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Herinnert u zich die fijne danstijd 
nog? Op welke dansschool zat u? 

Of danste u in de huiskamer met het 
gezin? De tafel ging aan de kant en de 
platendraaier werd aangezet. Iedereen 
heeft zijn eigen verhaal met vaak een 
mooie fijne herinnering hieraan. Op 
de feesten van ‘Let’s twist again’ laten 
we deze herinneringen herleven. Met 
die heerlijke dansbare muziek uit de ja-
ren 40-50-60, denk aan ‘Que Sera’ van 
Doris Day en ‘Let’s twist again’ van 
Chubby Checker, kunt u niet stil blij-
ven zitten. Hoe ging de foxtrot of En-
gelse wals ook al weer? Kan ik het nog 
wel? Hoe moet dat dan met mijn rolla-
tor of als ik niet meer goed ter been ben?

Nou, dan passen we dat gewoon aan. 
Naast het vrij dansen bied ik danswork-
shops aan die zowel staand als zittend 
te volgen zijn. Deze dansworkshops zijn 
zo eenvoudig dat iedereen direct mee 
kan doen zonder iets te hoeven onthou-
den. Voorop staat het plezier en niet de 
juiste pasjes. Een fijne bijkomstigheid 
is dat de deelnemers gemakkelijker in 
beweging komen. De juiste muziek laat 
hen als vanzelf bewegen.

In deze roerige tijd staan deze 

dansfeesten even stil. Ik kwam voor de 
Corona periode in vele zorgcentra, dag-
centra en buurtcentra. Inmiddels heb 
ik de dansbelevenis zo aangepast dat hij 
binnen de maatregelen past en heb ik al 
voor verschillende zorgcentra gestaan. 
Ik sta dan buiten met de dansmuziek en 
mijn dansworkshops en de deelnemers 
dansen mee vanuit hun tuin, balkon of 
terras. Of ik kom binnen en de deel-
nemers blijven bij hun stoel, staand of 
zittend op gepaste afstand. Tussen het 
dansen door praat ik met het publiek 
over vroeger en hun danstijd. Door vra-
gen te stellen over bijvoorbeeld de dans-
school komen herinneren snel naar 
boven en herkennen de deelnemers el-
kaars verhalen. 

Ook kunnen we een muziekquiz 
doen en neem ik dansfilmpjes van die 
goede oude tijd mee.

En zo proberen we er toch een feest-
je van te maken en ons verbonden te 
voelen. En dat is in deze tijd een zeld-
zaamheid geworden. Zo fijn dat ik dat 
op deze manier toch voort kan zetten.

Meer informatie: Bianca Basjes/
Let’s twist again/06-11153001 

We letten op elkaar! 

Wist u dat de eerste signalen van 
kwetsbaarheid eigenlijk nooit 

worden opgemerkt? We worden alle-
maal ouder dat is een natuurlijk proces. 
Bij een aantal mensen gaat het niet vol-
gens de natuurlijke weg of het gaat heel 
snel. Wanneer is er meer aan de hand en 
wat moet je dan doen?

Daar willen we de komende tijd in 
Labyrint aandacht aan besteden in de 
rubriek: Een goed signaal maakt een 
groot verschil !

Signalen van kwetsbaarheid zijn te 
onderscheiden in drie groepen: licha-
melijk, sociaal en psychisch. Deze keer 
besteden we aandacht aan de lichame-
lijke signalen.

De lichamelijke signalen zijn ook 
weer onder te verdelen in drie groepen, 
namelijk achteruitgang van het lopen 
(slechter lopen, minder goed even-
wicht en vaker vallen), van de zintuigen 
(slechter horen en zien) en de conditie 
(minder actief, snel moe en opvallend 
gewichtsverlies). Herken je bij jezelf of 
bij iemand in je omgeving meerdere van 
deze symptomen? Trek dan aan de bel.

Herken je deze symptomen bij jezelf? 
Bespreek het met je huisarts. 

Wat kun je doen als het niet jezelf 
betreft, maar een naaste, of nog moei-
lijker, iemand die je wat minder goed 
kent?

Maak je je zorgen, heb je een ‘niet 
pluis gevoel’ of herken je meerdere sig-
nalen? Probeer dan een luchtig gesprek 
aan te knopen, waarin je vertrouwen 
wekt, bespreek de situatie en vraag of 
je iets kunt doen. Praat als het even kan 
altijd eerst met de betrokkene(n) zelf. 
Als dat niet lukt, bespreek dan je zor-
gen met familie, buren of zorgverle-
ners. Als de betrokkene geen actie wil, 
probeer dan wel betrokken te blijven, 
toon oprechte belangstelling en blijf in 
de buurt.

Neem gerust contact op met het so-
ciale wijkteam in de buurt. Zij kunnen 
je helpen.
www.sociaalwijkteamhaarlem.nl,  
sociaalwijkteam@zandvoort.nl, 
www.welzijnbloemendaal.nl,  www.
heemstede.nl of contact@swtvelsen.nl

Digitaal gemak
Wij willen u instaat stellen om 

onze informatie óók digitaal 
te ontvangen. Als u geïnteresseerd 
bent om Labyrint of uitnodigin-
gen voor onze Alzheimer Café’s en 
Trefpunten per mail te ontvangen 
stuur dan een mail naar Frank Gort:  
f.gort@alzheimervrijwilligers.nl. Bel-
len kan ook op nummer: 06 37 32 78 17.  
Wilt u in uw mail uw naam en adresge-
gevens vermelden en de tekst: “Ik wil 
Labyrint graag per mail ontvangen.” 
Eventueel aangevuld met: “Ik wil Uit-
nodigingen voor het Alzheimer Café 
Haarlem / Alzheimer Trefpunt Zand-
voort / Trefpunt Dementie Heemstede 
graag per mail ontvangen.”

Labyrint
Wilt u het informatieblad Labyrint 
gratis ontvangen dan geef uw naam 
en adres door in een e-mail aan: 
f.gort@alzheimervrijwilligers.nl  

Wij gebruiken uw gegevens alleen 
voor Alzheimer Nederland.  
Uw gegevens worden verwerkt 
volgens onze privacyverklaring:

www.alzheimer-nederland.nl/privacy

Let’s twist again

Even voorstellen

Graag stel ik me even voor. Mijn 
naam is Annette Wichmann en 

ik ben sinds eind vorig jaar verbonden 
aan Labyrint als redacteur. Ik woon in 
Bloemendaal met (Engels)man en twee 
kinderen en  ben al ruim 20 jaar actief 
in de media. Ik heb o.a. gewerkt bij En-
demol, Cinéart filmdistributie en mo-
menteel werkzaam als marketeer bij 
Movies that Matter. Mocht u het leuk 
vinden om met mij in contact te komen 
voor mooie, ontroerende, interessan-
te content voor Labyrint, laat het dan 
vooral weten via zkennemerland@alz-
heimer-nederland.nl. Ik hoor graag van 
u. 

Hoe gaat het 
met u….?
Door Corona zit Nederland al meer 

dan een jaar op slot. Voor mensen 
met dementie en hun mantelzorgers 
hebben alle maatregelen die genomen 
zijn om het coronavirus in te dammen 
veel consequenties. De ontmoetings-
groepen, dagcentra en Odense huizen 
gaan in beperkte vorm door, maar veel 
andere mogelijkheden om in groeps-
verband actief te zijn kunnen helaas 
geen doorgang vinden. 

Ook de Alzheimer Cafés en Tref-
punten zijn al heel lang gesloten en het 
ziet er niet naar uit dat we voor de zo-
mer daar weer mee kunnen starten. Al 
met al betekent het toch veel verlies van 
contacten, plezier en structuur in het 
leven van mensen met dementie en hun 
mantelzorgers. 

Voor mantelzorgers betekent dit een 
grotere belasting en minder tijd om 
even tot rust te komen. Het vraagt veel 
om dag en nacht voor iemand te zorgen. 
Spanning en irritaties kunnen ontstaan 
als mensen niet meer een moment voor 
zichzelf hebben of soms niet meer we-
ten hoe zij de ander bezig kunnen hou-
den. 

Misschien wilt u wel eens met ie-
mand spreken over uw situatie, of heeft 
u vragen over bepaalde zaken. Of u wilt 
gewoon weer eens met iemand over koe-
tjes en kalfjes praten, misschien wel tij-
dens een wandeling. Heeft u behoefte 

aan contact, heeft u vragen, zoekt u een 
luisterend oor of kunt u goed advies ge-
bruiken? Laat het ons weten. Wij zoe-
ken naar een praktische oplossing om 
u te helpen. Wij kunnen naar u toeko-
men, u bellen, of een video-belafspraak 
met u maken. Wij horen graag van u. 

U kunt een mailtje sturen naar ons 
secretariaat (email: zkennemerland@
alzheimer-nederland.nl). Wij zorgen 
er dan voor dat er contact met u wordt 
opgenomen. 

U kunt ook direct bellen de belan-
genbehartigers Alzheimer-Nederland 
afdeling Zuid-Kennemerland;  Ca-
milla Waelen (telefoonnummer: 06-13 
80 36 84) of Willeke Meijer (telefoon-
nummer: 06-20 30 22 59). Zij kunnen 
u wellicht meteen te woord staan of zij 
maken met u een afspraak voor een an-
der moment. 

Alvast voor in de agenda……
Mocht het weer mogelijk zijn om een 

bijeenkomst in Het Trefpunt Dementie 
in Heemstede te organiseren, dan kunt 
u alvast met potlood de volgende da-
tum noteren in uw agenda: 

Woensdag 15 september om 19.00 
uur ‘Casemanagement: wat kan case-
management voor u betekenen?’

Wij wensen iedereen veel sterkte. En 
schroom vooral niet om hulp te vragen. 

Camilla Waelen

Dansen met Bianca Basjes
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Begin februari mocht ik een kijk-
je nemen bij het Odensehuis in 

Haarlem aan het Leonardo Da Vin-
ciplein 73. Het Odensehuis is een sa-
menwerking tussen Kennemerhart en 
Zorggroep Reinalda. In de gezellige 
koffiekamer heb ik koffie gedronken 
met de coördinator van het Odense-
huis; Ellen Kestens en met Jannie en 
Ben, bezoekers van het Odensehuis. 
Ben lijdt aan vasculaire dementie als 
gevolg van een herseninfarct. 

Aan de hand van een aantal vragen 
leerde ik Jannie en Ben een beetje be-
ter kennen: 

–Hoe lang kennen jullie elkaar en waar 
hebben jullie elkaar ontmoet?

Jannie en Ben kennen elkaar al vanaf 
1987 toen de kinderen; de zoon van Ben 
en de dochter van Jannie, een relatie 
kregen. Na het overlijden van Anneke, 
de vrouw van Ben, zijn Ben en Jannie 
bij elkaar gekomen. Er waren meer ka-
pers op de kust, maar Jannie heeft uit-
eindelijk Ben voor zich gewonnen en in 
mei 2004 zijn zij getrouwd. Ben komt 
uit een gezin van 9 kinderen en heeft 
van jongs af aan in de drukkerij van zijn 
vader gewerkt samen met 2 broers. In 
2017 kreeg Ben een herseninfarct. 

–Hoe kwamen jullie bij het Odensehuis?
Jannie en Ben zijn door José (prak-

tijkondersteuner ouderenzorg) bij het 
Odensehuis terechtgekomen. Na een 
afspraak met Ellen sprak het Ben aan 
om mee te doen met ‘Koersbal’ (een 
soort indoor jeu de boules) en later ook 
met ‘Bewegen op Muziek’.

–Wat vinden jullie fijn aan het Odense-
huis?

De gezelligheid met andere deel-
nemers en de hartelijke ontvangst en 
aandacht van Ellen. Bezoek aan het 
Odensehuis betekent ook even vrijheid 
voor de partner. Jannie kan bijvoor-
beeld even wat anders gaan doen als 
Ben aan één van de activiteiten van het 
Odensehuis meedoet. Ook merk je dat, 
door deelname aan een activiteit, de 
bezoekers van het Odensehuis bewust 
worden van ‘wat wel kan’, dit geeft een 
goed gevoel. 

Jannie vindt haar deelname aan de 
gespreksgroep* voor partners fijn: “Je 

deelt ervaringen en leert van elkaar.” 
Zij sprak daarnaast heel enthousiast 
over de leesgroep die is opgezet in sa-
menwerking met de Culturele Apo-
theek Amsterdam. Eén keer in de 
maand wordt er een gedicht of een kort 
verhaal voorgedragen waarbij iedereen 
zijn persoonlijke interpretatie mag ui-
ten.

 
–Hebben jullie tips voor stellen die in de-
zelfde situatie als jullie zitten?

Niet schromen ondanks de drempel 
die je over moet de stap te zetten om 
het Odensehuis te bezoeken. Je kunt 
het Odensehuis bellen voor informatie 
of om een afspraak te maken voor ken-
nismaking. Ook via de casemanager of 
huisarts kun je je aanmelden. 

Vervolgens mocht ik Ellen onder-
werpen aan een vragenvuur: 

–Hoe lang werk je al bij het Odensehuis en 
wat waren voor jou de beweegredenen om 
hier te gaan werken?

Ruim 2 jaar. Ik heb een diverse car-
rière achter de rug, maar tijdens mijn 
stage voor de opleiding psychiatrisch-
verpleegkundige (lang geleden) had ik 
al interesse in dementie. Ik heb o.a. in 
het bedrijfsleven gewerkt (training en 
coaching) en geruime tijd als teamlei-
der bij Zelfmoordpreventie. De rode 
draad in mijn carrière is ‘mensen in hun 
kracht zetten’. Dit kan bij het Odense-
huis. Ik houd van organiseren en net-
werken om samen met anderen een 
leuke inspirerende en vertrouwde om-
geving te creëren waar eigenlijk alles 
kan. 

–Wat vind je het leukste aan je werk?
Dat je ziet dat mensen in het Oden-

sehuis vrij en onbekommerd zichzelf 
kunnen zijn, je ziet mensen groeien, 
bijvoorbeeld tijdens de leesgroep of een 
creatieve activiteit. En daarnaast de or-
ganisatorische kant; de bekendheid van 
het Odensehuis vergroten, verbinding 
maken met andere organisaties en de 
buurt. Bijvoorbeeld door dansmidda-
gen op het plein voor de hele buurt te 
organiseren en door het aanleggen van 
een moestuin. 

–Welke activiteit is denk je het meest po-
pulair onder de bezoekers van het Oden-
sehuis?

Dit is heel persoonlijk, maar bewe-
gen, muziek en creatief bezig zijn; al-
tijd goed! Ook belangrijk hierbij is dat 
mensen gezien worden en oog hebben 
voor elkaar. 

–Wat is de voornaamste reden voor nieuw-
komers om naar het Odensehuis te komen?

Dat mensen zichzelf kunnen zijn en 
een opkikker krijgen van bijvoorbeeld 
iets moois maken, lekker te dansen, 
het winnen van een partij koersbal of 
het helpen van een andere bezoeker of 
simpelweg door gezellig samen te zijn. 
En het clubidee, je hoort ergens bij en 
draagt zelf ook bij!

Kijk ook op de website van Odensehuis Haarlem: 
www.odensehuishaarlem.nl of de facebookpagina. 

annette WiChmann
* Woensdag 28 april start een nieuwe gespreks-
groep. Aanmelden kan bij Ellen Kestens  
06 30208824 of via info@odensehuishaarlem.nl

In het Odensehuis zie je mensen 
vrij en onbekommerd groeien 

Kennemerhart Oppeppers
De dagbesteding van oude-

renorganisatie Kennemer-
hart presenteert zich vanaf heden 
als Kennemerhart Oppeppers, inno-
vatieve dagbesteding in Haarlem en 
omstreken. Kennemerhart Oppeppers 
richt zich op kwetsbare thuiswonende 
ouderen met een vorm van dementie, 
NAH, Parkinson of als contact maken 
met anderen niet (meer) zo vanzelfspre-
kend is.  

Met de nieuwe naam, een nieuw 
beeldmerklogo én een vernieuwd pro-
gramma zet Kennemerhart haar dag-
besteding opnieuw in de markt. Op 
maat, eigentijds en dichtbij. Waar-
om? Omdat ‘de oudere van toen’ niet 
meer ‘de oudere van nu’ is. Eigen re-
gie houden, midden in het leven staan 
en lichamelijk of geestelijk prettig bezig 
zijn vindt men belangrijk en ontmoe-
ten, samen zijn, meedoen, meewer-
ken en er toe doen vormen dan ook de 
kern van het nieuwe verfrissende dag-
bestedingsprogramma van Kennemer-
hart Oppeppers.  

Deelnemers kunnen kiezen uit ac-
tiviteiten op het gebied van Sport & 
Bewegen, Kunst & Cultuur, Groen 
& Natuur, Voeding & Gezondheid en 
Creatie. De activiteiten worden onder-
steund door inspirerende kunstenaars 

en gastdocenten. Ook wordt nauw sa-
mengewerkt met maatschappelijke 
en culturele partijen in stad en regio. 
Daarnaast is er altijd begeleiding en 
lichte zorg aanwezig van medewerkers 
van Kennemerhart.    

Vier routes 
Door het programma Kennemer-

hart Oppeppers kunnen kwetsbare 
ouderen langer thuis wonen en onder-
deel blijven uitmaken van de maat-
schappij. Kennemerhart Oppeppers 
prikkelt het brein door geen gebaande 
paden te lopen. Er zijn vier ‘routes’ die 
uiteindelijk aansluiten bij het niet meer 
thuis wonen maar wonen, zoals thuis in 
een verzorgingshuis. 

Oppeppers Op Pad is er voor ieder-
een die er nog graag op uit trekt en 
dit ook fysiek goed aan kan, zij wan-
delen, gaan op museumbezoek of 
kiezen voor een themaprogramma.   
Oppeppers Dichtbij zijn onze dagbeste-

dingslocaties in Haarlem, Heemstede, 
Vogelenzang/Bloemendaal en Zand-
voort en zijn bedoeld voor iedereen die, 
met enige begeleiding, dichtbij huis zin 
heeft in een afwisselend dag- of week-
programma. 

Oppeppers Thuis is speciaal ontwik-
keld voor mantelzorgers. Zij zijn im-
mers een belangrijk onderdeel in het 
leven van ouderen die ondanks fysie-
ke of mentale problemen graag zo lang 
mogelijk thuis willen blijven wonen.  

Oppeppers Samen betreft onze sa-
menwerking met maatschappelijke en 
culturele partijen in de stad en kan lei-
den tot passende evenementen of nieu-
we activiteiten voor onze doelgroep. 

Meer informatie?  
www.kennemerhart.nl/dagbesteding 

Camilla Waelen

Fietsen met 
Labyrint
Gemiddeld 4 keer per jaar komt ons 

blad Labyrint uit. We zijn op zoek 
naar een aantal mensen die dit blad in 
onze regio willen bezorgen bij instellin-
gen, verzorg- en verpleeghuizen, biblio-
theken, huisartsen etc. Lekker even op 
de fiets een frisse neus halen, de blaad-
jes afgeven en misschien een praatje 
maken om Alzheimer weer even onder 
de aandacht te brengen. Gemiddeld zal 
een “wijk” zo’n 20 adressen hebben, 
maar meer of minder kan ook. Dat zal 
een beetje afhangen van het aantal re-
acties dat we krijgen, maar natuurlijk 
ook je eigen wensen zijn belangrijk. 
Omdat dit idee nieuw is zullen we even 
kijken hoe het loopt. Wil je ons helpen 
bij de verspreiding, laat me dat dan we-
ten.

Frank Gort: f.gort@alzheimervrij-
willigers.nl, maar bellen kan natuurlijk 
ook: 06 - 37 32 78 17.

Ben in actie bij ‘bewegen op muziek’

Wereld Alzheimer Dag 2021

De Wereld Alzheimer Dag wordt dit 
jaar gevierd op woensdag 22 sep-

tember.
Ook dit jaar staat Circus Sijm voor u 

klaar.Misschien is het vanwege de coro-
namaatregelen nog niet mogelijk om in 

de circustent bij elkaar te komen.
Geen nood dan komt (een deel van) 

het circus naar u toe.
Reserveer dus daarom 22 september 

zodat u kunt genieten van een mooi op-
treden.


