van Begraafplaatsen
(LOB) waren er vorig jaar
(2019) zo’n 1500 natuurbegrafenissen. In 2013 kozen
250 mensen voor een groene uitvaart.

dat het niet leidt tot zuurstoftekort. Zij wijzen er op dat
niet-medische mondkapjes (en
die dragen de meeste mensen)
luchtdoorlatend zijn. Voor
mensen met beslagen brillenglazen door het kapje: vouw
het bovenste ijzerdraadje strak
om de neus en zet de bril op
het mondkapje. Ook kan je je
bril wassen met afwasmiddel
of scheerschuim. Dat voorkomt ook dat je beslagen door

de winkel loopt. Tot slot: was
eerst je handen als je een kapje opzet en gebruik touwtjes
of elastiekjes als je het mondkapje aan of af doet.
Herbruikbare kapjes bewaar
je het beste in een afgesloten
zakje of bakje en was je op
60 graden met een volledig
wasprogramma maar dan wel
zonder wasmiddel of verzachter. Succes.

Zo zet je het mondkapje op

Wheelblades

Trend:
de natuurbegrafenis

Een snelgroeiende groep
Nederlanders kiest ervoor
om na de dood niet op een
begraafplaats maar in de
natuur te worden begraven.
Volgens de Landelijke Orga-

Nog even: het mondkapje

Raak de voorkant
van het monkapje niet
aan tijdens het dragen
en afzetten

Op eigen houtje ergens in
de natuur een mooi plekje
uitkiezen, is in Nederland
verboden. Er zijn 18 speciale
natuurbegraafplaatsen,
veelal op de hei en hier en
daar in een bos. Grafstenen
en ornamenten zijn verboden. Een laatste rustplaats
is alleen te herkennen aan
een gedenkboom, een kei of
een houten plaatje.
De belangstelling voor deze
vorm van begraven neemt
mede toe omdat steeds
meer mensen nadenken
over duurzaamheid; er gaat
niets de grond in wat zich
niet kan verbinden met de
aarde.
In Noord-Holland zijn drie
natuurbegraafplaatsen. De
derde werd recent in gebruik genomen in Koedijk.

Desinfecteer de handen.

Plaats het mondkapje op
het gezicht. Bevestig de
elastieken om de oren.

Zorg dat het mondkapje de
mond, neus en kin bedekt.

Vouw het metalen
stripje over de neus.

En zo zet je het mondkapje af

Desinfecteer de handen.

Verwijder het mondkapje door
het aan de lusjes vast te pakken.

Gooi het mondkapje na
gebruik in de prullenbak.

Desinfecteer de handen.
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Alles is relatief:
één haar op je hoofd is
te weinig, maar in je
soep is het teveel

column

DE NAMEN IN DEZE COLUMN ZIJN GEFINGEERD.

Wassen en watergolven
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Job van Amerongen is projectverpleegkundige
dagbesteding bij Nieuw Vredeveld, Brentano. Hij is
gespecialiseerd in dementie.

‘Ik hoorde bij het nieuws berichten over
een tweede Corona-golf.’
De stem van de mevrouw onder de
droogkap bij de kapper van Nieuw
Vredeveld klonk berustend.
‘Ik vind dat een naar woord, golf,’
vervolgde ze.
‘Alsof je overspoeld wordt en er niets
tegen kan doen. Het geeft een gevoel
van machteloosheid.
‘In zekere zin is dat natuurlijk ook zo,’
hoorde ik mezelf bladerend door de
Story en wachtend op mijn knipbeurt
zeggen.
Ook buiten werktijd maak ik graag
conversatie met de mensen.
‘Ik bedoel: je kunt voorzichtig zijn,
maar het risico op besmetting is nooit
helemaal uit te sluiten.’
‘Doen we weer wassen en watergolven?’
De immer vrolijke kapster klonk ondanks de zwaarte van het gespreksonderwerp blijmoediger dan ik haar
ooit had gehoord. Het had toch geen
vrolijk stemmend effect op degene die
haar behandeling moest ondergaan.
‘Ik woonde tijdens de watersnoodramp
in 1953 in Zeeland.’
De droogkap maakte dat de bijbehorende gezichtsuitdrukking niet te

interpreteren was. Wat nog moest
komen werd hierdoor nog onheilspellender.
‘In Nieuwerkerk. Daar zijn meer dan
280 doden gevallen. Bijna geen huis is
er onbeschadigd afgekomen. Het was
verschrikkelijk. Maar in alle narigheid kregen we wel hulp. Nationaal en
internationaal. Ook van de Duitsers.
Die hadden eerst in de oorlog de dijken
doorgestoken, maar in 1953 kwamen ze
helpen. Dat gaf, in alle ellende, toch een
warm gevoel.’
‘U hebt wat meegemaakt.’
De samenvatting van de kapster leek
me adequaat. De te kappen mevrouw
gaf het gesprek een nieuwe wending.
‘Vandaag aan de dag wil niemand een
ander nog helpen. De jongeren leven
voor zichzelf en de ouderen kunnen
barsten.’
Ik dacht aan mijn zoon. Al maandenlang ontzegt hij zich zo ongeveer alles
wat leuk is in het leven van een jongere.
Het geluid van de haardroger deed mij
mijn nuance echter inslikken.
Solidariteit. Het is voorwaar niet
vanzelfsprekend.
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Langer plezierig autorijden

Вlijf kritisch
op jezelf

We worden ouder, blijven langer fit, zijn welvarender en wonen langer thuis.
En dat is terug te zien op de weg. De particuliere autobezitter vergrijst.
Figuurlijk, maar ook letterlijk: grijs is de meest voorkomende autokleur.
Hoe blijf je als oudere bestuurder alert en up to date?
Voor velen staat de auto voor vrijheid. Gaan
en staan waar en wanneer je wil.
Wie autorijdt wil dat graag zo lang mogelijk blijven doen. Maar het moet wel veilig
blijven.
Voorkom ellende door kritisch te blijven op
jezelf.
Hoe staat het met mijn zicht, mijn gehoor
en mijn reactievermogen. En wist u dat
slaap- en kalmeringsmiddelen en antidepressiva slecht samengaan met verkeersdeelname?
Ook is het nuttig om een opfriscursus te

Verkeersboetes

De tarieven voor verkeersboetes zijn dit jaar gestegen. Veel ‘lagere’ boetes (tussen de 95 en 140
euro) blijven gelijk. Maar overtredingen die hoger
zijn stijgen met ongeveer 10 euro. Afhankelijk van
de snelheid en of u binnen de bebouwde kom of
op de snelweg rijdt, zijn snelheidsboetes tussen
de 1 en 10 euro duurder geworden. Geen richting
aangeven bij het afslaan kost nu 95 euro, niet dragen van een gordel is 140 euro en als bestuurder
een mobiele telefoon vasthouden kost 240 euro.
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volgen. Dan kan via Veilig Verkeer Nederland die overal in het land van deze cursussen organiseert.
Een veilige deelname aan het verkeer heb je
voor een groot deel zelf in de hand.
En met deze tips van Veilig Verkeer Nederland ga je ontspannen (en veilig) op weg.

Rijgedrag

weg te vinden. Maak gebruik van de gesproken instructies. Stel het volume zo
in dat u ook bij hogere snelheid de stem
hoort. Een groter scherm is prettiger en
duidelijker leesbaar tijdens het rijden.
• Nieuwe technologieën kunnen ondersteunen tijdens het rijden. Er zijn auto’s
waarbij de koplampen meebewegen als
je de bocht instuurt. Het verloop van de
weg in het donker is dan beter te zien.
Systemen voor rijstrookbegeleiding (Lane
Keeping Assistant of Lane Departure
Warning Systems) kunnen helpen om op
de juiste weghelft te blijven rijden. Een
dodehoekmonitor waarschuwt wanneer
er een voertuig in de dode hoek wordt
gedetecteerd.
• Modernere auto’s zijn vaak veiliger. Ze
vangen de impact van een ongeval beter
op en beschikken over uitgebreide veiligheidssystemen zoals Adaptive Cruise
Control.
• Moeite bij het afslaan of voorsorteren
om het hoofd te draaien? Stel de spiegels
anders in of koop een extra (dodehoek)
spiegel. Informeer bij de garage.

Voorbereiding

• Blijf voldoende rijden. Mensen die meer
dan 3000 kilometer per jaar rijden, hebben een lagere kans bij een ongeval
betrokken te raken. Onzeker over je rijgedrag? Blijf het proberen of mijd bijvoorbeeld spitstijden, slechte weersomstandigheden en rijden in het donker.
• Zorg dat je altijd bril en zonnebril bij je
hebt.
• R ij alcoholvrij en check bijsluiters van medicatie op rijvaardigheid.
• Laat minstens één keer per jaar zicht en
reactie testen. Dat kan bij de huisarts.
Oogtests kunnen ook bij de opticien.
• Onzeker over het eigen rijgedrag? Volg
een rijvaardigheidstraining voor senior
automobilisten of mensen met rijangst.
Speciaal voor senioren zijn er zogenoemde BROEM-ritten: rijvaardigheidstrainingen van een dag met verschillende testen
(oog-, oor- en reactietest), informatie over
verkeersregels en een rit met een rijinstructeur. Deze worden georganiseerd
door lokale afdelingen van Veilig Verkeer
Nederland.

• Stap uitgerust in de auto. Neem voldoende rustmomenten tijdens langere ritten,
bij slecht weer en in het donker. Zorg voor
frisse lucht in de auto dan blijf je alert.
• Wissel niet te vaak van rijbaan. Blijf zoveel mogelijk op de rechterrijbaan.
• Bedenk je op het laatste moment dat je
een afrit had moeten nemen? Stuur dan
niet onverwachts naar rechts en trap niet
op de rem. Rij door tot de volgende afrit.
• Zorg dat je voldoende snelheid hebt voordat je de snelweg oprijdt en voeg niet te
vroeg in.

Voertuig

• Wie tijdens het rijden moeite heeft de
aandacht te verdelen tussen rijden en verkeer, kan een automaat overwegen. Maak
eens een proefrit.
• Een navigatiesysteem kan helpen om de
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Вrandveilig
wonen

Je wil niet weten hoe snel vuur om zich heen kan grijpen. Voorkomen is dus
altijd beter. En dat lukt niet als je blijft denken: ‘Dat overkomt mij toch niet.’
Daarom 17 tips voor brandveilig wonen. Dat leeft een stuk rustiger.

1

Ga na hoe snel je uit
uw woning kunt komen en
probeer het eens uit.

2

Bedenk een alternatieve vluchtroute, want
de eerste kan geblokkeerd
zijn.

3

Haal obstakels op
beide vluchtroutes weg en
zorg dat die niet meer terugkomen. Denk aan losse
kabels, meubels, plantenbakken, losse kleedjes.

4

Zorg dat je meteen
wordt gealarmeerd als er
iets mis is. Bijvoorbeeld
door rookmelders of alertmeldingen.

5

Plaats op elke verdieping rookmelders en een
blusdeken.

6

Heb je een achterdeur? Zorg dan dat daar
een sleutel insteekt zodat
je altijd naar buiten kan

7

Zorg voor een goede
en grote brandblusser in
huis.

8

Brandblussers zijn
niet eeuwig houdbaar. Laat
ze om de twee jaar keuren.

9

Plaats koolmonoxidemelders. In de winter is er
gevaar voor koolmonoxide.

10

Stofverzamelingen in
bijvoorbeeld een ventilatiegat zijn zeer brandgevoelig.
Schoonhouden dus.

11

Stekkerdozen zijn
heel handig, maar als je
daar te veel opladers in
plugt die veel vermogen
vragen, dan is er een risico
op kortsluiting en dus
brand.

12

Wasmachines en
vaatwassers kunnen in
brand vliegen door kortsluiting omdat er te veel
stof in zit, ze overbelast of
te oud zijn.

13

Zet halogeenlampen
niet te dicht bij de gordijnen of bij het plafond.
Vervang ze door LED/ of
spaarlampen.

14

Rookkanaal in huis?
laat die tijdig reinigen.
Vogelnesten eruit en zo.

15

Zet kaarsen altijd
in een standaard die niet
brandbaar is.

16

Installeer een fireblocker. Dit apparaatje
plaats je aan de binnenkant van een droger of
wasmachine. Bij brand
komt er automatisch blusmiddel vrij.

17

Een tijdje de elektrische deken niet gebruikt
en er nu weer behoefte
aan? Check voor gebruik
de bedrading en test de
deken voor je ‘m in bed
legt.

Ook handig om te weten:

Oven, frituurpan en magnetron zijn een bron van brand
in de keuken. Gebruik daarom een kookwekker en zorg dat
je geen brandbare spullen rondom het fornuis hebt staan.
Vlam in de pan? Sluit deze dan af met een deksel en blus
het vuur niet met water. Zet de afzuiger uit en ga niet aan
de wandel met de pan.
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Geef je mond
alle aandacht
Een prima alternatief. Zo zagen we lang het kunstgebit
als vervanger voor onze eigen tanden en kiezen.
Tijden veranderen. Van de mensen tot en met 74 jaar heeft
15 procent een volledig kunstgebit en boven de 75 jaar is dat 39 procent.
Alle anderen behouden (deels) hun eigen ivoren wachters.
Daar behoor je dan wel goed voor te zorgen. Want wie zijn mond
verwaarloost, kan behoorlijk ziek worden.
Hoe langer mensen hun
eigen gebit behouden, hoe
beter. Daar zijn de experts
het over eens. Vooral omdat
we dan gezonder eten. Wie
een prothese of kunstgebit
heeft is sneller geneigd te
kiezen voor zacht voedsel.
Dat is vaak vetter en zoeter
en dus ongezonder.
Essentieel voor een gezond
gebit is goede mondzorg.
Poetsen, flossen, ragen en
spoelen we niet goed genoeg, dan gaat het mis in
de mond en dat kan weer
gevolgen hebben voor onze
algehele gezondheid. Zo
zijn langdurige ontstekingen in de mond, zoals bij de
tandvleesziekte parodontitis, een risico voor hart- en
vaatziekten en voor diabetes-patiënten. Ook kunnen
ontstekingsbacteriën longontsteking veroorzaken.
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Ongemakken

Het oudere gebit gaat
meestal prima mee, maar
er zijn wat ongemakken.
De meest voorkomende zijn
gevoelige tandhalzen door
terugtrekkend tandvlees,
aften en een droge mond
waarvan de veroorzaker
vaak medicijnen zijn en
verkleurde tanden.
• Gevoelige tandhalzen
ontstaan door mensen
die spartaans (lees hard)
poetsen en daardoor
letterlijk hun tandvlees
wegborstelen. De halzen
komen bloot te liggen en
zijn daardoor erg gevoelig
geworden.
Ook ontstoken tandvlees
(parodontitis) kan terugtrekken van het tandvlees
veroorzaken. Op de overgang van het tandvlees
naar de tand zet zich dan

tandsteen vast waarop
bacteriën welig tieren. En
zo blijft de ontsteking in
stand.
Als tandvlees eenmaal is
teruggetrokken komt het
niet meer terug. Het is
dan dus een kwestie van
ermee leren leven, goede
mondhygiëne en rustig
poetsen met tandpasta
voor gevoelige tanden.
Wees zuinig met het
drinken van sappen en
frisdrank. Onbeschermd
tandvlees slijt daardoor
makkelijk weg.
Bij ernstige klachten kan
de tandarts de blootliggende halzen voorzien van
een vulmiddel, bijvoorbeeld composiet.
• Een droge mond. Veel
oudere mensen hebben er
last van. Een tekort aan
speeksel is de boosdoener
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Ouderentandarts

De ouderentandarts, ook wel tandarts
geriatrie genoemd, is gespecialiseerd in
mondzorg voor ouderen. Hij/zij heeft
hiervoor een tweejarige opleiding gevolgd.
Deze specialist heeft kennis van mondzorgproblemen die kenmerkend zijn voor ouderen
en weet ook alles van de meest voorkomende
ziekten bij senioren die verband houden
met mondzorg. De meeste ouderenandartsen werken bij centra voor
bijzondere tandheelkunde.
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en dat wordt vaak weer
veroorzaakt door medicijnen. Bijvoorbeeld die
tegen hoge bloeddruk
en hartritmestoornissen
maar ook antidepressiva,
slaap- en plasmiddelen.
Ook mensen die worden
bestraald, diabetes of de
ziekte van Sjögren (chronische ontsteking van de
traan- en speekselklieren)
hebben, kunnen last krijgen van een droge mond.
De speekselafgifte stimuleren kan nog wel eens
helpen. Bijvoorbeeld door
op suikervrije kauwgom
te kauwen of te zuigen op
suikervrije snoepjes. Ook
iets licht zuurs, zoals een
appel of komkommer, zet
de speekselklieren aan het
werk.
• En dan die verkleurde
tanden. Logisch, het gebit
gaat al een tijdje mee en
heeft heel wat doorstaan.
En dat is dan vaak ook te
zien.
Tanden en kiezen kunnen
verkleuren door veranderingen aan het tand- of
kiesoppervlak (uitwendige
verkleuringen) en verkleuringen in het tandbeen en
glazuur (inwendige verkleuringen).
Uitwendige verkleuringen
ontstaan doordat kleurstoffen uit voedings- en
genotmiddelen in de tandplak (het wit-gelige laagje
op tanden en kiezen) dringen. Dit gebeurt onder andere door het drinken van
koffie, thee en rode wijn.

Ook roken is een oorzaak
van verkleuringen.
Inwendige verkleuringen
ontstaan gewoon omdat
we ouder worden. De glazuurlaag wordt dunner en
de laag tandbeen dikker.
Er komen barsten in het
dunnere glazuur. Daardoor dringen kleurstoffen
uit voedings- en genotmiddelen makkelijker in
de tand door.
Gelukkig heeft de tandarts tal van oplossingen.

Oude vullingen kunnen
worden vervangen door
die van witte kunststof
en ook facings en bleken
behoren tot de mogelijkheden.

Dagelijkse
verzorging

Je mond houd je in conditie
door twee keer per dag te
poetsen met fluoride tandpasta. Wordt het poetsen
met een gewone tandenborstel moeilijker? Stap dan

over op een elektrische tandenborstel. Je hoeft minder
druk te zetten en kan je
handen vrijwel stil houden.
De ruimtes tussen de
tanden kan je het beste
schoonmaken met ragers,
tandenstokers of flossdraad.
Gebruik een tongschraper
om ook je tong te reinigen.
Bezoek minimaal twee keer
per jaar de tandarts en/of
de mondhygiënist. Ook als
je een kunstgebit hebt.

8 grootste fabels over mondverzorging
1 Een harde tandenborstel is beter. Het advies
is: Zacht poetsen met een
zachte tandenborstel. Een
zachte borstel maakt beter
schoon.

2 Bewaar je kunstgebit ’s
nachts in een glas water
Bewaar een kunstgebit
droog in een afgesloten
bakje. In water gaan vele
bacteriën en schimmels
zich aan de prothese hechten.

3 Poets je kunstgebit
met tandpasta. Poets een
kunstgebit met groene
zeep of afwasmiddel. Door
tandpasta ontstaan kleine
krasjes op de prothese
waaraan bacteriën en vuil
makkelijk kunnen hechten.

4 Nu ik een kunstgebit
heb, hoef ik niet meer naar
de tandarts. Blijf minimaal
een keer per jaar de tandarts of mondhygiënist bezoeken. Er kan een ziekte in
de mond ontstaan en kaakbeen slinkt waardoor het
kunstgebit moet worden
bijgesteld.

5 Kwaaltjes in de mond
horen bij ouder worden.
Hoeft niet. Kwaaltjes kunnen ook worden veroorzaakt door medicijnen of
door ontstekingen. Laat
dat de (huis)arts weten en
ga naar de tandarts/mondhygiënist voor behandeling.

6 Gaatjes horen erbij.
Nee hoor. Dagelijks twee
keer per dag poetsen met
fluoridetandpasta en maxi-

maal zeven eetmomenten
per dag, kunnen tandbederf voorkomen. Feit is
wel dat sommige mensen
gevoeliger zijn voor tandbederf. Dat komt door de
samenstelling van bacteriën in het speeksel.

7 Wie een kunstgebit
heeft, hoeft de mond niet
te poetsen. Ook slijmvliezen moeten schoon
gehouden worden. Onder
een kunstgebit kunnen veel
voedselresten blijven zitten. Hou je je mond niet
schoon, dan gaan die resten irriteren.

8 Slechte adem komt uit
de maag. Zelden is dat het
geval. Oorzaken zijn dus
bijna altijd ontstekingen en
slechte mondhygiëne.
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Een lach is een
simpele manier om
er mooier uit te zien

Hoe bedoel je, oud?

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.
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Komende winter zitten we er met
deze tips warmpjes en knus bij.

1 Warme voeten

Wie veel zit, bijvoorbeeld
in een rolstoel of op de
scootmobiel, kan flink
last hebben van koude
voeten. Een oplossing is
de verwarmde inlegzool.
Die houden onze pootjes
enkele uren warm. Er zijn
inlegzolen die werken op
batterijen en zolen die
je kunt aansluiten op de
accu van je scootmobiel of
elektrische rolstoel.
Er zijn ook elektrisch verwarmde sokken te koop.

2 Warme handen

Met verwarmde handschoenen blijven ook je
handen op een plezierige
temperatuur. Er zijn elektrische handschoenen die
op batterijen werken en
die je kunt aansluiten op
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de accu van een elektrisch
vervoermiddel). Ook zijn
er handschoenen met korrels erin die je opwarmt in
de magnetron. Voor degenen die altijd en overal
hun mobieltje (smartphone) nodig hebben zijn
er speciale touchscreen
handschoenen.

Meer weten? https://
www.smarthomeweb.nl/
slimme-radiotorknop/
top-10/

4 Zonnetje in huis
3
Alles onder
controle

In elke kamer, onafhankelijk van elkaar, de
juiste temperatuur. Dat
scheelt gedoe en onnodige stookkosten. Het is
mogelijk met de slimme
radiatorknop. Je stelt een
temperatuur in en de
knop regelt de rest tot de
gewenste temperatuur is
bereikt. Te bedienen op
afstand (per kamer), maar
ook met een app. Zodat
je vanuit de kou buiten in
een lekkere warme woonkamer komt.

Somber? Futloos? Dat
klinkt als een winterdip.
Misschien is dan therapie
met een daglichtlamp een
uitkomst. Bij dagelijks
gebruik merken mensen
al na twee weken dat ze
energieker zijn en minder
somber.

alleen het slot kan ontvangen.
Meer weten? https://bold.
nl/wat-is-een-smart-locklees-hier-hoe-het-werkt/

5 Sesam open u

En daar sta je dan met je
toch al stramme handen
die ook nog eens verkleumd zijn door de kou.
Sleutel in het slot krijgen?
Dat wordt een dingetje,
zeker als het al schemert.
Een slim slot is daarom
heel handig. Het is een
digitale sleutel die je bedient met de smartphone
De digitale sleutel bevat
een versleutelde code die

6
Voor de
gezelligheid

Lekker knus èn veilig: de
elektrische open haard.
Ze zijn er in allerlei soorten en prijzen.
Voor degenen die klein
wonen en prijsbewust zijn
tippen we de Warmtestraler. Kers op de taart: levendig vlammenspel door

energiezuinige leds.
https://www.huis-encomfort.nl/p/warmtestraler-haard

7 Nog meer warmte

Voor de echte koukleumen onder ons zijn er
tal van producten om op
temperatuur te komen en
te blijven. Denk aan elektrische warmtekussens
(ook lekker voor ’s avonds
op de bank), een warmtekussen speciaal voor de
schouder of rug en nek en
een warmtegordel.
Heerlijk ook als je last
hebt van vermoeide of
pijnlijke spieren

8 De klassieker

Waren we ‘m bijna vergeten? Nou nee, de warm-

waterkruik doet nog
steeds zijn werk.
Altijd goed. Wie liever
niet meer met heet water
aan de slag wil, kan ook
een elektrische aanschaffen. Overal in allerlei vormen verkrijgbaar.

Meer
weten?
Kijk op
www.hulpmiddelenwijzer.nl
www.scouters.nl
ww.alleszelf.nl
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Hersengymnastiek
De oplossingen van deze puzzels vindt u op bladzijde 31.

1
2
3

2

Winter Woordzoeker

O
S
L
T
N
L
S
A
R
B
S
N

O
L
I
U
E
E
N
S
M
E
T
E

In deze puzzel zitten woorden die met de winter te maken hebben,
verborgen. U moet ze in alle richtingen zoeken.
Van de overgebleven letters kunt een vogelnaam maken.

L
E
R
O
F
K
E
J
S
V
U
O

E
E
B
Z
U
E
E
I
N
R
M
H

G
I
I
I
A
P
U
R
E
I
S
C

E
J
K
O
L
V
W
U
E
E
N
S

P
S
S
O
G
I
B
U
U
Z
E
D

S
B
M
R
N
O
A
T
W
E
R
N

J
E
O
T
A
O
L
A
P
N
T
A

I
E
F
S
L
D
W
N
O
E
R
H

R
R
U
U
T
A
R
E
P
M
E
T

S
T
A
A
H
C
S
T
S
N
U
K

SNEEUWBAL
KUNSTSCHAATS
SLEE
DOOI
NATUURIJS
SNERT
HANDSCHOEN
BEVRIEZEN
STROOIZOUT
MUTS
MOF
PEKEL
LANGLAUFEN
SNEEUWPOP
IJSBEER
IJSPEGEL
TEMPERATUUR
SNEEUWVLOKJE
SKIBRIL

4
5
6
1

Combineer de paren

Zoek de spiegelkopie van de rijen gebreide wanten.
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3

Combineren

Kleur de vlakjes uit de bovenste vierkanten in het lege vierkant eronder. En kijk
wat er gebeurt.

5

Even rekenen

Zet het juiste cijfer op de
plaats van het vraagteken.

+ + =
×1=
+
= 24
+
+

=6
+ =?

6

Smakelijk eten

Op de winter menukaart van
dit restaurant zijn de klinkers
weggevallen. Vul de juiste letters
in op de stippen.

H.tsp.t
m.t kl.pst.k
-•Z..rk..lst.mp
m.t sp.kj.s
-•B..renk..l
m.t r..kw.rst
-•H.z.np.p.r
m.t spr..tj.s
-•-

4

Zoeken

Zoek alle 26
kledingstukken
in deze tekening.

.rwt.ns..p
m.t r.gge.br..d
-•H.ch..
m.t r.de k..l
-•Br..n.b.n.ns..p
-•Sp.kp.nn.nk..k.n
-•St..fp.ren m.t .js
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‘Het gaat om smaak,
afwisseling en

Ruim twee jaar nu kookt Karena Grundy één keer in de twee weken een
maaltijd in de keuken van Klaasjes Zevensters huiskamer Tulp. Voor zo’n
twaalf bewoners en haar man. ‘Zij vinden het leuk en ik ook.’
TEKST JANTIEN ANDERIESEN BEELD ANKO STOFFELS

‘Ik maak graag iets lekkers
voor mensen. Het gaat me
om smaak, proeven, geur
en verse producten. En ondanks dat het me niet om
hoeveelheid gaat, kook ik
wel altijd te veel.’
Het mag duidelijk zijn, Karena Grundy (62) heeft als
hobby koken. En ook lezen
èn series kijken, maar daar
heeft ze niet haar vrijwilli-
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gerswerk van gemaakt.
Haar man Theo (62) met
wie ze inmiddels 12,5 jaar
is getrouwd (‘het is mijn
tweede huwelijk’), kreeg in
2013 de diagnose vasculaire
dementie. Sinds twee jaar
woont hij in verpleeghuis
Klaasje Zevenster. Naar
tevredenheid ‘maar hij mopperde over het eten’. Altijd
hetzelfde.

Karena vroeg of ze een keer
mocht koken voor de vaste
bezoekers van huiskamer
Tulp.
Dat mocht en inmiddels zijn
we ruim twee jaar verder.
In het begin ging ze met
haar man op haar ‘kookdag’
naar de markt om verse
producten te kopen die ook
nog eens in de aanbieding
waren. Nu maakt ze gebruik

geur, vers,
gezelligheid’
van Brentano’s boodschappen service. Een beetje jammer is dat wel, maar Karena
maakt er wat van. In de
keuken die naar haar smaak
niet echt is ingericht om
‘echt’ in te koken. Maar daar
zoekt ze oplossingen voor.
Eigen kookgerei, pannen en
schalen mee en dan lukt het
iedere keer om iets smakelijks op tafel te zetten.
Karena, geboren in Engeland en opgegroeid in Australië, woont inmiddels 41
jaar in Nederland.
Ze werkt bij uitgeverij Elsevier Medical. Ook al 41 jaar.
Lang als uitgever, maar toen
haar man ziek werd en zij
hem ging verzorgen, deed ze
een stap terug.
Nu werkt ze als een Global
Lead in de internationale
groep die al de uitgevers ondersteunt als backoffice. Tot
eind dit jaar werkt ze vier
dagen. Vanaf 2021 worden
dat er drie.

Ondanks Karena’s vele
‘Hollandse jaren’, is ze haar
Angelsaksische roots niet
kwijt geraakt. Haar goede
Nederlands heeft een mooie
Engelse tongval ‘en ik kan
wel Nederlands lezen maar
niet schrijven’.
Een klein cultuurverschilletje doet zich ook voor met
koken. Hutspot? Hachee?
Dat laatste lukte toen ze het
vertaalde naar een ‘stew’.
Maar hutspot was een mislukking.
‘Heb ik weer van geleerd:
hou je aan dat wat je kent.’
De bewoners maakt het niet
uit wat ze maakt. Op hun
manier genieten ze van haar
stoofpotten, lasagne, zalm
met verse groenten en high
tea-hapjes met kerst. ‘Het
gaat om de reuring en al het
andere wat met koken en
eten te maken heeft. Dat is
kwaliteit van leven.
‘Heel jammer dan ook dat
Corona roet in het eten
gooit. Ik had best door willen gaan. Ik hou toch altijd
afstand. Maar ik snap het
wel hoor. Het is geen
eengezinswoning.’
Karena hoopt dat we
Corona er snel onder
krijgen. Wij hopen mee. ■

1
2

1-6, 2-3, 4-5

O O R W A R M E R

3

4

1x

2x

4x

1x

2x
2x

2x
2x

2x

1x
2x
1x

5
6

4x

4 + 4 + 4 = 12
12 × 1 = 12
12 + 12 = 24
2+4=6
12 + 12 + 2 = 26
Hutspot met klapstuk
Zuurkoolstamp met spekjes
Boerenkool met rookworst
Hazenpeper met spruitjes
Erwtensoep met roggebrood
Hachee met rode kool
Bruinebonensoep
Spekpannenkoeken
Stoofperen met ijs
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Vind een klein gelukje
door te denken aan de dag
dat elkaar aanraken en
knuffelen weer mag.
Brentano wenst iedereen goede feestdagen
en een fijn nieuwjaar

