
 

Wonen bij September en Compartijn         24-4-2020 

 

De anonieme zorgverlener  
Een gezicht herkennen we aan de unieke 
combinatie van ogen, wenkbrauwen, neus, 
mond, wangen, kin… Heel wat van die 
kenmerken zitten verstopt achter het 
mondmasker. Voor mensen met dementie kan 
dit een grote uitdaging vormen.  
 
Lees hier enkele tips die je als zorgverlener 
kunnen helpen. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

Activiteitengids 
Deel 2 

Inhoud 
•  Anonieme zorgverlener 
•  Tv  

• Dementiedominee  

• Tips voor tijdens de 

isolatieperiode 

• Online kerkvieringen  

• Luisterbieb  

• Lente is begonnen 

• Lekkere deuntjes  

• Nog meer muziek  

• Live concerten  

• Theater zonder publiek 

• Zing-Cirkel-Online 

• Koningsdag 2020 

• Haal buiten naar binnen 

• Berenjacht 

• De Nationale ThuisBingo 

• Wat eten we vandaag? 

 

Heb je zelf nog ideeën/activiteiten, 

deel deze dan met 

kwaliteit@wonenbijseptember.nl  

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

TV  
Heimwee TV is vanaf maandag 30 maart elke 
weekdag tussen 09:00u – 17:00u te zien op NPO 
2. En daarin is van alles te zien uit de archieven. 
Bijvoorbeeld de comedyserie ‘Zeg ‘ns Aaa’. En dat 
allemaal omdat we met z'n allen thuiszitten. 

 

Klik hier om fragmenten terug te kijken. 

 

Omroep Max start vanaf maandag 30 maart elke 
werkdag het MAX Ouderenjournaal. Het nieuwe 
programma richt zich op positief, hoopvol, 
informatief en inspirerend nieuws, toegespitst op 
de situatie van ouderen in tijden van sociale 
afstand. MAX Ouderenjournaal is vanaf 30 maart 
te zien om 16.45 uur op NPO1. 

 
 

https://www.dementie.be/themas/coronavirus-en-dementie/de-anonieme-zorgverlener-in-tijden-van-corona/
mailto:kwaliteit@wonenbijseptember.nl
https://www.npostart.nl/heimwee-tv/POMS_S_NPO_16050018
https://www.maxvandaag.nl/programmas/tv/max-ouderenjournaal/
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Tips voor tijdens de 
isolatieperiode  
Expertisecentrum Dementie 
Vlaanderen heeft een aantal tips en 
ideeën online gezet voor tijdens de 
isolatieperiode. Wat voor de een 
‘werkt’, werkt voor de ander niet. 
Daarom kunnen ze eerder gezien 
worden als suggesties waarvan ze 
weten dat die benaderingswijze 
succesvol kan zijn. Steeds dient 
gezocht te worden naar de werkwijze 
die het meest aansluit bij de 
belevingswereld van iemand met 
dementie. Hierbij wat tips en 
creatieve ideeën:  

- Samen koken 
- Huishoudelijke klusjes  
- Uiterlijke verzorging 
- Samen muziek luisteren 
- (Lente)bloemstuk maken 
- Een virtueel museumbezoek  

 

Klik hier voor alle tips en ideeën.  

Dementiedominee 
Tim van Iersel is als ethicus en 
dementiedominee gespecialiseerd in 
zingeving en ethiek bij dementie. De 
Huiskamerviering is bedoeld voor 
mensen met dementie, die niet bij een 
viering of kerkdienst kunnen zijn.  

  

Deel 5 van de Huiskamerviering staat 
nu online! Klik hier om hem te 
bekijken.  

 

Let op: tussendoor kan er reclame 
voorbij schieten. Die kun je wel al snel 
weer wegklikken.  

  
 

Online kerkvieringen 
Katholieke vieringen 
KRO-NCRV verzorgt dagelijks op deze 
site een live stream van de 
eucharistieviering in de ochtend om 
09.30 uur en een dagsluiting in de 
avond om 19.00 uur. Klik hier 

 
Protestantse kerkdiensten 
De komende weken zendt de EO iedere 
zondagmorgen om 9.20 uur een 
televisie-kerkdienst uit op NPO 2.  

Klik hier  

Luisterbieb 
Luisteren naar een mooi boek en 
opgaan in het verhaal. Dat is een 
heerlijk gevoel. Vraag de bewoners 
naar hun favoriete auteur of boek.  

De luisterbieb heeft meer dan 4.000 
luisterboeken. Van romans tot 
hoorcolleges. Er is nu een extra 
selectie mooie luisterboeken 
toegevoegd. Voor iedereen, je hoeft 
geen lid te zijn van de Bibliotheek. 

 

http://www.dementie.be/themas/coronavirus-en-dementie/omgaan-met-mensen-met-dementie-thuis-enkele-tips-voor-tijdens-de-isolatieperiode-ten-gevolge-van-het-coronavirus/?fbclid=IwAR1HF1QNGZPgvdOxTQ8zOtJ7gUCZwMarQXycJ0lZXDOK41Zvmonqs0_N_nc
https://www.youtube.com/channel/UCpDTuI_v0vvMK-iEV0gUj7Q/featured
https://kro-ncrv.nl/katholiek
https://kro-ncrv.nl/protestant
https://www.onlinebibliotheek.nl/luisterbieb.html
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De lente is 
begonnen 
Deze afspeellijsten geeft je 
lentekriebels. Zeer welkom in 
een tijd met weinig bezoek.  

 

Je kunt kiezen uit:  

❖ Lente liedjes uit de jaren 
'60  
klik hier 

❖ Klassieke lente muziek 
klik hier 

❖ Lente in Parijs 
klik hier 

❖ Lente Jazz 
klik hier 
 

 

Lekkere deuntjes  
Twee afspeellijsten waarmee je bewoners een 
gezellige middag of avond kunt geven. Met 
een Verkade koekje, lange vingers, kopje 
koffie/thee, of misschien een advocaatje erbij.  

 

Zet de playlist aan en je hebt een stukje Oer 
Hollandse jaren 50/60 gezelligheid. 

- De bonte dinsdagavond trein klik hier 
- Negen heit de klok klik hier  

 

Liveconcerten  
Het themakanaal NPO 2 extra zal 
vanaf 8 april iedere dag vanaf 
20.30 uur een eerder 
opgenomen liveconcert 
uitzenden. De zender kiest voor 
een breed pallet aan artiesten, 
onder wie David Bowie en De 
Staat, en muziek van 
componisten, zoals Bach en 
Mahler. 

 

 

Nog meer muziek  
Er zijn veel muziekconcerten en theater te 
beluisteren en te bekijken via internet. Een 
paar voorbeelden: 

• Huiskamerconcerten 2.0 KBO-PCOB: 
Nederlandstalige artiesten via 
Facebook en YouTube 

• Het Nederlands Kamerkoor geeft 
luistertips 

• Rotterdams Philharmonisch Orkest 
speelt vanuit huis Beethoven 

 

Theater zonder 
publiek 
Veel theatervoorstellingen gaan 
door zonder publiek en worden 
online uitgezonden. Op de 
website theaterkrant.nl staat 
een actueel overzicht met 
voorstellingen die te bekijken 
zijn. 
 

https://spoti.fi/33uKnH4
https://spoti.fi/33vBzAW
https://spoti.fi/3ddL5NF
https://spoti.fi/33rNwYo
https://spoti.fi/2WPe9oY
https://spoti.fi/33Piee6
https://www.npostart.nl/speellijst/muziek-concerten
https://www.kbo-pcob.nl/nieuws/kbo-pcob-presenteert-de-huiskamerconcerten-2-0/
https://www.kbo-pcob.nl/nieuws/kbo-pcob-presenteert-de-huiskamerconcerten-2-0/
https://www.kbo-pcob.nl/nieuws/kbo-pcob-presenteert-de-huiskamerconcerten-2-0/
https://www.nederlandskamerkoor.nl/covid-19/
https://www.nederlandskamerkoor.nl/covid-19/
https://www.rotterdamsphilharmonisch.nl/nl/pQlJNt2/rpho-online
https://www.rotterdamsphilharmonisch.nl/nl/pQlJNt2/rpho-online
https://www.theaterkrant.nl/nieuws/theater-zonder-publiek-een-lijst-met-streams-en-online-registraties/
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Haal buiten naar 
binnen 
De natuur komt tot bloei in deze 
mooie lentedagen. Niet alleen de 
musea openen hun deuren via 
internet, ook de 
Bloemententoonstelling 
Keukenhof kan dit jaar niet in 
werkelijkheid haar deuren 
openen door de 
coronamaatregelen. Maar onder 
het motto: ‘Als jij niet naar 
Keukenhof kunt komen, brengen 
wij Keukenhof naar jou!’ kan het 
park vanaf nu wel virtueel 
bezocht worden. 

Neem een kijkje vanuit het 
woonhuis op deze plekken: 

• Kijk live mee in 
vogelnestkasten 

• Omroep Max een tv-
programma vanuit de 
Keukenhof 

• Op safari in Afrika via live 
webcams 

 

Koningsdag  
Ook Koningsdag gaat dit jaar niet door. Wel zijn 
er genoeg leuke tips en activiteiten om toch het 
oranje gevoel te hebben.  

 

Een aantal tips en activiteiten voor op 
Koningsdag:  

- Maak een bloemstukje met oranje 
bloemen. 

- Versier de woonkamer en/of tuin met 
oranje slingers. 

- Bekijk oude beelden van Koninginnedag 
of Koningsdag op TV.  

- Haal oranje bloemen in huis. 
- Blader door een boek over Nederland. 
- Haal heerlijke oranje lekkernijen; 

tompouce, soesjes of een glaasje 
oranjebitter in huis. 

- Speel een spelletje. Regel bijvoorbeeld 
een sjoelbak om een potje ouderwets te 
sjoelen. Of speel een potje ganzenbord, 
doe een spelletje met een oranje 
(pingpong) bal of ballon. Bedenk welk 
spel je met onze bewoners kunt spelen 
en geef er een ‘oranje draai’ aan.  
 

Koningsdag Thuis is het initiatief vanuit o.a. de 
Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen om 
Koningsdag online te ervaren en te vieren. 

 

Zing-Cirkel-Online 
Ga samen zingen met Maartje de Lint. Vanuit 
haar overtuiging dat zingen de kwaliteit van 
leven voor mensen met dementie enorm kan 
verbeteren, is zangeres Maartje de Lint 
samen met een pianist  het initiatief ‘Zing-
Cirkel-Online’ gestart in een speciale meezing-
modus. Zo kan iedereen meedoen, en dat is 
vooral in deze van de corona-epidemie erg 
belangrijk. Ga er dus lekker voor zitten en zing 
mee samen met onze bewoners!  

 

Bekijk de afleveringen van Zing-Cirkel-Online 
op YouTube.  

 

 

https://www.vogelbescherming.nl/beleefdelente
https://www.vogelbescherming.nl/beleefdelente
https://www.maxvandaag.nl/programmas/tv/max-door-keukenhof/
https://www.maxvandaag.nl/programmas/tv/max-door-keukenhof/
https://www.maxvandaag.nl/programmas/tv/max-door-keukenhof/
https://explore.org/livecams/african-wildlife/
https://explore.org/livecams/african-wildlife/
https://youtu.be/Xy9Dk4xV7yc
https://youtu.be/Xy9Dk4xV7yc
https://koningsdagthuis.nl/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLfq13W5Xshd25yGp0tQolmf-OciNXeQwN
https://www.youtube.com/playlist?list=PLfq13W5Xshd25yGp0tQolmf-OciNXeQwN
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Berenjacht  
Het idee van de Berenjacht is vanuit het 
buitenland naar Nederland overgewaaid. 
In België en Australië doen de kinderen 
het al een tijdje, zodat er voor kinderen 
in deze moeilijke tijd een leuk buitenspel 
ontstaat: ze kunnen op Berenjacht. 

 

Steeds meer Nederlanders geven gehoor 
aan de oproep, maar: de mensen 
moeten zich tijdens de Berenjacht wel 
aan de richtlijnen houden. Wil je 
meedoen aan deze ‘Berenjacht’? Zet dan 
een beer voor het raam van het 
woonhuis. Leuk voor de kinderen in de 
buurt, maar ook leuk voor de bewoners. 

 

Klik hier om je aan te melden op de 
kaart.  

De Nationale 
ThuisBingo 
Al meer dan 10 jaar organiseert 
FocusCura wekelijks een online bingo 
voor een kleine groep cliënten. Deze 
bingo is nu beschikbaar voor 
iedereen in Nederland. Bingo 
spelen vanuit de luie stoel, geheel 
gratis en met kans op mooie 
prijzen! Onze bewoners kunnen zich 
aanmelden via onderstaande link. Er 
is plek voor wel 100.000 spelers!  

 
Handige informatie 

• Er is elke werkdag een 
uitzending tussen 13.00 en 
14.00 uur  

• Aanmelden kan via 
www.denationalethuisbingo.
nl  

• Deelnemen kan door het 
invullen van naam, 
telefoonnummer en e-
mailadres 

• Prijzen worden opgestuurd 
naar de bingowinnaars 

• Bingowinnaars en 
deelnemers worden binnen 
24 uur gebeld door een team 
van vrijwilligers 

 

Wat eten we vandaag? 
Omdat wij in de woonhuizen zelf koken 
is het heel leuk om op de hoogte te 
blijven van voeding in de zorg. 

 

Hieronder staan een aantal websites 
met tips, columns en recepten: 

- Eten en drinken: tips voor 
recepten.  
Klik hier.  

- Voeding in de zorg.  
Klik hier.  

 

 

https://berenjachtkaart.nl/
http://www.denationalethuisbingo.nl/
http://www.denationalethuisbingo.nl/
https://dementie.nl/eten-en-drinken/tips-voor-recepten
https://www.voedingindezorg.nl/

