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Eindelijk weer:
Reuring bij Brentano

Voor wie zin heeft in iets leuks is er bij Brentano heel vaak wat te doen:
workshops, gym, creatieve activiteiten, reisjes, concerten, diners en nog veel
meer. Door corona lag veel een tijd stil, maar nu kan en mag het weer. De
organisatoren achter al deze activiteiten ontvangen u met open armen.
TEKST JANTIEN ANDERIESEN BEELD BRAM HEIMENS
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Amstelveense senioren een betekenisvolle, leuke dag geven en
aandacht hebben voor kwetsbare
wijkbewoners. Op tijd signaleren
als er problemen zijn en die met
verschillende partijen proberen
op te lossen.
In een notendop is dit het werk
van Brentano’s Sociaal Cultureelwerkers Stefanie Gerritsen (op de
foto links) en Marjolijn Windt.
Die leuke, betekenisvolle dag
biedt activiteit in de categorieën:
Amuseert, Beweegt, Weet en
Doet. En niet te vergeten: lekker
eten.
‘Bij ons eet je nooit alleen,’ roepen Stefanie en Marjolijn lachend
in koor.
Natuurlijk zijn er ook nog de vaste activiteiten als bridge, biljarten
en gym. De keuze is dus ruim.
Naast het organiseren van al deze
activiteit, bezoeken Stefanie en
Marjolijn wekelijks wijkbewoners
met wie het niet zo goed gaat.
Dit werk draait vooral om contact maken en houden en samen
zoeken naar oplossingen. ‘Maar
soms ook gewoon heel praktisch
voor iemand even de meterstand
opnemen,’ zegt Marjolijn. ‘Of de
gemeente bellen dat veel aanleunbewoners van Nieuw Vredeveld niet in staat zijn digitaal een
parkeervergunning aan te vragen. Of ze kunnen helpen,’ voegt
Stefanie toe.
De variatie is een van de redenen

waarom beiden hun vak zo mooi
vinden.
Marjolijn: ‘Het fijne is ook dat
mensen zelf hele leuke ideeën
hebben. Zo vraag ik altijd voor
onze Brentano Zomertour of
mensen suggesties hebben. Kwam
er laatst een mevrouw met Denemarken. Daar is ze vaak op
vakantie geweest. Ze heeft dia’s
en gaat er bij vertellen. Wij organiseren er dan een Deens diner
bij. Geweldig.’
Stefanie: ‘Door ons brede takenpakket is geen dag hetzelfde. Zo
doen we nu een online quiz voor
de bewoners van Nieuw Vredeveld met leerlingen uit groep 5
van de Roelof Venema-school. En
morgen ga ik de wijkagent weer
eens bellen.’
Trots zijn beiden op het Gouden
Koets-project dat een voorbeeld is
van goede samenwerking met de
Stichting Gouden Dagen (waarvan het idee afkomstig is).
‘Veel mensen in de wijk zijn niet
meer zo mobiel. Met het elektrische autootje van Gouden Dagen
brengen we mensen nu naar een
activiteit van hun keuze op een
van onze locaties. Een geweldige
oplossing.’
Stefanie en Marjolijn zijn blij
dat de deuren weer open staan:
‘We ontvangen iedereen met
open armen maar houden wel de
corona-maatregelen in acht. Dat
>
is prettig voor ons allemaal.’

Zie de volgende pagina's
voor de zomeractiviteiten
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Uitgelicht

Moeilijk ter been?

Zin? Reserveren kan op maandag 27 juni van 9.00 tot 15.00 uur bij:
Stefanie Gerritsen: 06-41419456 Marjolijn Windt: 06-14802878

Juli
Fado op saxofoon en piano
ZATERDAG 2 JULI

Mei en Juni
Bevrijdingsfestival

DONDERDAG 5 MEI is het

bevrijdingsdag. We vieren dan
dat we sinds 1945 vrij zijn en we
staan stil bij onvrijheid elders in
de wereld waar mensen dagelijks
lijden onder gewapende conflicten, oorlog en de schending van
mensenrechten. Met live muziek
van Rolf en Angelique en een
heerlijke borrelhap brengen we
een toost uit op vrijheid.
Tijd: 14.00 tot 15:30 uur
Locatie: ’t Huis aan de Poel
Entree: 5 euro

Songfestival met
Harald Veenstra

Voor Songfestival-liefhebbers
zingt Harald Veenstra op
WOENSDAG 8 JUNI de nieuwste
nummers van het Songfestival èn
de nodige klassiekers van onder
meer Lenny Kuhr, Teach-Inn,
Milk&Honey en Abba.
Locatie: ’t Huis aan de Poel
Tijd: 14.00 tot 15.30 uur
Entree: 8,30 euro incl. koffie/
thee, borrel en borrelhap

Studenten van het Conservatorium Amsterdam geven een licht
klassiek concert met Portugese
muziek.
Locatie: ’t Huis aan de Poel
Tijd: 11.00 tot 12.00 uur
Entree: 4,45 euro incl. koffie/thee

Workshop Tulp decoreren
MAANDAG 4 JULI

Een houten tulp naar eigen
smaak decoreren.
Locatie: ’t Huis aan de Poel
Tijd: 14.00 tot 15.30 uur
Entree: 4 euro incl. koffie/thee

Moppen tappen

Op VRIJDAG 8 JULI wordt het
gratis lachen, gieren, brullen.
Moppen tappen met de leerlingen van groep 5 van de Roelof
Venema school.
Locatie: BijVredeveld
Tijd: van 13.00 tot 14.00 uur

Bel de Gouden Koets!
06-18581668

Concerto Italiano
de Donna Mobile
WOENSDAG 20 JULI

Trek uw dansschoenen aan en
geniet van Italiaanse klassiekers
van Donna Mobile.
Locatie: ’t Huis aan de Poel
Tijd: 14.00 tot 15.30 uur
Entree: 8,30 euro incl. aperitief
en anti pasti

Bourgondisch dineren

Een heerlijk Grieks drie gangendiner. Met onder meer souvlaki,
bifteki en tzatziki èn een optreden van dansgroep Moria.
DONDERDAG 21 JULI

Locatie: ’t Huis aan de Poel.
WOENSDAG 27 JULI

Locatie: restaurant BijKlaasje.
Prijs: 21,95 euro ex consumpties.

Op z’n Frans

Nieuwe haring & andere vis
• Op DINSDAG 21 JUNI is het
Vlaggetjesdag bij restaurant
BIJKLAASJE . Op het terras staat
dan de haringkar klaar vanaf 15.00
uur. Voor 3,50 euro heb je een hele
nieuwe haring (mèt zuur). Plus een
optreden van Zeemanskoor de
Brulboeien. Dat wordt feestelijk.
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Adres: Klaasje Zevensterstraat 209,
tel. 020 – 2378638
• in het restaurant BIJVREDEVELD
wordt ELKE VRIJDAG verse vis
gebakken. Een driegangen-menu
kost 13,10 euro. Handig om even te
reserveren: 020 – 2378505.
Adres: Rembrandtweg 428

We hopen op zon maar verder
zijn we er klaar voor: lekker Jeu
de boules en ter afsluiting Frans
wijntje met een Frans kaasje.
Allemaal gratis. Hoe Frans wil je
het hebben.
MAANDAG 11 JULI

Locatie: BijVredeveld
Tijd: Van 14.00 tot 15.30 uur
MAANDAG 18 JULI

Locatie: BijKlaasje
Tijd: Van 1400 tot 15.30 uur
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Wist je dat
er op z’n minst
9 miljoen mensen
jarig zijn op
dezelfde dag
als jij

Ingelicht

Collegereeks Oud Geleerd Jong Gedaan:

Mensen, Mensen wat een Mensen
Op maandag 25 juli en maandag
1 augustus organiseren we een college
Culturele Antropologie van de stichting
Oud Geleerd Jong Gedaan.
Student Antropologie Leah geeft twee
lezingen over de rijke Europese cultuur.
Het eerste college gaat over het ont-

staan van de Antropologie. Toen de
eerste antropologen als ‘ontdekkingsreizigers’ verre, afgelegen oorden bezochten en wat daarin in de loop der
tijd is veranderd.
Onderwerp van het tweede college is
nationalisme en identiteit. Hoe komt
het dat mensen zich als Italiaan, Fransman of Duitser beschouwen? En wat
bent u: Nederlander, Europeaan of
Amstelvener?
Locatie: ’t Huis aan de Poel
Tijd: 19.00 tot 20.00 uur
Entree: 7,50 euro

Solidair zorgstelsel

De meeste Nederlanders (78%)
blijken bereid om te betalen voor zorgbehandelingen waar men zelf geen
gebruik van maakt, maar anderen wel.
Dit blijkt uit recent onderzoek van
de Barometer Solidariteit en het Nivel
(onderzoeksinstituut naar de
gezondheidszorg).
Eenzelfde onderzoeken werden eerder
gedaan. In 2013 was 73% van de
Nederlanders solidair met ons gezondheidssysteem.
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Wist je dat
vlinders met
hun poten
proeven?

Die doffe hitte

Zomerse temperaturen, zacht windje. Lekker. Maar stel dat we deze zomer
weer richting 35 graden of hoger gaan. De meeste mensen hebben daar last
van en wie boven de 65 jaar is, moet echt voorzichtig zijn.Bij ouderen werkt
nu eenmaal het regelen van de lichaamstemperatuur minder goed.
Lopen de temperaturen op? Wees voorbereid:
• Drink elke dag 2 liter water, thee,
bouillon of vruchtensap. Drink ook als je
geen dorst hebt. Drink meer als je zweet
of als je urine donkerder wordt.
• Overleg met de arts als je weinig mag
drinken vanwege je gezondheid
(bijvoorbeeld bij hartfalen). Overleg ook
met de arts als je plasmedicatie,
laxeermiddel of psychofarmaca gebruikt.
• Blijf goed eten en zorg voor extra zout.
Drink bijvoorbeeld bouillon of tomatensap. Overleg met de arts als je een
zoutbeperkt dieet heeft.
• Blijf binnen op het heetst van de dag.
• Als je naar buiten gaat: smeer je in
met zonnebrandcrème met hoge
beschermingsfactor.
• Draag buiten een zonnebril en een hoed.
• Draag luchtige kleding van katoen of
linnen.
• Neem een lauwe douche.
• Zet je voeten in een teiltje water.

• Leg een natte handdoek op je hoofd,
in je nek of op de polsen.
• Houd overdag de ramen en gordijnen
dicht. Zet ze ’s nachts open.
• Gebruik de zonnewering.
• Gebruik zo min mogelijk elektrische
apparaten en laat lampen uit.
• Gebruik een ventilator. Zorg dat hij
niet direct op je lichaam blaast.
• Schaf eventueel een airconditioning aan.

Tip
Vanaf zo’n 18 euro zijn
parasols te koop die
vastgezet kunnen
worden op tuinstoel
of rollator. Na de zomer
ook uitermate
geschikt als
rollator-paraplu.
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Alleen zijn
Hoe doe je
dat? (2)

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.

‘Je komt thuis,
je wil je verhaal kwijt
maar er is niemand’

Begin dit jaar overleed de vrouw van Ton Sonneveldt op 85-jarige
leeftijd. Emmy had zeven jaar dementie en woonde de laatste
periode van haar leven in verpleeghuis Klaasje Zevenster.
Ton vertelt over ‘langzaam afscheid nemen’.
TEKST JANTIEN ANDERIESEN BEELD BRAM HEIMENS

‘Gewoon doorleven’ dat
deden Ton Sonneveldt (85)
en zijn vrouw Emmy nadat
bij haar dementie was vastgesteld. Nee, ze gingen niet
naar het Alzheimer Centrum. Al die onderzoeken,
daar heeft Ton zijn vrouw
tegen willen beschermen.
Twee keer per jaar een controlebezoek aan mevrouw
Trappenburg, internist ouderengeneeskunde van het
Amstelland Ziekenhuis – en
een ‘erg prettige arts’- was
genoeg.

Gewoon doorleven,
hoe doe je dat in zo’n
situatie?

‘Vooral door dat te doen
wat we gewend waren.
Eerlijk gezegd merkte ik in
het begin, nu ruim vier jaar
geleden, niet zo veel aan
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mijn vrouw. Nou ja, ze was
niet meer geïnteresseerd in
dingen. Dat vond ik vreemd.
Maar het waren de kinderen
die zagen dat er meer aan de
hand was.
‘Na een rugoperatie (kanaalstenose), die overigens goed
verliep, zei de chirurg dat
het verstandig zou zijn om
bij mijn vrouw een paar testjes te doen. Op de MRI was
toen al te zien dat een groot
deel van de hersenen waren
aangetast.
‘We zijn blijven doen wat we
altijd deden: golfen, fietsen,
vakantie houden, theaterbezoek, tuinieren. Emmy
kon goed bridgen. Dat is
ze blijven doen tot het echt
niet meer ging. Ook fysiek
kreeg ze steeds meer beperkingen. En daar vonden we
dan meestal wel weer een

oplossing voor. Met golfen
bijvoorbeeld ging ze in zo’n
buggy van hole naar hole.
Later kwam de wijkzorg om
haar te wassen en aan te
kleden. We maakten vaker
gebruik van kant-en-klare
maaltijden.’
Tot ‘de cheffin van de wijkzorg’ vond dat het met
Emmy thuis niet meer ging.
Ton viel af en sliep ’s nachts
nauwelijks. Zijn vrouw was
inmiddels incontinent.
‘We zijn nog een keer samen
naar ons huisje op Terschelling geweest (waar overigens
ook uitstekende wijkzorg
was) en kort daarna is ze
opgenomen in verpleeghuis
Klaasje Zevenster.’
Daar leek Emmy goed te
wennen. Het was raden,
want praten kon zij al twee
jaar niet meer. ‘En dat vond

ik heel erg. We konden niet
meer communiceren. Soms
meende ik een glimp van
herkenning te zien in haar
ogen. Maar dat was het.’
Begin dit jaar overleed
Emmy. ‘Op mijn verjaardag.
Uiteindelijk in alle rust. Ze
was eerst wat oncomfor-

tabel, maar nadat ze wat
morfine had gekregen is ze
rustig vertrokken.’
Ton is heel tevreden over
de zorg van Brentano. Het
verbaast hem wel dat zijn
huisarts niets van zich heeft
laten horen. ‘Ik heb ook haar
een rouwkaart gestuurd.’

Aanrommelen

Doorleven als je partner
na 57 jaar huwelijk in een
verpleeghuis gaat wonen en
eigenlijk kort daarna overlijdt, hoe doe je dat?
‘Dat ben ik nu aan het uitvinden. Alleen zijn, het is
wennen. Nu heb ik ook het >
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‘De dagen vullen lukt me aardig’
Job van Amerongen

Bevallingen

tijd maar denk dat het wel
weer goed komt.
‘De dagen vullen lukt me
aardig. Ik ga door met golfen, fietsen en tennissen.
Ik doe boodschappen, lees
de krant, mail, zit op mijn
Ipad en doe de was – maar
niet zo precies als mijn
vrouw dat deed. Met een
boek lezen heb ik problemen, ik kan me er nog niet
op concentreren.
Zo rommel ik een beetje
aan.
‘Op huishoudelijk gebied
ben ik wat lui. Aan strijken
had ik een hekel maar nu
zet ik de bout toch op mijn
overhemden en zeker op
de zakdoeken. Die zijn gestreken het lekkerst. Maar
koken kan ik niet. Ja, een

• Ton Sonneveldt werkte
32 jaar, van 1970 – 2002,
als gynaecoloog in ziekenhuis Amstelland en
had praktijk aan huis. •
Menig Amstelveneer, hij deed naar schatting 5000
bevallingen, is mede door Ton op de wereld gezet.
• Ook bij de geboorte van dochter Marianne was
hij de helpende hand. Later stond hij de bevallingen
bij van zijn dochter en schoondochter. • Ton en zijn
vrouw Emmy hebben twee zoons, een dochter en
negen kleinkinderen.
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poussin, zo’n klein kippetje,
in de oven met gebakken
krieltjes en een bak sla.
Dat kan ik, maar dat eet je
natuurlijk niet elke dag en
ook niet als je alleen bent.
‘Dus haal ik kant-en-klaar
maaltijden. Bij Deen waren
ze erg goed. Vond ik sowieso een prettige winkel.
Jammer dat die er niet meer
is. Dus nu ga ik wat vaker
naar Albert Heijn. Ook niet
verkeerd en ik ben zeer te
spreken over Marleen kookt
(cateraar die maaltijden
aan huis brengt). Maar de
rode kool met hachee van
Deen was onovertroffen.
‘Toch is het best een gedoe
in m’n eentje. Je moet echt
alles zelf doen: verwarming
aan en uit, deuren afsluiten. Het klinkt als gezeur
en zo bedoel ik het niet.
Maar je moet echt aan alles denken. Erg vind ik dat
ik alleen in bed lig. Dat het
koud is. Je wordt ook niet
meer aangeraakt. Dat mis
ik. Puur de gezelligheid,
een kusje. Ik ben een echte
knuffelaar.’
Ton, gynaecoloog in ruste,
put kracht uit een rijk leven; in zijn werk en met
zijn vrouw en kinderen.
‘Daardoor heb ik ook nu
het gevoel dat ik nog in
het leven sta en maar eens
moet gaan kijken wat er
nog te beleven is.’ ■

column

Hugo en Mirjam

DE NAMEN IN DEZE COLUMN ZIJN GEFINGEERD.

gevoel dat de eenzaamheid
erger is. Je komt thuis, je
wil je verhaal kwijt maar
er is niemand. Na het overlijden moet je eerst heel
veel doen. Dat eist al je
aandacht en energie. Op de
afscheidsavond en uitvaart
van Emmy zijn denk ik wel
130 mensen geweest. Dat
was heel warm. Maar nu
het rustiger is, voel ik de
eenzaamheid meer. Mijn
dochter heeft dat ook. Ik
heb overigens veel steun
aan de kinderen. En ook
aan de vrienden en kennissen. Heel veel mensen nodigen me uit om te komen
eten en dan zeg ik: “Bel me
maar. Ik kom meteen.” Ik
pak alles aan.
‘Ik vind dit geen prettige

werkt als GGZ-verpleegkundige
voor Nieuw Vredeveld Brentano.

Maandagmorgen, 09.30 uur.
Ik klop op de kamerdeur van mevrouw Spigt om haar uit te nodigen
voor het bewegingsuurtje.
‘Kom maar binnen.’
De uitnodiging klinkt meer dan hartelijk.
Ik open de deur en mevrouw Spigt
straalt me tegemoet.
‘Ah Hugo, wat fijn dat je er bent. Je
bent meer dan welkom. Maar voortaan niet meer in de auto wachten. Dat
is te krankzinnig voor woorden!’
Ik overweeg of ik moet zeggen dat
ik op de fiets gekomen ben en dat ik
auto noch rijbewijs heb.
En eigenlijk ben ik voor het zijn van
Hugo ook duurzaam afgekeurd.
De actualiteit maakt dat ik al over
andere zaken moet nadenken.
‘Hoe is het nou met Mirjam? Ik vind
het wel een toestand voor die arme
vrouw. Voor de derde keer van haar
fiets gevallen. Ben je wel extra lief
voor haar? Het is in voor- en tegenspoed, hoor.’
Mevrouw Spigt kijkt me vrolijk indringend aan.

Ik ben al bijna 25 jaar met Connie.
En voor mijn gevoel heb ik haar verkouden, maar verder in een goede
gezondheid vanochtend thuis achter
gelaten.
Ik besluit me echter voor een korte
periode aan Mirjam te koppelen.
Ze is immers zielig en belevingsgerichte zorg is wat anders dan vreemdgaan.
‘Het gaat gelukkig weer. Ze moet nog
wel rustig aan doen. Maar het goede
nieuws is dat ze weer kan lopen.’
Mevrouw Spigt steekt haar duim omhoog ten teken dat ze het goed nieuws
vindt.
‘Gaat u mee voor de gymnastiek?’
Probeer ik terug te keren naar de actualiteit.
‘Zolang ik maar niet het zwaantje
aan de ringen hoef te doen, vind ik
dat leuk lieve jongen. Ik kom er zo
aan. Maar voortaan niet een half uur
in de auto wachten, hoor. Dat is echt
onzin.’
Ik beloof voortaan in een rechte lijn
naar kamer 21 door te lopen.
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Makkelijk tuinieren
(ook op het balkon)
Amstelveen staat bekend als
een ‘groene gemeente’. Dat
klopt. Er is heel veel groen
in de openbare ruimte en
veel mensen hebben zelf
een tuin(tje) of balkon (of
allebei).

Toegankelijk Voor de tuinbezitter is het belangrijk dat
de tuin toegankelijk blijft.
Zorg voor een pad van 1.60
breed zodat je ook met wandelstok, looprek, begeleider
of in een rolstoel makkelijk de tuin in kan.
Zorg dat pad en terras
egaal zijn, dat beperkt
het risico op struikelen. Ga bij nieuwe
bestrating voor grote,
ruwe natuurtegels, betonof composiettegels. Vang

hoogteverschillen in de tuin
op door een hellingbaan te
maken, dat geldt ook voor
de overgang tussen huis
en tuin en huis en balkon.
Kies of vraag om een ideale
hellingsgraad van 15 graden
waarbij een reling extra
houvast kan geven.

Comfort Of je nu wilt zitten, eten, lezen of uitrusten,
maak het jezelf ook buiten
gemakkelijk. Kies functioneel tuinmeubilair met
comfortabele kussens.
Licht Goede buitenverlichting geeft een veilig gevoel
en verhoogt de zichtbaarheid wanneer je in de tuin
of op het balkon bent. Het
voorkomt vallen of stoten.
Onderhoudsvriendelijk

Maak gebruik van onderhoudsvriendelijke beplanting zoals wintergroene
heesters en bodembedekkers. Ga voor aanplant met
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Het is voorjaar, er is weer kleur, geur en zon. Veel mensen gaan graag
hun tuin in of willen hun balkon ‘gezellig zomers’ maken. Hoe doe je
dat als je ouder bent en niet meer zo makkelijk bukt, rekt en sjouwt.
Wij geven groene tips voor gemak, plezier en veiligheid.
trage groei en planten met
weinig waterbehoefte. Zo
hoef je de meeste hagen
minder vaak te snoeien dan
een klimop langs de schutting.
Toch graag sierplanten?
Kies voor makkelijke groeiers die weinig onderhoud
vragen en bestand zijn tegen extremere seizoenen.
Met direct wat grotere aanplant heeft onkruid minder
ruimte. Bedek de resterende
open plekken aarde met
organisch materiaal zoals
schors, houtsnippers, cacaodoppen of hennep. Helemaal handig is een milieuvriendelijk anti-worteldoek.
Gek op kruiden? Kies de
soorten die goed tegen
droogte kunnen zoals salie, oregano, rozemarijn en
tijm.
Gras vergt ook de nodige
tijd en aandacht dus verklein het gazon of investeer
anders in een robotmaaier.

Op hoogte Verhoogde
borders of hoge bloem- en
plantenbakken schelen in
bukken. Bovendien heb je
minder last van onkruid.
Verhoogde bakken of potten
zijn ook geschikt voor balkonbezitters. Zet de potten
op een plateau met wieltjes.
Dat scheelt in sjouwen.

Makkelijker watergeven
Overweeg voor de tuin een
automatisch watergeefsysteem. Ook voor potplanten
zijn er oplossingen met
drainage of watergift op de
markt.
>

Levendig groen
• Met diervriendelijk tuinieren
maak je de tuin of het balkon
uitnodigend voor dieren en
insecten. Zo is er altijd wat te
zien! Een gevarieerde tuin of
balkon met inheemse planten
en struiken, bessen, een lapje
gras (alleen tuin) en liefst niet
té verzorgd, biedt vogels en
insecten een mooi menu aan
natuurlijk voedsel.
• Vogels mag je het hele jaar
bijvoeren met vetbolletje en
pindasnoer. En vogelhuisjes,
vlinder- en vleermuiskasten
worden op prijs gesteld.

• Gek op vogels? Ontdek de
vogels in je buurt via een gratis Postcode Vogelcheck. Je
krijgt dan van Vogelbescherming makkelijke en praktische
tips voor die vogels.
• In de tuin kun je nestgelegenheid bieden aan egels en
padden. Een insectenhotel is
fijn voor solitaire bijen en andere kleine insecten.
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Tuinvrijwilliger

Kan je zelf niet (meer) tuinieren? En is er niemand in de buurt die
de maaier, snoeischaar of schoffel pakt? Er zijn mensen die graag vrijwilliger
de tuin van een ander verzorgen. Neem daarvoor contact op met
vrijwilligersorganisatie AmstelveenVoorElkaar.
Te bereiken van ma t/m vrij van 9.00 - 12.00 via 020- 641 33 33.
Mailen kan ook: team@amstelveenvoorelkaar.nl.

Geen zin om allemaal nieuw
gereedschap aan te schaffen? Een pistoolhandgreep
kunt u gebruiken op bestaand gereedschap. Zo
krijgt u een betere grip en
hoeft u uw polsen niet meer
te buigen. Vooral voor mensen met artrose is dit heel
handig.

Het tuin-knielbankje

Dit bankje is op twee
manieren te gebruiken.
• Als knielbankje in de lage
stand heeft u aan beide
zijden een handvat waarmee u zich kunt oprichten
en uw zitbeweging kunt
ondersteunen.
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• Als zitbankje in de hoogste
stand heeft u een snel opvouwbaar tuinkrukje met
een zachte zitting (om een
border bij te werken of
heesters te snoeien).

Een harkje, schepje of
schoffel met verlengd
handvat. Fijne oplossing,
want minder bukken.

1 Als je rugpijn hebt,

mag je niet bewegen

2 Je krijgt rugpijn

door ouderdom
De plantentafel

Verlengd
tuingereedschap

Toch wat te overmoedig
geweest met tuinieren?
Hier drie feiten en fabels
over rugpijn.

• Fabel • Bij rugklachten wordt
aangeraden om te blijven bewegen, zodat je spieren soepel blijven en je lichaam de oorzaak van
de pijn vanzelf ‘opruimt’. Voor
zover mogelijk natuurlijk. Forceer daarom niets! Heb je veel
pijn? Neem dan paracetamol.
Eventueel kan een fysiotherapeut je begeleiden.

Helpend handje

Pistoolhandgreep

Rugpijn?

Een minituintje voor mensen die gek zijn op tuinieren
maar dat alleen zittend kunnen doen. Een plantentafel
is eer verhoogde bak waarin
u planten en struiken plant.
Onder sommige tafels is een
vrije ruimte waardoor je of
op een stoel of in een rolstoel kan werken. Plantentafels kun je ook zelf laten
maken. Let op: een afvoer
voor overtollig water is wel
noodzakelijk.

• Fabel • Hoewel rugklachten bij
ouderen vaker voorkomen, is er
geen verband tussen die twee.
Het herstel gaat wel minder
snel. Dit komt door een tragere
celdeling dat zorgt voor herstel
van de schade.

3 Lage rugpijn is

de meest voorkomende
rugklacht

• Feit • Vier van de vijf mensen
hebben weleens last van lage
rugpijn. De pijn kan uitstralen
naar de bil of het been. Vervelend, maar het gaat meestal
vanzelf over. De oorzaak van
lage rugpijn is vaak onbekend.

Doe bijen en vlinders een lol

Bijen en vlinders, ze hebben het moeilijk.
Wij mensen doen ze een plezier met deze planten:
Boskamperfoelie, Vlinderstruik, Lavendel, Ezelsoren,
Kogeldistel, Herfstaster, Koninginnekruid, Wilde marjolein,
IJzerhard, Vingerhoedskruid. Kunnen ook in potten op het
balkon en qua kleuren combineren ze allemaal prachtig.

Voor de voetballiefhebber

Hoewel de Wereldkampioenschappen voetbal dit jaar
in onze winter worden gehouden in het verre Qatar,
kunnen we gewoon aan een leuk voorproefje doen in
tuin en op balkon met planten die oranje bloemen
hebben. We kozen er tien. Aan u de selectie. De oranje
lampionplant, Nagelkruid, Daglelie, Crocosmia,
Keizerskroon, Echinacea, Zonnehoed, Goudsbloem,
Oost-Indische Kers en natuurlijk Het afrikaantje.
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Het echtpaar van

De Gouden Koets
Het initiatief
vinden ze mooi en
het werk heel prettig. Vrijwilligers
Tilly Waterman
& Robert Schnek
rijden elke week in
de Gouden Koets
een wijkbewoner
naar de activiteit
van zijn voorkeur.
TEKST JANTIEN ANDERIESEN
BEELD BRAM HEIMENS
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‘Je maakt mensen blij en daar word je zelf
ook blij van. Bovendien is het erg leuk om
dit samen te doen.’
Ruim een half jaar nu vormen Tilly Waterman (64) en haar man Robert Schnek (69)
‘het echtpaar van de Gouden Koets’. Om
het zo maar even oneerbiedig te zeggen.
Op dinsdag rijdt Tilly in de Gouden Koets
(een elektrisch autootje, soort grote Biro)
een meneer naar zijn biljartclub in ’t Huis
aan de Poel en aan het eind van de middag
brengt Robert hem weer naar huis.
Iedereen happy en tevreden.
Tilly en Robert doen dit werk graag en vinden het een enorm goed initiatief.
Het idee is ontwikkeld door Stichting Gouden Dagen onder andere in samenwerking
met Brentano. De koets rijdt mensen uit de
wijk gratis naar een activiteit bij Brentano.
Doel: oudere mensen meer in
beweging krijgen, anderen ontmoeten, meer plezier ervaren.
Voor Robert is dit zijn eerste
vrijwillige werk. ‘Tenzij je
Tilly met de fiets ophalen uit
Utrecht ook ziet als vrijwilligerswerk,’ lacht hij. Het echtpaar houdt van fietsen, ook
in het buitenland en zonder
elektriciteit.
Tilly, van huis uit verpleegkundige, werkte als klantmanager
bij de gemeente Amsterdam
voor mensen met een grote
afstand tot de arbeidsmarkt.
Twintig jaar geleden ontmoette
ze Robert. Zij had uit haar eerste huwelijk twee jongens, hij
uit zijn eerste relatie een zoon
en een dochter. In gezamen-

lijkheid zijn ze nu betrokken grootouders
van vier kleinkinderen. ‘Altijd gezellig en
daarna altijd een puinhoop. Die hoort erbij,’ zegt Robert.
Zijn werkzame leven wordt gekenmerkt
door ondernemerschap. Hij had in de jaren
zeventig onder meer een coffeeshop in Amsterdam –‘Met echt alleen koffie’- en zette
een bedrijf op voor de verhuur van videospelletjes en videofilms. En toen werd er in
1983 in de zaak ingebroken. Weg handel en
de verzekeraar keerde niet uit. Niet goed
genoeg beveiligd.
‘Ik ben me er enorm in gaan verdiepen. En
in het kader van If you can’t beat them join
them ben ik de verzekeringen in gegaan.
Dat heb ik tot mijn 61ste gedaan.
In tegenstelling tot Robert deed Tilly al
eerder vrijwilligerswerk. ‘Voor een organisatie in Amsterdam Zuid. Dat deed ik
iedere zondag. Op den duur werd het me te
veel. Het was intensief. Je krijgt een hechte
band en dan ga je je ook enorm verantwoordelijk voelen. Dat kon ik niet meer
combineren met mijn werk dat ook nogal
een aanspraak deed op mijn verantwoordelijkheid.’
Door de overbuurman, die chauffeur is
bij de PlusMobiel*, kwamen ze in contact
met Brentano. En daar stond het Gouden
Koets-project op stapel.
‘Dit vrijwilligerswerk heeft alles wat prettig
is: kort en luchtig, leuk en nuttig.’ ■
*De PlusMobiel is net zoals de BoodschappenPlusBus een vervoersinitiatief van Brentano in
samenwerking met andere stichtingen. De PlusMobiel is individueel vervoer voor mensen die naar
arts, ziekenhuis of tandarts moeten.
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Ouder worden

De poppetjes
in onze ogen
‘Te dicht bij de tv zitten, lezen bij weinig licht, naar een
beeldscherm staren: het is allemaal slecht voor je ogen. En
als je went aan een bril, gaan ze achteruit.’ Gelukkig zijn dat
fabeltjes. De feiten over oogproblemen & oplossingen.
TEKST MONIQUE MONTANUS

Vroeg of laat moeten we
bijna allemaal aan de bril,
dat is helaas een feit. Liefst
98 procent van de 75-plussers draagt een bril of lenzen, becijferde het Centraal
Bureau voor de Statistiek.
Maar slechter zien is niet
per definitie een ouderdomskwaaltje: 57 procent
van de Nederlanders heeft
al vanaf jonge leeftijd een
bril nodig.
Vooral boven de 40 krijgen
veel mensen te maken met
oogproblemen – denk aan
de beruchte leesbril. En
vanaf 55 jaar redt nog maar
10 procent het zonder visuele hulpmiddelen. In vrijwel
alle leeftijdsgroepen domineren de vrouwen: zij hebben bijna 20 procent vaker
last van gezichtsstoornissen
dan mannen.
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Hoe komt het dat je
slechter gaat zien?

Door veroudering neemt de
elasticiteit van de weefsels
van de ooglens steeds meer
af. De rek gaat eruit, zeg
maar. De ooglens wordt
harder. Daardoor schakelen
de ogen minder makkelijk
van ver naar dichtbij en
omgekeerd. Presbyopie of-

wel ouderdomsverziendheid
heet dat. Een duidelijk signaal is dat u moeite krijgt
om een krant, boek, post of
menukaart van dichtbij te
lezen. (Toegegeven: etiketten op producten zíjn inderdaad vaak met het blote oog
lastig leesbaar. Daarvoor
hoeft u niet met spoed naar
>
de oogarts.)

Signalen van minder goed zien
• U houdt een krant of
boek verder van u af
• Meer (dag)licht nodig
om te kunnen lezen
• Moeite met kleuren
waarnemen
• Onscherp dichtbij
of veraf kunnen zien
• Samenknijpen van
de ogen
• Hoofdpijn

• Jeuk tussen de ogen
• Last hebben van fel licht
• Branderige of
vermoeide ogen
• Concentratieproblemen
• Onzeker gevoel in het
verkeer, problemen met
autorijden
• Stemmingswisselingen
• Duizeligheid
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Kun je oogproblemen
voorkomen?

Elke twee jaar checken

Ogen gaan meestal heel
geleidelijk achteruit. En
dat is bedrieglijk: ruim de
helft van de mensen die
slecht ziet draagt geen bril
of glazen met de verkeerde
sterkte. Gemiddeld kun
je een jaar of drie met een
leesbril doen, daarna moet
de sterkte worden aangepast. Het is daarom slim om
uw ogen elke twee jaar te
laten checken door een opticien of optometrist.
Het goede nieuws is: vaak
stabiliseert de achteruitgang zich rond de 60, 65
jaar.
De keerzijde is dat oogproblemen zoals droge
ogen, glaucoom, staar of
netvliesveroudering vaker
voorkomen op hogere leeftijd. Wat zijn daarvan de
symptomen, en wat kun je
eraan doen?

Droge ogen

Door veroudering worden
de traanklieren minder
productief. Dat leidt tot
droge ogen. Ze zien er dan
rood en geïrriteerd uit en
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kunnen zanderig of branderig aanvoelen. Kortom, een
oncomfortabel gevoel. Soms
plakken de oogleden na het
slapen aan elkaar.
Bekende veroorzakers van
droge ogen zijn wind, airco,
de centrale verwarming en
contactlenzen. Daarnaast
kan het een bijwerking zijn
van medicatie of een gevolg
van ziekten als artritis of
schildklierproblemen.
Wat is eraan te doen? Een
koud kompres, antihistamine, oogdruppeltjes of
ooggel (verkrijgbaar bij
de apotheek) kalmeren de
ogen. Wat ook kan helpen:
schoonmaken met gekookt
en daarna afgekoeld water,
of een zoutoplossing

Glaucoom

Glaucoom zit vaak in de
familie. Het kenmerkt zich
door een verlies van zenuwvezels van het netvlies.
Wanneer het oogvocht niet
goed afgevoerd kan worden,
verhoogt de druk op de
oogbol en ontstaat er schade. Omdat deze ontwikkeling geleidelijk verloopt,
treden symptomen vaak pas
laat op. Iemand botst bijvoorbeeld plotseling tegen
objecten op. ‘Maatschappe-

lijke blindheid’ heet dat. Als
glaucoom niet behandeld
wordt, leidt het tot kokerzicht.
Wat is eraan te doen? Met
glaucoom moet u naar de
oogspecialist. De aandoening wordt afhankelijk van
de ernst behandeld met
medicatie, een laserbehandeling of een operatie.

operatie, waarbij de troebele lens wordt vervangen
door een kunstlens. Een
staaroperatie duurt ongeveer een kwartiertje en is de
meest uitgevoerde operatie
in de westerse wereld.

Veel oogproblemen zijn
erfelijk of het gevolg
van veroudering. Maar
dat laatste proces kan
wel degelijk worden
afgeremd. Stoppen met
roken helpt bijvoorbeeld. Bescherm de
ogen verder consequent
tegen zonlicht door een
zonnebril te dragen –
ook als het bewolkt is.
En – heel belangrijk –
drink voldoende

(water!) en eet gezond.
Voedingsmiddelen
die helpen om de blik
scherp te houden zijn
citrusvruchten, groene
bladgroenten, volkoren
producten, noten, tomaten en mais.
Plus vitamine A.
Dus inderdaad, kom
maar door met de
befaamde worteltjes!

Netvliesveroudering

Staar

Wordt uw zicht steeds
troebeler of waziger? Ziet
u moeilijker in het donker
of bij fel licht? Ontstaat er
een troebele/blauwe vlek
op de ooglens? Grote kans
dat u last hebt van staar,
de meest voorkomende
gezichtsstoornis. Andere
symptomen zijn dubbelzien
of halo’s om objecten zien.
Met het ouder worden kunnen eiwitten in de ooglens
samenklonteren, waardoor
die troebel wordt. Hierdoor
kan het licht het netvlies
niet meer goed bereiken.
Met als gevolg: een waziger
zicht.
Wat is eraan te doen? Bij
beginnende staar kunt u
zich nog prima redden met
extra licht, een sterkere bril
of een vergrootglas. Op den
duur helpt echter alleen een

Bij maculadegeneratie ofwel netvliesveroudering
breekt het centrale deel
van het netvlies langzaam
af. Maar dit proces kan
ook acuut verlopen: soms
wordt iemand binnen een
paar dagen ernstig slechtziend. Meestal kenmerkt de
aandoening zich doordat u
minder scherp ziet en moeite krijgt met het herkennen
van gezichten. Autorijden
of lezen wordt lastiger.
Ook lijken kleuren minder
levendig en worden rechte
lijnen vervormd of golvend
waargenomen.
Wat is eraan te doen? Circa
een op de tien 65-plussers
kampt met een bepaalde
vorm van leeftijdsgebonden
maculadegeneratie (MLD).
Een vergrootglas, boeken
met grote letters en fel licht
maken het lezen in het begin makkelijker. Later kunnen andere brillenglazen of
een laseroperatie helpen. ■
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A

Hersengymnastiek

D

De oplossingen van deze puzzels staan op bladzijde 27.

2

B
F

Raadsel

Mijn eerste deel van
mijn naam is een
rund en het tweede
deel een lekkernij.
Welke vogel ben ik?

3

Help moeder naar het nest
door van 1 naar 30 te tellen

4
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Hoeveel vogels zie je hier?

E
H

G

J

M
Q

Raadsel

N

I

L
K

Welke vogels leggen
geen eieren?

1

C

O

P

5

Welke 2 gieren zijn hetzelfde?

6

Vul de ontbrekende vogelnamen in:

1 Lopen als een -----2 Zo doof als een ------3 Een ------ maakt nog
geen zomer
4 Zo trots als een ---5 Iemand blij maken met
een dode --6 Zo fris als een ------7 De gebraden -----vliegen hem in de mond
8 Hij steelt als de -----

R

9 Een vliegende ----vangt altijd wat
10 Een ----- knappen
11 De --- met de gouden
eieren slachten
12 Dat dank je de ------13 Daar kraait geen ---- naar
14 Een stem als een
---------15 Zo grijs als een ---16 Een vreemde ---- in de bijt
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1
We gaan er weer op uit. De een dichtbij huis, de ander verder weg.
Hierbij acht hulpmiddelen die welk uitje dan ook comfortabeler maken.

1schoudertas
Veilige

In de stof zijn metalen draden verwerkt waardoor de
tas niet opengesneden kan
worden met een mes. In de
schouderband is een staalkabel verwerkt waardoor
ook deze niet doorgesneden
kan worden. De belangrijkste ritsen hebben een speciale vergrendeling en de
musketon van de schouderriem heeft een extra vergrendeling waarmee je deze
tas kan vastzetten. Ook
is de tas beschermd zodat

pasjes van buitenaf niet
geskimd kunnen worden.
De tas heeft verder drie
flinke voorvakken (twee
met anti-diefstal rits en één
met magneetsluiting) en
een zijvakje voor een blikje
of flesje. Binnenin zijn vier
steekvakjes voor pasjes en
een vijfde voor je telefoon.
De sleutels maak je vast
aan het speciale key-cord
waar ook een LED-lampje aan zit. Zo’n tas wil je
eigenlijk altijd.

2
Opvouwbare
wandelstok

Voor iedereen die van wandelen houdt èn wat verstandige steun kan gebruiken.
De opvouwbare wandelstok
is eenvoudig op te bergen

doordat je m klein kan maken, vastklikt met een losse
clip en daarna in een passend hoesje stop. De wandelstok is ook uitschuifbaar
van 84 tot 94 cm. Dat
wordt lekker lopen.

nog altijd een lastiger moment dan voor mannen.
Maar er zijn hele handige
wegwerpplaszakjes voor
vrouwen en mannen.
De zakjes bevatten absorberende korrels en zijn meerdere keren te gebruiken.

lijk niet. De elastische zijn
ongelooflijk comfortabel.
Nooit meer bukken, zelden
strikken en ze ‘bewegen’
mee als de voeten een beetje opzwellen.

7 Even zitten

Voor iedereen die er graag
op uit gaat, maar wel geregeld even moet ‘bijkomen’.
Wandelstok met een zitje.
Ook handig voor degenen
die naar voetbal, tennis en
hockey gaan kijken.

4 Zo nodig!

Maak je een mooie wandeling of bezoek je een bezienswaardigheid is ineens
de blaas vol. Voor vrouwen

5 Opvouwbare beker

Mee in de tas. Deze beker
is opgevouwen niet dikker
dan 4 mm. En stel je krijgt
ineens dorst of je moet je
pilletje nog innemen. Handig zo’n beker op zak. Kan
in de afwasmachine.

8

Hygiëne
bij de hand

3 Voeten in de hangmat

Ga je een verre vliegreis maken? Dan moet je
zeker goed voor je voeten zorgen. Wat te denken
van dit hangmatje. Eenvoudig vast te zetten aan
het tafeltje voor je. Voorkomt opgezette voeten,
pijn onderin de rug en stijfheid.
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6 Elastische veters

Waarom er nog gewone
veters zijn, begrijp je eigen-

Deze HappySoaps reizen
met je mee. De
zeepjes ruiken
niet alleen lekker, ze vrij van
plastic, antibacterieel en
zacht voor de huid.

2

De Koekoek

3

Een pechvogel

4

12

5

E en O

6

1 kievit
2 kwartel
3 zwaluw
4 pauw
5 mus
6 hoentje
7 duiven
8 raven
9 kraai
10 uiltje
11 kip
12 koekoek
13 haan
14 nachtegaal
15 duif
16 eend
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WAT EEN TIJD
DE
STREEPJESCODE
De streepjescode
is een van die uitvindingen waar je
waarschijnlijk nooit
over nadenkt. De
streepjescode, die nu
op bijna alles staat
dat je koopt en meer,
werd uitgevonden
in 1952. Bedoeld om
spoorwegwagons te
identificeren. Het
duurde tot ver in de
jaren zestig voordat
de technologie verder
werd ontwikkeld.

TERUG VAN WEGGEWEEST

Tot voor kort oubollig, nu helemaal hip
en overal te koop. We spotten de clivia,
cyclaam, begonia, de sanseveria, cactus en
de gatenplant. Sommigen het liefst ook in
macramé-hangpotjes voor het raam.

DE PIL

In 1962 werd de anticonceptiepil geïntroduceerd.
Vooral in kerkelijke kringen is geboortebeperking dan
een omstreden begrip. Maar als Monsigneur Bekkers,
de bisschop van Den Bosch, in het KRO-programma
Brandpunt spreekt van ‘gewetensvrijheid van de
katholieke echtparen’, komt in die krijg het gesprek
op gang. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
maakt in januari 1966 melding van een onverwacht
sterke daling van het geboortecijfer.
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O, WAT EEN TIJD
Een paar pareltjes uit het verleden.
LEKKER CHIPPIE

We staan er niet meer bij stil, maar ooit was er een
wereld zonder chips. Hoewel dat lang geleden is.
In 1919 begon de Brit Frank Smith (1875 – 1956) zijn
eerste fabriek (Smith’s Potato Chips) in het hartige
tussendoortje. In 1934 had Smith’s 95 procent van
de Britse markt in handen. Toentertijd werden
chips voornamelijk verkocht via pubs en hotels.
Vanaf 1960 liep het grootste deel van de verkoop
via supermarkten. Vanaf het einde van de jaren
vijftig kon ook Nederland aan het zakje chips (met
daarin een apart zakje met zout). Het assortiment
aan zoutjes werd later
uitgebreid met onder meer
Wokkels (1974), Mama Mia’s
(1978) en Hamka’s in 1983.

DE TOESTAND IN DE WERELD
2896 443 090012

De tijden zijn onzeker en dat waren ze lang
geleden ook. Nu beschikken actualiteitenprogramma’s en journaals over vele duiders
(mensen die toelichting geven op het hoe en
waarom) maar vroeger hadden we eigenlijk
alleen GeeBeeJee. Ofwel: G.B.J. Hiltermann
die ons met statige stem, keurig in pak mèt
pochet wekelijks bijpraatte over De toestand
in de wereld. En zo heette de rubriek ook.
Hiltermann, geboren in 1914 in Buenos Aires
en overleden in 2000, verwierf landelijke
bekendheid toen hij in 1956 begon met zijn
radiocommentaar over de internationale politiek voor Avro’s Radiojournaal. Op zondagmiddag om 13.00 uur. Vaste prik tot en met 22
november 1999. Het waren er in totaal 2000
en volgens de Avro sloeg Hiltermann nauwelijks een week over.Hij besloot zijn laatste

commentaar met: ‘De tijd van eeuwige vrede
is nog niet aangebroken, en dat zijn mijn laatste woorden over de toestand in de wereld,
het ga u allen wel.” Na zijn overlijden
stond in NRC Handelsblad het grapje:
‘Mr. G.B.J. Hiltermann spreekt over
de toestand in de andere wereld.’
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GROTE SCHOONMAAK

Was ooit normaal en moest
voor Pasen zijn gedaan. De
grote schoonmaak. Waarmee werd dan gewerkt? We
halen een paar producten
uit de vergetelheid.
• Sunlightzeep (voor
schoonmaak en persoonlijke verzorging, want zacht).
• Blauwsel (het geheim voor
een stralende witte was).

• Ossengalzeep (tegen al
uw vlekken).
• Vim (heeft geen verdere
uitleg nodig).
• De werkborstel (voor het
schoonmaken van tegels,
voegen, vloerkleden).
• De werkdoek met rode
band (van katoen en goed
te wassen op hoge temperatuur).
• De emmer (van zink).
• De zeepklopper (om een
sopje te maken met
groene zeep en water).

DE LUCHT IN

Er is weer woningnood in Nederland. Niet voor het
eerst en vast niet voor het laatst. En wat doen wij
Nederlanders dan in tijden van nood? We gaan de
lucht in. Of er in de jaren 20 van de vorige eeuw ook
woningnood was, is onzeker, maar toen werd wel het
eerste flatgebouw neergezet. In Den Haag. De flat
werd ontworpen en gebouwd door Jan Duiker en Jan
Gerko Wiebenga in de periode 1926 tot 1929 in de
stijl van de nieuwe zakelijkheid waarin alles draaide
om functionaliteit, leefbaarheid en rationaliteit.
Het gebouw werd de Nirwana flat genoemd. Het
woord Nirwana is Sanskriet en staat voor de hoogste
staat van heiligheid die een mens kan bereiken in
het Boeddhisme; ontdaan van alle verlangens. Niet
alleen de vorm van het gebouw was nieuw, ook de
gebruikte materialen. Het was destijds het hoogste
gebouw in Nederland van gewapend beton.
Er was een centraal trappenhuis met een
lift, ook was er een begane grond zonder
woonfunctie die hoger lag dan de straat
(een zogenaamde bel-etage). Boven de
vijf woonverdiepingen was nog een penthouse te vinden. Doordat de muren geen
dragende functie meer hadden konden de
ramen veel groter worden dan gebruikelijk.
Voor liefhebbers is dit rijksmonument een
lust voor het oog.
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DE ZON LACHT
LACH JE MEE?
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Meer informatie?
020 - 23 732 00
MET ALLE ZORG:
Verpleeghuiszorg
Wijkverpleging
Dagbehandeling
Kortdurend verblijf (herstelzorg)
Respijtzorg (voor mantelzorgers)
Particuliere zorg
Activiteiten en diensten
Hulp bij het huishouden

WWW.BRENTANO.NL
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