
De jaren ’50
Jack Botermans &  
Wim van Grinsven

‘Een feest der herkenning’, zo 
kunnen we dit aantrekkelijk 
vormgegeven boek gerust 
noemen. Aan de hand van 

foto’s van het huiselijk leven uit de jaren vijftig van de 
vorige eeuw en van alledaagse gebruiksvoorwerpen 
wordt deze periode schitterend tot leven gewekt. Sun-
lightzeep, DRU-emaille, de Philishave, het leesplankje, 
ouderwetse radiotoestellen, de knijpkat en het zakje 
pruimtabak… Veel nostalgischer zal het niet worden. 
Bij elk onderwerp vindt u korte prikkelende teksten 
die het gesprek op gang kunnen brengen. Heel leuk 
om samen te bekijken; gespreksstof genoeg!

Boerenblijven: vijftig jaar  
platteland in beeld

Jan van ’t Zelfde

Voor ouderen die op het platte-
land zijn opgegroeid valt er heel 
wat te genieten met dit boek.  
Grote kleurenfoto’s van het boe-
renleven roepen de sfeer van wel-
eer op. Er wordt gehooid, gemol-
ken en gemaaid met de zeis. We 
zien een erf met kippen, schapen 
die per platte schuit overgezet 
worden, koeien in de wei en fraaie 

boerderijen. En dat alles omlijst door een prachtig 
polderlandschap, waar het wel altijd zomer lijkt. Een 
beetje zon op een sombere dag kan wonderen doen…

Liefdestalen en  
Alzheimer

Gary Chapman

Om liefdevol en wijs om te gaan 
met dementerenden zijn er, vol-
gens de auteur, vijf manieren om 
te communiceren, de zogenaamde 
‘liefdestalen’: positieve woorden, 
samen zijn, cadeaus geven, dienen 
en lichamelijk contact. Mantelzor-
gers vertellen over hun ervaringen met het bewust 
hanteren van deze liefdestalen. Een toegankelijk boek 
waar u zeker iets van opsteekt.

‘Ik wil de kluts 
kwijt’ 

Gerard van den Boomen

Van den Boomen, journalist, 
beschrijft in dit boek zijn ervarin-
gen met de dertien jaren man-
telzorg voor zijn dementerende 
vrouw. Een inspirerend boek 
dat laat zien dat de band tussen 
twee mensen – na een 60-jarig 
huwelijk - ook in minder gelukki-
ge tijden kan blijven bestaan. Naar aanleiding van dit 
boek werd ook een televisiedocumentaire gemaakt.
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Mediatips voor mantelzorgers
Bent u actief als mantelzorger voor uw dementerende vader, moeder, buurvrouw, oom of wie dan ook?  
Dan kent u vast wel die momenten waarop u even niet meer weet hoe het verder moet. U wilt hem of haar  
even afleiden, een moment van rust creëren of zorgen voor een prettige tijdsbesteding. Met deze mediatips  
willen we u suggesties aan de hand doen voor interessante boeken: voor uzelf, maar ook om samen te bekijken 
en/of voor te lezen. Zo kunt u eenvoudig een gezellige activiteit opzetten die rust brengt en herkenning biedt.



De Lagere school 

Wim Daniëls

Wim Daniëls, Neerlandicus, maar vooral ook bekend 
als cabaretier, brengt in dit boek op zijn eigen, gees-

tige wijze, een hommage aan de 
lagere school van vroeger. Niet alleen 
deelt hij zijn eigen ervaringen, ook 
haalt hij herinneringen van ande-
ren op aan de tijd van kroontjespen 
en puntenslijper, het rapport en de 
schooltandarts. Voor wie opgroei-
de in de jaren zestig allemaal heel 
herkenbaar. Fragmenten uit dit boek 
lenen zich zeker ook om voor te lezen 
aan ouderen. 

Verhalen van nu

Voor wie op zoek is naar voorleesverhalen voor begin-
nend dementerenden is ‘Verhalen van nu’ beslist een 

goede keus. De bundel bevat korte 
verhalen - maximaal twee bladzij-
den - over het leven rond 1950 van-
uit het perspectief van kinderen. 
De verhalen zijn voor een deel ge-
baseerd op interviews met mensen 
die in die tijd zelf jong waren en 
dat maakt ze heel herkenbaar voor 
ouderen. Het boek is ook nog eens 
rijk geïllustreerd met foto’s uit die 
tijd. Een aanrader!

Het verpleeghuis is het einde! 
Freya Angenent

‘Het verpleeghuis is het einde’ 
is een uitspraak die voor 
meerdere uitleg vatbaar is. 
Hier wordt nu eens gekozen 
voor de positieve benade-
ring. In het boek komen de 
bewoners zelf aan het woord. 
Hun ervaringen gaan over de 

goede kanten van het leven in een verpleeghuis  
– de opluchting, goede verzorging, de fijne band met 
verzorgenden, het gevoel weer ergens bij te horen –   
maar ook over wat beter kan. Daarnaast komen de 
professionals aan het woord. Voor toekomstige bewo-
ners van verpleeghuizen en voor hun omgeving biedt 
dit boek veel informatie.

Oma’s vogelhuisje 

Frouwke Oostijen

Dit prentenboek is spe-
ciaal geschreven voor 
ouderen met dementie: 
een meisje moet, onder-
weg naar school, pinda’s 
voor oma’s vogelhuisje 
kopen. Het boek bevat 
paginagrote kleurenillus-
traties met scenes uit het verhaal. In de tekst wordt 
veel herhaald en de sfeervolle tekeningen roepen her-
inneringen aan vroeger op. Dit is een van de weinige 
prentenboeken voor deze doelgroep. Om voor te lezen 
of samen te bekijken.

Een onvergetelijke reis 

Michael Zadoorian

Ella en John zijn de zeventig al ruim gepasseerd. John 
lijdt aan Alzheimer en Ella heeft kanker. Om aan de 
betutteling door hun artsen en kinderen te ontkomen, 
besluiten ze in hun camper een 
trektocht dwars door Amerika 
te maken. Ze onttrekken zich 
hiermee aan medische zorg en 
de bezorgdheid van hun kinde-
ren. Het paar neemt het lot in 
eigen hand… 
Dit boek is verfilmd onder de 
titel ‘The leisure seeker’, met 
in de hoofdrollen Helen Mirren 
en Donald Sutherland. 

VOORJAAR 2018

© 2018 ProBiblio. Deze uitgave is ontwikkeld door ProBiblio en verkrijgbaar via je lokale Bibliotheek. 
Het overnemen van artikelen of delen daarvan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ProBiblio levert schending van het auteursrecht op.


