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Na een lange warme herfst en een heel 
korte winter is het nu echt lente. Als ik 
naar buiten kijk, onze tuin in, zie ik dat de 
krentenboompjes dik in de knop zitten, de 
krokussen, narcissen en de winterharde hei 
al voor flink wat kleur zorgen en de mezen 
bezig zijn hun nestkastjes te verkennen. 
Leuk hoor! Ik kan daar intens van genieten. 
Maar….. er moet weer een blad uit, dus aan 
het werk! 
En zo ligt hier het voorjaarsnummer van 
Monnickendam Plus voor u, in de bekende 
gele kleur.
De redactie heeft geprobeerd om weer 
een interessant blad voor u te maken met 
natuurlijk het programma voor Koningsdag 
en 5 mei en de aanmeldingsformulieren 
voor de Seniorenvierdaagse en de vakantie-
week. Verder een stukje over valpreventie 
door Leila Bessais (fysiotherapeute), een 
aankondiging van een themamiddag in juni 
over veilig thuis blijven wonen door Sharon 
Brink (wijkverpleegkundige) en nog veel 
meer.
Het zou ook heel leuk zijn als u eens een 
bijdrage instuurt. Heeft u iets grappigs 
meegemaakt, een bijzonder boek gelezen of 
kent u nog een leuk gedichtje, laat het ons 
weten via het e-mailadres  
monnickendamplus@hotmail.com en wij 
plaatsen het graag!
De oplossing van de vorige puzzel was: 
“Aan het verkeerde adres zijn”. De winnaar 
is: mevrouw Hartman-Altena. Gefeliciteerd 
en de bloemen zijn voor u!
Ik wens u veel leesplezier!

Irma Sprokkreeff
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Voorwoord

  De oplossing van de december-puzzel 
  is:
         Aan het verkeerde adres zijn

  Winnaar: 

       Mevrouw Hartman-Altena  
     Gefeliciteerd!



De winter is weer voorbij. Nou ja, winter? 
De winters leken vroeger kouder en langer 
te duren. Of denken we dat maar en klopt 
dat niet. Feit is wel dat we het verleden 
vaak anders ervaren dan dat het in wer-
kelijkheid was. M’n kleindochter van 10 
jaar vond dat er bijna geen eind kwam aan 
de schoolvakantie, terwijl ik regelmatig 
denk, wat vliegt de tijd. Afhankelijk van de 
omstandigheden gaat de tijd gevoelsmatig 
sneller of langzamer. Als je in het zieken-
huis ligt, kan een dag erg lang duren, maar 
een gezellige middag met vrienden is om 
voor je het weet!
Veel ouderen zien op tegen de winterperio-
de. Buiten is het dan vaak grijs, regenachtig 
en koud. Als we veel binnen zitten, duurt de 
dag best lang. Daarom is het fijn dat het nu 
lente is, met vooruitzicht op de zomerperi-
ode. Geniet daarvan! 
Mijn advies: Blijf niet te veel binnen zitten. 
Ga “zuurstof happen” in de buitenlucht. Dat 
is goed voor de mens. 
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We gaan weer activiteiten voor de lente- 
en zomerperiode organiseren. Op 27 april 
is het Koningsdag en organiseren we een 
Feestmiddag voor ouderen in het atrium 
van Swaensborch waarbij  ook ons eigen 
Zuiderzeekoor optreedt. Donderdag 5 
mei is het Bevrijdingsdag (en ook Hemel-
vaartsdag).  De SGOM organiseert dan in 
samenwerking met Evean Swaensborch een 
gezellige middag in Swaensborch. In Prettig 
Weekend kunt u lezen hoe u zich voor de 
feestmiddagen kunt opgeven. 

In de zomerperiode wordt de Senioren-
vierdaagse gehouden. Dan wordt er in een 
rustig tempo 1,5 uur (3 km) gelopen, niet 
alleen in Monnickendam, maar ook in de 
kernen van Broek in Waterland en Marken. 
Ook mensen met een rollator en rolstoel-
gebruikers kunnen hieraan deelnemen. Als 
u meedoet wordt dat dus meteen “zuurstof 
happen”. 

In augustus wordt de vakantieweek voor 
ouderen gehouden. Een goede gelegenheid 
om anderen te ontmoeten, weer eens iets 
anders te zien en te beleven. Er is begelei-
ding  door vrijwilligers van de SGOM. In 
november is er een reünie en zie je de  
vakantiegangers na maanden weer terug, 
een goed moment om even bij te praten.
     
Ik wens u een fijne lente en zomer toe!

Wim van Luipen
Voorzitter SGOM

Vanuit het bestuur
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Het Singer Museum Laren

Het Singer Museum in Laren is een mooi 
klein museum met een vaste collectie wer-
ken van onder anderen Bart van der Leck, 
Auguste Rodin en Jan Sluijters, genaamd de 
Singer Collectie. 
Naast de vaste collectie worden er regel-
matig tijdelijke tentoonstellingen georga-
niseerd. Zo was er tot 10 april “Kirchner, 
Paradijs in de bergen” te zien. Een prachtig 
overzicht van werken die de Duitse Ernst 
Ludwig Kirchner (1880-1938) maakte in de 
tijd die hij in de Zwitserse bergen leefde. 

Voor u gezien

Hij ging naar Davos om te genezen van een 
depressie, maar is daar tot hij zelf een eind 
aan zijn leven maakte, gebleven.

Ik was erg onder de indruk van deze ten-
toonstelling. Wat een felle, kleurrijke schil-
derijen en mooie houtsnedes. En als toetje, 
in de gang naar de uitgang, een rij fraaie 
foto’s die Kirchner maakte. Ik herkende 
sommige onderwerpen van de schilderijen 
die ik net bewonderd had. 
Jammer dat u deze tentoonstelling niet meer 
kunt bezoeken, maar vanaf 19 april is er 
weer iets moois te zien: Franse Modernisten 
met werken van o.a. Modigliani en Henri 
Matisse. En verder is een bezoek aan het 
Singer Museum altijd de moeite waard.  
Laren is een heel leuk plaatsje, je kunt  
vlakbij het museum gratis parkeren en je 
kunt er op de Brink heerlijk lunchen bij 
café-restaurant Mauve. Een aanrader!

Irma Sprokkreeff
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Literatuur plus

Uit een top tien
Het is een rage geworden: boekhandels die 
regelmatig de tien best verkochte boeken 
uitstallen in een rangorde van 1 tot 10. 
Kranten maken er graag melding van.

Anekdote

Tijdens het boodschappen doen, werd mijn 
vrouw aangesproken door iemand die haar 
een boek aanbeval dat de moeite van het be-
spreken waard was in Monnickendam Plus. 
Naar haar zeggen beantwoordde het precies 
aan de doelgroep waarvoor ik schreef. Het 
ging om “Zolang er leven is” van Hendrik 
Groen, een vervolg op een eerder gepubli-
ceerd dagboek van dezelfde auteur.

Zo gezegd zo gedaan. Ik ben mensen graag 
terwille, althans, als een en ander ook mij 
aanspreekt. Het genoegen tussen mij en een 
boek moet, zo egoïstisch ben ik wel, we-
derzijds zijn. Dat was het in dit geval niet. 
Ik bleef erin steken. Toch wil ik er wel iets 
over zeggen.

Het boek wordt ook genoemd: “Het nieuwe 
geheime dagboek van Hendrik Groen, 85 
jaar”. Na enkele bladzijden zonder veel 
geheimen begon het deze 76-jarige lezer te 
dagen. Was deze stokoude meneer Groen, 
bewoner van een bejaardenhuis in Amster-
dam-Noord waar hij samen met wat mede-
bewoners nog wat verandering in zijn leven 
probeert aan te brengen, niet uit een literaire 

duim gezogen? Bestond deze meneer Groen 
wel met zijn voor mij oubollige levenslust 
en humor? Schreef hij zijn dagelijkse pa-
gina, omdat hij niet beter kon, of opzettelijk 
zo? Wat beoogde de werkelijke schrijver er 
dan mee? En voor welke doelgroep? Mij? 
Kop op, ouwe, maak er nog wat van? Of 
leg het hoofd alvast maar in de schoot? Of 
voor jeugdiger lezers: zo ziet het leven van 
een 85-jarige in een hedendaags bejaarden-
huis eruit? Dit afkalvend leventje waar je 
zogenaamd humoristisch op je scootmobiel 
‘doorheenscheurt’?

Dit interesseert mij allemaal veel minder 
dan de vraag of ik als lezer een mij over-
tuigend relaas heb gelezen. En overtuigend 
wil dan zeggen: een zó goed geschreven 
verhaal dat de lezer er niet omheen kan. 
Deze lezer kon er blijkbaar wel omheen. 
En omdat ik u als gelijkwaardige lezer 
beschouw, ben ik zo vrij het ook te zeggen. 
Maar ”Groen” lezen staat u natuurlijk vrij!

In de top tien van best verkochte boeken 
in NRC Handelsblad van 12 februari  2016 
stond Hendrik Groen op plaats 10. In 
hetzelfde rijtje waren de nummers 1 en 3 
tot mijn verrassing dichtbundels! Maar dit 
terzijde. Op nummer 2 stond toen “Het tu-
mult van de tijd” van de Engelse romancier 
Julian Barnes.  

Dramatisch tijdsbeeld

“Het tumult van de tijd” is geïnspireerd op 
het levensverhaal van de geniale Russische 
componist Dmitri Sjostakovitsj (1906-
1975). Zijn leven valt vrijwel samen met de 
Russische Revolutie sedert 1917 en verder. 
Absoluut dieptepunt daarin was de terreur 
onder Jozef Stalin. Geen mens was zijn 
leven zeker. En ook de gematigder opvol-
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gers van Stalin lieten zich niet onbetuigd, al 
werd er niet meer op grote schaal gemoord. 
Je kon nog altijd in een gekkenhuis, gevan-
genis of werkkamp omkomen.

Wie aan de geschiedenis van de communis-
tische dictatuur het verhevigd besef van een 
persoonlijk en voortdurend levensbedrei-
gend leven wil toevoegen, leze deze roman. 
Al in het eerste hoofdstuk, na een inleidend 
verbeeldend cursiefje dat aan het eind van 
de roman terugkeert, houdt dit leven de 
lezer in een beklemmende greep. Hij kan er 
onmogelijk omheen. De componist en fa-
milieman, die menig vriend of collega naar 
Siberië zag verdwijnen of wist vermoord, 
verwacht, na bij Stalin min of meer in on-
genade te zijn gevallen, elk moment zelf te 
worden opgepakt. Om te voorkomen dat hij 
’s nachts van zijn bed wordt gelicht en zo 
zijn familie in grote angstaanjagende beroe-
ring brengt, staat hij nacht na nacht met een 
koffertje op het portaal bij zijn voordeur…
Wat ging eraan vooraf?

Bij een uitvoering van zijn opera “Lady 
Macbeth uit het district Mtsensk” is Jozef 
Stalin weggelopen. Kranten berichten dat 
de componist “blubber in plaats van mu-

ziek” heeft geschreven. Dit staat gelijk aan 
volksvijandige muziek, terwijl voor het 
staatsapparaat muziek behoort te beant-
woorden aan wat het volk wenst, wat dat 
ook moge zijn. Het regime bepaalt wat het 
moet zijn. 

Wel gaat de geheime dienst (bij toeval?) aan 
de deur van Sjostakovitsj voorbij, maar de 
levensbedreigende angst blijft en hij moet 
laveren tussen zijn muzikale opvattingen en 
deze angst. Het achtervolgt hem tot op zijn 
buitenlandse reizen.

Het cursief, dat begin en eind van de ro-
man omvat, omvat als beeld de gruwel van 
die tijd en tijdgeest, waaruit niettemin een 
beeld van muziek, een drieklank, opklinkt 
…“een geluid dat vrijelijk opklonk boven 
het tumult van de tijd, en alles en iedereen 
zou overleven.” De muziek. “En misschien 
was dat, uiteindelijk, het enige wat ertoe 
deed.” Muziek.

In een “Noot van de schrijver” erkent Julian 
Barnes veel gebruik te hebben gemaakt van 
een biografie van Sjostakovitsj door Eli-
sabeth Wilson: “Shostakovich. A life re-
membered” (Een herinnerd leven). Je kunt 
zeggen dat de schrijver historisch materiaal 
door het bad van zijn literaire verbeelding 
heeft gehaald, waardoor bij de lezer een 
verhevigd besef van iemands krankjoreme 
leven, in dit geval van Sjostakovitsj, opge-
roepen kan worden. Met deze werkwijze 
heeft Barnes een meesterproef aan zijn 
oeuvre toegevoegd. 

Wie een Nederlandse ‘evenknie’ zou wil-
len lezen, leze “De Kozakkentuin” van Jan 
Brokken. Leest! Ik kom erop terug.

Wim Huijskens
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Hoe meer vrienden hoe gezonder

Sociale contacten zijn net zo belangrijk 
voor onze gezondheid als goede voeding 
en lichaamsbeweging. Dat blijkt uit Ameri-
kaans onderzoek. Mensen met een sociaal 
netwerk blijken gezonder dan mensen met 
weinig contacten. Dat is vooral zo op jonge 
en op oudere leeftijd. Jongeren met vrien-
den zijn actiever en minder dik. Bij ouderen 
kan sociaal isolement leiden toto gezond-
heidsproblemen. Gebrek aan contacten is 
schadelijker dan diabetes en hoge bloed-
druk, concluderen de onderzoekers.
Bron: De Volkskrant, 6 januari

Website becommentarieert gezondheids-
nieuws

Artsen worden gek van patiënten die met 
krantennieuws over medische doorbraken 
op het spreekuur komen. De website dok-
termedia.nl moet het nieuws over medische 
doorbraken duiden en nuanceren. De site is 
opgezet door huisartsen in opleiding en zij 
becommentariëren het nieuws. Zo ver-
scheen op nu.nl een artikel over de een be-
tere behandeling van ijzertekort. Wat kun je 
opmaken uit de titel; waar komt het bericht 
vandaan; is dit echt nieuws en wat kunnen 
we er concreet mee? Dat zijn de vragen die 
op de site worden beantwoord. In het geval 
van het ijzertekort meldt de site: ‘De on

Ouderen en gezondheid

derzoeksresultaten zijn interessant voor de 
dagelijkse praktijk omdat een kleine aan-
passing van een bestaande behandeling kan 
leiden tot praktische voordelen voor zowel 
arts als patiënt. De aanpassing is bovendien 
veilig en makkelijk uitvoerbaar.’

Ondervoed naar het ziekenhuis

Bijna vijftien procent van de mensen die 
worden opgenomen in Nederlandse zieken-
huizen is bij binnenkomst al ondervoed. 
Dat blijkt uit onderzoek onder ruim een 
half miljoen patiënten. Wel zijn er grote 
verschillen tussen de verschillende zieken-
huisafdelingen. Het percentage ondervoede 
patiënten varieert per medisch specialisme 
van 2 tot 38 procent. Bij specialismen als 
geriatrie, oncologie, inwendige geneeskun-
de en gastro-enterologie komt ondervoe-
ding het vaakst voor. Deze patiënten liggen 
daardoor 1,4 dag langer in het ziekenhuis. 
Ondervoede patiënten herstellen namelijk 
langzamer en hebben meer en ernstiger 
complicaties. Dit heeft onder andere een 
langere opnameduur en een verhoogd 
gebruik van medicijnen tot gevolg, wat toe-
name van de ziekenhuiskosten betekent.
Bron Trouw, 15 maart



een visser met een scheepje uit Katwijk 
en de boer wilde zijn spullen niet hebben. 
Maar de boer wees  naar zijn laarzen die 
hij wel wilde hebben. De visser deed zijn 
laarzen toen uit en heeft die toen gegeven in 
ruil voor eten. Dat blijft mij altijd bij. Dat 
vond ik erg. Op de terugweg op het Alk-
maardermeer werden we nog door Duitsers 
aangehouden die met scherpe stokken in 
de lading prikten of er misschien mensen 
verstopt zaten. Toen we in Monnickendam 
aankwamen, stonden Jan de Reus en Nan-
ning Oostveen te wachten om onze spullen 
te lossen. Aan het einde van de oorlog heb 
ik nog samen met Janny de Ruiter gehol-
pen met het opscheppen van eten van de 
gaarkeuken. Dat was op het Lege Erf. Er 
kwamen ongeveer 37 mensen voor het 
eten. Ik kan me nog herinneren dat er een 
oude man was die altijd een lepel mee had 
en na afloop altijd de pannen uitschraapte. 
Mijn man en ik kregen na de oorlog vier 
kinderen. Drie in Monnickendam en één is 
in Landsmeer geboren in een woning van 
de Shell waar mijn man voor werkte. Later 
gingen we naar Broek in Waterland waar 
we een huis lieten bouwen en 40 jaar heb-
ben gewoond. Een kleine tijd hebben we 
in een aanleunwoning in Monnickendam 
gewoond en daarna gingen we in Swaens-
borch wonen. Mijn man en ik hebben het 
goed gehad samen en veel gereisd. We 
hebben vaak onze dochter die toen in een 
kibbutz in Israel woonde bezocht en ook 
onze dochter in Irian Jaya. Daar heb ik 
mooie herinneringen aan. In Swaensborch 
hebben mijn man en ik samen nog een fijne 
tijd beleefd en ik nu alleen ook. 

Geertrui Sermon
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Mevrouw Franke-van Geemen

Ik ben geboren in 1921 in Amsterdam. 
Toen ik twee jaar was, zijn we verhuisd 
naar Overleek. Mijn vader was Dirk van 
Geemen en mijn moeder Grietje Poen. Ze 
hadden 11 kinderen.
Mijn man Gerrit Franke uit Middelie ont-
moette ik tijdens een fietstochtje. In 1943 
zijn we getrouwd en gingen aan het  
Bloemendaal  in Monnickendam wonen.
In de zomer van 1944 gingen mijn man en 
Paul Broeder, een knecht van mijn vader, en 
ik met een bootje vol turf met daarover stro 
naar de Wieringermeer om bij boeren de 
turf voor tarwe te ruilen. 
Wij werden toen we aankwamen hartelijk 
onthaald en kregen koffie van de boer. Mijn 
man handelde samen met de boer de zaak 
af en we kregen zakken met tarwe mee en 
de boer kreeg zijn turf. Op het erf ston-
den heel veel spullen van mensen die dat 
voor eten wilde ruilen. De boer ging langs 
alle spullen en keurde dan of mensen iets 
interessants hadden. Vaak wilde hij het niet 
hebben en konden de mensen weer met lege 
handen weggaan. Ook sierraden wilde hij 
niet meer omdat hij genoeg had. Er kwam 

Vroeger en nu



Thuis blijven wonen, dat wil ik. Maar is het nog wel veilig?

Op 1 juni is er opnieuw een gratis thema-
middag over Veilig thuis wonen. Wijkver-
pleging, politie, brandweer, mantelzor-
gondersteuning en fysiotherapie geven 
uitleg hoe u zolang mogelijk veilig thuis 
kunt blijven wonen.
De bijeenkomst in Monnickendam is in 
het Weeshuis en start om 14.00 uur.
Wij nodigen u van harte uit.
 
U kent de wijkverpleegkundigen vooral 
omdat zij hulp geven bij het douchen, uw 
medicijnen klaarzetten en uw steunkousen 
aantrekken. Maar zij doen meer. Vorig jaar 
namen zij het initiatief om in de vier dorps-
kernen van Waterland informatie over veilig 
thuis wonen te geven. Dit jaar trekken zij 
opnieuw, samen met de andere organisa-
ties, de dorpskernen in om alles te vertellen 
wat u moet weten om zelfstandig te blijven 
wonen. 
Wethouder Jacob Kes: “Wat een prachtig 
initiatief, niet eerder zag ik, dat al deze 
hulpverleners samen waren om de inwoners 
van Waterland voor te lichten. De informa-
tiemarkt na afloop maakt het compleet”. 

Wijkverpleging
‘Mijn vader vergeet steeds vaker zijn 
medicijnen, kan er iemand komen om hem 
daarbij te helpen?’ ‘Ik heb de ziekte van 
Parkinson, ik wil graag weten wat ik kan 
doen. Wat kan ik  verwachten als het erger 
wordt?’ 
De wijkverpleegkundige komt graag bij u 
langs om u te helpen bij vragen over uw 
gezondheid. Zij bekijkt samen met u de 
zorgvraag en schakelt de juiste personen 
in of zoekt naar slimme oplossingen. Zoals 
een hulpmiddel zodat u uw steunkousen 
weer zelf aan kunt trekken of een rollater 
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waarmee u weer bij uw kinderen op de 
koffie kunt. De wijkverpleegkundige werkt 
nauw samen met de huisartsen, de gemeen-
te en vrijwilligers. 

Wijkagenten
Helaas maar waar, mensen die met zoge-
naamd ‘goede bedoelingen’ aan de deur 
komen en om uw bankpasgegevens vragen. 
De wijkagenten vertellen hoe u dit kunt her-
kennen en voorkomen. Mocht het u gebeu-
ren, dan weet u na de bijeenkomt wat u het 
beste kunt doen. 

Brandweer
De kans op brand is klein, maar net zo groot 
voor u als voor een ander. Eén vlammetje 
heeft soms maar een paar minuten nodig 
om te eindigen in een uitslaande brand. Wat 
doet u als er brand is? De brandweer maakt 
u aan de hand van duidelijke voorbeelden 
en korte filmpjes bewust van brandgevaar. 

Fysiotherapie
Leren vallen klinkt misschien vreemd, maar 
het helpt! Ooit geweten dat het risico op 
valongevallen 60% kleiner is als u de juiste 
voorzorgsmaatregelen neemt? 

De politie Waterland presenteert zich



Mevrouw K: “Leerzaam om te horen dat 
ook ik, als 81-jarige, nog oefeningen kan 
doen om uitglijden of struikelen te voorko-
men”. 

Mantelzorgondersteuning
Eenzaamheid bij ouderen komt steeds vaker 
voor. Mensen die eenzaam zijn vinden het 
vaak moeilijk om onder de mensen te ko-
men. Het is belangrijk dat u als buurman of 
vriendin herkent dat iemand eenzaam is en 
weet wie u dan kunt inschakelen. Nog beter 
is om de eenzaamheid voor te zijn. Maar 
ook overbelasting van de mantelzorger is 
iets dat steeds vaker voorkomt. Mantelzor-
gers zijn goud waard, maar vergeten vaak 
zichzelf. 
Herkent u deze voorbeelden, heeft u vra-
gen, wilt u hier meer over weten? Op 1 juni 
komt iedereen weer bij elkaar: wijkverple-
ging, politie, brandweer, mantelzorgonder-
steuning en fysiotherapie. Koffie en thee 
staan klaar.

Bijeenkomsten
Broek in Waterland – 11 mei om 14:00 uur 
in de Draai 33
Ilpendam – 25 mei om 14:00 uur in het 
Dorpshuis
Monnickendam - 1 juni om 14:00 in het 
Weeshuis

Als u meer informatie wilt
Wijkverpleging Evean: 06-23899765 
Wijkverpleging de Zorgcirkel: 06-51089711
Wijkverpleging Buurtzorg: 06-10570470
Facebookpagina: facebook.com/zorgvoor-
waterland
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Zoals elk jaar zijn er ook nu weer feestmid-
dagen  voor 65 plussers. Allebei de midda-
gen worden gehouden in Swaensborch. 

Koningsmiddag is op 27 april en duurt van 
14-18 uur. De kosten voor deze middag zijn 
€ 6,- inclusief koffie/thee, een drankje, een 
bingokaart en de broodmaaltijd. Mochten er 
nog kaarten zijn, dan zijn ze te koop bij:
Nimo Boek, Kerkstraat 53 
Receptie van Swaensborch.
Wilt u opgehaald worden dan kunt u contact 
opnemen met Ton Louwers, tel: 653396.

Op 5 mei is er een feestmiddag met een mu-
zikaal optreden. De zaal is om 14 uur open 
en de aanvang is om 14.30 uur. De middag 
eindigt om 16.15 uur. 
De kosten hiervoor zijn € 4,- inclusief kof-
fie/thee en een drankje. 
Voor kaartverkoop kunt u terecht op boven-
staande adressen. Ook voor deze middag 
kunt u, als het nodig is, opgehaald worden. 
 

Koningsdag en 5 mei
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“Ouderdom komt met gebreken”

Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat men 
een chronische ziekte krijgt. Denk hierbij 
aan hart-, vaat- en longklachten. Of mentale 
factoren kunnen een rol gaan spelen, zoals 
concentratieproblemen of vergeetachtig-
heid. Daarnaast nemen  kracht, lenigheid, 
conditie en de balans  af bij het ouder wor-
den. Door één of meerdere van deze klach-
ten  en problemen wordt het steeds lastiger 
om zelfstandig te blijven functioneren. 
Als “oudere“ wordt je steeds kwetsbaarder 
en helaas komt een val regelmatig voor. 
Er is nog altijd een stijgende lijn in het aan-
tal valongelukken, evenals letsel na een val. 
Eén derde van de mensen van 65 jaar en 
ouder valt minimaal 1x per jaar. Hierbij on-
dergaat 10% ernstige gevolgen, vooral een 
gebroken heup komt veel voor. 25% van de 
gebroken heupen veroorzaakt blijvende in-
validiteit  en bij  25% overlijdt de persoon.
Toch heeft het merendeel van de “ouderen”  
nog geen luisterend oor voor valpreventieve 

adviezen.“Ik ben toch nog niet zo oud” of, 
”dat overkomt mij toch niet” wordt er dan 
al snel gezegd. 

Het is belangrijk om de valincidenten  vóór 
te zijn en gevaarlijke situaties te vermij-
den. Denk daarbij aan de omgeving, zoals 
ongelijke bestrating of stoepjes, maar ook 
kleedjes in huis of gladheid in de douche. 
Ook medicatie met bijwerkingen als suf-
heid of duizeligheid, een lage bloeddruk en 
een verminderd zicht of gehoor  geven een 
verhoogd valrisico, evenals fysieke facto-
ren zoals een verminderde balans, conditie, 
kracht en lenigheid. 

Voor de beïnvloeding  van deze fysieke 
factoren heeft Kernpraktijken Fysiotherapie 
Ooster Ee een valpreventie programma ont-
wikkeld, gebaseerd op een onderzoek van 
prof. C. Jessie Jones en prof. Roberta  
E. Rikli. Binnen dit programma kunt u trai-
nen om deze fysieke factoren te verbeteren.
Tijdens het valpreventie programma wordt 
in eerste instantie een intake gedaan waarbij 
we uw klachten goed  in kaart brengen met 
behulp van een vragenlijst. In deze vragen-
lijst komen algemene activiteiten uit het 
dagelijks leven aan bod. Deze activiteiten 
worden gescoord. 
Als hieruit blijkt dat u in aanmerking komt 

Veel leuker dan vallen en opstaan: staand opvallen
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voor het valpreventie programma start ver-
volgens het onderzoek, wat bestaat uit een 
7-tal specifieke lichamelijke testen in onze 
oefenzaal. Deze testen zijn bedoeld om te 
achterhalen waar het probleem zich precies 
bevindt. Er wordt gemeten hoe de kracht 
is in de benen en armen. Daarnaast wordt 
er gemeten hoe het uithoudingsvermogen 
is, de balans en de lenigheid van het boven 
en onderlichaam. Tenslotte wordt de BMI 
(body mass index) gemeten. Deze index 
geeft aan of u de juiste verhouding heeft 
m.b.t. uw lengte en gewicht.
Al deze factoren zijn nodig om de kans op 
vallen te verkleinen in de dagelijkse bezig-
heden, in en rondom uw huis. Aan de hand 
van de intake en de testen wordt er dan 
samen met u een behandelplan opgesteld en 
is het tijd om te gaan trainen/oefenen. 

Wilt u meer informatie, heeft u vragen of 
wilt u zich aanmelden voor het valpreven-
tieprogramma? Neemt u dan gerust contact 
op met Kernpraktijken Fysiotherapie Ooster 
Ee 0299-651109, onze gespecialiseerde 
fysiotherapeute Leila Bessais informeert u 
graag. Of kom naar de volgende informatie-
bijeenkomst over Veilig Wonen in Monnic-
kendam in juni. De exacte datum en locatie 
worden nog nader bekend gemaakt. 

Verzekering voor mantelzorgers

De gemeente Waterland heeft met verzeke-
raar Centraal Beheer verzekeringspakketten 
afgesloten die de risico’s van vrijwilligers-
werk en mantelzorgtaken zo goed mogelijk 
afdekken. Alle vrijwilligers en mantelzor-
gers in Waterland kunnen van deze verzeke-
ring gebruik maken. De gemeente wil hier-
mee het belang van het vrijwilligerswerk 
en de mantelzorg benadrukken en er voor 
zorgen dat eventuele risico’s van deze acti-
viteiten zijn verzekerd. De gemeente had al 
enige jaren een verzekering afgesloten voor 
vrijwilligers. Vanaf 1 januari 2016 is de 
verzekering uitgebreid met mantelzorg. 

U bent mantelzorger als u minimaal 8 uur 
per week langdurige en intensieve zorg 
biedt aan een hulpbehoevende chronisch 
zieke en/of gehandicapte partner, ouder, 
kind, vriend of buur. Het verzekeringspak-
ket voor de mantelzorgers omvat met name: 
ongevallen- en persoonlijke eigendommen-
verzekering; aansprakelijkheidsverzekering;
verkeersaansprakelijkheidsverzekering;
rechtsbijstandverzekering.

Informatie over de verzekering en de for-
mulieren zijn te vinden op de gemeentelijke 
website: www.waterland.nl  bij “Digitaal 
loket” onder het kopje “vrijwilligerswerk”.  
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Seniorenvierdaagse 2016

Dit jaar wordt er zoals ieder jaar eind juni 
door de stichting SWOW weer  een senio-
renvierdaagse georganiseerd.
Dit jaar is deze vierdaagse van dinsdag  
21 juni - vrijdag 24 juni. De SGOM  
verzorgt het deel voor Monnickendam. 
De seniorenvierdaagse is voor langzame 
wandelaars, al dan niet met een rollator en 
voor mensen in een rolstoel. Er wordt elke 
dag ongeveer 3 km. gewandeld.  

We wandelen een middag  in Ilpendam, 
een middag op Marken, een middag in 
Broek in Waterland en de laatste middag in 
Monnickendam waar  de vierdaagse weer 
feestelijk wordt afgesloten in Swaensborch.
De start is elke dag om 14.30 uur en de 
finish om 16.00 uur. Onderweg wordt u een 
kopje koffie of thee aangeboden. 
Als we niet in Monnickendam wandelen, 
gaan we met een bus naar de andere kernen 
van Waterland. Dan stappen we om  
13.30 uur in de bus. 
De kosten voor deze vier dagen zijn € 9,-

U kunt zich tot 25 mei opgeven bij:
Dina de Vries, tel: 0299-651813
Irma Sprokkreeff, tel: 0299-651965

WMO Hulpmiddelen

Tot nu toe heeft de gemeente Waterland een 
contract met Medipoint voor het onderhoud 
van de hulpmiddelen die verstrekt worden 
door het WMO loket.

Per 1 april gaat dit veranderen. De gemeen-
te Waterland heeft een contract afgesloten 
met Meyra. Dit betekent dat de voorzienin-
gen die men heeft behouden blijven.
De service en het onderhoud gaat 1 april 
2016 over naar Meyra. Meyra is een bedrijf 
dat gaat opereren vanuit Purmerend.
Op hun website is te lezen: “Afspraak is 
afspraak!”. Ook: “Werken met zorg en aan-
dacht voor de klant!”. Tot slot:  
“Vakmanschap!”.

De hoop en de wens bestaat bij veel gebrui-
kers van hulpmiddelen dat de wachttijden 
voor serviceverlening korter zullen zijn.
Informatie en telefoonnummers zijn bij het 
drukken van dit blad nog niet bekend.
Gebruikers krijgen nog individueel infor-
matie.

Vervoer tijdens de seniorenvierdaagse
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INSCHRIJFFORMULIER  SENIORENVIERDAAGSE

Tijd: 21 t/m 24 juni 2015
Afstand + 3 km. 

Inschrijfgeld a € 9,- storten op rekeningnummer:
   NL 75 RABO 0342 8529 65 t.n.v. J. de Vries.
   onder vermelding van seniorenvierdaagse.

Het inschrijfformulier voor  25 mei zenden naar:

*Dina de Vries, Corn.Dirkszoonlaan 300
        1141 ZK Monnickendam.
        Tel: 0299- 651813
*Irma Sprokkreeff, Ossenvenne 4
   1141 RS Monnickendam
   Tel: 0299-651965
U kunt hier ook terecht voor informatie.



   Dit deel van het inschrijfformulier opsturen.

   Naam: Mevr./Hr. …………………………………………………………………...

   Voorletters………………………………Geboortedatum:……………………….

   Adres:……………………………………………………………………………..

   Tel nr:………………………………

   Deelnemer:
   Gebruikt een rolstoel:.......... JA/NEE *
   
   Wil graag een vrijwilliger van de SGOM als duwer………JA/NEE *
    
   Heeft een eigen duwer, nl:………………………………….

   We hopen dat u, als u geen eigen rolstoel heeft, zelf een rolstoel kunt regelen.
   In noodgevallen kunt u contact opnemen met Dina de Vries.
   
   * doorhalen wat niet van toepassing is. 



Filippine Special: Kruiswoord

Naam :.......................................................................................................................................
Adres :.......................................................................................................................................
Oplossing :..................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
De oplossing kunt u inleveren bij het secretariaat: Ossenvenne 4, 1141RS te Monnickendam
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  1  muziekinstrument
  2  bewind
  3  edelgas
  4  halfluid
  5  bestemming
  6  inkorten
  7  pluim

  8  plaats in Gelderland
  9  speeltoestel
10  prioriteit
11  in beweging
12  kleven
13  in een tent verblijven
14  ruiken

15  buitenaards wezen
16  doorboren
17  amuseren
18  veelvoud
19  doelverdediger
20  sierplant
21  hondenras

            De oplossing is een citaat van Thomas Fuller



Wie ben je?
Ik ben Irma Hillenius en ben getrouwd met 
Erik Sprokkreeff

Waar stond je wieg?
In Amsterdam-West in de Trouringhstraat. 
Toen was dat het einde van de stad. Je kon 
de trein naar Zandvoort en Haarlem zien 
rijden vanaf Sloterdijk. Daar was een heel 
klein treinstationnetje.

Uit wat voor een gezin kom je?
Uit een onderwijsgezin. Mijn vader was 
directeur van een opleiding voor kleuter-
leidsters. Mijn moeder was ook onderwij-
zeres op een lagere school, maar moest toen 
zij trouwde ontslag nemen. Mijn zusje en ik 
zaten op een Montessori-school.

Hoe was je jeugd?
Vrolijk, ontspannen en gezellig. Ik heb een 
prima jeugd gehad. In de zomer gingen 
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Wie is dat?

wij altijd vier weken naar Camperduin en 
Schoorl. Mijn moeder spaarde voor deze 
vakantie. In Bos en Lommer speelden we 
op het vrije veld en in de winter schaatsten 
we op de trekvaart. Daar schaatste ik met 
mijn vader lange tochten. Je kunt je nu niet 
meer voorstellen dat er na onze flat alleen 
velden en sloten waren.

Wat zijn je hobby’s?
Lezen, wandelen, puzzelen, borduren en wij 
gaan ook veel naar concerten.

Vertel eens over je vrijwilligerswerk.
Ik ben er in 1987 bij gekomen. Er stond 
een oproep in het Streekblad en ik heb toen 
gebeld en ben in het bestuur gekomen. Ik 
organiseer de vakantieweek, ik help bij de 
seniorenvierdaagse en zit in de redactie 
van Monnickendam Plus. Verder doe ik het 
secretariaat en verricht hand- en spandien-
sten. Ik vond het leuk om met ouderen te 
gaan werken omdat ik als onderwijzeres en 
later als logopediste jarenlang met kinderen 
werkte. Het leek me leuk om me nu eens 
met ouderen bezig te houden.

Waarom doe je dit?
Omdat ik vind dat iedereen zich moet inzet-
ten als vrijwilliger voor de samenleving. De 
samenleving wordt hier beter van en het is 
ook goed voor jezelf. Vooral in deze tijd is 
het belangrijk dat ouderen gesteund worden 
in het langer zelfstandig blijven.
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Zoals ieder jaar organiseert de SGOM een 
geheel verzorgde vakantieweek voor oude-
ren in de gemeente Waterland. Dit jaar gaan 
we weer naar Vakantiecentrum het Hof van 
Putten. De twee keer dat we daar eerder 
waren, zijn ons goed bevallen. Putten ligt 
op de Veluwe in Gelderland. Het huis be-
vindt zich vlakbij het centrum van het dorp, 
zodat we op woensdagochtend lopend (en 
eventueel natuurlijk met de rolstoel) naar 
de markt kunnen. Er zijn meer dan genoeg 
terrassen om even koffie te drinken of een 
ijsje te eten. 

Wanneer u daar zin in heeft, kunt u er ook 
zelf nog eens gaan winkelen in één van de 
leuke winkelstraten.                                            

Er is de mogelijkheid voor een wande-
lingetje op het terrein. De eetzaal en de 
recreatiezaal zijn in hetzelfde gebouw met 
buiten een heerlijk terras waar het met mooi 
weer oeven is. De slaapkamers zijn in een 
apart gebouw met twee verdiepingen even 
verderop, geheel overdekt te bereiken. Het 
zijn mooie kamers met douche, verhoogd 
toilet, televisie en telefoon.  Er is een lift.                                                                                                                                        

Deze vakantie is geheel verzorgd, alleen de 
drankjes aan de bar moet u nog zelf betalen. 
De prijs hebben we wel moeten verhogen. 
Deze week kost u € 595,- pp.

We beginnen en eindigen de week met een 
lunch in Swaensborch. Hoe het programma 
er verder precies uit gaat zien, staat nog 
niet vast. We zijn wel van plan om twee 
middagtochten te maken, één gaat in ieder 
geval naar de zandsculpturen in Garderen. 
Het thema is dit jaar De wereld van Rien 
Poortvliet. Verder is er een keer ochtend-
gymnastiek, een speurtocht op het terrein en 
een middagje creatief.  ’s Avonds is er een 
programma met muziek, zang en natuurlijk 
een bingo. Er zijn ook vrije avonden en 
we proberen af en toe een rustuurtje na de 
lunch in te plannen.
Waarom zou u voor deze vakantie met de 
SGOM kiezen? Het is gemakkelijk, wij 
organiseren alles. U heeft als Waterlanders 
gezelligheid en steun aan elkaar. Er gaat een 
aantal begeleiders mee, waaronder een ver-
pleegkundige. Zij helpen u, indien nodig,  
met het duwen van uw rolstoel, douchen 
en aankleden en met uw medicijnen. We 
gaan er wel van uit dat u ’s nachts geen hulp 
nodig heeft!

Lijkt het u leuk om met ons mee te gaan, 
geeft u zich dan zo spoedig mogelijk op. 
Het aanmeldingsformulier staat hiernaast. 
Inleveren kan bij Ton Louwers,  
Noordeinde 49 (0299-653396) of Irma 
Sprokkreeff, Ossenvenne 4 (0299-651965). 
Voor vragen kunt u ook bij hen terecht. 
Ongeveer twee weken voor vertrek krijgt 
u een brief met het programma en verdere 
informatie toegestuurd.
 

Vakantieweek van 6 t/m 13 augustus  2016
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Inschrijfformulier vakantieweek van 6 t/m 13 augustus  2016

AANMELDEN EN FORMULIER INLEVEREN VOOR 8 MEI 2016

NAAM: ...........................................................geboortedatum……......................
ADRES: ............................................................................Tel:..............................
POSTCODE EN WOONPLAATS: ......................................................................
E-MAILADRES:...................................................................................................

CONTACTPERSOON: naam:...........................................Tel:.............................
zoon/dochter/anders* nl......................................................................................... 

Ik maak gebruik van:
O   rollator
O   wandelstok of krukken
O   eigen rolstoel permanent
O   eigen rolstoel op afstand
O   leenrolstoel op afstand
O   verhoogd toilet of toiletverhoger
 

Ik wil graag hulp bij:  
O   aan/uitkleden
O   toiletbezoek
O   medicijngebruik
O   douchen
O   aan/uittrekken elastische kousen
O   wondverzorging
O   overig, t.w……………………

Volgt een dieet                 JA/NEE *
Zo ja, welk dieet: 
* doorhalen wat niet van toepassing is.  

Verdere bijzonderheden: ..................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
De acceptatie van uw opgave is onder voorbehoud.
Dit formulier kunt u voor 8 mei 2016 inleveren bij:
mevr.A.Louwers        Noordeinde 49   1141AG  Monnickendam 
mevr.I.Sprokkreeff    Ossenvenne 4      1141RS  Monnickendam

Bij inschrijving dient u het volgende te doen:
Het inschrijfgeld ad € 100,-- maakt u voor 31 mei a.s. over op rekeningnummer  
NL 91 RABO 0342 8311 43 van de Rabobank te Monnickendam, t.n.v. Ouderenvakantie 
SGOM. Het resterende bedrag ad € 495,-- dient u uiterlijk op 15 JUNI a.s. op bovenstaand 
rekeningnummer te hebben voldaan.
U moet zelf een annuleringsverzekering afsluiten!!!!

Voor nadere informatie kunt u terecht bij het secretariaat tel: 0299-651965.





Activiteiten van de Stichting Gecoördineerd Ouderenwerk Monnickendam

Activiteiten
Iedere donderdag zowel handenarbeid als spelletjes (o.a. kaarten, sjoelen, rummikuppen). 
Het zijn slechts enkele van de activiteiten die op donderdagmiddag vanaf 14.00 uur plaats-
vinden in de recreatiezaal van Evean Swaensborch. Op vrijdagochtend koersballen vanaf 
10.30 uur. Ouderen uit Monnickendam treffen elkaar, drinken koffie of thee en vermaken 
zich.
Inlichtingen: Dina de Vries, tel. 651813.

ZondagMiddagPodium
Er is op zondag te weinig te doen voor ouderen. De SGOM en Evean/Swaensborch
trachten hier iets aan te doen. Daarom organiseren zij al enkele jaren optredens van diverse 
artiesten, die plaatsvinden in het atrium van Swaensborch. Het programma vindt u in de 
huis-aan-huisbladen, op onze website en in Monnickendam Plus.

Klussendienst
U wilt een fotolijstje ophangen, een lamp verhangen, een plankje timmeren? 
Voor kleine huiselijke karweitjes is er de Klussendienst. Het is een service 
van ouderen door ouderen. De Klussendienst verbouwt niet uw hele huis, 
maar helpt u wel uit de nood. Tegen een kleine vergoeding.
Inlichtingen: Jaap Imming, tel. 652498 b.g.g. Siem Koerse, tel. 651966.

Alarmering
Ouderen die het niet prettig vinden om in geval van nood uitsluitend van de telefoon afhan-
kelijk te zijn, kunnen zich opgeven voor personenalarmering. Een klein apparaatje dat u om 
uw hals hangt, zorgt ervoor dat er bij noodgevallen met een druk op de knop iemand kunt 
waarschuwen. 
Inlichtingen: Ton Louwers, tel. 653396.

Wandelen en bezoeken
Vrijwilligers van de SGOM bezoeken regelmatig ouderen die daar prijs op stellen. Ze ko-
men langs voor een kopje thee en een praatje en maken bijvoorbeeld een wandelingetje. Wie 
graag af en toe bezoek krijgt van onze vrijwilligers, kan zich vrijblijvend aanmelden.
Inlichtingen: Dina de Vries, tel. 651813.
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Uitstapjes
De SGOM organiseert uitstapjes, bijvoorbeeld een ochtend/middag winkelen. De uitstapjes 
worden aangekondigd in de huis-aan-huisbladen. Ideeën zijn altijd welkom.
Inlichtingen: Dina de Vries, tel. 651813.

Maaltijdvoorziening 
Ouderen die niet meer voor zichzelf kunnen of willen koken, kunnen 
gebruik maken van de Maaltijdvoorziening. De maaltijden worden 
iedere week afgeleverd. U kunt ze in de diepvries bewaren en in de 
magnetron opwarmen. Vrieskist en magnetron kunt u huren.
Inlichtingen: Ton Louwers, tel. 653396.

Zuiderzeekoor
Ouderen van Monnickendam die willen zingen, zijn van harte welkom bij het Zuiderzee-
koor. De repetitie vindt iedere vrijdagmiddag plaats van 14.00 tot 15.00 uur in de Opstan-
dingskerk aan de Graaf Willemlaan te Monnickendam. Het Zuiderzeekoor kan nieuwe 
koorleden goed gebruiken.
Inlichtingen: mw. N. Pronk tel. 651952 en I. Roos tel. 653793.

Vakantieweek
De SGOM organiseert al jaren de inmiddels beroemde vakantieweek voor ouderen die niet 
zelfstandig op vakantie willen of kunnen. Ondersteund door een aantal vrijwilligers van de 
SGOM gaan zij er iedere zomer een week tussenuit.
Inlichtingen: Irma Sprokkreeff, tel. 651965.

Seniorenvierdaagse
Iedere zomer wordt een seniorenvierdaagse georganiseerd. Voor wandelaars, al dan niet met 
rollators en rolstoelgebruikers. De afstand is ongeveer 3 km. per dag. Er wordt gewandeld in 
kernen van Waterland. 
Inlichtingen: Dina de Vries, tel. 651813.
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Bezoek de website voor alle activiteiten van de SGOM, 
het laatste nieuws, filmpjes van SGOM-evenementen, 
foto’s en nog héél veel meer!

 WWW.SGOM.NL
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Onder de appelboom
Ik kwam thuis, het was

een uur of acht en zeldzaam
zacht voor de tijd van het jaar.

de tuinbank stond klaar
onder de appelboom.

           
ik ging zitten en ik zat

te kijken hoe de buurman
in zijn tuin nog aan het spitten
was, de nacht kwam uit de aarde
een blauwer wordend licht hing

in de appelboom

toen werd het langzaam weer te mooi
om waar te zijn, de dingen

van de dag verdwenen voor de geur
van hooi, er lag weer speelgoed

in het gras en verweg in het huis
lachten de kinderen in het bad

tot waar ik zat, tot
onder de appelboom

en later hoorde ik vleugels
van ganzen in de hemel

hoorde ik hoe stil en leeg
het aan het worden was

gelukkig kwam er iemand naast mij
zitten, om precies te zijn jij
was het die naast mij kwam

onder de appelboom, zeldzaam
zacht en dichtbij

voor onze leeftijd.

Rutger Kopland
Uit: Onder het vee, 1966.



Redactie: 
Irma Sprokkreeff
Dina de Vries
Astrid van de Weijenberg  
Reggie Conté (eindredactie)

Medewerkers: 
Geertrui Sermon
Wim Huijskens
Nard Jansen

Tekeningen: 
Dina de Vries
Johan Horjus

monnickendamplus@hotmail.com 
Tel. Redactie: 0299-654684

Voor vragen over het werk van de 
SGOM kunt u contact opnemen met 
het secretariaat: 
Tel: 0299-651965
e-mail: irmahillenius@quicknet.nl

Website: www.sgom.nl

Geanonimiseerde adresgegevens worden verstrekt door de gemeente. 
 Als u niet wilt dat uw adres wordt verstrekt, kunt u contact opnemen met de gemeente.

Creatief
Benodigde materialen: 
• Groot plat bord
• Stukje kippengaas van ± 50 cm hoog en 

± 65 cm breed
• Wat hooi of evt. wat mos
• Stukje lint [of raffia] van + 50 cm. 
• Plantje

Neem het kippengaas voor u en leg aan de 
onderkant op het gaas, van links naar rechts, 
wat hooi [of mos]. 
Daarna slaat u de onderste rand, ongeveer  
6 á 7 cm. om, zodat het hooi [of mos] er  
tussen zit. 
Buig het rond en maak de linker- en  
rechterkant met een stukje dun ijzerdraad 
aan elkaar vast, zodat het een koker wordt 
met het hooi aan de onderkant. 
Dan knijpt u de bovenkant bij elkaar en 
doet u er het lint of raffia omheen. 
Zet nu het plantje op het bord en leg er wat 
hooi [of mos] omheen. 
Als laatste zet u de koker er overheen. 

Veel succes, Dina.  



Stichting Gecoördineerd                Ouderenwerk Monnickendam


