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Activiteitenbegeleider Lindsey le Feber:

‘Mijn vak
is mijn hobby’
Een zinvolle dagbesteding, wat is dat eigenlijk?
Activiteitenbegeleider Lindsey le Feber vertelt.
Hoe mensen met dementie in een verpleeghuis
de dag prettig en nuttig beleven. Wat je daarvoor
moet doen en laten.En hoe dat was tijdens
de Corona-lockdowns.
TEKST JANTIEN ANDERIESEN BEELD ANKO STOFFELS

Wat zou u heel graag nog een keer willen
doen?
Elke nieuwe bewoner bij Brentano wordt
die vraag gesteld.
Maar wat doe je als het iemands grote wens
is om in een helicopter boven Amsterdam
te vliegen?
Tsja, dan regel je dat dus, vindt Lindsey le
Feber.
Ze is activiteitenbegeleider in verpleeghuis
Nieuw Vredeveld en haar dagelijks werk
omvat veel. Met bewoners, maar ook met
familie, veel organiseren, bijhouden en
administreren.
‘Ik heb het mooiste vak dat er is,’ zegt ze
nuchter. Want dat moet Lindsey in haar
werk ook zijn.
Bekwaam, nuchter, praktisch, energiek en
betrokken. Ze is het allemaal en dat kan
alleen als je van je vak houdt.
‘De kern van mijn werk is een zinvolle dagbesteding voor mensen met dementie die
hier wonen,’ vat Lindsey haar werk samen.

Wat houdt zinvol in?
Lindsey met onder haar arm een kunstwerk gemaakt door bewoners
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‘Dat je dagelijks activiteiten hebt die passen >
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bij de persoon. Die niet kinderachtig zijn,
maar juist het gevoel van eigenwaarde en
zelfredzaamheid benadrukken of verbeteren. Dat is van het grootste belang voor
iemands welbevinden, want als je dementie hebt zijn er al zo veel dingen die je qua
vaardigheden niet meer kunt. Als je daar
steeds mee wordt geconfronteerd, maakt
dat somber en geïrriteerd. Maar als je iets
doet dat lukt en waar je plezier aan beleeft,
dan kan je weer trots zijn op jezelf. En dat
is een heerlijk gevoel.’
De dagbesteding in Nieuw Vredeveld biedt
veel beweging en muziek. Lindsey: ‘Uit
onderzoek is gebleken dat deze twee activiteiten heel heilzaam zijn voor mensen met
dementie. Je doet aanspraak op dat wat
iemand nog kan, nog weet. Dat geldt ook
voor wat we met een duur woord reminiscentie noemen. Herinneringen ophalen. Je
ziet mensen trots zijn als ze hun eigen herinneringen nog weten.’
Ook zwemmen blijkt voor veel bewoners
geweldig te werken. ‘Mensen die eigenlijk
niets meer kunnen, blijken in het water
ineens weer te kunnen lopen. Daar zijn ze
dan zo blij mee en wij ook.
Het zou fantastisch zijn als we dat vaker
kunnen organiseren en als er ook meer geld
voor beschikbaar komt.’

Hoe ging het tijdens de corona-lockdowns?

‘De eerste lockdown was heel heftig en het
werk was ook heel intensief. We hebben
van alles georganiseerd om mensen toch
maar iets van reuring en contact te bieden.
Draaiorgels, zangers, dansles. Allemaal
buiten. Hoogwerkers voor familie zodat ze
hun naaste konden zien. Post, bloemen en
cadeautjes afgeven bij de mensen. Er waren
toen ook heel veel giften vanuit de wijk. En
zeker ook heel veel geregel met de familie.
‘Tijdens de tweede periode hebben we veel
gedaan aan beeldbellen en het organiseren
van contactmomenten, voor de familie
maar ook wij gingen dagelijks bij bewoners
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langs.
We maakten schema’s wie wanneer in
welke huiskamer activiteiten kon doen en
we hebben veel gebruik gemaakt van de
lifestream van de muzikanten van de Tijdmachine.
‘Daarna hebben we nog een corona-uitbraak gehad en toen is het zo georganiseerd
dat de bewoners met corona op de begane
grond verbleven.’

‘En als
het is gelukt is
iedereen blij.
Verbaal en
non-verbaal’

Samengevat?

‘Voor onze bewoners en hun familie was
het een uiterst verdrietige tijd. Voor ons
was het bizar. Je had soms het gevoel alsof
je in een slechte film zat. We hebben knetterknetterhard gewerkt. Het ging constant
door. Ik ben overeind gebleven voor de
mensen, de bewoners dus, die je nodig hebben.’

Wat is het mooiste aan je vak?

‘Als de bewoners tevreden en blij zijn. Als ze
meer energie krijgen en beter slapen.’

Wat vind je het moeilijkste?

‘Dat je soms te weinig tijd hebt voor juist de
mensen die stil en teruggetrokken zijn.’

Wat is je grootste wens?

‘Het mooiste zou zijn als elke huiskamer
een eigen activiteitenbegeleider heeft. Dat
je alle aandacht hebt voor deze mensen en
die aandacht niet steeds hoeft te verdelen.
Dat lijkt me heerlijk.’

Over welke capaciteiten moet je beschikken om dit vak goed te kunnen
uitoefenen?

‘Naast kennis hè, want je moet bekwaam
zijn, moet je ook stevig in je schoenen
staan. Er gebeurt veel, dat moet je goed
kunnen verwerken. Heel belangrijk zijn
ook dat je sociaal vaardig bent, dat je je
kunt inleven, dat je goed georganiseerd en
gestructureerd bent.
‘Ja, het is een vak.’ ■

Lindsey in een notendop
• Lindsey woont samen
en heeft een dochter
van 2 jaar.
• In haar vrije tijd houdt
ze van een beetje
shoppen en naar
de speeltuin gaan.
‘Maar mijn werk is mijn
hobby. Ik ontspan ook
op en tijdens het werk.’
• Ze werkt nu 16 jaar bij
Brentano.
• Lindsey deed de opleidingen SPW, SPH en
volgde korte tijd de opleiding Ergotherapie.
• Ze werkt 32 uur per
week en is naast haar
dagelijkse werk betrokken bij het onderzoeks-

project Sociale Benadering Dementie en bij
het project Van Gogh.
Project Van Gogh richt
zich op de zelfredzaamheid van bewoners. Zo
begeleidde zij onlangs
een kleine groep bij het
maken van de lunch.
Boodschappen doen,
eten klaarmaken en
met elkaar opeten.
‘En als dat dan is gelukt
is iedereen blij. Verbaal
en non-verbaal.’
Tips voor familie
Voor familie van verpleeghuisbewoners is
een bezoekje niet altijd

eenvoudig.
Lindsey doet wat suggesties:
• Ga wandelen
• Bekijk oude en nieuwe
foto’s
• Lees voor
• Lees samen de krant
• Ga eens mee met een
busreisje of met zwemmen, zo maak je je
naaste ook eens op een
andere manier mee.
Boekentip:
In mijn koffer op zolder
Levensverhalen van en
voor ouderen
Uitgeverij Bohn Stafleu
Van Loghum
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Ingelicht
Honderdjarigen

Verstandig voeren
In de winter is er minder voer
voor vogels en daarom is het
goed ze te voeren. Dat vindt
de Vogelbescherming ook.
Niet alleen leuk dus, maar ook
nuttig.
Een paar tips om het ze nog
meer naar de zin te maken:
• Voer gevarieerd en denk
daarbij aan noten, bessen,
zaden, pinda’s, vetbollen,
rozijnen en appels.
• Voer gedoseerd dan bederft
het niet.
• Voer op verschillende plekken als dat mogelijk is. Mezen eten liever iets hoger,
merels en vinken liever wat
lager bij de grond. De heggenmus vindt voedsel onder
struiken het fijnst.
• Slecht voer voor vogels is
vloeibare olie en margarine,
zoute producten en melk.
• Goed voer is fruit, onge-

150

brande en ongezouten
noten, zaden en met mate
broodkruimels en havermout.
• Lekkerste voer. Dat verschilt
per soort. Heggenmussen,
roodborstjes en winterkoninkjes houden van meelwormen, ongekookte havermout
en broodkruimels. Merels
en spreeuwen zijn gek op
bessen, krenten en rozijnen,
fruit, klokhuizen en schillen
en broodkruimels. Mezen
vinden ongezouten (dop)
pinda’s en noten, pitten en

Wist je dat je niest
met een luchtsnelheid
van ruim 150
kilometer per uur?
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In Nederland wonen 2000 honderdjarigen. De meeste daarvan,
om precies te zijn 107, wonen in
Rotterdam. Opvallend is dat er op
Schiermonnikoog 3 honderdjarigen
wonen op een bewonersaantal
van 940 mensen. Ons land telt 88
mensen die ouder zijn dan 105 jaar.
zaden, kokosnoot en vetbollen lekker. Mussen, vinken
en groenlingen smullen van
ongezouten (dop)pinda’s
en noten, pitten en zaden,
broodkruimels en onkruid.
• En vergeet het water niet.

‘Gewoon’ hoest

Er zijn in deze Corona-tijd ook nog gewone hoestjes. Het goede nieuws:
de meeste verdwijnen vanzelf. Maar tot het over is, kun je wel redelijk gek
worden van dat gehoest.We geven een paar tips ter verzachting.

Vocht

Drink veel vocht of gebruik een luchtbevochtiger om een geïrriteerde keel te
verzachten en slijm los te maken.Ook
een beetje honing kan helpen. Verschillende studies tonen aan
dat honing hoest kan
verlichten.
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Wist je dat er niet één
normaal Nederlands
woord rijmt op
het woord twaalf?

Slijmhoest

Wie last heeft van
slijmhoest kan het
beste een hoestmiddel nemen dat ‘slijmoplossend’ werkt.
Wie veel slijm ophoest kan het beste
contact opnemen
met de huisarts om
te kijken wat de beste behandeling is.

Prikkelhoest

Kriebel- of prikkelhoest kan worden veroorzaakt door onder andere roken, een
droge keel, een droge omgeving en verkoudheid. In sommige gevallen kunnen
ook maagklachten de oorzaak zijn. Door
brandend maagzuur raken de slokdarm
en de keel geïrriteerd. Een maagzuurremmer kan dan helpen.
Ga, als de klachten langer aanhouden,
naar de huisarts.

Kussen

’s Nachts wakker liggen van het hoesten? Probeer een extra kussen. Zo lig je
schuiner en ga je minder snel hoesten.
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Ingelicht

De lucht in

TEKST DANIELLE VAN DEN BOSCH BEELD YVONNE VAN DE LINDEN

De bewoners van onze
huizen mogen in een wensboom hun allerliefste wens
ophangen. Dit is een soort
van project dat we samen
met de Riki Stichting* organiseren.
De wens van deze mevrouw
(83) vonden we heel opvallend: een helikoptervlucht
maken boven Amsterdam.
In haar hele leven heeft mevrouw nooit gevlogen maar
wanneer boven haar huis in
Amstelveen de vliegtuigen
en helikopters overkwamen
dacht ze altijd: Een vlucht
boven Amsterdam, dat zou
ik zo graag eens willen
doen.
De wens werd vervuld. Op
18 september mocht zij voor
het eerst in haar leven vliegen boven de hoofdstad. In
een helikopter.
Mevrouw was de dagen
ervoor al erg zenuwachtig
en kon het nergens anders
meer over hebben, want hoe
bijzonder was dit!
Op de dag zelf hebben een
collega en ik haar naar het
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Westelijk Havengebied
gebracht, waarvandaan de
helikopter zou vertrekken.
Hoewel mevrouw stil en
zenuwachtig was, had ze er
enorm veel zin in.
Bij aankomst mochten we
eerst een kijkje nemen bij
een helikopter die in de
hangar stond en kregen we
een kopje koffie kregen van
de piloot. Mevrouw was erg
onder de indruk en ontspande steeds meer.
En toen was het zover, de
helikopter was gearriveerd.
De mededeling dat mevrouw zelfs naast de piloot
mocht zitten met het mooiste uitzicht, was een ware
verrassing.
Wij stegen op en ikzelf zat
achterin, wat zeker geen
nare opdracht was ;-).
Mevrouw keek haar ogen
uit. Haar ‘ooohhhhh’s’ en
‘aaahhhhh’s’, haar geluk en
het zien van haar oprechte
blijdschap en haar emoties,
gaven mij een kippenvelmoment welke ik niet snel
zal vergeten. Toen besefte

ik mij nog eens: Wat beoefenen wij toch een ontzettend mooi vak.
Na deze mooie vlucht en
een nog betere landing
(altijd weer fijn om grond
onder de voeten te voelen)
keerden we huiswaarts.
Wat mevrouw op de heenweg miste, heeft ze op de
terugweg meer dan goedgemaakt. Aan een stuk door
vertelde ze over alles wat zij
had gezien; van de Berlagebrug, de Dam, een mooi
‘kroesschip’ (cruiseschip)
met in de verte het IJsselmeer en Almere. Ze kon
haar geluk niet op.
Mevrouw heeft de dag van
haar leven gehad en daarom
bedankt zij de Riki Stichting en Stichting Brentano
voor het mogelijk maken
van haar wens.
Danielle van den Bosch
is verzorgende IG/MMZ
Yvonne van de Linden
is leerling MMZ4. Beiden
werken met mensen met
dementie
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werkt als GGZ-verpleegkundige
voor Nieuw Vredeveld Brentano.

‘Mijn moeder is hier komen wonen.’
De dochter die zich meldde bij de
bezoektafel bij de ingang van Nieuw
Vredeveld, sprak de woorden met de
grootst mogelijke vreugdeloosheid
uit.
‘Het werd tijd ook. Ze onthoudt niets
meer. En ze zorgde ook niet goed
meer voor zichzelf. Niet qua wassen
en aankleden en niet voor de inwendige mens. Smarties at ze wel. Met
buisjes tegelijk. Amber zei wel tegen
me: “Jij hebt je moeder tenminste nog
thuis,” maar wat is thuis waard als je
eigenlijk bijna niets meer kan en alles
vergeet?’ Er volgde een zware zucht.
Dat ik bij de eerste kennismaking niet
wist welke positie Amber innam in
het systeem van onze nieuwe bewoner kon mij niet euvel worden geduid,
zo vond ik althans. Ik was het echter
volstrekt met de spreekster eens dat
vrijheid voor hulpbehoevende thuiswonenden een relatief begrip is.
Amber bleek bij nader inzien de buurvrouw te zijn. ‘Zij heeft haar moeder
al jaren geleden opgeborgen in een
tehuis. Haar moeder vindt alles leuk.

Ja, dan heb je makkelijk kletsen, vindt
u niet?’
Ik wilde wel reageren, maar kreeg de
gelegenheid niet.
‘Maar denk je dat ze dankbaar is,
mijn moeder?’ Het antwoord liet zich
raden. ‘Ze zegt tegen iedereen die het
maar wil horen dat ze door haar kinderen is ontvoerd en dat ze best nog
zelfstandig kan wonen. Ze maakt ons
harde verwijten. Maar wij, de kinderen, hebben echt het beste met haar
voor. Echt hoor, meneer. U moet mij
geloven.’
Er rolden nu tranen over de wangen
van de dochter. Voor ik woorden van
troost kon uitspreken vervolgde ze
naar de sluisdeur wijzend: ‘Ik moet
door die deur, is het niet?’
‘U moet door twee deuren. Het is een
sluissysteem,’ antwoordde ik waarheidsgetrouw. ‘En ik wens u sterkte.’
Daar ging ze. Ongetwijfeld op weg
naar nieuwe verwijten. Onbemind.
Maar met de beste bedoelingen.
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‘Ik heb alles al’

Kerst

• Voor liefhebbers van de Kerst, kijk eens
bij Sissy-Boy. Prachtige en
originele kerstversieringen.
De moeite waard. Al helemaal als je van dieren houdt.
www.sissy-boy.com

Dat zinnetje klinkt niet altijd als
iemand een cadeautje geven.
Wij doen wat suggesties in de

muziek in de oren. Soms wil je gewoon
Zeker met de feestdagen in zicht.
categorie ‘Maar dit had je nog niet’.

Kussentje • En dan met infraroodver-

warming. Fijner kan bijna niet met de winter voor
de deur. Het bedrijf dat ze maakt heet Stoov (sinds
2014) en ze zijn er in allerlei
kleuren en formaten. Stoov
heeft ook warmtedekentjes
en deze tas is alleen al voor de
tekst erg leuk. www.stoov.com

Kletsdoosje

• Het Kletsdoosje bevat 108
kletskaarten met boeiende vragen en waanzinnige dilemma’s.
Het doosje heeft een gemakkelijk formaat, zodat het overal
mee naartoe genomen kan worden. Het Kletsdoosje zorgt
gegarandeerd voor hilarische, lachwekkende en gezellige
momenten! Lekker kletsen dus. www.kletspot.nl

Kakkerlak

Keileuk • Een geintje, een gebbetje, een

hebbedingetje. Kijk op Ditverzinjeniet en laat je
inspireren. Voor oud en jong. Wij zagen: een borstel
voor kale mannen (mooie glimmer), een olifantje als
extra kraan voor de kleintjes bij de wastafel en de
zogenoemde egguin (een mandje om eieren in te koken in de vorm van pinguins. www.ditverzinjeniet.nl
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• Zo lief, leuk, lollig,
knap gemaakt, bedacht en uitgevoerd: De
Kakkerlakjes.In de zomer van 2019 maakte
de boekenwereld kennis met een nieuw
soort kakkerlak. Prachtig geïllustreerde
boekjes die zich in rap tempo verspreidden.
Groot genoeg om rustig van te genieten,
klein genoeg om te versturen. De eerste
32 titels zijn gevuld met korte verhalen, gedichten, rijmpjes, recepten. Stuk voor stuk
rijkelijk geïllustreerd en zeer verzorgd uitgegeven. De Kakkerlakjes worden gemaakt
door een mix van bekende en nieuwe na-

men. Door jong talent te koppelen aan bekendere auteurs en illustratoren helpen de
gevestigde namen om een nieuw talent op
het podium te hijsen. Elk Kakkerlakje heeft
verhalen en gedichten om iemand een hart
onder de riem te steken, iets over jarig, ziek
of verdrietig zijn. Over de dood van een
familielid of huisdier, over verhuizen, over
vrienden (of het gebrek eraan), over wennen aan een nieuwe school of collega. En
over de liefde natuurlijk. Onmisbaar, net als
titels over lekker eten en drinken.
www.kakkerlakjes.nl
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Het nut
van koorts

We zijn er soms best een beetje bang voor.
Is dat nodig? 7 vragen met antwoorden over koorts.

1 Wat is een normale

lichaamstemperatuur?

De meeste mensen denken
dat een lichaamstemperatuur van 37 graden Celsius
‘normaal’ is. Dit is slechts
een gemiddelde van normale lichaamstemperaturen. Je
lichaamstemperatuur zal er
zo’n 0,6 graden onder of 0,6
graden boven zitten. Gedurende de dag zijn er ook
schommelingen in temperatuur. In de vroege ochtend
is die het laagst. Laat in de
middag het hoogst, soms
oplopend tot 37,7 graden
Celsius.

2 Hoe kun je je

lichaamstemperatuur
opmeten?

In je mond, oor, oksel of
rectaal (via de anus). Die
laatste is nog steeds de
meest betrouwbare manier
van meten. Ook zijn er
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thermometers waarmee de
temperatuur op het voorhoofd kan worden gemeten.
Meet nooit je lichaamstemperatuur nadat je net gerookt, gegeten of iets kouds
of warms hebt gedronken
hebt, net gesport of een
warm bad hebt genomen.
Wacht dan twintig tot dertig minuten, anders is de
meting niet betrouwbaar.

3 Wat is koorts?

Als de lichaamstemperatuur hoger is dan 38 graden.
Het is een reactie van het
lichaam op een infectie met
virussen of bacteriën. De
koorts helpt de infectie te
bestrijden. Bij een hogere
temperatuur groeien virussen en bacteriën minder
goed. Gedacht wordt dat
het afweersysteem beter
werkt bij koorts, maar dat is
(nog) niet bewezen.

4 Hoe hoger de koorts,

hoe ernstiger de ziekte?

De hoogte van je lichaamstemperatuur zegt weinig
over de ernst van de ziekte.
De koorts verdwijnt zodra
de ziekte is bestreden. Eenmaal per dag de temperatuur meten is voldoende.

Schommelingen gedurende
de dag zeggen niet zo veel,
maar hou symptomen als
sufheid en benauwdheid
goed in de gaten.

5 Krijgt iedereen op

dezelfde manier koorts?

Het verschilt per persoon.
Koorts verloopt bij niemand hetzelfde. Bij de ene
persoon loopt de lichaamstemperatuur gemakkelijk
en snel op tot 40 graden
Celsius. Er zijn ook mensen
die nooit koorts hebben en
je hebt mensen met hoge
pieken.

6 Is een te hoge

lichaamstemperatuur
gevaarlijk?

Koorts kan niet zoveel
kwaad. In de meeste gevallen is het ook niet nodig
de koorts te verlagen. Als
je pijn hebt of je erg ziek
voelt, kun je eventueel een
paracetamol nemen. Het
hoeft niet zo te zijn dat de
lichaamstemperatuur daardoor daalt.

7 Is een te lage

lichaamstemperatuur
gevaarlijk?

Een abnormaal lage lichaamstemperatuur kan
gevaarlijk én zelfs levensbedreigend zijn. Een lage
lichaamstemperatuur kan
optreden door blootstelling
aan kou, een shock, alcoholof drugsgebruik, maar ook
door stofwisselingsziektes
zoals diabetes. Er wordt gesproken over onderkoeling
als de centrale lichaamstemperatuur (de hoogste
temperatuur midden in de
romp) zo laag is dat de stofwisseling in gevaar komt.
Bij kwetsbare mensen kan
een lage lichaamstemperatuur wijzen op een infectie.
Een ernstige infectie, zoals
sepsis, kan ook leiden tot
een abnormaal lage lichaamstemperatuur. ■
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Alleen zijn
Hoe doe je
dat? (1)

Je partner overlijdt of gaat naar het verpleeghuis.
En dan ineens sta je er alleen voor. In een serie van 3 gesprekken
vertellen mensen hoe zij het ervaren.

‘Het is leeg naast je’
Zestig jaar waren ze samen toen Steef een
ongeluk kreeg met de fiets. Hij brak te veel, was te broos
en overleed. Elly vertelt over haar leven daarna.
TEKST JANTIEN ANDERIESEN BEELD ANKO STOFFELS

‘Het ergste? Moeilijk om dat
meteen onder woorden te
brengen. De eerste maanden word je geleefd. Er moet
dan zo veel worden geregeld. Daar ben je eigenlijk
constant mee bezig. Waar
je de kracht vandaan haalt,
begrijp ik achteraf niet
maar je doet het. En misschien is dat ook wel goed
zo. Dat je wordt opgeslokt
door heel veel praktische
zaken.’
Elly van Breemen (81) is
nu bijna tweeeneenhalf
jaar weduwe. En hoewel
iets minder dan in het
begin heeft ze nog steeds
het gevoel ‘een vreemde te
zijn in een andere wereld’.
Ontheemd, doelloos zijn
de woorden die het gevoel
moeten omschrijven.
‘De gewone dingen waren
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er niet meer,’ vat ze samen.
Wat die gewone dingen dan
waren? ‘Nou, dat er een
nieuwe winkel bij is gekomen of dat je een oude bekende tegenkwam. Dingen
die je en passant tegen elkaar zegt. Waar je ook nooit
zo bij stilstaat, totdat het er
niet meer is.’
Het vreselijkste vond ze ‘dat
tweepersoonsbed waarmee
ik elke avond werd geconfronteerd. Ik had de grootste moeite om me klaar te
maken voor de nacht en
naar boven te gaan. De kinderen bleven toen geregeld
bij mij tot ik in bed lag.
Maar het bleef heel naar.
Die leegte naast je ook als je
’s ochtends wakker werd.’
Elly is een jaar na het overlijden van haar man verhuisd naar een appartement

in dezelfde buurt. Nee, het
oude huis mist ze helemaal
niet. Te groot, dat tweepersoonsbed en vrienden/
buren die verhuisden. ‘Het
vertrouwde was weg.’
Hoewel ze in het begin eigenlijk helemaal niet meer
haar bed uitwilde, het leven
was immers toch doelloos
geworden, herpakte ze zichzelf en bracht structuur in
haar nieuwe bestaan.
Op tijd het bed uit, aankleden, krant halen, ontbijten
en er op uit. ‘Mensen ontmoeten en die kom je tegen
als je dingen doet.’ Elly bleef
naar het koor gaan waar
ze samen met haar man
op zat, ‘ook al heb ik in het
begin geen toon gezongen’,
en zocht nieuwe activiteiten. ‘Wat voor activiteiten
maakt me niet zo veel uit,
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als ik maar elke dag een
tijd onder de mensen ben.
Nou ja, haken en breien ga
ik niet doen. Daarin heb ik
echt twee linkerhanden.’
Bij structuur hoort ook
dagelijks gezond eten: ‘Wel
op schoot. De tafel dekken

doe ik niet meer. Dan heb
je weer die leegte naast je.
Net zoals in de auto.’ En
nieuwe dingen doen. Alleen uit eten gaan bijvoorbeeld. ‘Stoer? Nou, dat viel
wel mee, maar ik vond er
gewoon niet zo veel aan.’

Ook is Elly gaan puzzelen,
woordfeuten en heeft ze de
online wereld ontdekt.
‘Probeer het, zeg ik tegen
mezelf. Als je het niets
vindt, verzin je weer iets
anders.’
>
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Alleen zijn
Hoe doe je
dat? (1)

Nog wat tips van de redactie
1 Veilig wonen

Elly’s tips

Zorg dat je elke dag naar buiten gaat.
•
Doe je boodschappen niet voor
de hele week, maar dagelijks.
Dan moet je er uit en ben je onder
de mensen.
•
Zorg dat je dagelijks mensen spreekt.
Een kletsje is al oké.
•
Hou je ritme vast.
•
Geef jezelf elke dag opdrachten.
•
Ga iets doen wat je niet eerder deed.
•
Zorg dagelijks voor afwisseling.
Bijvoorbeeld een extra krant.
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Je veilig voelen in je eigen
huis is altijd al belangrijk,
maar als je alleen bent is
dit een absolute basisvoorwaarde.
Probeer met andere ogen
naar je huis te kijken en
check wat gevaarlijk zou
kunnen zijn; drempels,
elektrische draden, losse
kleedjes, de badkamer en
wees eerlijk tegen jezelf:
hoe stevig sta ik op mijn
benen? Bij twijfel, laat
hulpmiddelen installeren en sluit je aan bij een
alarmcentrale.
Advies inwinnen kan bij
een ouderenadviseur van
Participe (020-543 04 30).
Controleer uw woning ook
op inbraak- en brandgevoeligheid (www.politiekeurmerk.nl)
Als je partner in een verpleeghuis woont, heeft
dat misschien gevolgen
voor huur- en zorgtoeslag.
Check dit.

2 Ziek

Wie alleen woont en ziek
wordt heeft een probleem.
Bespreek het met kinderen
en/of vrienden, buren en
de huisarts. Maak een plan.

3 Contact

Je stond er niet bij stil,
maar juist die kleine dingen zijn een groot gemis.
Samen televisie kijken (en
commentaar leveren), die
supermarkt die erbij is
gekomen en hoe die is, de
buurvrouw die iets geks
tegen je zei. Je kunt het
niet meer kwijt.
Zoek nieuwe contacten.
Doe het gewoon, ook al
heb je er niet altijd zin
in. Zoek ook activiteiten.
Liefst wat bij je past, maar
wees niet te streng in de
leer. Je kunt altijd nog veranderen.
Ook online kun je mensen
ontmoeten bijvoorbeeld bij
seniorweb.nl, 50plusnet.nl,
anbo.nl en senioren.nl

4 Lijf en leden

Je geeft niet snel aan jezelf
(laat staan aan anderen)
toe dat je eenzaam bent.
En anderen zullen niet snel
de ongemakkelijke vraag
aan jou stellen.
Er zijn signalen die wijzen
op eenzaamheid zoals een
verminderde eetlust, vermoeidheid en toch slecht
slapen, hoofdpijn en meer
spierspanning (denk aan
een verkrampte nek en
schouders). Mentaal zijn de
signalen: minder zelfvertrouwen, het gevoel door
alles en iedereen verlaten
te zijn, denken dat alles
zinloos is, boosheid, weinig vertrouwen in andere
mensen.
Vaak niet onderkend: rusteloosheid. Voortdurend
ergens mee bezig zijn en
zich niet kunnen focussen.
Dan kan je op de vlucht
zijn voor eenzaamheid.
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Hersengymnastiek
De oplossingen van deze puzzels staan op bladzijde 27.

E
F

A

4

Raadsel

5

Raadsel

6

Raadsel

7

Dubbel

Zoek 2 dezelfde kerstballen.

Als ik jong ben, ben ik
lang. Als ik oud ben,
ben ik kort. Wat ben
ik?

Waarom eten ijsberen
geen pinguÏns?

B
G

H

D

8

C

1

Even puzzelen

Maak deze puzzel af door de letters
te combineren met de juiste cijfers.

1

5
22

2

6

Wat kan er niet
worden verbrand in
vuur of verdrinken
in water?

3

7

2

Raadsel

3

Raadsel

Het leeft in de winter, gaat dood in de
zomer en groeit van
boven naar beneden.
Wat is het?

4

8

Wat is de volgende
letter in deze reeks?
JFM AMJJA SON
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Winter Woordzoeker
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In deze puzzel zitten
21 winterwoorden
verborgen. U moet ze in
alle richtingen zoeken.
WINTER
SNEEUW
SCHAATSEN
SNEEUWPOP
MUTS
SJAAL
WANTEN
WINTERPRET
ERWTENSOEP
KRUIK
SLEE
KOUD
VORST
WIT

SNEEUWVLOK
TRUI
WINTERJAS
GLAD
IJZEL
SNEEUWBAL
ROOKWORST
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De gezelligheidsvrijwilliger

‘Deze mensen
zijn zo lief en
rustig’
De eerste keer was het even wennen:
hoe maak je een leuk praatje met
mensen die gemiddeld 70 jaar ouder
zijn dan jij. Inmiddels is vrijwilligster
Esmee van Dommelen (18) thuis
in het gezellige kletsje.
TEKST JANTIEN ANDERIESEN BEELD ANKO STOFFELS
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Esmee is druk. Heel druk.
Met school, ze zit in 6 vwo
en doet dit jaar eindexamen, met een bijbaan –‘voor
mijn inkomen’-, met sporten en haar hobby’s.
En dan doet ze ook nog
graag haar vrijwilligerswerk
in Nieuw Vredeveld.
‘Ik kom hier vooral voor
de gezelligheid en om een

praatje te maken met de
bewoners.’
Dat doet ze nu sinds juni
‘en ik vind het erg leuk om
te doen’.
Veel mensen zullen denken;
wat moet zo’n jong ding in
een verpleeghuis?
‘Ja, dat kan je denken, maar
ik zie het anders. Oude
mensen zijn lief en rustig

en ik leer veel over vroeger.
Wat ik echt opvallend vind,
is dat deze mensen nog
zulke doorzetters zijn. Proberen nog wat van het leven
te maken. Dat had ik niet
verwacht.’
Nu school weer is begonnen, moet ze even opnieuw
het ritme vinden maar
Esmee wil toch zeker één à

twee keer per week langskomen in Nieuw Vredeveld.
Hoe is ze aan dit werk gekomen?
‘Via Amstelveen voor Elkaar. Daar had ik een profiel aangemaakt met wat
ik kan. De steekwoorden
waren: leuk om mensen te
helpen, bezoek/praatje. En
ik had er ook bijgezet dat ik
een doorzetter ben.’
Dat lijkt ze zeker te zijn. Na
de havo, stroomde Esmee
door naar het vwo (profiel
natuur&gezondheid en
natuur&techniek) en als ze
haar diploma op zak heeft,
gaat ze geneeskunde studeren. Ze hoopt ingeloot te
worden in Utrecht, maar
als het Amsterdam wordt
dan heeft ze in ieder geval
dit vrijwilligerswerk op
haar cv staan. Ze wil graag
kinderarts worden. ‘Het
tegenovergestelde van het
vrijwilligerswerk dat ik nu
doe.’
Naast school, bijbaan en
vrijwilligerswerk houdt Esmee van dansen, zwemmen,
spelletjes doen en tekenen.
‘In dat laatste ben ik niet zo
goed, maar ik vind het wel
heel leuk.’
Als ons gesprek is afgerond,
regent het voor het eerst in
tijden flink. ‘Ik denk dat ik
nog maar even bij iemand
langsga voor een praatje,’
lost Esmee opgewekt haar
probleem op. Ze heeft geen
regenpak bij zich. ■

1
Doe het eens anders. Geef iemand een hulpmiddel cadeau.
Nuttig en de ontvanger is er vast en zeker ook blij mee.
Dit is de top 8* van de populairste hulpmiddelen. Ter inspiratie

Makkelijke smart2 Auto-draaikussen 4
phone met basisstation

1metHandgreep
zuignap

Een veilige oplossing voor
badkamer, douche en toilet
om vallen te voorkomen.
Gaten boren is niet nodig.
Installeren en verwijderen
van de handgreep is dankzij de zuignap heel gemakkelijk. Kan dus ook mee op
vakantie.

Dit kussen draait 360 graden en is daardoor ideaal
als in- en uitstaphulp. Voor
in de auto, op een gewone
stoel of in bed. Het draaikussen is comfortabel door
de wattering en zorgt voor
een mindere belasting van
knie, heup en rug.

Heel geschikt voor mensen
die behoefte hebben aan
een eenvoudige bediening.
Zo schakelt de telefoon bij
het typen van een bericht
vanzelf over naar een extra
groot toetsenbord. Ook
beschikt deze smartphone
over een SOS-noodknop
waarin vijf telefoonnummers terecht kunnen.
Bijgeleverd wordt een waterdichte armband, zodat je
ook vanuit de douche kunt
bellen.

3
Allesopener
& notenkraker

Opent met gemak blikken,
flessen, potten en noten!
Van RVS en met extra lange
handgreep voor een betere
grip. Ontlast de handen.
Ook geschikt voor mensen
met reuma.

5 Compressiekousen

Een cadeau dat je bloedcirculatie verbetert. Dan doen
deze therapeutische compressiesokken en ze helpen
ook tegen zweetvoeten,
spataderen en voetpijntjes.
De lichte druk op voeten
en enkels voorkomen ook
krampen, reisbenen en
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zwellingen. De compressie
helpt tot slot afvalstoffen sneller te verwijderen.
Daarom zijn deze ook erg
geliefd onder sporters.

7 Grijptang

Als bukken moeilijk is en
het grijpvermogen afneemt
biedt deze lichtgewichtgrijper van 160 gram
uitkomst. Handig om alledaagse voorwerpen op te
pakken. Ook in te zetten
bij het aantrekken van sokken. Met een clip kan de
grijptang aan een looprek
worden bevestigd.

1-A
2-C
3-E
4 -D

5-G
6-F
7-H
8-B

2

Een ijspegel

3

De D van December.
Het zijn de maanden
van het jaar

4

Een kaars

5

Omdat ijsberenop
de Noordpool leven
en pinguins op de
Zuidpool

6

IJs, het smelt in plaats
van te branden en het
blijft drijven op water

7

6 De Oer-radio

Heerlijk. Radio met één
knop maar wel met de mogelijkheid om al je favoriete
muziek in op te slaan (1000
nummers). Verkrijgbaar
in rood, groen of met
houtprint. Het retrodesign
zorgt voor herkenning.
De Oer-radio is bij uitstek
geschikt voor mensen met
dementie.

8 Kerstkapje

Voor de liefhebber. Een
niet-medisch mondkapje
in kerststijl. Gemaakt van
comfortabele stof en zachte
verstelbare elastiekjes. Het
geintje kan gewassen worden op 60 graden.

Meer
weten?

Kijk op
www.hulpmiddelenwijzer.nl
www.scouters.nl
ww.alleszelf.nl

8
L
X
S
N
E
E
U
W
V
L
O
K
N
B
P

R
P
S
A
J
R
E
T
N
I
W
T
N
E
Z

C
O
G
D
R
A
E
S
H
L
B
H
O
U
G

R
P
H
P
O
M
D
M
N
K
U
S
T
O
Q

A
W
S
V
O
U
A
L
E
E
N
Q
F
D
N

I
U
K
K
K
T
L
A
Z
E
E
L
S
E
U

N
E
R
K
W
S
G
B
T
X
S
U
T
S
N

W
E
U
U
O
M
B
W
D
V
T
N
W
O
S

I
N
I
V
R
U
R
U
F
L
A
A
J
S
J

N
S
K
V
S
E
D
E
K
W
A
D
N
Z
P

T
E
I
V
T
F
H
E
Q
A
H
T
F
X
V

E R
B M
I V
U T
M R
N U
Z I
N S
L C
Q Q
C S
I L
Z W
R U
L G

27

C
M
N
T
E
R
P
R
E
T
N
I
W
I
T

I
J
Z
E
L
B
T
S
R
O
V
S
V
J
J

WAT EEN TIJD
Voor deze rubriek zoeken we naar
WINTERMODE
1963

DIE WINTER…

Autorijden op het IJsselmeer, de Noordzee deels
bevroren, de Elfstedentocht natuurlijk. Die winter
dus, van 1962-1963.
Met in totaal 42 ijsdagen met een temperatuur per
etmaal van onder nul. Die zich al in november aankondigde. In die maand zakte de temperatuur naar
-8 graden. • Op 5 december vroor het in Zeeland -12
graden. • Op 18 januari ’63 werd het in Joure min
-21 graden en juist toen werd de Elfstedentocht gereden. • Die won Reinier Paping. Deze tocht staat
bekend als de zwaarste ooit. • Pas op 5 maart 1963
zette de dooi in.

Hoge laarzen met lage
hak, kortere jassen met
grote knopen en een skibroek. Als je een beetje
van de tijd was, droeg je
deze kleding.
Vooral de skibroek was
erg in trek. Met van die
bandjes onder je voeten.
Sommigen vonden de
broek aanstootgevend.
Veel meisjes droegen
dan ook een rokje over
het hippe kledingstuk.
Waarmee het meteen niet
meer zo hip was.

O, WAT EEN TIJD
pareltjes uit

het verleden.

Sjoukje
Dijkstra

KEIEN OP HET IJS (1)

Niemand sprong zo hoog als zij. Sjoukje Dijkstra, geboren in 1942 in Akkrum, behoorde
in de jaren zestig tot de wereldtop. Ze werd
drie keer wereldkampioen en vijf keer op rij
Europees kampioen. Op de Olympische Spelen in Squaw Valley won ze zilver en vier jaar
later goud op de Spelen in Innsbruck. Goede
tweede was kunstrijdster Joan Haanappel.

Joan
Haanappel

Ard
Schenk

Kees
Verkerk

KEIEN OP HET IJS (2)
BIJZONDERE BEGRAFENIS

In die barre winter van 62/63 stierf op
28 november prinses Wilhelmina. Haar
uitvaart op 8 december was bijzonder.
Alles was in het wit (de kist, de rouwstoet)
èn het was de eerste koninklijke begrafenis
die live op televisie werd uitgezonden.
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En dan waren er natuurlijk ‘die lange en die
kleine’: Ard & Keesie. Nederland zat aan de
buis gekluisterd als die twee reden. Niks verveling bij de 10 kilometer. Iedereen genoot
met het bord op schoot. Van Ard Schenk, een
kei op de 1500 meter en Kees Verkerk, lang
heer en meester op de 10.000 meter. Maar
ook van hun geduchte tegenstander, de Noor
Fred Anton Meier.
Razend populair waren verder de Zwitserse

schaatser en architect Franz Krienbühl en de
Spanjaard Antonio Gómez Fernandez. Niet
zozeer vanwege hun topprestaties maar vanwege hun sportiviteit.
Gomez leerde zichzelf schaatsen op de ijsbaan in Barcelona.
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GEMAK OP ONS BORDJE

Hoe bedoel je, oud?

Aardappelen, groenten, vlees. Heel lang, en misschien wel nog
steeds, bestond ons dagelijks eten uit deze drie ingrediënten.
Hoewel vlees niet elke dag werd gegeten en het wekelijkse
menu ook werd afgewisseld met vis en een ei.
Maar vanaf de jaren vijftig was ons maaltje wel onderhevig
aan verandering en meer gemak.
Grote rol speelden hierin het Margriet Basiskookboek en
Albert Heijn. In 1962 kwam de supermarkt met de Premievan-de-Maand-Club. Klanten konden sparen voor producten, met
als eerste en beroemdste premie:
een goedkope koelkast. In die jaren
had slechts 1 op de 10 gezinnen een
koelkast. Er zijn in die periode maar
liefst 145.000 koelkasten bij elkaar
gespaard.
Door de opkomst van de halffabricaten hoefden we ook minder lang
in de keuken te staan. De kooktijd
werd teruggebracht van 2,5 uur per
dag in de jaren dertig, naar 1 uur in
de jaren zestig.
Steeds meer gezinnen aten op zaterdag soep uit een zakje of blik,
zodat moeder ‘ook een avondje vrij
was’. Koen Visser (bekend van de
vis in blik) bracht een serie nasi- en
bami maaltijden in blik uit. Een
groot succes, later uitgebreid en
overgegaan in Suzy Wan.

TWIJGJE

Ze was hèt gezicht van de nieuwe tijd. Kort
haar, grote ogen en broodmager. Na haar
debuut in het Britse modemagazine Vogue
groeide ze uit tot supermodel. Als bijnaam
gaven de Britten haar Twiggy (Twijgje)
vanwege haar slanke, bijna jongensachtige
figuur. Menig meisje in die tijd ging op dieet
om net zo dun te worden als Twiggy.
Van anorexia had niemand nog gehoord.
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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Sluit je
ogen en doe
een wens ...

... even
wegdromen
wat er in het
nieuwe jaar
gaat komen

