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Eind 2015 werd wooncentrum De 
Lauwers geopend op een mooie plek 
tussen de Drait en de Trisken. “We zijn 
een kleinschalige woonvorm voor 14 
mensen met een vorm van dementie 
en 10 personen met een indicatie voor 
beschermd wonen. Ook zijn er 14 aan-
leunappartementen voor paren, waarvan 
1 van beiden aan een vorm van dementie 
lijdt. Zij kunnen gebruik maken van de 
dagverzorging in ons wooncentrum, 
zodat de mantelzorger tijd voor zichzelf 
heeft”, vertelt Anja Jansen, teamleidster 
van Zorggroep Liante, waar De Lauwers 
onderdeel van is.

“Tijdens het werken kwamen we als 
team al gauw voor een uitdaging te 
staan. Hoe bied je passende activitei-
ten voor mensen die ernstig dementeren, 
activiteiten die je samen kunt uitvoeren, 
een stimulans tot het krijgen van contact 
met elkaar. Eén van onze collega’s had 
informatie gelezen over de tovertafel en 
raakte enthousiast. Ook ons hele team en 
vooral familie van onze bewoners wer-
den daardoor net zo enthousiast.”

Wat is een tovertafel?
De Tovertafel prikkelt en activeert de 
zintuigen van mensen met dementie en 
zorgt daardoor voor plezier en ontspan-
ning. De Tovertafel is speciaal ontwik-
keld voor mensen met dementie, van de 
midden- tot late fasen. Bovendien levert 
de Tovertafel waardevolle momenten op 
met familieleden en verzorgers. Plezier 
en verwondering staan bij de spellen 
voorop. De Tovertafel is een kastje dat 
aan het plafond wordt gehangen, boven 
de eettafel van de zorginstelling bijvoor-
beeld. 
Hierin zitten onder andere een hoge 
kwaliteit beamer, infraroodsensoren, 
luidspreker en processor waarmee de 

De Lauwers in actie voor Tovertafel voor dementerende bewoners

“We zijn ook op zoek naar sponsoren die dit initiatief willen steunen.”

spellen op tafel worden geprojecteerd. 
De kleurrijke projecties reageren op 
hand- en armbewegingen. Zo kunnen de 
bewoners zelf spelen met het licht.
“In mei hebben we demonstratie van de 
Tovertafel in één van onze huiskamers 
mogen ervaren. Wat was dat ontzettend 
mooi, de reactie van onze bewoners, het 
reageren op het spel en op elkaar, de 
stralende gezichten”, aldus Anja. 

Acties
De tovertafel kost 6603 euro. Via de web-
site van de tovertafel is een crowdfun-
ding gestart. Daarnaast zijn er verschil-
lende acties georganiseerd. Collega’s 
hebben zich laten sponsoren voor een 
sportieve activiteit, een wandeltocht en 

het fietsen van de Elfstedentocht. Ook is 
er in de hal van de Lauwers een cadeau-
tafel gerealiseerd, bezoek kan van deze 
tafel een cadeau kopen zoals douchegel, 
geurtjes en chocolade.

“Inmiddels hebben we een bedrag van 
3823 euro bij elkaar gespaard, we zijn al 
over de helft!”, vervolgt Anja enthou-

siast. “We zijn nog steeds op zoek naar 
sponsoren die de Lauwers een warm 
hart toedragen en dit initiatief willen 
steunen.”

Wilt u dit initiatief steunen, dan kan 
dit door geld te storten op NL82RABO 
0371916852 t.n.v. zorggroep Liante woon-
centrum de Lauwers actie Tovertafel.
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De Week van...
Dirk
Het is deze week de Week van Demen-
tie en als Breeduit bij u op de mat valt 
is het Alzheimerdag (donderdag 21 
september) Alzheimer, daarbij denk je 
toch vaak aan iemand op respectabele 
leeftijd die ‘wat in de war’ raakt en op 
een gegeven moment daaraan zal over-
lijden. Helaas komt deze ziekte ook voor 
bij personen op veel jongere leeftijd. 
Dat is dan schrikken, maar ook: hoe 
moet dat verder?

Jarenlang werkte ik samen met radio- en 
televisie verslaggever/presentator Dirk 
Baron van Omrop Fryslân. Wij Dracht-
sters moesten op de redactievergade-
ringen nogal eens in de bres springen 
voor items in onze woonplaats. Na een 
reorganisatie, waar ik als freelancer 
helaas ‘sneuvelde’, hield ik contact met 
oud-collega Dirk. 

Een voor ons ‘legendarisch moment’ 
was het Oktoberfest van de korfbalver-
eniging Drachten in 2015. Op een koude 

oktoberavond in 2015 stond Dirk bij de 
ingang met mijn toegangskaartje. Toen 
we elkaar zagen kwamen we niet meer 
bij, zó gelachen! Daar stond hij met 
hoge witte kniekousen met zijn zwarte 
nette schoenen, de korte riblederhosen-
broek en natuurlijk een groen hoedje op. 
Ook Dirk lachte zich slap toen hij ineens 
een blonde Marijke met vlechten in een 
Oktoberfestjurkje, mét een opgevulde 
decollete, aan zag komen huppelen. 

Jong dementerend
Een paar uur later met nogal wat 
biertjes op en dansjes op de tafels, 
schreeuwde Dirk plotseling in mijn oor: 
Ik ben voor een neurologisch onderzoek 
geweest trouwens! En het lijkt erop dat ik 
Alzheimer heb, dat zou best kunnen, net 
als mijn vader! Ik hoorde geen Tiroler 
melodie of gejodel meer doorkomen. Ik 
denk dat ik zo bleek werd als mijn pruik 
op dat moment. De lol was wel over. 
Een paar weken later kreeg ik van Dirk 
het vreselijke bericht dat het inderdaad 
Alzheimer is, de genen van zijn vader, 
die op 44-jarige leeftijd al overleed. 
“Ik weet ook even niet wat ik hiermee 
moet”, zei Dirk, behoorlijk nuchter. 

Inmiddels zijn we twee jaar verder en 

werkt Dirk sinds eind juli niet meer 
voor de Omrop. Hij moest zijn werk-
zaamheden bij de Omrop beeïndigen 
al op 37-jarige leeftijd, vader van twee 
jonge kinderen. Wat is het leven hard. 
Dirk, zijn parnter Dieke en ik zaten 
laatst op een terras en voerden een 
‘gesprek’. Hij van de hak op de tak over 
allerlei onderwerpen en soms met best 
veel fantasie. Dieke en ik pakken ook 
tussendoor de draad op van wat we 
elkaar willen vertellen. “Als je dit zou 
filmen, begrijpen mensen misschien hoe 
het met zo’n stomme ziekte gaat”, zei 
Dieke later in het Alzheimercafé, waar 
we deze maand samen met haar moeder 
voor het eerst waren.  

Alzheimercafé
Ook daar hoorde ik mantelzorgers over 
allerlei symptomen, zoals het continu 
vragen stellen van hun familielid of 
partner. Elke 5 minuten vragen ze naar 
overleden personen, waar ze zijn of 
waar het eten blijft, terwijl ze het net op 
hebben. Een onzichtbare ziekte, waar 
heel veel partners en familieleden mee 
te maken hebben. De Week van Demen-
tie en Week van Mantelzorg zou samen-
gevoegd kunnen worden. 
Het is loodzwaar voor patiënten en hun 

omgeving en daarmee worden nogal 
wat mensen geconfronteerd. En niet 
alleen bij bejaarden, maar ook jonger 
dementeren is dus mogelijk en hoe is 
dat verloop? Die onzekerheid is enorm 
en heeft impact op de patiënt die zich 
dat nog realiseert, maar ook op partner, 
kinderen, familie en vrienden. Dit is 
'maar' een Week van Dementie en een 
Alzheimerdag. Voor de patiént, familie 
en mantelzorgers is het helaas een jaren-
lang loodzwaar proces...

Omrop Fryslân en Alzheimerdag
Vandaag (donderdag 21 september) 
op Wereld Alzheimerdag staat bij 
Omrop Fryslân het thema Alzhei-
mer/dementie centraal bij de radio-
uitzendingen en bij het tv-journaal 
Hjoed! Daarin is Dirk met zijn gezin 
te zien in een korte docu, die kort-
geleden is opgenomen (ook te zien 
op útstjoering mist bij Omrop Frys-
lân internet of vanavond elk uur in 
Hjoed!). Zijn partner Dieke heeft 
bovendien bijgedragen met een uit-
gebreid interview aan een boek van 
de stichting Alzheimer Nederland, 
dat deze week ook uitkomt. 

Tekst Marijke van der Hoek

Vanaf begin dit jaar biedt Sûnenz Fit 
Focus aan. Wegens succes wordt er bin-
nenkort met een tweede fitnessgroep 
gestart. Fit Focus is bedoeld voor mensen 
met dementie die graag zouden willen 
bewegen, maar voor wie zelfstandig 
oefenen in een fitnessruimte in veband 
met hun ziekte lastig is. Vanaf septem-
ber is er een Fit Focus groep op maan-
dagochtend en de vrijdagmiddag.  

Er wordt geoefend in kleine groepen van 
maximaal 6 personen. Door de kleine 
groepen kan er meer aandacht worden 
gegeven door de aanwezige fysiothe-
rapeut en vrijwilliger. De fitness wordt 
gegeven in een rustige fitnessruimte 
zodat er zo min mogelijk afleiding en 

overprikkeling is. Hierdoor kan het pro-
gramma rustiger en met meer aandacht 
gevolgd worden. Het doel van de Fit Fo-
cus is het verbeteren van kracht, balans 
en uithoudingsvermogen. Daarbij staat 
het plezier in bewegen centraal. 

Er wordt 1 keer per week getraind, op 
de maandagochtend van 11.00-12.00 uur 
of vrijdagmiddag van 13.00-14.00 uur. 
Kosten voor deelname bedragen €40 
euro per maand. 

Neem voor meer informatie of aanmelden 
contact op via telefoonnummer 0512-571932 
(ma t/m vrij 9:00 tot 12.00) of mail naar 
fitness@sunenz.nl. Fit Focus wordt gegeven 
in Sûnenz, Burg. Wuiteweg 140, Drachten.

Fit Focus, fitness voor mensen met dementie


