
LISSE - Dementie wordt volksziek-
te nummer 1, zeggen deskundigen. 
Omdat de ziekte veel impact heeft, 
wordt overal in ons land gewerkt aan 
een dementievriendelijke samenle-
ving: een maatschappij waar mensen 
met dementie zo lang mogelijk op een 
volwaardige manier kunnen leven. In 
onze regio vervult Lisse een voortrek-
kersrol. Twee leden van de werkgroep 
Dementievriendelijk Lisse vertellen 
over de vorderingen.

door Jaap van Ekeris

“Ik weet het even niet, uhhh...” 
Een al wat oudere man staat mid-
den op straat, zijn fiets in de hand. 
Voorbijgangers kijken en roepen 
hem na. Maar er is niemand die 
wat doet. Dan komt een meisje 
in actie. Ze loopt naar de man toe 
en stelt hem gerust. Op hetzelfde 
moment verschijnt in beeld een 
verwijzing naar de training ‘GOED 
omgaan met dementie’ met daar-
onder het webadres van Samen 
dementievriendelijk, een initiatief 
van onder meer Alzheimer Neder-
land. “Hans heeft dementie”, zegt 
een stem. “Net als 270.000 andere 
Nederlanders.”
 
Rapportcijfer 6
Het reclamespotje over ‘Hans’ is 
al een tijdje te zien op tv en soci-
ale media en maakt deel uit van 
de campagne voor een dementie-
vriendelijk Nederland. Aan de voor-
avond van de gemeentelijke verkie-
zingen, in maart, worden gemeen-
ten gevraagd hun medewerking te 
verlenen. Voor Yvonne Martens en 
Coby Tijssen kent het spotje geen 
geheimen: zij maken deel uit van 
de werkgroep Dementievriende-
lijk Lisse, die zo’n twee jaar geleden 
is opgericht. Martens is voorzitter 
van het groepje vrijwilligers (acht 
leden) dat onder meer voorlichting 
geeft over - en allerlei activiteiten 
organiseert rond dementie. “Als ik 
om me heen kijk, zie ik dat er meer 
bewustzijn aan het ontstaan is”, 
zegt ze. “Maar we zijn er nog lang 
niet. Als ik een rapportcijfer zou 

mogen geven, kom ik uit op een 6.” 
Werk aan de winkel dus. Al kan 
de werkgroep terugkijken op een 
succesvol jaar. Er is veel en vaak 
voorlichting gegeven - onder meer 
op een Lissese basisschool en op de 
Volksuniversiteit-, er was veelvul-
dig contact met de gemeente en 
er wordt nagedacht over hulpmid-
delen die het dagelijks leven voor 
mensen met dementie vergemak-
kelijken, zoals speciale bewegwij-
zering in het dorp. “Een groot suc-
ces was de dansmiddag bij Welkom 
in samenwerking met de BigBand 
Bollenstreek die we konden orga-
niseren dankzij de opbrengst van 
een benefietdiner van vwo6-leer-
lingen van het Fioretti College, Thé 
Dansant. Ook goed bezocht was de 
wandeling op de Keukenhof, voor 
mensen met dementie en hun 
mantelzorgers.”
 

Openheid
Als het aan Martens en Tijssen ligt, 
worden de dansmiddag en de wan-
deling herhaald. Net als de voor-
lichtingsbijeenkomsten op scholen 
en andere instellingen. Daarnaast 
staan er diverse andere activiteiten 
op de rol, zoals een theatervoor-
stelling en een Dementiemarkt. 
“Die markt staat voor na de zomer 
gepland”, zegt Tijssen. “We zoe-
ken nog een locatie, dus sugges-
ties zijn welkom. Datzelfde geldt 
voor sponsors. Overigens hebben 
we voor vorig jaar en dit jaar sub-
sidie gekregen van de gemeente en 
daar zijn we zeer dankbaar voor.” 
Ze benadrukken nog eens hoe 
belangrijk een dementievriendelij-
ke samenleving is. Martens: “Het 

aantal mensen met dementie groeit 
snel, onder meer onder invloed van 
de vergrijzing. In Lisse zijn het er 
nu ongeveer 450. Het is van groot 
belang dat die mensen zo lang 
mogelijk ‘mee kunnen blijven doen’ 
en dat Lissers weten wat dementie is 
en hoe ze ermee om kunnen gaan.” 
Tijssen: “Eén van onze leden heeft 
zelf dementie. Hij kan goed ver-
woorden wat dat voor hem betekent 
en is daarmee een lichtend voor-
beeld voor lotgenoten. Elke keer 
als ik hem zie, gaat mijn hart open. 
Weet je: er zou meer openheid moe-
ten komen over dit onderwerp. De 
onzichtbaarheid van de doelgroep 
is groot; als de samenleving (beter) 
leert kijken, gaat dat veranderen. 
Dat is wat we willen bereiken.” x

Yvonne Martens en Coby Tijssen proberen Lisse dementievriendelijker te 
maken: "De onzichtbaarheid van de doelgroep is groot" (Foto: Jaap van Ekeris).

Urban Villa in Katwijk moet
doorstroming bevorderen

KATWIJK - Vorige week donderdag onthulde de Katwijkse wethouder Krijn van 
der Spijk onder toeziend oog van het projectteam van Ouwehand Bouw, het 
reclamebord van Urban Villa. In de wijk Rijnsoever Noord worden 20 appar-
tementen gerealiseerd die zijn bestemd voor de vrije huursector. Een van de 
doelen vanuit de Woonvisie Katwijk is om in Katwijk meer huurwoningen in 
deze prijsklasse te bouwen. Volgens de gemeente krijg je daardoor meer door-
stroming en komen er woningen in de goedkopere huurklasse vrij. Daarnaast 
zullen er volgens de gemeente ook huurders komen die een koopwoning ach-
terlaten. Net voor de kerst is de start gemaakt met de bouw van de appartemen-
ten. De verwachting is dat deze aan het eind van dit jaar worden opgeleverd. x

‘Hoedjesparade 
van Beatrix’
NOORDWIJKERHOUT - Afgelopen don-
derdag hebben burgemeester Ger-
rit Goedhart en kunstenares Moni-
que van der Kamp in de hal van het 
gemeentehuis van Noordwijker-
hout het kunstwerk ‘De hoedjes-
parade van Beatrix’ onthuld. Van 
der Kamp exposeert tot en met 5 
maart in het gemeentehuis met de 
foto-expositie ‘Beatrix 80 jaar….
in vogelvlucht’. Deze expositie is 
ontstaan uit de belangstelling van 
Van der Kamp voor het Koninklijk 
Huis. Zij heeft in de loop der jaren 
veel materiaal bewaard uit boekjes 
en tijdschriften. Later werd deze 
verzameling aangevuld met ande-
re oranje-artikelen. Delen van de 
verzameling waren eerder te zien 
in het VVV-kantoor en in samen-
werking met de Oranjevereniging 
werd tijdens de abdicatie een heus 
Oranjemuseum gecreëerd. Bijzon-
der zijn de brieven en kaarten die 
Van der Kamp van het Koninklijk 
huis heeft ontvangen na het sturen 
van brieven. Deze zijn ook te zien 
in het gemeentehuis. Tijdens het 
verzamelen van alle foto’s kwam 
de Noordwijkerhoutse veel beel-
den van prinses Beatrix met hoed 
tegen. Ze besloot met deze hoed-
jes-foto’s iets creatiefs te doen. Zo 
ontstond ‘De hoedjesparade van 
Beatrix’. x

Oppascursus voor 
opa’s en oma’s
SASSENHEIM - Welzijn Teylingen 
start op woensdag 7 maart een cur-
sus voor opa’s en oma’s die (gaan) 
oppassen op hun kleinkinderen. 
Steeds vaker gebeurt het dat vol-
wassen kinderen een beroep doen 
op de ouders. In eerste instantie 
gebeurt dat meestal in goed over-
leg en beleven beiden er veel ple-
zier aan. Maar wat komt er alle-
maal bij kijken, wat zijn valkuilen 
en wat doe je wanneer gaandeweg 
situaties veranderen: meer klein-
kinderen, meer oppasdagen, meer 
kosten en veranderingen in rol- en 
taakopvattingen van ouders en 
opa’s/oma’s. Om stress en eventue-
le conflicten te voorkomen is het 
belangrijk om wederzijdse ver-
wachtingen en wensen tijdig en 
goed met elkaar af te stemmen. 
Hoe dan kan leert men tijdens deze 
cursus, die bestaat uit vijf bijeen-
komsten. Ze zijn op vijf achtereen-
volgende woensdagen van 14.00 tot 
15.30 uur in Buurtkamer Sassem-
Bourg aan de Jan van Brabantweg 
59 in Sassenheim. Voor de gehele 
cursus betaalt men € 12,50 (inclu-
sief koffie/thee en een cursusmap). 
Aanmelden kan via www.welzijn-
teylingen.nl en 0252-231805. x

KATWIJK - Op haar jaarlijkse leden-
vergadering heeft het Evangeli-
satiekoor uit Katwijk afgelopen 
maandag een van haar koorleden 
in de bloemetjes gezet wegens 
trouw lidmaatschap. Het betreft 
Coby Nijgh-Wiesmeijer die reeds 
45 jaar lid is van het koor. Uit 
handen van voorzitter Van Gils 
ontving zij namens het koor een 
oorkonde met daarbij een boeket 
als blijk van waardering. “45 jaar 
lid zijn van een koor dat dit jaar 
65 jaar bestaat is geen sinecure”, 
aldus Van gils. “Er zijn slechts twee 
leden die langer lid zijn dan Nijgh.” 
De voorzitter prees ook de leden 
die nog niet zo lang lid zijn, maar er 
desondanks toch al heel wat jaar-
tjes op hebben zitten. Er werden 
namelijk traditiegetrouw ook 
oorkondes uitgereikt voor 5, 10 
en 20-jarig trouw lidmaatschap. 
“Alle koorleden hebben het woord 
‘trouw’ hoog in het vaandel staan. 
Dat is dan ook de kracht van een 
lang bestaan”, aldus Van Gils. 
Momenteel telt het koor 56 leden, 
waarvan er 22 al 25 jaar of langer 
lid zijn. Het Evangelisatiekoor telt 
dus veel ervaren zange(rs)ressen. 

Op 2 november dit jaar gaat het 
koor haar 65-jarig bestaan vieren 
met een concert in ‘De Fontein’ 
aan de Willem de Zwijgerlaan. Er 
is reeds gestart met de voorberei-
dingen, waarvoor men ook nog 
wel wat versterking zou kunnen 
gebruiken. Wie daarvoor belang-
stelling heeft, kan op maandag-
avond van 19.45 tot 21.45 uur ken-
nismaken tijdens de repetitie in 
kerkelijk centrum Het Anker aan 
de Voorstraat (tegenover de Nieu-
we Kerk). x

Coby Nijgh-Wiesmeijer 45 jaar
lid van het Evangelisatiekoor

Jubilaris Coby Nijgh-Wiesmeijer 
(Foto: pr).          

“Over dementie is meer bewustzijn aan het
ontstaan, maar we zijn er nog lang niet”

NieuwsVrijdag 23 februari 2018 WEEKENDKRANT 15

Wordt de soep lokaal wel zo heet 
gegeten als ie in de landelijke 
media wordt opgediend? Welke 
uitwerking hebben in Den Haag 
genomen beslissingen in onze 
dorpen en streek? En er vindt 
elders iets opmerkelijks plaats, 
maar hoe zit dat dan bij ons? In 
de interviewrubriek ‘Bollenstreek 
Buitenstebinnen’ vertaalt Jaap 
van Ekeris tweewekelijks lan-
delijke, actuele thema’s naar de 
Bollenstreek. Heeft u ook een 
onderwerp voor ‘Bollenstreek 
Buitenstebinnen’, mail dan naar 
weekendkrant@buijzepers.nl. x

Bollenstreek 
Buitenstebinnen


