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 De oplossing van de april-puzzel is:
   Het is de toon die de muziek maakt

 De gelukkige winnaar is  
      Mevrouw M. v.d. Weg-de Vries 
 
 Gefeliciteerd en de bloemen komen 
 naar u toe!

Het is volop zomer als ik dit stukje schrijf 
en een tweede hittegolf heeft ons land 
bereikt. Ik hoop dat u er niet teveel last 
van heeft gehad en ook nog heeft kun-
nen genieten van het verder toch heerlijke 
zomerweer.

Wanneer u dit blad leest is het alweer sep-
tember en maken we ons op voor een nieuw 
seizoen. De SGOM kan gelukkig zoetjesaan 
weer het een en ander gaan organiseren. Zo 
komt er in september een lunch met daarna 
een gezellige middag en staat er voor okto-
ber een thema-ochtend op het programma. 
U leest er meer over in dit blad.

Verder zijn er natuurlijk de vaste bijdragen 
van Wim Huijskens, Marijke van den Berg 
en Ate Vegter, creatief, een gedicht, een 
recept, een puzzel. en nog veel meer.

De redactie heeft zijn best gedaan om er 
weer een interessant en leesbaar blad van te 
maken en wenst u veel leesplezier!
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Voorwoord
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De oplossing van de vorige puzzel is : Het 
is de toon die de muziek maakt.
Winnares is mevrouw M.v.d.Weg-de Vries. 
De bloemen zijn voor u!

Irma Sprokkreeff
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In de maand juni waren mijn vrouw en ik 
twee weken in Twente en constateerden wij 
weer hoe mooi Nederland is! Niet lang in 
de rij op luchthaven Schiphol staan, maar er 
even uit in eigen land. Voor sommigen is dit 
al een luxe, anderen kiezen liever voor een 
verre bestemming. Toch is ons eigen land 
prachtig en vooral Twente is erg mooi. De 
afwisseling daar tussen de uitgestrekte vel-
den met z’n beekjes, houtwallen, met bos-
sen, prachtige boerderijen en op voldoende 
afstand van elkaar dorpen met vriende-
lijke inwoners die nog tijd hebben om een 
praatje met je te maken. We fietsten naar het 
dichtstbijzijnde dorp over een fietspad van 
hooguit 70 cm breed, waarbij elkaar passe-
ren meestal niet mogelijk is. Dan ga je even 
aan de kant om fietsers door te laten en 
krijg je vrijwel altijd een uitgebreid “dank 
je wel”. Ja, dat is wel even anders dan bij 
ons in het westen.

Op zo’n fietspaadje hoorden wij het alar-
merend geluid van een kievit en die waar-
schuwde op zijn beurt een grutto met enkele 
jongen voor eventueel gevaar (wij als 
fietsers dus). Wat een mooi gezicht om een 
grutto met een paar kleintjes op een paar 
meter afstand te zien scharrelen.

Dat het coronavirus ons meerdere jaren 
achtervolgt en regelmatig toeslaat, is in-
middels wel een gegeven. Ook deze zomer 
waren er corona-patiënten, waarbij het 
gelukkig meestal bleef bij het niet-goed 
voelen, koorts hebben, dus over het alge-
meen wat meer griepachtige verschijnselen, 
hoewel dat ook geen pretje is. Kortom, we 
zijn voorlopig nog niet van corona af en dat 
betekent ook dat de SGOM maar mondjes-
maat iets kan organiseren. In oktober willen 
wij een thema-ochtend houden over het 
onderwerp “Neurologische aandoeningen” 
(Parkinson, dementie e.d.) maar we moeten 
afwachten of deze ochtend kan doorgaan.

Voor dit moment wenst het bestuur u een 
goed najaar toe. Geniet van de herfst met 
bladeren aan bomen en struiken die prachtig 
kleuren.

Wim van Luipen
Voorzitter SGOM

Vanuit het bestuur
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Mantelzorg
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Soms kun je hulp krijgen bij het inzetten 
van extra zorg, maar wanneer dat niet nodig 
is, breng dan eens het netwerk rondom de 
zorgvrager (degene voor wie je zorgt) in 
beeld. Wie zijn de kinderen, welke fami-
lie is er nog meer, zijn er wellicht goede 
vrienden in de buurt, buren. Daarna ga je 
voor jezelf na wat doe ik eigenlijk allemaal 
voor mijn zorgvrager, welke taken zijn er. 
Bijvoorbeeld: boodschappen doen, huishou-
ding, koken, wandelen etc. En daarna ga je 
na of er voor deze taak wellicht een andere 
oplossing is. Bijvoorbeeld boodschappen 
bezorgdienst, maaltijd bezorging, huishou-
delijke hulp.

Wanneer je dat inzichtelijk hebt, heb je ook 
een beter overzicht van de impact die het 
mantelzorgen heeft op jou zelf. En vaak ben 
je dan pas bewust van wat je eigenlijk alle-
maal doet. Dan is het raadzaam te bekijken 
of je wellicht taken kunt uitbesteden aan 
iemand anders in het netwerk of een organi-
satie die hierin kan ondersteunen. Bespreek 
ook met de gemeente (wmo) waar moge-
lijkheden zijn om ondersteuning te bieden.

Als voorbeeld een casus waarbij de man-
telzorger ons vroeg of wij wellicht iemand 
hadden die de boodschappen kon doen 
voor haar vader. Haar vader kon nog wel 
zelf boodschappen doen, maar door ge-
heugenproblemen kon hij dat niet alleen. 
Vervolgens hebben wij gevraagd aan een 
vrijwilliger of hij dat zou willen doen, maar 
dan samen met deze meneer. De vrijwilliger 
in dit geval een man, zit zelf even in een 
tussenfase van zijn werk en wilde ook graag 
vrijwilligerswerk doen. Nu gaat hij samen 

Ik ben Nancy Sijmonsbergen, consulent bij 
WelzijnWonenPlus en in opdracht van de 
gemeente doen wij mantelzorgondersteu-
ning in de gemeente Waterland.

Niet iedereen weet dat zij of hij mantelzor-
ger is. Het begint vaak wanneer je ouders 
wat ouder worden en je merkt dat zij wat 
meer ondersteuning nodig hebben. Zo ga je 
een keer mee naar de huisarts of de spe-
cialist en soms groeit dat uit tot een heel 
intensieve ondersteuning. Zelf ben je in 
vele gevallen zelf ook aan het werk, of je zit 
midden in een gezinsleven, veel vrienden 
en uitstapjes. En dan komt het er allemaal 
extra bovenop. Dat kan soms zo intensief 
worden dat je gezinsleven erbij inschiet, 
geen tijd meer voor vrienden hebt.

Maar mantelzorg doe je soms ook voor je 
kinderen of andere familie, maar ook voor 
de buren. Helaas gebeurt het vaak dat je 
daardoor ook overbelast raakt, omdat je het 
allemaal zelf wil doen, of omdat er niemand 
anders is die het kan doen. Daarom is het 
belangrijk om op tijd aan de bel te trekken 
en aan te geven dat je hulp nodig hebt. Hoe 
moeilijk het ook is, wanneer je als mantel-
zorger overbelast raakt kun je er ook niet 
meer voor een ander zijn.

met deze meneer boodschappen doen één 
keer in de week. Voor de vrijwilliger is het 
fijn om van betekenis te zijn en er is een 
goede match tussen deze twee en is het voor 
beide een leuke activiteit.

Op deze manier kunnen wij mantelzorgers 
ondersteunen, maar ook een luisterend oor 
of een mantelzorgcafé, waarbij je lotgeno-
ten ontmoet en verhalen kunt delen. Daar-
naast wordt er door de gemeente één keer 
per jaar het mantelzorgcompliment uitge-
reikt tijdens de dag van de mantelzorg en 
maken wij er een feestelijke dag van.

Ben jij een mantelzorger en heb je onder-
steuning nodig, laat het ons weten, wij zijn 
er voor jou/u.

Nancy Sijmonsbergen 
Consulent mantelzorgondersteuning  
WelzijnWonenPlus
Tel.nr: 06-10019676 
E-mail: nancy@welzijnwonenplus.nl

Hersenletsel ontstaat bij verschillende ziek-
tes. De bekendste is dementie, maar ook 
bij tia’s, beroertes, tumoren en Parkinson 
ontstaat letsel aan de hersenen.

Symptomen bij hersenletsel kunnen zicht-
baar zijn, maar zijn vaak ook onzichtbaar 
aanwezig.Hiermee worden de patiënten, 
partners, mantelzorgers en directe omge-
ving geconfronteerd.

Daarom is het van belang dat deze symp-
tomen tijdig worden onderkend, om er zo 
goed mogelijk mee om te kunnen gaan.
Tijdens de thema-ochtend zal nader worden 
ingegaan over het omgaan met de mogelijke 
problemen bij hersenletsel.

De thema-ochtend wordt gehouden op don-
derdag 20 oktober vanaf 10.00 uur in het 
Weeshuis. Kwaliteitsverpleegkundige Chris 
Imming zal het een en ander over hersen-
letsel vertellen en de aanwezigen kunnen 
vragen stellen.

Bent u in het onderwerp geïnteresseerd, zet 
de datum dan alvast in uw agenda. Enkele 
weken vóór 20 oktober plaatsen wij een 
advertentie in “Ons Streekblad” en de infor-
matie over de ochtend is dan ook te vinden 
bij de lokale omroep Pim, op de facebook-
pagina van de SGOM en op de internetsite 
van de SGOM. 

Themaochtend SGOM:  
“Als hersenen beschadigd raken 
tijdens het leven”
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   Creatief

Nazomer creatief

U heeft nodig: 
• 4 latjes van ong. 30 cm.
• Een stukje gaas van ongeveer 

30 x 30 cm. 
• Wat witte muurverf.
• 3 of 4 strengen raffia. (evt. lint)
• Klimop.
• Hortensia.
• Een paar, 5 – 7, lavendel bloemen.
• Wat dun ijzerdraad.

Lijm of spijker de latjes aan elkaar zodat het 
een vierkant raampje wordt.
Neem wat muurverf en smeer het heel dun 
met een stukje spons op het raampje.
Spijker het gaas aan de achterkant met kleine 
spijkertjes vast.
Maak een lus in de raffia, door het dubbel 
te vouwen en er 10 cm vanaf de vouw een 
knoop in te leggen.
Neem nu allebei de uiteinden en steek die, 
los van elkaar, van achter naar voren  
bovenin door het gaas.
Nu kunt u er aan de voorkant het klimop 
aan vastmaken door de raffia er omheen te 
knopen.
Maak nu een toef van klimop, lavendel en 
hortensia. Met wat ijzerdraad bevestigt u 
het onderaan het raampje vast.

Succes, 
Dina de Vries

8

Column

Vrijheid

Ik ben nu bijna drie jaar met pensioen en 
ik geniet er elke dag van. Wat betekent dat 
eigenlijk, ergens van genieten? Ergens elke 
dag van genieten? Het enige wat je zeker 
weet is dat aan het eind van de dag de dag 
voorbij is, genoten of niet. Moeilijke dagen, 
zonnige dagen, vrolijke dagen, stille dagen, 
vrije dagen etc. Maar het zijn allemaal vrije 
dagen! Dat is juist de aardigheid van pensi-
oen.

Nu is het met vrijheid zo dat dat 
nog weer iets ingewikkelder ligt 
dan met genieten. Maar vrees 
niet, ik haal je op, ik neem je 
mee. Kijk, vandaag ben ik vrij, 
maar toch ook niet helemaal. 
Vanmorgen om half twaalf moe-
ten we met Lilly naar de dieren-
arts voor een herhalingsinenting 
en vanmiddag om half vier moet 
ik naar het ziekenhuis voor mijn 
eigen behandeling, maar voor 
de rest ben ik mooi vrij. Ik zou 
bijvoorbeeld kunnen gaan wan-
delen of fietsen, of lezen of vissen. Dat zijn 
zo’n beetje de dingen die ik doe. En series 
kijken en gewoon tv kijken, maar dat noem 
ik eigenlijk nooit omdat het niet zo’n goede 

naam heeft, maar ik doe het wel.
Maar laten we niet afdwalen. Als je al die 
dingen doet, waar blijft dan je vrijheid? Je 
wil met iemand afspreken en je kijkt in je 
agenda of je kan. Ja, vrijdag de 24ste om 
13.00 kunnen we samen lunchen. Daar gaat 
je vrijheid! Want nu belt er nog iemand die 
wil lunchen op vrijdag de 24ste, nee, nee, 
dat gaat helaas niet, dan heb ik al iets. Nou, 
nou, jij hebt ook een druk bezet leven voor 
een bejaarde! Nee, nee, helemaal niet, maar 
toevallig heb ik die ene vrijdag net een 
afspraak gemaakt. Ik kan wel alle andere 
dagen van de week, want ik spreek hele-
maal niet zo vaak iets af. Meestal kan ik 
wel. Meestal ben ik vrij.

De Engelsen hebben daar een prachtige 
uitdrukking voor: je kan niet heb de cake 
en eet het. Iedereen snapt dat. Je hebt een 

cake, of je eet hem op. Als je 
hem opeet dan is-ie weg. Maar 
je kan toch een plakje nemen? 
Ja bijdehand, dat kan, maar dan 
geldt dat quasi pars pro toto, 
toto pro pars quotum scrotum 
voor het gedeelte dat je opeet. 
Dat snapt verder iedereen toch 
mag ik hopen?

Zo is het ook met de vrijheid 
van gepensioneerden en andere 
jongeren. Je kunt geen afspraak 
maken zonder je vrijheid op te 
offeren. Daarom doe ik het liefst 

de hele dag niks, zodat ik altijd de vrijheid 
heb om iets te gaan doen.

Ate Vegter
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Over de schrijver Arnon 
Grunberg
Inleiding

Tachtigplussers (of wat jonger) onder u, 
waartoe ik mezelf intussen ook mag of 
moet rekenen, en die zijn schoolgegaan 
of doorgewinterde lezers/lezeressen zijn 
gebleven, herinneren zich wellicht de regel 
van de dichter Adriaan Roland Holst (1888-
1976) in een vierregelig gedichtje, ook wel 
kwatrijn genoemd, waarin hij de schrijver 
Simon Vestdijk (1898-1971), bij diens 
vijftigste verjaardag, in 1948!, huldigt met 
de regel :

O, Gij, die sneller schrijft dan God kan 
lezen!

Waarop Simon Vestdijk ironisch, wat iets 
anders is dan sarcastisch (ironie bevat ook 
altijd iets van humor en zelftroost, dat 
een en ander voor ons mensen draaglijker 
maakt, terwijl sarcasme je ontroostbaarheid 
voorhoudt) antwoordt met het volgende 
kwatrijn:

Volgens de theologen

God leest de boeken in één oogopslag

En hoeft niet lang in een kristal te staren.

En die op aarde veel of weinig baren

Krijgen hun beurt wel op de Oordeelsdag.

En dan te bedenken dat de veelschrijver 
Vestdijk op zijn vijftigste pas een jaar of 
vijftien als schrijver publiceerde en nog 
lang niet toe was aan o.a. de meer dan 50 
romans die hij tenslotte zou schrijven. Kom 

hier eens om, als we de in 2021 vijftig jaar 
geworden allesschrijver Arnon Grunberg 
(1971), die in 1994 met de roman Blauwe 
maandagen debuteerde en die dit jaar de 
P.C. Hooft prijs voor zijn oeuvre ontving, in 
ogenschouw nemen! Die steekt, als bekend-
ste en misschien wel grootste schrijver van 
zijn generatie, zeg maar de huidige eind 
veertig- en begin vijftigjarigen, de uitroep 
van Roland Holst over Vestdijks schrijver-
schap zeker in de toekomst naar de kroon!

Een Vlaamse criticus heeft bijgehou-
den hoeveel woorden Grunberg over één 
maand had gepubliceerd en was tot 60.553 
woorden gekomen “in de vorm van mails, 
columns, voetnoten, essays en een roman-
tekst.” Yra van Dijk, hoogleraar Moderne 
Nederlandse Letterkunde te Leiden, voegt 
hier haar eigen rekensommetje aan toe door 
te stellen: als deze 60.553 een gemiddelde 
is, komt dat neer op 726.636 woorden per 
jaar gerekend over zo’n 20 jaar schrijver-
schap. Zij variëert menselijker en minder 
‘theologisch’ op de regel van Roland Holst: 
Grunberg schrijft sneller dan een lezer lezen 
kan en ook zij bekent --ik voeg aan deze 
bekentenis de mijne toe-- niet alles van de 
auteur te hebben gelezen. Zij schreef dit in 
2018 in een Verantwoording bij haar zeer 
aanbevelenswaardige boek, Afgrond zonder 
vangnet, over de romans van Arnon Grun-
berg -- op dat moment waren dat er 13-- en 
waarom hij ze schrijft zoals hij ze schrijft.

Waarom?

Ja, waarom schrijft deze auteur, zowel in 
zijn romans als in zijn andere werk, en 
zelfs in een ogenschijnlijk ‘kattebelletje’, 
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steeds iets dat de lezer op zijn/haar ver-
keerde been zet, in verwarring brengt maar 
ook te denken geeft? Steeds weet hij je in 
gangbare taal een onverwachte gedachte of 
ongebruikelijk beeld aan te bieden waarvan 
je bij jezelf denkt: daar zit iets in, ik ga erin 
mee, het heeft een bedoeling, maar welke 
precies?

Biografische achtergrond

In zijn romans, vaak gruwelijk, geweld-
dadig, afstotelijk en aanstootgevend, maar 
steeds figuurlijk, waardoor je als lezer 
voortdurend bedacht moet zijn op wat er 
niet staat en toch wordt bedoeld,
bewerkstelligt de schrijver het voor hem 
onkenbare en daardoor ook onbeschrijflijke 
lijden van zijn moeder. Die overleefde als 
jong meisje Auschwitz. Niettemin raakt hij 
als kind ‘besmet’ met dit voor hem onken-
bare lijden van zijn moeder. Moeder en 
zoon zitten verstrikt in een verstikkende 
symbiose van liefde en lijden, van leven en 
dood, niet van elkaar te scheiden, waardoor 
het geen leven en geen dood is, maar iets 
ertussenin, een onderwereld, een rijk be-
woond door schimmen.

Zoals gezegd, overleefde zijn moeder als 
meisje Auschwitz, maar vraag niet hoe; zijn 
oudere vader overleefde de onderduik, maar 
ook daarvan is de vraag terecht: vraag niet 
hoe. Je kan terecht zeggen dat de zoon een 
onbeschrijflijk onkenbaar lijden ‘erfde’: de 
genadeloze ‘índustriële’ moord op 6 miljoen 
mensen, Joden genoemd, de moord waaraan 
zijn moeder ontsnapte, maar die haar al-
lerminst van het kamp bevrijdde. De onbe-
grijpelijke moord waarvan we zeggen: daar 
zijn geen woorden voor. En helaas geen 
God na deze Holocaust? En geen Boek 
Job voor de voordien bijbelvaste gelovige? 
Voor welk verlossend verhaal dan wel? Het 
onbeschrijflijk beschrijflijke, telkens her-
nomen verhaal van deze moeder en zoon, 

dat berust op ‘waargebeurd’ en op ‘ficti-
onele invulling’ van wat onmogelijk kan 
worden gekend, zelfs niet door de moeder 
die immers deze Shoah -- de Hebreeuwse 
benaming van de Holocaust-- overleefde 
en, in gevangenistermen uitgedrukt, voor 
dat gruwelijk trauma levenslang kreeg? 
Levenslang achtervolgd door een gruwelijk 
spookbeeld? Het eeuwige verhaal zonder 
een verlossend woord, zonder oplossing of 
zin?

Begrip voor het begrip trauma

De lezer kan gaan inzien dat de moeder en 
de zoon in de romans een ingebeelde ziekte 
onder de leden dragen, die de medische 
wereld van de psycho-analyse een trauma 
noemt. De vraag hierbij is of de psychi-
atrische dokter door gesprekken met zijn 
cliënt te voeren deze cliënt zichzelf van 
zijn trauma zou kunnen bevrijden. Anders 
gezegd: kan de patiënt zichzelf genezen?

In “Moedervlekken” uit 2016, Grunbergs 
twaalfde roman, is de fictionele zoon van de 
fictionele moeder een psychiater, Otto Ka-
doke, die niet meer bij zijn moeder woont, 
maar wel goed voor haar zorgt, inzoverre 
hij verzorgsters voor zijn moeder inhuurt. 
Hij weet dat zijn werk als dokter feitelijk 
hopeloos is. Elk hopeloos geval waarop hij 
als crisisarts stuit, zo wordt verteld, brengt 

Literatuur plus
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hopeloos werk met zich mee en hij heeft 
zich daarbij neergelegd. “De menselijke 
waardigheid”,aldus de verteller van het ver-
haal, “schuilt in de volharding waarmee het 
hopeloze werk wordt verricht.” Achter deze 
verteller gaat Kadoke schuil die indirect zijn 
eigen verhaal vertelt als dat van de hopeloze 
therapeut van zijn eigen hopeloze geval: de 
verstikkende symbiose tussen hem en zijn 
moeder. Die geheel uit de klauwen loopt. 
Zelfs als therapeut overschrijdt hij alle be-
roepsmatige grenzen. En daar weer achter? 
Zien we iets van een biografische schrijver 
die als ingebeelde therapeut zijn eigen inge-
beelde niet te verhelpen trauma verbeeldt?

Vragen

Is nu de lezer aan zet om een al dan niet 
verlossend woord te spreken? Of als mens 
aan zet om zijn verhaal aan de mens Grun-
berg te vertellen? In de vorm van een 
troostend verhaal: nee, je ziet het verkeerd? 
Is deze schrijver misschien de onderwijzer 
die iets aanreikt dat de leergierige leerling 
als vanzelfsprekend inzicht geeft? De beste 
leerling is immers hij/zij die zichzelf onder-
wijst met de leraar in de rol van aangever. 
Of vormen de fictionele verhalen van de 
schrijver de literatuur door middel waarvan 
hij hoopt op genezing van zijn eigen trauma 
na de dood van zijn echte moeder in 2015? 
Wat een storm aan vragen over de mens en 
de schrijver Grunberg!

In de volgende aflevering bespreek ik de 
twee laatst verschenen romans van Grun-
berg Goede mannen uit 2018 en De dood in 
Taormina uit 2021. Voor wie het wil: inle-
zen kan geen kwaad!

Wim Huijskens 

Vervolg Literatuur Plus

We moeten meer doen aan de bio-
diversiteit, wordt door de overheid 
geroepen.  
We moeten onze tuinen aanlokkelijker 
maken voor insecten en vlinders.  
We moeten ons omringen met heggen 
waarin vogeltjes zich kunnen  
verstoppen. 

Ook al heb ik een hekel aan dat 
woordje ‘moeten’, ik ben het daar 
van harte mee eens en wat dat betreft 
is onze tuin dan ook blijkbaar een 
waar lusthof voor vlinders, vliegen, 
wespen, muggen en bijen.  
Maar soms is het ook even te veel van 
dat goede en zou ik willen dat al die 
beestjes eens even ergens anders hun 
vertier gingen zoeken. 

Zo zat er vlakbij de voordeur van mijn 
dochter een wespennest. De beestjes 
vlogen af en aan. ‘Ach, een beetje gif er in 
spuiten en je bent er zo vanaf’, zei ik op-
gewekt. Maar niemand stond te springen 
om dit klusje te gaan klaren.  
Resoluut pakte ik de flacon en spoot het 
poeder linea recta in het wespennest. 
‘Dat zal ze leren’, zei ik stoer. 
Mijn heldhaftig gedrag werd alom  
geprezen.  Maar helaas …helaas is daar nu 
nog maar bar weinig van over.  

Want laatst zat ik in onze tuin rustig de 
krant te lezen toen ik opeens een mega 
steek in mijn hand voelde die helemaal 
doortrok naar mijn pols.  
‘Wat is dit?’, dacht ik. Want ik begreep 
werkelijk niet waar die helse pijn opeens 
vandaan kwam. Mijn krant liet ik op de 
grond vallen en daar zag ik een dode wesp 
op mijn schoot liggen. Van te voren had 
hij zijn komst ook niet even zoemend om 
mijn hoofd aangekondigd. Waar hij zo 

1-2-3 vandaan kwam was voor mij dan 
ook een compleet raadsel.  
Als door een wesp gestoken, sprong ik op 
om er in de keuken azijn op te doen. Maar 
dat hielp niet echt en er verscheen al snel 
een dikke stekende rode bult, waar ik nog 
dagen last van had.  

Tja, en wat ik nu nog het ergste van dit 
alles vond, was dat ik mijn heldenstatus in 
één keer kwijt was.  
Want wat ik vroeger nooit deed; laatst 
haalde ik, met zoetigheid in mijn handen, 
allerlei malle capriolen uit om zo snel mo-
gelijk aan een zoemende wesp te ontko-
men. Dit ontlokte bij mijn vrolijk lachende 
dochter de woorden: ‘waar is die stoere 
mama van mij nou toch gebleven?’ 
Zo zie je maar weer …mijn roem was 
helaas tijdelijk! 
 
Marijke van den Berg-Leydesdorff 
e-mail: vandenbergmarijke2@gmail.com 

Waar is die stoere mama van 
mij nou toch gebleven? 

Zoem

Zoem

Zoem
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SOCIALE CONTACTEN

U zal merken dat de sociale contacten 
veranderen. Sommige mensen weten niet 
goed hoe ze moeten reageren als er sprake is 
van dementie. Ze blijven bijvoorbeeld weg 
omdat ze denken dat bezoek te druk is.
Sommige mensen uit uw omgeving weten 
niet hoe ze met iemand met dementie moe-
ten omgaan of zijn zelf erg geschrokken.
Probeer daarom open te zijn naar uw om-
geving en nodig hen als u daaraan behoefte 
heeft zelf uit.
Laat weten dat u bezoek of een telefoontje 
op prijs stelt of maak een afspraak voor een 
later moment. Bijkomend voordeel is dat 
sociale contacten de patiënt op een positieve
manier prikkelen en plezier geven.
En hoewel het voeren van een gesprek of 
het ondernemen van activiteiten anders kan 
worden, is het goed om samen met vrienden 
en kennissen te kijken welke zaken goed 
gaan en waar zij bij kunnen helpen.
Denk bijvoorbeeld aan samen wandelen, 
een bezoek aan een museum brengen of 
een goed gesprek over dingen die je samen 
beleefd hebt.

Als gevolg van de dementie kan iemand 
moeite hebben om activiteiten te beginnen, 
er aan deel te nemen en deze af te maken. 
Dit komt door het geheugenverlies en de 
verwardheid, die bij dementie horen. De 
patiënt herinnert zich bijvoorbeeld niet meer 
hoe hij gewone dingen moet aanpakken.
Hij kan zich hierdoor gefrustreerd en nutte-
loos gaan voelen.
Door als mantelzorger samen activiteiten uit 
te zoeken, die passen bij wat de patiënt kan 
en wil doen, helpt u zijn leven meer kleur te 
geven.

Dementie is een heel ingrijpende aandoe-
ning, niet alleen voor de patiënt zelf maar 
ook voor de mensen uit zijn of haar directe 
omgeving.
Al direct na bekend worden van de diag-
nose, krijgt u te maken met allerlei vragen.
Hoe zal de dementie verlopen?
Wat kan iemand met dementie nog zelf en 
wanneer moeten er dingen worden overge-
nomen?
Welke zaken moeten we samen bespreken? 
Zijn er dingen die we nu al moeten rege-
len?
Hoe ga je zo goed mogelijk met de ziekte 
om en hoe pas je je leven aan?

Hoewel er vaak meerdere mensen in de 
directe omgeving betrokken zijn bij de 
zorg, is het toch meestal zo dat het leeu-
wendeel van de zorg op de schouders van 
één iemand rust.
De partner of één van de kinderen is meest-
al de centrale persoon.

VEREENZAMING

Doordat de zorg veel tijd en energie vraagt, 
bestaat het gevaar van vereenzaming en 
overbelasting. Dit kan al in het begin van 
de ziekte een grote rol gaan spelen.

Om vereenzaming tegen te gaan, is het 
belangrijk contact met familie en vrienden 
te behouden en ook tijd voor ontspanning 
in te bouwen.
Schakel als kan de hulp van anderen in 
voordat de zorg u teveel wordt.

De zorg voor uw naaste na de diagnose dementie

• Themaochtend 20 oktober:  
zie informatie in dit blad. 

• November/December:  
filmmiddag 1963 winter in  
Monnickendam door Simon Verbeek. 
(hou de media in de gaten). 

• November:  
Gezellige Sinterklaasmiddag  
georganiseerd samen met de Bolder. 
(hou de media in de gaten).

Activiteiten die dit jaar op 
de SGOM agenda staan:

Senioren Songfestival 2022

Op zondag 30 oktober wordt, na 3 lange 
jaren van wachten, voor de 22ste maal 
gestreden om de Lex Wiertz wisseltrofee, 
traditie getrouw in het atrium van EVEAN-
Swaensborch. 
Twintig kandidaten hebben zich reeds 
gemeld. Zij treden op onder professionele 
begeleiding van pianist Rob de Jong dan 
wel accordeonist Piet Smit.

De kaartverkoop start op woensdag  
12 oktober. 
Entreeprijs: € 7,00 inclusief koffie/thee en 
een drankje naar keuze in de pauze.  
Kaarten zijn verkrijgbaar, uitsluitend  
tegen contante betaling, bij NIMO-boek en 
EVEAN-Swaensborch.

Wij hopen u allen te mogen begroeten op 
deze muzikale zondag,

Bestuur van Stichting Uit de Kunst/Vereni-
gingsgebouw, i.s.m. SGOM en EVEAN-
Swaensborch
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Geniet elke dinsdagochtend van een Bol-
derbakkie met een heerlijk appelgebakje 
van het Weeshuis en neem plaats in ons 
gezellige huiskamer.  
Koffie of thee met appelgebakje voor €3.

In samenwerking met WelzijnWonenPlus en 
Team Sportservice organiseert De Bolder 
een Wandelclub. Woensdag 31 augustus van 
09.30 tot 10.30 uur gaat dit van start samen 
met Christopher van Team Sportservice.  
We verzamelen om 09.30 uur bij Welzijn-
WonenPlus en eindigen in De Bolder. Ook 
zin om mee te wandelen? Laat het ons 
weten via info@debolder.com of bel naar 
0299-650560.

Koffieleut met senioren! Iedere woensdag-
ochtend van 10.00 tot 12.30 uur. Een gezel-
lig samenzijn voor senioren aan de hand 
van een thema. Spelletjes, bewegen, iets 
maken of een leuk gesprek onder het genot 
van een kopje koffie/thee en een koekje. 
Twee enthousiaste vrijwilligers verzorgen 
deze ochtend samen met Team Sportser-
vice. De eerste keer is gratis, daarna is het 
€3 per persoon.

Bent u van het bewegen? Dan kunt u 
donderdag meedoen met Bewegen 60+ in 
De Bolder. Vanaf 6 oktober starten er zelfs 
2 groepen in De Bolder. De eerste groep 
krijgt les van 11.15 uur tot 12.00 uur en de 
tweede groep van 12.15 tot 13.00 uur. 

Voor meer informatie 
kunt u contact opnemen 
met Margaret Mesman, 
via telefoonnummer: 06 
18328122.

Wat leuk om aan u te vertellen dat Stich-
ting Gecoördineerd Ouderenwerk Mon-
nickendam (SGOM) en De Bolder sinds 
kort meer zijn gaan samenwerken. Afgelo-
pen Koningsdag heeft er een gezellig feest 
plaatsgevonden in De Bolder. Dinsdag  
27 september staat het volgende feestje op 
de agenda en zal er gezamenlijk een  
gezellige middag georganiseerd worden. 
We beginnen met een broodmaaltijd, 
daarna volgt een leuk spel en eindigen we 
met een nazit en lekkere hapjes.  
De kaarten voor deze middag kosten €7 
per stuk en zijn te koop bij Nimo Boek, 
Primera en De Bolder.

In september gaan er weer veel activitei-
ten van start. Van gezellig samen eten tot 
wandelen. Een aantal activiteiten lichten 
we graag toe.

Elke maandag is het Handwerkcafé ge-
opend. In het Handwerkcafé komen jong 
en oud samen om te handwerken met wol 
en textiel. Tijdens het café kun je vra-
gen stellen, tips uitwisselen maar vooral 
gezellig samen aan de slag gaan. De bar is 
geopend voor een kopje koffie of thee. Ie-
dereen is welkom: van beginner tot gevor-
derde handwerker. Aanmelden hoeft niet, 
loop gewoon eens binnen. We hebben een 
aantal materialen die u kunt gebruiken, 
maar natuurlijk mag u ook eigen materia-
len meenemen. Deelname is gratis.
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Heeft u een hulpvraag over bijvoorbeeld 
uw inkomen, gezin of vrijwilligerswerk? 
Dan kunt u iedere donderdagmiddag tussen 
13.00 en 15.00 uur terecht bij ons Sociaal 
Plein, inloopspreekuur in De Bolder.  
Wekelijks zijn er verschillende organisa-
ties aanwezig om u te helpen. Zij helpen u 
graag met informatie, een verwijzing naar 
de juiste instantie of ondersteuning.

Gezellig samen dineren kan bij de maande-
lijkse Open eettafel elke derde vrijdag in De 
Bolder. Een warme 2-gangen lunch met na 
afloop een kopje koffie of thee. Het is voor-
al bedoeld om gezellig met elkaar te eten 
en om sociale contacten te kunnen leggen. 
Mensen ontmoeten en samen genieten van 
een warme middagmaaltijd. Vooraf aanmel-
den is noodzakelijk, indien u nog niet op de 
vaste deelnemerslijst staat. Dit kan via De 
Bolder tel. 0299 650560. Voor de maaltijd 
vragen we een bijdrage van €7,50.

We houden u graag op de hoogte van alle 
activiteiten via social media (Facebook, In-
stagram en onze website) maar ook via Ons 
Streekblad en onze evenementenkalender 
die op diverse plaatsen hangt.  
Als u informatie wilt over activiteiten of 
u op wilt geven kunt u altijd even langs 
komen of bellen naar 0299-650560 /mailen 
naar info@debolder.com.

Graag tot ziens in De Bolder!

Eindelijk mocht de SGOM (Gecoördineerd 
Ouderenwerk Monnickendam), weer een 
leuke feestmiddag organiseren voor de 
ouderen in Monnickendam en Katwoude. 
Dit keer in samenwerking met de Bolder. 
Het werd een feestelijke middag vol live 
muziek van Ilse en Michel met liedjes uit de 
jaren 60 en 70. Mensen genoten volop van 
de muziek en elkaar. Na zoveel tijd geen 
activiteiten hadden deze ouderen er heel 
veel zin en plezier in. Natuurlijk ontbrak 
de Bingo ook niet en werden er veel mooie 
prijzen gewonnen. Na de Bingo volgde een 
lekkere uitgebreide broodmaaltijd en kregen 
zij daarna nog een koninklijke oranjebitter 
aangeboden.

Iedereen ging voldaan en blij naar huis en 
keek uit naar de volgende activiteit. Beslo-
ten is na dit succes om volgend jaar weer 
samen met de Bolder Koningsdag te vieren.

Meer ook eens aan bij De Bolder! Koningsdag 2022 



Puzzel: Paling

Naam :.......................................................................................................................................
Adres :.......................................................................................................................................
Oplossing  :.....................................................................................................................
....................................................................................................................................................
De oplossing kunt u inleveren bij het secretariaat: Ossenvenne 4, 1141RS te Monnickendam
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Vul de ontbrekende woorden in en vul de gevonden letters in de juiste vakjes van de hulp-
balk. Het woord in de grijze, verticale balk is de oplossing.
1   Deze grote zwarte watervogel houdt wel  
     van paling
2   Welke stichting zet zich in voor een  
     duurzame palingsector in Nederland?
3   Deze sterk geurende vis wordt gebruikt 
     om paling mee te vangen
4   In welk land bevindt zich de grootste  
     commerciële palingzvisserij?
5   Deze jonge, stekende insecten maken deel 
     uit van het menu van de paling
6   Hoe wordt een albino paling genoemd?

7    Hoeveel uur kan een paling buiten het water 
      overleven?
8    Bij welke plaats hoort de palingsound?
9    Volwassen plaing die paairijp is
10  In welke stad vond in 1886 het Palingoproer 
      plaats? 
11  Deze periode van rust duurt ongeveer van  
      oktober tot maart
12  Dit kunnen palingen net zo goed als  
      speurhonden
13  Bereidingswijze van paling 
14  Hij heeft een paling ....
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Panzanella

Panzella is ontstaan in de volkskeuken van 
Toscane en Umbrië en is een ideale berei-
ding om je oud brood in te verwerken. Als 
je de ansjovis weglaat en vervangt door 
bijvoorbeeld blokjes mozzarella, kan je het 
evengoed zien als een vegetarische salade. 
Maak de panzanella een uurtje of twee op 
voorhand: zo komen de smaken nog meer 
tot hun recht.

Ingrediënten:
• 1 oud wit brood (bv. ciabatta)
• 4 rijpe tomaten
• ½ komkommer
• 1 rode ui
• ½ bussel bladpeterselie
• 50 g ansjovis (op olie)
• 1 scheutje olijfolie
• 1 scheutje balsamicoazijn
• peper
• zout 

Bereiding:
Gebruik een goed broodmes om alle korsten 
van het brood te snijden. Snij het brood-
kruim in dobbelstenen.
Vul een schaaltje met koud water en week 
daarin de stukken broodkruim. 

De broodkorsten gebruik je niet.
Knijp na een paar minuten het water uit 
het geweekte broodkruim. Doe het gesopte 
brood in een ruime schaal en zet het even 
opzij.
Was de groenten onder stromend water.
Snij het taaie hartje uit de tomaten en snij 
de tomaat in partjes.
Schil de komkommer en snij de groente 
overlangs in lange kwarten. Nu kan je 
gemakkelijk de waterige zaadlijsten weg-
snijden. Snij het vaste vruchtvlees in grove 
stukken.
Pel de rode ui en snij ze middendoor. Snij 
de ui vervolgens in zeer fijne halve ringen, 
of in piepkleine snippers. (Grote stukken 
rauwe ui smaken niet in een salade.)
Doe de stukken tomaat, komkommer en 
rode ui in de schaal met brood en voeg er de 
kappertjes aan toe.
Ontpit de olijven (indien nodig) en hak ze 
grof.
Laat de ansjovis uitlekken en snij de visjes 
grof (de ansjovis kun je eventueel weglaten 
of vervangen door mozzarella).
Spoel de peterselie en snij het in grove snip-
pers.
Doe ook de stukjes olijf, ansjovis en pe-
terselie in de schaal en meng de salade 

zorgvuldig, zodat er geen te grote 
stukken brood in achterblijven.
Schenk een royale scheut fijne 
olijfolie over de salade, samen 
met een scheutje balsamico, peper 
van de molen en een snuifje zout.

Dek de salade af met vershoud-
folie en zet ze 1 tot 2 uur in de 
koelkast voor het beste resultaat.

Bron: dagelijkse kost
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Bevrijdingsdag 
5 Mei wordt in samenwerking met Swaensborch gevierd met een middag  
muzikale optredens en daarbij een drankje en een hapje.

                     Sinterklaas
                                 We vieren het jaarlijkse bezoek van de Sint en zijn pieten tijdens  
                                  een gezellige middag, waarbij de bingo niet mag ontbreken.

Zuiderzeekoor
Ouderen die graag willen zingen zijn welkom bij het Zuiderzeekoor.  
De repetitie is iedere vrijdagmiddag in de Opstandingskerk in Monnickendam. 
Gedurende het jaar enkele optredens.  
Gerarda Bloem, tel. 06-46095975.

                                
                                Seniorensongfestival
                                  Ieder jaar wordt er samen met Evean Swaensborch, de Stichting 
                                  Uit de Kunst en ouderenorganisaties uit andere kernen een 
                                  seniorensongfestival georganiseerd. 

   Wij adviseren over
Alarmering 
 Personenalarmering voor ouderen in geval van nood. Dat is  
 en klein apparaatje dat u om de hals draagt. Bij noodgevallen  
 kunt u met een druk op de knop automatisch iemand  
 waarschuwen. Ton Louwers, tel. 653396.

Maaltijdvoorziening
Ouderen die niet zelf meer kunnen of  willen koken, kunnen gebruik maken van 
de maaltijdvoorziening. Maaltijden worden iedere week aan huis bezorgd.   
Vrieskastje en magnetron kunt u huren.  
Ton Louwers, tel. 653396.

   Verdere informatie
Meer informatie over de SGOM en haar activiteiten staan vermeld in het blad  
MonnickendamPlus, in de huis-aan-huis bladen of op de website www.sgom.nl. 
Secretariaat: telfnr. 0299-651965, e-mail: info@sgom.nl.

   Activiteiten

Klussendienst
Fotolijstjes ophangen, een lamp verhangen, en zovoorts. Kleine klusjes te-
gen een vergoeding voor materiaalkosten. Wim van Luipen tel. 653854, Jaap 
Balvers tel. 651938 en Albert Brouwer, 06-83412318.

                        Bezoeken en wandelen
                       Vrijwilligers van de SGOM bezoeken regelmatig ouderen die daar 
                       prijs op stellen. Ze komen langs voor een praatje of kopje thee.       
                       Samen wandelen is ook mogelijk. Dina de Vries, tel. 651813.

           
Spelletjes, handenarbeid en koersbal

           Zowel handenarbeid als spelletjes op iedere donderdagmiddag. 
           Informatie: Dina de Vries, tel. 651813.

                     Themabijeenkomsten
                      Jaarlijks wordt er een informatiebijeenkomst georganiseerd over 
         actuele, maatschappelijke onderwerpen.

           
Ouderendag
In oktober wordt de dag van de ouderen gevierd met een  
uitstapje en/of een gezamenlijke maaltijd.

                       
          
         Gezellige middagen
                       De SGOM organiseert i.s.m. De Bolder gezellige middagen  
                       voor senioren. 

Koningsdag
Elk jaar wordt Koningsdag gevierd met een gezellige middag 
met een optreden van een koor, een broodmaaltijd en bingo.

Waarin is de SGOM actief?



Geanonimiseerde adresgegevens worden verstrekt door de gemeente. 
 Als u niet wilt dat uw adres wordt verstrekt, kunt u contact opnemen met de gemeente.
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Foto’s boven en achterzijde: 
Monninckendam in de zomer van 2022.
Foto’s: Geertrui Sermon.

Liedjes van de herfst
zijn altijd somber

zijn gemaakt van

okers en van omber.

Toch ken ik septembers

met een gouden glans

toch zijn er novembers met een toverdans.

De zon heeft in december

mij al zo vaak verrukt

en dikwijls heb ik rozen

uit de sneeuw geplukt.

En daarom schrijf ik

in dit kleine lied

niet wachten op de lente

want dan komt ze niet.

Redactie: 
Irma Sprokkreeff
Dina de Vries
Geertrui Sermon
Reggie Conté (eindredactie)

Medewerkers: 
Marijke van den Berg 
Wim Huijskens
Nard Jansen
Ate Vegter

Tekeningen: 
Dina de Vries

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
Facebookpagina

Toon Hermans

22



Stichting Gecoördineerd                Ouderenwerk Monnickendam


