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Inleiding 
 
Met de vergrijzing van de maatschappij is het thema Ouder Worden actueler dan ooit. 
Wat met mijn pensioen? 
Wat met mijn gezondheid? Wat zal ik nog kunnen en niet kunnen? 
Waar zal ik terechtkomen als ik zorg nodig heb? 
 
Niet alles is kommer en kwel natuurlijk, er zitten ook leuke aspecten aan vast en die vergeten we zeker niet! 
 
We geven in deze themalijst enkele suggesties om om te gaan met het ouder worden. 

Voor de jeugd 

Themapakketten 
Themaboxen zijn handige dozen met boeken rond een zelfde thema, bestemd voor leerkrachten en begeleiders van 

peuters, kleuters en kinderen uit het lager onderwijs. 

 

 
Er zijn drie soorten themaboxen: 

 witte boxen voor het eerste kleuterklas 

 blauwe boxen voor het tweede en derde kleuter 

 rode boxen voor het lager onderwijs 
 
 
 
 
 

Voorwaarden 

 Je bent lid van de bibliotheek. 

 Uitlenen kan enkel met groepskaart. 

 Per groepskaart kun je maximaal twee themaboxen van een verschillend thema meenemen. 

 Uitleentermijn van 4 weken. 

 De uitleentermijn kan niet verlengd worden. 

Themapakket (4-5 jaar) : Opa en oma 1 

Karel en zijn opa, Liesbet Slegers 
De oma van Jules, Annemie Berebrouckx 
Bij oma en opa, Guido Van Genechten 
Opa en oma pluis, Dick Bruna 
Dribbel bij opa en oma, Eric Hill 
Jules en opa fietsen naar het park, Annemie Berebrouckx 
 
 
 
 

http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage%2ffullrecord&itemid=%7clibrary%2fmarc%2fvlacc%7c2999207&cs=
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/?action=search&itemid=&nodymsearch=false&cmd=find&curpage=1&page=mainpage%2fresults&q=author%3a%22Slegers%2c%20Liesbet%22&cs=detail&si=user&rctx=AU2MPQrCMBhA8@lZMHQq2L1HMODg4uJFQjURP5sfSVJF6C2cxNWx4Bk8gZ5IrJuPN7zpAUPgtiaHWHpbV9pV@lAz4JzktoGCZCSjXYI8SUUWiiStTjuvYMQ$j6x@4uDk@hrDtL8Avq83ZH$j@ETOr6EMOrYmGYoJisaHFGjf8DbqwDJncNnZs6K48UcdSMdOzAaEEIvV@Fdf
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage%2ffullrecord&itemid=%7clibrary%2fmarc%2fvlacc%7c6868716&cs=
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/?action=search&itemid=&nodymsearch=false&cmd=find&curpage=1&page=mainpage%2fresults&q=author%3a%22Berebrouckx%2c%20Annemie%22&cs=detail&si=user&rctx=AU2MPQrCMBhA8@lZMHQq2L1HMODg4uJFQjURP5sfSVJF6C2cxNWx4Bk8gZ5IrJuPN7zpAUPgtiaHWHpbV9pV@lAz4JzktoGCZCSjXYI8SUUWiiStTjuvYMQ$j6x@4uDk@hrDtL8Avq83ZH$j@ETOr6EMOrYmGYoJisaHFGjf8DbqwDJncNnZs6K48UcdSMdOzAaEEIvV@Fdf
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage%2ffullrecord&itemid=%7clibrary%2fv%2fpbswinob%7c4123408&cs=
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/?action=search&itemid=&nodymsearch=false&cmd=find&curpage=1&page=mainpage%2fresults&q=author%3a%22Van%20Genechten%2c%20Guido%22&cs=detail&si=user&rctx=AU2MPQrCMBhA8@lZMHQq2L1HMODg4uJFQjURP5sfSVJF6C2cxNWx4Bk8gZ5IrJuPN7zpAUPgtiaHWHpbV9pV@lAz4JzktoGCZCSjXYI8SUUWiiStTjuvYMQ$j6x@4uDk@hrDtL8Avq83ZH$j@ETOr6EMOrYmGYoJisaHFGjf8DbqwDJncNnZs6K48UcdSMdOzAaEEIvV@Fdf
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage%2ffullrecord&itemid=%7clibrary%2fv%2fpbswinob%7c4123494&cs=
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/?action=search&itemid=&nodymsearch=false&cmd=find&curpage=1&page=mainpage%2fresults&q=author%3a%22Bruna%2c%20Dick%22&cs=detail&si=user&rctx=AU2MPQrCMBhA8@lZMHQq2L1HMODg4uJFQjURP5sfSVJF6C2cxNWx4Bk8gZ5IrJuPN7zpAUPgtiaHWHpbV9pV@lAz4JzktoGCZCSjXYI8SUUWiiStTjuvYMQ$j6x@4uDk@hrDtL8Avq83ZH$j@ETOr6EMOrYmGYoJisaHFGjf8DbqwDJncNnZs6K48UcdSMdOzAaEEIvV@Fdf
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage%2ffullrecord&itemid=%7clibrary%2fv%2fpbswinob%7c4123493&cs=
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/?action=search&itemid=&nodymsearch=false&cmd=find&curpage=1&page=mainpage%2fresults&q=author%3a%22Hill%2c%20Eric%22&cs=detail&si=user&rctx=AU2MPQrCMBhA8@lZMHQq2L1HMODg4uJFQjURP5sfSVJF6C2cxNWx4Bk8gZ5IrJuPN7zpAUPgtiaHWHpbV9pV@lAz4JzktoGCZCSjXYI8SUUWiiStTjuvYMQ$j6x@4uDk@hrDtL8Avq83ZH$j@ETOr6EMOrYmGYoJisaHFGjf8DbqwDJncNnZs6K48UcdSMdOzAaEEIvV@Fdf
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/?action=search&itemid=&nodymsearch=false&cmd=find&curpage=1&page=mainpage%2fresults&q=md_gabl%3a%22216173585411344494%22&cs=detail&si=user&rctx=AU2MPQrCMBhA8@lZMHQq2L1HMODg4uJFQjURP5sfSVJF6C2cxNWx4Bk8gZ5IrJuPN7zpAUPgtiaHWHpbV9pV@lAz4JzktoGCZCSjXYI8SUUWiiStTjuvYMQ$j6x@4uDk@hrDtL8Avq83ZH$j@ETOr6EMOrYmGYoJisaHFGjf8DbqwDJncNnZs6K48UcdSMdOzAaEEIvV@Fdf
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/?action=search&itemid=&nodymsearch=false&cmd=find&curpage=1&page=mainpage%2fresults&q=author%3a%22Berebrouckx%2c%20Annemie%22&cs=detail&si=user&rctx=AU2MPQrCMBhA8@lZMHQq2L1HMODg4uJFQjURP5sfSVJF6C2cxNWx4Bk8gZ5IrJuPN7zpAUPgtiaHWHpbV9pV@lAz4JzktoGCZCSjXYI8SUUWiiStTjuvYMQ$j6x@4uDk@hrDtL8Avq83ZH$j@ETOr6EMOrYmGYoJisaHFGjf8DbqwDJncNnZs6K48UcdSMdOzAaEEIvV@Fdf
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.kortrijk.be/bibliotheek/educatievematerialen/themaboxen&ei=PZwKVbWhNYPmOLD2gYgB&bvm=bv.88528373,d.ZWU&psig=AFQjCNFkBHtZOh5QEY5v2YZLMugU-K-cCw&ust=1426845047403997
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Themapakket (4-5 jaar) : Opa en oma 2 

Ik vind je lief, opa, Jillian Harker 
De oma van Jules, Annemie Berebrouckx 
Ik vind je lief, oma, Jillian Harker 
Opa en oma pluis, Dick Bruna 
Boris en opa gaan op stap, Marijke Aartsen 
Kaatje en haar oma, Liesbet Slegers 

Themapakket (4-5 jaar) : Opa en oma 3 

De oma van Jules, Annemie Berebrouckx 
Ik vind je lief, oma, Jillian Harker 
Opa en oma komen logeren, Carry Slee 
Mijn lieve oma, Véronique Hariga 
Van oma mag dat wel, Carry Slee 
Elmer en opa Otto, David McKee 

Themapakket (4-5 jaar) : Opa en oma 4 

Mijn opa is een kampioen, Carl Norac 
De oma van Jules, Annemie Berebrouckx 
Opa en oma komen logeren, Carry Slee 
Vertelopa, Jaak Dreesen 
Boris en opa gaan op stap, Marijke Aartsen 
Mijn lieve oma, Véronique Hariga 

Themapakket (4-5 jaar) : Opa en oma 5 

Bij oma en opa, Guido Van Genechten 
Opa, Leen Van Opstal 
De oma van Jules, Annemie Berebrouckx 
Opa en oma komen logeren, Carry Slee 
Boris en opa gaan op stap, Marijke Aartsen 
Mijn lieve oma, Véronique Hariga 

  

http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Bibliotheek-Kortrijk/Themapakket-(4-5-jaar)-Opa-en-oma-2/Gebruikerslijst/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage%2ffullrecord&itemid=%7cmydiscoveries%7c1000011E7280000&cs=resultlist&rctx=AV3HQQrCMBAAwGxLhdBTQE8i9AVefU5I6YrbJBtNtyl$QXyLB$m@@IKehbkMqBp0dMSqPkQauQuEBbt0dX8FrcmePRiyEwVkgVbsQBGM2IhySQNU6vVs1nf9s3l8KtiuJ1D7e0ER7LIrGEK7EKcedrf$OLPntDAYn7JkGr2eJ8yq4QBf
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage%2ffullrecord&itemid=%7clibrary%2fmarc%2fvlacc%7c7016540&cs=
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/?action=search&itemid=&nodymsearch=false&cmd=find&curpage=1&page=mainpage%2fresults&q=author%3a%22Harker%2c%20Jillian%22&cs=detail&si=user&rctx=AU2MSwrCMBQA83wtGLoq2H2PYEXBjWcJ1T7x2XwkSRWht3AlXqHgGbyBXkjUncMsZjUgEKSp2SIWztQl2dIdagFSstq2kLMKrMlGyKJq2EAelaG4cw2Mkvc9HR74dTy8EpgMF8Dn9Ybib5Sd2Lo1FJ5Cp6PmECFvnY$e963sAnmRWo2r3pwbDht3JM8U$mr6papmi$X8Vx8=
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage%2ffullrecord&itemid=%7clibrary%2fmarc%2fvlacc%7c6868716&cs=
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/?action=search&itemid=&nodymsearch=false&cmd=find&curpage=1&page=mainpage%2fresults&q=author%3a%22Berebrouckx%2c%20Annemie%22&cs=detail&si=user&rctx=AU2MSwrCMBQA83wtGLoq2H2PYEXBjWcJ1T7x2XwkSRWht3AlXqHgGbyBXkjUncMsZjUgEKSp2SIWztQl2dIdagFSstq2kLMKrMlGyKJq2EAelaG4cw2Mkvc9HR74dTy8EpgMF8Dn9Ybib5Sd2Lo1FJ5Cp6PmECFvnY$e963sAnmRWo2r3pwbDht3JM8U$mr6papmi$X8Vx8=
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage%2ffullrecord&itemid=%7clibrary%2fv%2fpbswinob%7c2861117&cs=
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/?action=search&itemid=&nodymsearch=false&cmd=find&curpage=1&page=mainpage%2fresults&q=author%3a%22Harker%2c%20Jillian%22&cs=detail&si=user&rctx=AU2MSwrCMBQA83wtGLoq2H2PYEXBjWcJ1T7x2XwkSRWht3AlXqHgGbyBXkjUncMsZjUgEKSp2SIWztQl2dIdagFSstq2kLMKrMlGyKJq2EAelaG4cw2Mkvc9HR74dTy8EpgMF8Dn9Ybib5Sd2Lo1FJ5Cp6PmECFvnY$e963sAnmRWo2r3pwbDht3JM8U$mr6papmi$X8Vx8=
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage%2ffullrecord&itemid=%7clibrary%2fv%2fpbswinob%7c4123494&cs=
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/?action=search&itemid=&nodymsearch=false&cmd=find&curpage=1&page=mainpage%2fresults&q=author%3a%22Bruna%2c%20Dick%22&cs=detail&si=user&rctx=AU2MSwrCMBQA83wtGLoq2H2PYEXBjWcJ1T7x2XwkSRWht3AlXqHgGbyBXkjUncMsZjUgEKSp2SIWztQl2dIdagFSstq2kLMKrMlGyKJq2EAelaG4cw2Mkvc9HR74dTy8EpgMF8Dn9Ybib5Sd2Lo1FJ5Cp6PmECFvnY$e963sAnmRWo2r3pwbDht3JM8U$mr6papmi$X8Vx8=
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage%2ffullrecord&itemid=%7clibrary%2fmarc%2fvlacc%7c2462162&cs=
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/?action=search&itemid=&nodymsearch=false&cmd=find&curpage=1&page=mainpage%2fresults&q=author%3a%22Aartsen%2c%20Marijke%22&cs=detail&si=user&rctx=AU2MSwrCMBQA83wtGLoq2H2PYEXBjWcJ1T7x2XwkSRWht3AlXqHgGbyBXkjUncMsZjUgEKSp2SIWztQl2dIdagFSstq2kLMKrMlGyKJq2EAelaG4cw2Mkvc9HR74dTy8EpgMF8Dn9Ybib5Sd2Lo1FJ5Cp6PmECFvnY$e963sAnmRWo2r3pwbDht3JM8U$mr6papmi$X8Vx8=
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage%2ffullrecord&itemid=%7clibrary%2fmarc%2fvlacc%7c2999219&cs=
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/?action=search&itemid=&nodymsearch=false&cmd=find&curpage=1&page=mainpage%2fresults&q=author%3a%22Slegers%2c%20Liesbet%22&cs=detail&si=user&rctx=AU2MSwrCMBQA83wtGLoq2H2PYEXBjWcJ1T7x2XwkSRWht3AlXqHgGbyBXkjUncMsZjUgEKSp2SIWztQl2dIdagFSstq2kLMKrMlGyKJq2EAelaG4cw2Mkvc9HR74dTy8EpgMF8Dn9Ybib5Sd2Lo1FJ5Cp6PmECFvnY$e963sAnmRWo2r3pwbDht3JM8U$mr6papmi$X8Vx8=
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Bibliotheek-Kortrijk/Themapakket-(4-5-jaar)-Opa-en-oma-3/Gebruikerslijst/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage%2ffullrecord&itemid=%7cmydiscoveries%7c1000011E7480000&cs=resultlist&rctx=AV3HQQrCMBAAwGxLhdBTQE8i9AVefU5I6YrbJBtNtyl$QXyLB$m@@IKehbkMqBp0dMSqPkQauQuEBbt0dX8FrcmePRiyEwVkgVbsQBGM2IhySQNU6vVs1nf9s3l8KtiuJ1D7e0ER7LIrGEK7EKcedrf$OLPntDAYn7JkGr2eJ8yq4QBf
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage%2ffullrecord&itemid=%7clibrary%2fmarc%2fvlacc%7c6868716&cs=
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/?action=search&itemid=&nodymsearch=false&cmd=find&curpage=1&page=mainpage%2fresults&q=author%3a%22Berebrouckx%2c%20Annemie%22&cs=detail&si=user&rctx=AWNkYGbkzE3MzGNmFs3PTVRIzVPIL0hkYOTkzIxPy2YUzIwvzsxJzSth5C6JT8nMZRQsic9NLcnIT2FkYvu3nvXRcWYg4tpymYVRZM1kRuYLM2czMyAZxF2emZefxChalFpcmlOSk1lcwiiYnV9UUpSZlc1ZWpxaxMCal8NsW5NbmZJZnJxfllqUmVpcY2gABIaGruYmFiAWAA==
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage%2ffullrecord&itemid=%7clibrary%2fv%2fpbswinob%7c2861117&cs=
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/?action=search&itemid=&nodymsearch=false&cmd=find&curpage=1&page=mainpage%2fresults&q=author%3a%22Harker%2c%20Jillian%22&cs=detail&si=user&rctx=AWNkYGbkzE3MzGNmFs3PTVRIzVPIL0hkYOTkzIxPy2YUzIwvzsxJzSth5C6JT8nMZRQsic9NLcnIT2FkYvu3nvXRcWYg4tpymYVRZM1kRuYLM2czMyAZxF2emZefxChalFpcmlOSk1lcwiiYnV9UUpSZlc1ZWpxaxMCal8NsW5NbmZJZnJxfllqUmVpcY2gABIaGruYmFiAWAA==
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage%2ffullrecord&itemid=%7clibrary%2fmarc%2fvlacc%7c2606452&cs=
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/?action=search&itemid=&nodymsearch=false&cmd=find&curpage=1&page=mainpage%2fresults&q=author%3a%22Slee%2c%20Carry%22&cs=detail&si=user&rctx=AWNkYGbkzE3MzGNmFs3PTVRIzVPIL0hkYOTkzIxPy2YUzIwvzsxJzSth5C6JT8nMZRQsic9NLcnIT2FkYvu3nvXRcWYg4tpymYVRZM1kRuYLM2czMyAZxF2emZefxChalFpcmlOSk1lcwiiYnV9UUpSZlc1ZWpxaxMCal8NsW5NbmZJZnJxfllqUmVpcY2gABIaGruYmFiAWAA==
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage%2ffullrecord&itemid=%7clibrary%2fmarc%2fvlacc%7c2480262&cs=
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/?action=search&itemid=&nodymsearch=false&cmd=find&curpage=1&page=mainpage%2fresults&q=author%3a%22Hariga%2c%20V%c3%a9ronique%22&cs=detail&si=user&rctx=AWNkYGbkzE3MzGNmFs3PTVRIzVPIL0hkYOTkzIxPy2YUzIwvzsxJzSth5C6JT8nMZRQsic9NLcnIT2FkYvu3nvXRcWYg4tpymYVRZM1kRuYLM2czMyAZxF2emZefxChalFpcmlOSk1lcwiiYnV9UUpSZlc1ZWpxaxMCal8NsW5NbmZJZnJxfllqUmVpcY2gABIaGruYmFiAWAA==
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage%2ffullrecord&itemid=%7clibrary%2fmarc%2fvlacc%7c2665660&cs=
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/?action=search&itemid=&nodymsearch=false&cmd=find&curpage=1&page=mainpage%2fresults&q=author%3a%22Slee%2c%20Carry%22&cs=detail&si=user&rctx=AWNkYGbkzE3MzGNmFs3PTVRIzVPIL0hkYOTkzIxPy2YUzIwvzsxJzSth5C6JT8nMZRQsic9NLcnIT2FkYvu3nvXRcWYg4tpymYVRZM1kRuYLM2czMyAZxF2emZefxChalFpcmlOSk1lcwiiYnV9UUpSZlc1ZWpxaxMCal8NsW5NbmZJZnJxfllqUmVpcY2gABIaGruYmFiAWAA==
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage%2ffullrecord&itemid=%7clibrary%2fmarc%2fvlacc%7c2427591&cs=
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/?action=search&itemid=&nodymsearch=false&cmd=find&curpage=1&page=mainpage%2fresults&q=author%3a%22McKee%2c%20David%22&cs=detail&si=user&rctx=AWNkYGbkzE3MzGNmFs3PTVRIzVPIL0hkYOTkzIxPy2YUzIwvzsxJzSth5C6JT8nMZRQsic9NLcnIT2FkYvu3nvXRcWYg4tpymYVRZM1kRuYLM2czMyAZxF2emZefxChalFpcmlOSk1lcwiiYnV9UUpSZlc1ZWpxaxMCal8NsW5NbmZJZnJxfllqUmVpcY2gABIaGruYmFiAWAA==
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Bibliotheek-Kortrijk/Themapakket-(4-5-jaar)-Opa-en-oma-3/Gebruikerslijst/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage%2ffullrecord&itemid=%7cmydiscoveries%7c1000011E7480000&cs=resultlist&rctx=AV3HQQrCMBAAwGxLhdBTQE8i9AVefU5I6YrbJBtNtyl$QXyLB$m@@IKehbkMqBp0dMSqPkQauQuEBbt0dX8FrcmePRiyEwVkgVbsQBGM2IhySQNU6vVs1nf9s3l8KtiuJ1D7e0ER7LIrGEK7EKcedrf$OLPntDAYn7JkGr2eJ8yq4QBf
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http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage%2ffullrecord&itemid=%7clibrary%2fmarc%2fvlacc%7c2606452&cs=
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/?action=search&itemid=&nodymsearch=false&cmd=find&curpage=1&page=mainpage%2fresults&q=author%3a%22Slee%2c%20Carry%22&cs=detail&si=user&rctx=AWNkYGbkzE3MzGNmFs3PTVRIzVPIL0hkYOTkzIxPy2YUzIwvzsxJzSth5C6JT8nMZRQsic9NLcnIT2Fk4vq3nnXfaWYg4lp0jYVRZM1kRuYLM2czMyAZxF2emZefxChalFpcmlOSk1lcwiiYnV9UUpSZlc1ZWpxaxMCal8NsW5NbmZJZnJxfllqUmVpcY2gABIaGruaGziAWAA==
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage%2ffullrecord&itemid=%7clibrary%2fmarc%2fvlacc%7c3087123&cs=
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/?action=search&itemid=&nodymsearch=false&cmd=find&curpage=1&page=mainpage%2fresults&q=author%3a%22Dreesen%2c%20Jaak%22&cs=detail&si=user&rctx=AWNkYGbkzE3MzGNmFs3PTVRIzVPIL0hkYOTkzIxPy2YUzIwvzsxJzSth5C6JT8nMZRQsic9NLcnIT2Fk4vq3nnXfaWYg4lp0jYVRZM1kRuYLM2czMyAZxF2emZefxChalFpcmlOSk1lcwiiYnV9UUpSZlc1ZWpxaxMCal8NsW5NbmZJZnJxfllqUmVpcY2gABIaGruaGziAWAA==
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage%2ffullrecord&itemid=%7clibrary%2fmarc%2fvlacc%7c2462162&cs=
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/?action=search&itemid=&nodymsearch=false&cmd=find&curpage=1&page=mainpage%2fresults&q=author%3a%22Aartsen%2c%20Marijke%22&cs=detail&si=user&rctx=AWNkYGbkzE3MzGNmFs3PTVRIzVPIL0hkYOTkzIxPy2YUzIwvzsxJzSth5C6JT8nMZRQsic9NLcnIT2Fk4vq3nnXfaWYg4lp0jYVRZM1kRuYLM2czMyAZxF2emZefxChalFpcmlOSk1lcwiiYnV9UUpSZlc1ZWpxaxMCal8NsW5NbmZJZnJxfllqUmVpcY2gABIaGruaGziAWAA==
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage%2ffullrecord&itemid=%7clibrary%2fmarc%2fvlacc%7c2480262&cs=
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/?action=search&itemid=&nodymsearch=false&cmd=find&curpage=1&page=mainpage%2fresults&q=author%3a%22Hariga%2c%20V%c3%a9ronique%22&cs=detail&si=user&rctx=AWNkYGbkzE3MzGNmFs3PTVRIzVPIL0hkYOTkzIxPy2YUzIwvzsxJzSth5C6JT8nMZRQsic9NLcnIT2Fk4vq3nnXfaWYg4lp0jYVRZM1kRuYLM2czMyAZxF2emZefxChalFpcmlOSk1lcwiiYnV9UUpSZlc1ZWpxaxMCal8NsW5NbmZJZnJxfllqUmVpcY2gABIaGruaGziAWAA==
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Bibliotheek-Kortrijk/Themapakket-(4-5-jaar)-Opa-en-oma-5/Gebruikerslijst/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage%2ffullrecord&itemid=%7cmydiscoveries%7c1000011D8200000&cs=resultlist&rctx=AV3HQQrCMBAAwGxLhdBTQE8i9AVefU5I6YrbJBtNtyl$QXyLB$m@@IKehbkMqBp0dMSqPkQauQuEBbt0dX8FrcmePRiyEwVkgVbsQBGM2IhySQNU6vVs1nf9s3l8KtiuJ1D7e0ER7LIrGEK7EKcedrf$OLPntDAYn7JkGr2eJ8yq4QBf
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage%2ffullrecord&itemid=%7clibrary%2fmarc%2fvlacc%7c2424547&cs=
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/?action=search&itemid=&nodymsearch=false&cmd=find&curpage=1&page=mainpage%2fresults&q=author%3a%22Van%20Genechten%2c%20Guido%22&cs=detail&si=user&rctx=AWNkYGbkzE3MzGNmFs3PTVRIzVPIL0hkYOTkzIxPy2YUzIwvzsxJzSth5C6JT8nMZRQsic9NLcnIT2FkYvpyiHXPOWYg4vhzg4VRZM1kRuYLM2czMyAZxF2emZefxChalFpcmlOSk1lcwiiYnV9UUpSZlc1ZWpxaxMCal8NsW5NbmZJZnJxfllqUmVpcY2gABIaGLhZGIIYBAA==
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage%2ffullrecord&itemid=%7clibrary%2fmarc%2fvlacc%7c2421499&cs=
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/?action=search&itemid=&nodymsearch=false&cmd=find&curpage=1&page=mainpage%2fresults&q=author%3a%22Van%20Opstal%2c%20Leen%22&cs=detail&si=user&rctx=AWNkYGbkzE3MzGNmFs3PTVRIzVPIL0hkYOTkzIxPy2YUzIwvzsxJzSth5C6JT8nMZRQsic9NLcnIT2FkYvpyiHXPOWYg4vhzg4VRZM1kRuYLM2czMyAZxF2emZefxChalFpcmlOSk1lcwiiYnV9UUpSZlc1ZWpxaxMCal8NsW5NbmZJZnJxfllqUmVpcY2gABIaGLhZGIIYBAA==
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage%2ffullrecord&itemid=%7clibrary%2fmarc%2fvlacc%7c6868716&cs=
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/?action=search&itemid=&nodymsearch=false&cmd=find&curpage=1&page=mainpage%2fresults&q=author%3a%22Berebrouckx%2c%20Annemie%22&cs=detail&si=user&rctx=AWNkYGbkzE3MzGNmFs3PTVRIzVPIL0hkYOTkzIxPy2YUzIwvzsxJzSth5C6JT8nMZRQsic9NLcnIT2FkYvpyiHXPOWYg4vhzg4VRZM1kRuYLM2czMyAZxF2emZefxChalFpcmlOSk1lcwiiYnV9UUpSZlc1ZWpxaxMCal8NsW5NbmZJZnJxfllqUmVpcY2gABIaGLhZGIIYBAA==
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage%2ffullrecord&itemid=%7clibrary%2fmarc%2fvlacc%7c2606452&cs=
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/?action=search&itemid=&nodymsearch=false&cmd=find&curpage=1&page=mainpage%2fresults&q=author%3a%22Slee%2c%20Carry%22&cs=detail&si=user&rctx=AWNkYGbkzE3MzGNmFs3PTVRIzVPIL0hkYOTkzIxPy2YUzIwvzsxJzSth5C6JT8nMZRQsic9NLcnIT2FkYvpyiHXPOWYg4vhzg4VRZM1kRuYLM2czMyAZxF2emZefxChalFpcmlOSk1lcwiiYnV9UUpSZlc1ZWpxaxMCal8NsW5NbmZJZnJxfllqUmVpcY2gABIaGLhZGIIYBAA==
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage%2ffullrecord&itemid=%7clibrary%2fmarc%2fvlacc%7c2462162&cs=
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/?action=search&itemid=&nodymsearch=false&cmd=find&curpage=1&page=mainpage%2fresults&q=author%3a%22Aartsen%2c%20Marijke%22&cs=detail&si=user&rctx=AWNkYGbkzE3MzGNmFs3PTVRIzVPIL0hkYOTkzIxPy2YUzIwvzsxJzSth5C6JT8nMZRQsic9NLcnIT2FkYvpyiHXPOWYg4vhzg4VRZM1kRuYLM2czMyAZxF2emZefxChalFpcmlOSk1lcwiiYnV9UUpSZlc1ZWpxaxMCal8NsW5NbmZJZnJxfllqUmVpcY2gABIaGLhZGIIYBAA==
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage%2ffullrecord&itemid=%7clibrary%2fmarc%2fvlacc%7c2480262&cs=
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/?action=search&itemid=&nodymsearch=false&cmd=find&curpage=1&page=mainpage%2fresults&q=author%3a%22Hariga%2c%20V%c3%a9ronique%22&cs=detail&si=user&rctx=AWNkYGbkzE3MzGNmFs3PTVRIzVPIL0hkYOTkzIxPy2YUzIwvzsxJzSth5C6JT8nMZRQsic9NLcnIT2FkYvpyiHXPOWYg4vhzg4VRZM1kRuYLM2czMyAZxF2emZefxChalFpcmlOSk1lcwiiYnV9UUpSZlc1ZWpxaxMCal8NsW5NbmZJZnJxfllqUmVpcY2gABIaGLhZGIIYBAA==
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Informatieve jeugdboeken 
 

Een Werkgroep, van de Bibliotheeksector van de Provincie West-Vlaanderen, samengesteld uit 
specialisten, maakt over actuele thema’s en naar aanleiding van vragen uit het publike, regelmatig een 
thematisch dossier. 
Die vind je boven de zoekresultaten in onze catalogus 
 

Infowijzer: Omgaan met dementie. 

Een oriëntatie 
Wat is dementie? Hoe krijg je dementie? Welke soorten zijn er? Wat zijn de symptomen? Wat zijn de 
behandelingsmogelijkheden? Kun je ervan genezen? Kun je dementie voorkomen? 
Getuigenissen en verhalen 
Waar vind ik getuigenissen van andere personen met dementie of van anderen die een persoon met 
dementie verzorgen? Hoe leerden ze ermee leven?  
Omgaan met een persoon met dementie 
Hoe ga ik om met mijn moeder die dementie heeft? Wat moet ik doen als mijn partner dement wordt? 
Wanneer moet ik een opname overwegen? Hoe gaan anderen met dementie om?  
Mentaal actief blijven 
Hoe hou je dementerenden mentaal actief?  
Hier vind je een aantal suggesties van materialen die je daarvoor kunt aanwenden. 
Praten met anderen  
Hoe kom je in contact met andere partners of familieden van personen met dementie?  
Op de hoogte blijven 
Hoe houd je je op de hoogte van de nieuwe ontwikkelingen rond dementie?  
Kinderen en dementie 
Hoe vertel ik mijn kind dat iemand uit zijn omgeving dementie heeft? 
Cursusaanbod 
Waar vind je een cursus, voordracht of workshop over dementie?  

 
 

Opa Toetoet raakt de kluts kwijt (Veraart, Chris) 

 mini-info (oranje) Mens-lichaam  Ziek-Gezond 
 
hij gaat de tuin in en vergeet waarom hij dat heeft gedaan. Dat overkomt iedereen 
wel eens, dus niemand heeft er erg in dat er echt iets met hem aan de hand is. In de 
loop van het boek wordt echter steeds duidelijker dat de vergeetachtigheid van Opa 
almaar verergert. Opa beseft dat zelf ook wel en probeert te verstoppen dat hij 
vergeetachtig is door alles wat hij moet onthouden op briefjes te schrijven. Dat lukt 

uiteraard niet altijd en oma en opa, die het tot dan toe echt gezellig hadden bij elkaar, beginnen ruzie te maken 
omwille van de kleine dingen die opa almaar vergeet 
 

Dementie:opa vergeet alles (Celeste Snoek, 2008) 
Educatie Boek G 415 
 
Romy gaat elke week met haar moeder naar opa Bart. Opa Bart heeft de vergeetziekte. Romy 
weet heel goed hoe ze op opa moet reageren als hij in de war is of een beetje in paniek raakt. Op 
de linkerbladzijden staat het verhaal met daaronder in een kader een aantal vragen voor 

http://infowijzer.bibliotheek.be/selections/4f83eee83b64691c5c000012/baskets/4cab7059f72d208948000b1a
http://infowijzer.bibliotheek.be/selections/4f83eee83b64691c5c000012/baskets/53aa7e71f95fcb4a8800003e
http://infowijzer.bibliotheek.be/selections/4f83eee83b64691c5c000012/baskets/4cab7059f72d208948000b2a
http://infowijzer.bibliotheek.be/selections/4f83eee83b64691c5c000012/baskets/543d24def95fcb168700000b
http://infowijzer.bibliotheek.be/selections/4f83eee83b64691c5c000012/baskets/4cab7059f72d208948000b35
http://infowijzer.bibliotheek.be/selections/4f83eee83b64691c5c000012/baskets/4cab7059f72d208948000b39
http://infowijzer.bibliotheek.be/selections/4f83eee83b64691c5c000012/baskets/4cab7059f72d208948000b22
http://infowijzer.bibliotheek.be/selections/4f83eee83b64691c5c000012/baskets/4cab7059f72d208948000b3b
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Chris-Veraart/Opa-Toetoet-raakt-de-kluts-kwijt/Boek/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|7779457&cs=resultlist&rctx=AU3GsQ3CMBAAQH8MSFYqSyAKmkxAyziWozzisf0G55OInoKBKKmomYYJgA7pigOlwSRPrPQ6n3wjGX@$D8aQ2wew5HqKyAK1uI4SWHEJ5ZA7qNT1NXvf9Nfi8axged$B2lxGFMGm$BFjrCfi3MLq3G4HDpwnBhtykULHYIYei5pzhA8=
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Celeste-Snoek/Dementie-opa-Bart-vergeet-alles/Boek/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|7448783&cs=resultlist&rctx=AWNkYGbkzE3MzGNkFkxJzU3NK8lMhTMYOTkz49OyGQUz44szc4BCjNwl8SmZuYyCJfG5qSUZ$SmMTAyXvrNcW8IMRDwXHjAximwxZxdYoLSAkUG6siy1pCRVoSixLDUnh7s8My8@iZG9KDWNUTA7v6ikKDMrm7O0OLWIgTUvhxEA
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kinderen en een foto. De foto’s van bijvoorbeeld Romy en haar moeder en van opa in zijn leunstoel halen het 
onderwerp uit de voorleessfeer en laten kinderen zien, dat ze ook in het echt met deze situaties te maken kunnen 
krijgen. 

 
De ziekte van Alzheimer (Jim McGuigan, 2005) 

Informatie Jeugd (roze) Mens  Ziek-Gezond 
 
Dit deel in de informatieve jongerenserie ‘Wat je moet weten over’ gaat over de ziekte van 
Alzheimer. Het is een zeer praktisch boek voor patiënten en hun familieleden om meer te weten te 
komen over deze aandoening. De lay-out is aantrekkelijk: per twee pagina's wordt een topic 
besproken, zoals medische informatie over de ziekte, omgaan met de ziekte, behandeling, juridisch 
kwesties etc. De tekst is direct en duidelijk. Het boek is overzichtelijk en rijkelijk geïllustreerd met 

kleurenfoto’s. De informatieve tekst wordt ondersteund met enkele praktijkvoorbeelden uit voornamelijk de 
Angelsaksische wereld. 

 

Prentenboeken 
 
Onderstaande boeken zijn maar een kleine selectie uit de boeken voor de allerkleinsten over grootouders. 
Tik in de catalogus dit trefwoord in en kies in de linker kolom de gewenste leeftijd 

 
Het grootouderfeest (Rachel Fredrix, 2005) 
Dribbels lieve oma (Eric Hill, 2008) 
Dribbels lieve opa (Eric Hill, 2005) 
Oooo (Erika Cotteleer, 2005) 
Jules en zijn grootoyders (Annemie Berebrouckx, 2012) 
Met opa en oma aan zee (Kathleen Amant, 2010) 
 
Hieronder vind je boeken over de minder leuke kanten van het ouder worden 
 

Mijn lieve opa (Marta Altès, 2012) 
Jeugd: Prentenboeken 3+ (roze) Al 
De ik-figuur (een niet bij naam genoemd klein rood beertje) vertelt in korte zinnen over zijn 
opa. Opa is al oud en soms een beetje eenzaam. Dat is hij niet meer als ze samen zijn, want 
samen hebben ze het heel leuk en beleven ze allerlei avonturen. Maar opa doet soms wel een 
beetje vreemd: hij is af en toe in de war en verdwaalt wel eens een beetje. Prentenboek over 
de bijzondere relatie tussen grootvader en kleinkind. Het boek is sterk door zijn eenvoud 
zowel in tekst als beeld. In korte zinnen komt heel subtiel het thema dementie ter sprake, 

maar vooral ook de onvoorwaardelijke liefde van een kleinkind voor zijn opa. 

 
Je bent maar twee keer jong! (Quentin Blake, 2008) 
Jeugd: Prentenboeken 3+ (roze) BL 
Quentin Blake is vooral bekend van zijn illustraties bij de verhalen van Roald Dahl. Dit 
prentenboek wordt bevolkt door oude en jonge mensen in bomen. Verder lijkt er geen 
samenhang te zijn. Dit boek is echter gemaakt voor volwassenen, meer bepaald zelfs voor 
senioren, zo benadrukt Blake, inmiddels zelf 76 jaar. 
tekeningen blijken oorspronkelijk getekend te zijn op vraag van een ziekenhuis in Londen, 
om de afdeling voor bejaarden op te fleuren. 

http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Rachel-Frederix/Het-grootouderfeest/Boek/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|2843402&cs=resultlist&rctx=AU3JsQnCQBSA4TyDxBAQA4KtuEDEoGYEwSGOS3LR593lwcupCCkdwtpJnMENtHMCWy0shL@44AfPh9BKrMEfbZjI0b5U3PwbwhBFpSFG0aBRtYPIiRItxE5Y5bZUQsd7vqL7I@jWv757MDzfOsFlMsi8WNqxlkba6Ig15ema2DHutFgRVWWOuUFyW6V0wKqCWP92uG8Ue93a$MvWYM6ST4mVXCQHI4uinWXpfJFOPw==
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Eric-Hill/Dribbels-lieve-oma/Boek/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|6888037&cs=resultlist&rctx=AU3JsQnCQBSA4TyDxBAQA4KtuEDEoGYEwSGOS3LR593lwcupCCkdwtpJnMENtHMCWy0shL@44AfPh9BKrMEfbZjI0b5U3PwbwhBFpSFG0aBRtYPIiRItxE5Y5bZUQsd7vqL7I@jWv757MDzfOsFlMsi8WNqxlkba6Ig15ema2DHutFgRVWWOuUFyW6V0wKqCWP92uG8Ue93a$MvWYM6ST4mVXCQHI4uinWXpfJFOPw==
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Eric-Hill/Dribbels-lieve-opa/Boek/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|6888041&cs=resultlist&rctx=AU3JsQnCQBSA4TyDxBAQA4KtuEDEoGYEwSGOS3LR593lwcupCCkdwtpJnMENtHMCWy0shL@44AfPh9BKrMEfbZjI0b5U3PwbwhBFpSFG0aBRtYPIiRItxE5Y5bZUQsd7vqL7I@jWv757MDzfOsFlMsi8WNqxlkba6Ig15ema2DHutFgRVWWOuUFyW6V0wKqCWP92uG8Ue93a$MvWYM6ST4mVXCQHI4uinWXpfJFOPw==
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Erika-Cotteleer/Oooo/Boek/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|7024020&cs=resultlist&rctx=AU3JsQnCQBSA4TyDxBAQA4KtuEDEoGYEwSGOS3LR593lwcupCCkdwtpJnMENtHMCWy0shL@44AfPh9BKrMEfbZjI0b5U3PwbwhBFpSFG0aBRtYPIiRItxE5Y5bZUQsd7vqL7I@jWv757MDzfOsFlMsi8WNqxlkba6Ig15ema2DHutFgRVWWOuUFyW6V0wKqCWP92uG8Ue93a$MvWYM6ST4mVXCQHI4uinWXpfJFOPw==
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Annemie-Berebrouckx/Jules-en-zijn-grootouders/Boek/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|8506294&cs=resultlist&rctx=AWNkYGbkzE3MzGNkFk8vys8vyS9NSS0qRmYzcnJmxqdlMwpmxhdn5qTmlTByl8SnZOYyCpbE56aWZOSnMDIxTPjAfekhOxAJ3PvJwSjScoCJfYaSgAeDYGKuQnZiTmIud3lmXn6SsXd$UUlRZlZ2vEd$flpKUmZSTmZ$SUZqajZ7UWoao2A2VJqztDi1iIE1L4fZvCYnM6kosahSPzexKFm@LCcxObnGyMLY1MzYAAA=
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Kathleen-Amant/Met-oma-en-opa-aan-zee/Boek/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|7591642&cs=resultlist&rctx=AWNkYGbkzE3MzGNkFk8vys8vyS9NSS0qRmYzcnJmxqdlMwpmxhdn5qTmlTByl8SnZOYyCpbE56aWZOSnMDIxTPjAfekhOxAJ3PvJwSjScoCJfYaSgAeDYGKuQnZiTmIud3lmXn6SsXd$UUlRZlZ2vEd$flpKUmZSTmZ$SUZqajZ7UWoao2A2VJqztDi1iIE1L4fZvCYnM6kosahSPzexKFm@LCcxObnGyMLY1MzYAAA=
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Jim-MacGuigan/De-ziekte-van-Alzheimer/Boek/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|2918599&cs=resultlist&rctx=AWNkYGbkzE3MzGNkFkxJzU3NK8lMhTMYOTkz49OyGQUz44szc4BCjNwl8SmZuYyCJfG5qSUZ$SmMTAwH@rBcW8IMRHz7njAximwxZxdYoHSAkUG6siy1pCRVoSixLDUnh7s8My8@iZG9KDWNUTA7v6ikKDMrm7O0OLWIgTUvhxEA
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Marta-Altes/Mijn-lieve-opa/Boek/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|8529088&cs=resultlist&rctx=AV3HQQrCMBAAwGxLhdBTQE8i9AVefU5I6YrbJBtNtyl$QXyLB$m@@IKehbkMqBp0dMSqPkQauQuEBbt0dX8FrcmePRiyEwVkgVbsQBGM2IhySQNU6vVs1nf9s3l8KtiuJ1D7e0ER7LIrGEK7EKcedrf$OLPntDAYn7JkGr2eJ8yq4QBf
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Het is écht waar, opa! (Emilie Rivard, 2013) 
We volgen Charlie, het hoofdpersonage, die de afgelopen jaren overschouwt. De opa van 
Charlie verzon altijd leuke verhalen over piraten, heksen die verstopt zitten in de schuur en 
kabouters in de kelder. Maar sinds enige tijd vertelt opa geen verhalen meer en lacht hij ook 
niet meer. Opa is ziek en reageert niet meer als Charlie komt. Hier probeert Charlie wat aan te 
doen, en uiteindelijk vindt hij een manier om opa weer te laten lachen 
 
Nog enkele prentenboeken over dementie 

Dreesen, Jaak: Oma in de zomerwei (2005) 
Langston, Laura: Oma's huizenhoge appeltaart (2004) 
Robben, Jaap: Josephina: een naam als een piano (2012) 
Van deVendel: Anna Maria Sofia en de kleine Cor (2004) 
 

Jeugdromans 

Fictie blauw (vanaf 6 jaar) 
 

 
Het is feest! (Anneke Scholtens, 2014)  
Opa waar ben je? (Arend Van dam, 2014) 
Oma, ga je mee naar school? (Arend Van dam, 2014) 
Mijn opa viert vakantie in de hemel (Wanda Vendrig, 2010) 
 

Hieronder vind je boeken over de minder leuke kanten van het ouder worden 
 

Vriens, Jacques: Tinus in de war (2002) 
Jeugd: technisch Lezen : blauw E4 VR 
Het opvallendste aan dit boekje voor beginnende lezers, dat voor het eerst verscheen in 1990, is het 
onderwerp: dementie, dat op een prachtige manier behandeld wordt.  
Anke gaat vaak op bezoek bij haar grootouders. Oma en opa hebben een merkwaardige poes, die 
Tinus-in-de-war wordt genoemd. Ze weet vaak niet wat ze wil en doet vreemde dingen. Net als Ankes 
opa, die loopt verloren en zoekt dingen die er niet zijn. Daar komt soms zelfs ruzie van met oma. Dan 
komt Anke ertussen en met haar kinderlogica doet ze oma én opa anders naar de dingen kijken. Het 

gegeven dementie is voor volwassenen vaak zwaar. Oma huilt wel eens en begrijpt opa niet meer. Maar omdat opa 
weer kinds wordt, kan Anke net wel met hem overweg. Dit wordt allemaal verteld op een ontroerende en toch 
luchtige manier. 
 

Westera, Bette: Oma’s rommelkamer (2005) 
Buurtbibliotheken - Jeugd: Boeken 6+ (blauw) WE 
Sofia (7) logeert graag bij haar oma; ze mag dan altijd in de rommelkamer slapen. Haar ouders 
vinden dat oma steeds meer vergeet en niet meer zo goed voor zichzelf kan zorgen. Sofia vindt dat 
het wel meevalt. Oma's veranderde gedrag en haar gevoelens over het ouder worden zijn voor 
jonge kinderen begrijpelijk gemaakt. Ook Sofia’s interpretaties van de situatie komen goed uit de 
verf. Door gebruik te maken van een alwetende verteller schept de auteur afstand en haalt de 
scherpe randjes het thema. De vergeetachtigheid van oma zorgt voor grappige, maar ook voor 

ontroerende momenten 
 
 
 

http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Anneke-Scholtens/Het-is-feest!/Boek/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|8936254&cs=resultlist&rctx=AWNkYGbkzE3MzGNkFk8vys8vyS9NSS0qRmYzcnJmxqdlMwpmxhdn5qTmlTByl8SnZOYyCpbE56aWZOSnMDIxrPjOfekhOxAJTfrLwSjScoCJc4aSQMYCXgbBxFyF7MScxFzu8sy8@CRj7@yikqLMrOx4j@z8tJSkzKSczPySjNTUbPai1DRGwWyoNGdpcWoRA2teDrN5TU5mUlFiUaV$bmJRsn5ZTmJyco2RhbGpmbEBAA==
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Arend-Van-Dam/Opa-waar-ben-je/Boek/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|9096158&cs=resultlist&rctx=AWNkYGbkzE3MzGNkFk8vys8vyS9NSS0qRmYzcnJmxqdlMwpmxhdn5qTmlTByl8SnZOYyCpbE56aWZOSnMDIxrPjOfekhOxAJTfrLwSjScoCJc4aSQMYCXgbBxFyF7MScxFzu8sy8@CRj7@yikqLMrOx4j@z8tJSkzKSczPySjNTUbPai1DRGwWyoNGdpcWoRA2teDrN5TU5mUlFiUaV$bmJRsn5ZTmJyco2RhbGpmbEBAA==
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Arend-Van-Dam/Oma-ga-je-mee-naar-school/Boek/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|9096161&cs=resultlist&rctx=AWNkYGbkzE3MzGNkFk8vys8vyS9NSS0qRmYzcnJmxqdlMwpmxhdn5qTmlTByl8SnZOYyCpbE56aWZOSnMDIxrPjOfekhOxAJTfrLwSjScoCJc4aSQMYCXgbBxFyF7MScxFzu8sy8@CRj7@yikqLMrOx4j@z8tJSkzKSczPySjNTUbPai1DRGwWyoNGdpcWoRA2teDrN5TU5mUlFiUaV$bmJRsn5ZTmJyco2RhbGpmbEBAA==
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Wanda-Vendrig/Mijn-opa-viert-vakantie-in-de-hemel/Boek/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|7628877&cs=resultlist&rctx=AWNkYGbkzE3MzGNkFk8vys8vyS9NSS0qRmYzcnJmxqdlMwpmxhdn5qTmlTByl8SnZOYyCpbE56aWZOSnMDIxrPjOfekhOxAJTfrLwSjScoCJc4aSQMYCXgbBxFyF7MScxFzu8sy8@CRj7@yikqLMrOx4j@z8tJSkzKSczPySjNTUbPai1DRGwWyoNGdpcWoRA2teDrN5TU5mUlFiUaV$bmJRsn5ZTmJyco2RhbGpmbEBAA==
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Emilie-Rivard/Het-is-echt-waar-opa!/Boek/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|8726844&cs=resultlist&rctx=AS3FQQrCMBAAwKylhVA8BPTkxRd47XNCSlZck2ww3ab4A1@g2Rd46ht8lx6EgQHVgE6OWDXbQtUV@w$0JnsOYMhOFJEFerGeEhixCeWSPWzU$6k@j$6nW18t7NYB1OFeUQSPxVWMsV$I8wj723iaOXBeGEzIRQpdg54nLKrlCF8=
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Jacques-Vriens/Tinus-in-de-war/Boek/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|2480883&cs=resultlist&rctx=AUXGuw3CMBQFUF9MkKxUFqTPBKxkOYoRD8fP4I$8ABPAGszABLSU7AId0ikOhIQKlljIbSGueWw2@QelyBw8NJlMi$OCvpiZAnQxwZVjnLESt1d3fcufzfOzxu5xB8QQgx0dj@Fs$0YcJwyXaV@Zc2wM7WMqiU5e1eyS6HjBFw==
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Bette-Westera/Oma's-rommelkamer/Boek/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|2877098&cs=resultlist&rctx=AU3GsQ3CMBAFUH9MkKxUkYhoMwErWY5ixOHcHTiOsgQdazANHSUtE1BCifSKB2PhOJAYu8vKHMcUOOb@wznyh4SG@ERjlIK6$IEYTfEcy1EHrMznUb2f9mdzfa2xvd8A0yqHLkqn51AvJNqjvfT7WZLoImiS5pLplNw8xWwqGfEF
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Nog enkele boekjes vanaf 6 jaar 
De Kat, Lian: Mijn vriendin, de koningin (Lian De Kat, 1995) 
De Vries, Anke: Zaagsel in je hoofd (2000) 
Landvreugd, Hermine: Sofie en de vergeetziekte (2002) 
Minne, Brigitte: Misschien herkent ze mij wel (1997) 
Sassen, Erna: Het geheim van het zeehondenjong (2005) 
Vissinga, Heleen: een hoofd vol vliegen (2006) 

Fictie geel (vanaf 9 jaar) 
 

    
Oma boef (David Walliams, 2012) 
Mijn opa de bankrover (Sjoerd Kuyper, 2011) 
De tweelingoma (Lorna Minkman, 2009) 
Racen met Roodkapje (Margriet Breet, 2009) 
 

Hieronder vind je boeken over de minder leuke kanten van het ouder worden 
 

Een opa met gaatjes (Wally De Doncker, 1996) 
Magazijn Jeugd JM 3502 
 
Hanne gaat vaak op bezoek bij haar dementerende opa, die in het bejaardenhuis zit. Eerst begrijpt 
Hanne het niet zo goed waarom haar opa soms zo vreemd doet, maar later aanvaardt ze haar nieuwe 
opa zoals hij is. Hanne vergelijkt haar opa met haar doorprikte pop. Ook opa heeft 'n soort gaatjes. Hij 
vloeit uit zichzelf weg, zoals het water uit de gaatjes van haar pop vloeit. Het probleem van dementie 
is op een begrijpelijke en warme wijze weergegeven voor kinderen vanaf ca. 8 jaar. 

 
De ogen van Sitting Bull (Mireille Geus, 2011) 
Jeugd : Boeken 9+ (Geel) : GE 
Droomclub voor dementerenden Kinderen en oude mensen, het is geen evidente combinatie in de 
jeugdliteratuur. Al te vaak lijkt de geportretteerde relatie een mager excuus voor een moralistisch 
verhaal, waarin de aanvankelijke onverschilligheid of zelfs antipathie tussen de hoofdpersonages op 
onrealistische wijze wordt omgebogen in grote liefde. 
 
 
Het huis van tante Jet (Kris Wambacq, 1998) 
Magazijn Jeugd JM 3386 
Buurtbibliotheken Jeugd: Boeken 9+(geel) WA 
Luchtig verhaal over problematiek rond een alleenwonende bejaarde en haar familie. Verschillende 
gebeurtenissen volgen elkaar in sneltreinvaart op. Tante breekt haar been en kan niet alleen in het 
grote huis blijven. Ze komt voorlopig bij Jadan en zijn ouders wonen. Vader is tegen tantes komst en 
verdwijnt naar het tuinhuisje. 
 

Nog enkele boeken over dementie  9+ers 
Cremers, Petra: Enkeltje Afrika (2003)  Magazijn Jeugd 2440 
Descamps, Luc: Gatenkaas (2009) 
Didelez, Guy: Zwanenzang (2005) 
Kuyper, Sjoerd: Mijn opa de bankrover (2011) 
Lanzing, Sandra: Tijgerhout (2007) 
Sluyzer, Bett: Opa is weg (1998) 
Takens, Ann: Betoverd (2004) 
Vanhoeck, Roger: Honden niet toegelaten (2005) 

http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/David-Walliams/Oma-boef/Boek/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|8830169&cs=resultlist&rctx=AWNkYGbkzE3MzGNkFk8vys8vyS9NSS0qRmYzcnJmxqdlMwpmxhdn5qTmlTByl8SnZOYyCpbE56aWZOSnMDIx3HvBc2ITBxCJXFnNySjScoCJe4aSwAKlBsYFvAyCibkK2Yk5ibnc5Zl5$UnG3vlFJUWZWdnxHvn5aSlJmUk5mfklGamp2exFqWmMgtlQac7S4tQiBta8HGbzmpzMpKLEokr93MSiZP2ynMTk5BojC2NTM2MDAA==
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Sjoerd-Kuyper/Mijn-opa-de-bankrover/Boek/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|8012944&cs=resultlist&rctx=AWNkYGbkzE3MzGNkFk8vys8vyS9NSS0qRmYzcnJmxqdlMwpmxhdn5qTmlTByl8SnZOYyCpbE56aWZOSnMDIx3HvBc2ITBxCJXFnNySjScoCJe4aSwAKlBsYFvAyCibkK2Yk5ibnc5Zl5$UnG3vlFJUWZWdnxHvn5aSlJmUk5mfklGamp2exFqWmMgtlQac7S4tQiBta8HGbzmpzMpKLEokr93MSiZP2ynMTk5BojC2NTM2MDAA==
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Lorna-Minkman/De-tweelingoma/Boek/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|7294720&cs=resultlist&rctx=AWNkYGbkzE3MzGNkFk8vys8vyS9NSS0qRmYzcnJmxqdlMwpmxhdn5qTmlTByl8SnZOYyCpbE56aWZOSnMDIx7HvFc2ITBxBJrFjDySjScoCJd4aSwAKlBsYO7gUCDIKJuQrZiTmJudzlmXn5Scbe$UUlRZlZ2fEe$flpKUmZSTmZ$SUZqanZ7EWpaYyC2VBpztLi1CIG1rwcZvOanMykosSiSv3cxKJk@bKcxOTkGiMLY1MzYwMA
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Margriet-Breet/Racen-met-Roodkapje/Boek/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|7408527&cs=resultlist&rctx=AWNkYGbkzE3MzGNkFk8vys8vyS9NSS0qRmYzcnJmxqdlMwpmxhdn5qTmlTByl8SnZOYyCpbE56aWZOSnMDIx7HvFc2ITBxBJrFjDySjScoCJd4aSwAKlBsYO7gUCDIKJuQrZiTmJudzlmXn5Scbe$UUlRZlZ2fEe$flpKUmZSTmZ$SUZqanZ7EWpaYyC2VBpztLi1CIG1rwcZvOanMykosSiSv3cxKJk@bKcxOTkGiMLY1MzYwMA
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Wally-De-Doncker/Een-opa-met-gaatjes/Boek/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|1682159&cs=resultlist&rctx=AU3GMQ6CMBQA0H4JJA0TicbBhRO4epymhK9$2v5i$4F4DWdHXZw9kSfR0eQND1QBOlhiVWzjaNuTtTJg@j9oTebooCGTySML1GJ6CtCICSjn2MNKPZ76c6t$qvurhPX7AGp3nVEE22Rn9L5eiGMHm0u3n9hxXBgaF5MkGpyeMiZVsocv
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Mireille-Geus/De-ogen-van-Sitting-Bull/Boek/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|8139280&cs=resultlist&rctx=AVXHMQrCMBQA0HxLC6FTQKcuPYGrxwkt@eo3yQ8mPy1dvYa3EPEUnsdZV$EtD1QFOgzEquoCJSTvsT9hyf8DrckeHRiymTyyQCt2ogBGbEA5xwk26vPQ73vz09xeNWyfB1DdOqMI9mmY0ft2IY4j7K7jvrDjuDAYF5MkujhdMiZVs4cv
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Fictie groen (vanaf 12 jaar) 
 

    
 
Time out (Dolf Verroen, 2010) 
Vederland (Jan De Leeuw, 2004) 
Wimperwensen, klaverttjesvier (Kaat Vrancken, 2002) 
Emma’s Noorderlihct (Diet Verschoor, 2000) 
 

Hieronder vind je boeken over de minder leuke kanten van het ouder worden 
 

De geheimzinnige sleutel ( Sarah Moore Fitzgerald, 2013) 
Jeugd : Boeken 12+ (Groen) : FI 
 
Cosmo woont bij zijn grootouders. Vooral met zijn opa heeft hij een sterke band. Maar het 
geheugen van de oude man verdwijnt langzaam in de nevel die dementie heet. Cosmo doet er alles 
aan om zijn opa te helpen. Hij plakt briefjes op de koelkast, zegt honderden keren zijn naam en laat 
zijn grootvader sudoku’s oplossen om zijn geheugen te trainen. Maar de sociale dienst zit hem op de 
hielen. Zij willen testen of Cosmos opa niet beter opgenomen wordt in een instelling. Dat wil de 

jongen vermijden. 
 

Wendy’s moeder (Marcel Vaarmeijer, 2012) 
Jeugd : Boeken 12+ (Groen) : VA 
 
Geschreven vanuit Kim (13, ik-figuur), een van vijf hartsvriendinnen, vertelt dit boek het verhaal van 
de moeder van een van hen, Wendy, die op 38-jarige leeftijd de symptomen van de ziekte van Pick 
gaat vertonen. Dit is een progressieve vorm van dementie, die leidt tot veranderingen in 
persoonlijkheid en gedrag, en tot taal- en geheugenproblemen. Omdat Wendy en haar vader Wim 
moeder Vera zo lang mogelijk thuis willen verzorgen, besluiten de vriendinnen om Vera in hun 

vriendinnengroep op te nemen. Na een wegloopavontuur wordt ze definitief opgenomen in een verpleegtehuis en 
overlijdt daar na een jaar of drie. De vriendinnen zijn uit elkaar gegroeid, maar ontmoeten elkaar weer bij de 
begrafenis. 
 
Nog enkele boeken voor 12+ers 
Tijsingher, Ellen: De rode vlieger (2001) 

Williams, Carol Lynch: Mijn zomer (2000) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Dolf-Verroen/Time-out/Boek/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|7685861&cs=resultlist&rctx=AWNkYGbkzE3MzGNkFk8vys8vyS9NSS0qRmYzcnJmxqdlMwpmxhdn5qTmlTByl8SnZOYyCpbE56aWZOSnMDIxzHjHc2ITBxCJ9a3jZBRpOcDEPUNJYIHSBMYFvAyCibkK2Yk5ibnc5Zl5$UnG3vlFJUWZWdnxHvn5aSlJmUk5mfklGamp2exFqWmMgtlQac7S4tQiBta8HGbzmpzMpKLEokr93MSiZP2ynMTk5BojC2NTM2MDAA==
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Jan-De-Leeuw/Vederland/Boek/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|2739024&cs=resultlist&rctx=AWNkYGbkzE3MzGNkFk8vys8vyS9NSS0qRmYzcnJmxqdlMwpmxhdn5qTmlTByl8SnZOYyCpbE56aWZOSnMDIxfHnPc2ITBxBJfFvHySjScoCJe4aSwAKlCYwd3AyCibkK2Yk5ibnc5Zl5$UnG3vlFJUWZWdnxHvn5aSlJmUk5mfklGamp2exFqWmMgtlQac7S4tQiBta8HGbzmpzMpKLEokr93MSiZP2ynMTk5BojC2NTM2MDAA==
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Kaat-Vrancken/Wimperwensen-klavertjesvier/Boek/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|2421468&cs=resultlist&rctx=AWNkYGbkzE3MzGNkFk8vys8vyS9NSS0qRmYzcnJmxqdlMwpmxhdn5qTmlTByl8SnZOYyCpbE56aWZOSnMDIxfHnPc2ITBxBJfFvHySjScoCJe4aSwAKlCYwd3AyCibkK2Yk5ibnc5Zl5$UnG3vlFJUWZWdnxHvn5aSlJmUk5mfklGamp2exFqWmMgtlQac7S4tQiBta8HGbzmpzMpKLEokr93MSiZP2ynMTk5BojC2NTM2MDAA==
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Diet-Verschoor/Emma's-Noorderlicht/Boek/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|2161206&cs=resultlist&rctx=AWNkYGbkzE3MzGNkFk8vys8vyS9NSS0qRmYzcnJmxqdlMwpmxhdn5qTmlTByl8SnZOYyCpbE56aWZOSnMDIxfHnPc2ITBxBJfFvHySjScoCJe4aSwAKlCYwd3AyCibkK2Yk5ibnc5Zl5$UnG3vlFJUWZWdnxHvn5aSlJmUk5mfklGamp2exFqWmMgtlQac7S4tQiBta8HGbzmpzMpKLEokr93MSiZP2ynMTk5BojC2NTM2MDAA==
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Sarah-Moore-Fitzgerald/De-geheimzinnige-sleutel/Boek/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|8841508&cs=resultlist&rctx=AW3IQQrCMBAAwKylhdhTQE9eehe8$pzQ0rVdk2xoum3Rj@gRz77EB@gIQX2AMKcBlYEONbHK9h32SOFKzNRhNXqcBP3@Ba3JnhwYsiN5ZIFSbEsBjNiA0scWVup1W7$fxU@x$OSwuR9B7S4zimCV6hm9Lxfi2MB2aA4TO44Lg3ExSaKz09OISeXs4Qs=
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Marcel-Vaarmeijer/Wendy's-moeder/Boek/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|8253352&cs=resultlist&rctx=AV3HMQrCMBQA0HyLgdipoJMI3dxcPU5oyRe@SX4w$W3p5gncvYeH8BSewSPoLLzlgarAxI5YVbsJ2c370saEDvNfwRiyJw8N2UIBWaAW6yhCIzainJODhXo9Vve3@tGfm4b18whqO48ogm3uRgyhnohTD5trfxjYc5oYGp$yZLp4MxTMaskBvg==
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Fictie rood (vanaf 14 jaar) 
 

   
Zie je graag (Brigitte Van Aken, 2010) 
Adempauze (Julia Green, 2011) 
Ga niet naar Canada (Evelien De Vlieger, 2014) 
 
Hieronder vind je boeken over de minder leuke kanten van het ouder worden 
 

Verdwaald in mist (Katrien Seynave, (2001) 
JM 544 
Een 16-jarig meisje is niet voor haar examen geslaagd. Om verzekerd te zijn van een gunstig resultaat 
bij haar herexamen moet zij tijdens de vakantie studeren en mag zij niet mee op reis met de familie. 
Haar grootvader moet een oogje in het zeil houden bij haar studiepogingen. Alras blijkt echter dat 
opa afwijkend gedrag vertoont. Hij vergeet veel zaken en reageert dan ongecontroleerd en primair. 
Zijn geestelijke conditie weerhoudt hem er niet van om onverwacht met zijn kleinkind een reis naar 
het zuiden te aanvaarden. Op de terugweg wordt zijn psychische en geestelijke gesteldheid hem 

fataal. De auteur benadert het onderwerp (beginnende dementie) betrokken, maar er is, ondanks het kleine leed, 
plaats voor de nodige relativering. 

Jeugdfilms 
 

Mijn opa de bankrover (Ineke Houtman, 2012) 
Het verhaal is een bewerking van het boek 'Mooi leven' van Sjoerd Kuypers die ook het scenario 
schreef. De dertienjarige Grace is het enige donkere meisje in een verder blonde familie. Ze is 
nieuwsgierig naar haar Surinaamse vader maar niemand wil daar iets over vertellen. Samen met het 
haar dementerende opa besluit ze om naar hem op zoek te gaan in Suriname. Als blijkt dat de 
familie het spaargeld van opa heeft geblokkeerd, zit er niets anders op dan een bank beroven. 
 
Madelief (Ineke Houtman, 2004) 

Wanneer haar oma sterft probeert Madelief, al pratend met opa en andere grote mensen, te weten 
te komen hoe haar oma heeft geleefd en waarom zij al haar idealen opzij zette om een poetsende 
huisvrouw te worden 
 
 
 
  

http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Brigitte-Van-Aken/Zie-je-graag-)/Boek/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|7743231&cs=resultlist&rctx=AWNkYGbkzE3MzGNkFk8vys8vyS9NSS0qRmYzcnJmxqdlMwpmxhdn5qTmlTByl8SnZOYyCpbE56aWZOSnMDIxLPrCc2ITBxCJTdrIySjScoCJe4aSwAKlGYwLeBkEE3MVshNzEnO5yzPz8pOMvfOLSooys7LjPfLz01KSMpNyMvNLMlJTs9mLUtMYBbOh0pylxalFDKx5OczmNTmZSUWJRZX6uYlFyfplOYnJyTVGFsamZsYGAA==
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Julia-Green/Adempauze/Boek/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|7779476&cs=resultlist&rctx=AWNkYGbkzE3MzGNkFk8vys8vyS9NSS0qRmYzcnJmxqdlMwpmxhdn5qTmlTByl8SnZOYyCpbE56aWZOSnMDIxLPrCc2ITBxCJTdrIySjScoCJe4aSwAKlGYwLeBkEE3MVshNzEnO5yzPz8pOMvfOLSooys7LjPfLz01KSMpNyMvNLMlJTs9mLUtMYBbOh0pylxalFDKx5OczmNTmZSUWJRZX6uYlFyfplOYnJyTVGFsamZsYGAA==
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Evelien-De-Vlieger/Ga-niet-naar-Canada-en-andere-misverstanden/Boek/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|8970353&cs=resultlist&rctx=AWNkYGbkzE3MzGNkFk8vys8vyS9NSS0qRmYzcnJmxqdlMwpmxhdn5qTmlTByl8SnZOYyCpbE56aWZOSnMDIxLPrCc2ITBxCJTdrIySjScoCJe4aSwAKlGYwLeBkEE3MVshNzEnO5yzPz8pOMvfOLSooys7LjPfLz01KSMpNyMvNLMlJTs9mLUtMYBbOh0pylxalFDKx5OczmNTmZSUWJRZX6uYlFyfplOYnJyTVGFsamZsYGAA==
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Ineke-Houtman/Madelief-krassen-in-het-tafelblad/Dvd/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|2985098&cs=resultlist&rctx=AU3GOwoCMRAA0IyLi3ELCQgWNlZeweOElUx0zA9mJyt2HsGL2HkoEc8gWgqveKAa0KmnDM3qwKVIqQ55$D9oTdYHMGQHipgFOrGOEhixCeVYHEzU$z7@vNqf2fPWwvKxa65btb6MKIIb7keMsTtTLntY$BojowcTCgvTKeg6IKtpjvAF
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Voor volwassenen 

Informatieve boeken voor volwassenen 
 

Bij Ouder Worden kun je natuurlijk alle kanten op; we hebben boeken met de trefwoorden ouderdom, bejaarden, 
dementie, Alzheimer, grootouders, pensioen, gerontologie, enz… 

Hieronder vinden jullie enkele boeken die misschien inspiratie kunnen brengen. 
 
Over de leukere dingen van het ouder worden jammer genoeg geen boeken geschreven, daarvoor kun je terecht op 
het Internet. Zoek maar eens naar gratis trein, 55+pas, reizen voor ouderen, Okra 

 

Uw pensioen onder vuur (Mark Scholliers en Jef Van Vuchelen,, 2014) 

393.84 
 
De heren economen trekken in dit tamelijk omvangrijke werk snoeihard aan de alarmbel. Jarenlang 
verzaakten de Belgische politici om zich afdoende voor te bereiden op de vergrijzingsgolf. De 
gevolgen van dit wanbeleid zijn ernstiger dan vaak wordt voorondersteld. Vuchelen en Scholliers 

betogen dat door het chronische uitstelgedrag, zeer ingrijpende c.q. pijnlijke maatregelen, vroeg of laat onafwendbaar 
zijn geworden. De welvaartsvastheid van de pensioenen komt volgens de auteurs danig op de helling te staan. 
 

De rekening moet kloppen: welke toekomst voor ons pensioen? (Ivan van de Cloot, 2014) 
396.84 
 
De komende decennia zullen steeds minder werkende mensen steeds meer niet-meer-werkende 
mensen moeten onderhouden. Als we niets doen, is dit niet houdbaar. Ivan Van de Cloot 
hoofdeconoom van de onafhankelijke denktank Itinera, roept in dit boek België op om het probleem 
kordaat aan te pakken. Het is nog niet te laat, maar het is wel heel dringend. Wat hij zegt is: de 
rekening moet kloppen. Als we de toekomst van ons pensioen willen verzekeren gaan we ten eerste 

de loopbaanduur moeten verlengen, tot voorbij de 65, en gaan we ten tweede de werkgelegenheid, ook bij de 
zestigplussers, moeten optrekken. Politici moeten de kiezer recht in de ogen kijken en duidelijk maken dat alleen een 
grondige hervorming de pensioenen betaalbaar zal houden. Er is niks socialer dan dat. 
 

Homage; wijzer ouder worden (Bo Coolsaet, 2007) 
615.8 
 
Onze toekomst ziet er rooskleurig uit: de gemiddelde levensverwachting van de Belg bedraagt nu 
tachtig jaar. Een betere hygiëne en de ontwikkeling van de medische wetenschap hebben ervoor 
gezorgd dat we denken eeuwig jong te zullen blijven, maar is dat wel realistisch? Hoe worden we 
niet alleen ouder, maar ook wijzer? 
Bo Coolsaet legde deze vragen voor aan 70 experts, die dagelijks met deze steeds groter wordende 

groep van oudere mensen bezig zijn. In dit boek proberen ze een antwoord te geven op de vele vragen waar ouderen, 
kinderen van ouder wordenden en zorgverleners mee zitten. Zullen we steeds een beroep kunnen doen op de 
gezondheidszorg? Is ons pensioen wel verzekerd? Hoe springen we om met onze spaarcenten? Welke verzekeringen 
moeten we afsluiten? Hoe kunnen we voorkomen dat we het normale verouderingsproces onnodig versnellen? Wat 
met onze fysieke klachten over maag, darmen, prostaat, het gehoor, de ogen, hart en bloedvaten? Hoe blijven we zo 
gezond mogelijk? Hoe zien onze huizen er in de toekomst best uit? Hoe is het gesteld met de veiligheid van ouderen? 
Welke medicijnen zijn geschikt en welke niet? Zijn intimiteit en seksualiteit nog belangrijk? Hoe verzorgen we best de 
huid en zoveel mee. 
 
 
 
 
 
 

http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Mark-Scholliers/Uw-pensioen-onder-vuur-vecht-terug!/Boek/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|9028574&cs=resultlist&rctx=AWNkYGbkzE3MzGNkFixIzSvOzE@NgzMYOTkz49OyGQUz44szc1LzShi5S$JTMnMZBUvic1NLMvJTGJkYDuzleTKDA4gE1lxgZxTZYs45Q2mB0gLeDaIM0pVlqSUlqQpFiWWpOTnc5Zl5$UmM7EWpaYyC2flFJUWZWdmcpcWpRQyseTmMAA==
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Ivan-Van-de-Cloot/De-rekening-moet-kloppen-welke-toekomst-voor/Boek/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|9100348&cs=resultlist&rctx=AWNkYGbkzE3MzGNkFixIzSvOzE@NgzMYOTkz49OyGQUz44szc1LzShi5S$JTMnMZBUvic1NLMvJTGJkYDuzleTKDA4gE1lxgZxTZYs45Q2mB0gLeDaIM0pVlqSUlqQpFiWWpOTnc5Zl5$UmM7EWpaYyC2flFJUWZWdmcpcWpRQyseTmMAA==
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Bo-Coolsaet/Homage-wijzer-ouder-worden/Boek/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|3093642&cs=resultlist&rctx=ASXESwrCMBAA0IzFT4ibgK7ceAK3Hie0ZMQxyYSmkxav4Flc9iTewK2nUBAeD1QDOrXEqjG5eiz@QWtylwCW3EARWcCI85TAikso1$xhoZ7v7WPe@KxenzXs5jOow31EETyWdsQYzUScO9j33aly4Dwx2JCLFLoFXQcsaskRvg==
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Ondeugend ouder worden: langer en gelukkiger zullen we leven (Zaki, 2014) 
615.8 
 
De 'derde leeftijd' heeft juist vele aangename kanten, maar daar hoort men veel te weinig over. De 
auteur, de in 1945 in Gent geboren Vlaamse radio- en televisiemaker en deejay Jackie Dewaele, 
bekend onder de naam Zaki, vindt 'vergrijzen behoorlijk fantastisch'. 'Had ik het geweten, ik was 
eerder oud geworden'. Zijn boek biedt serieuze levensinzichten op een vaak wat humoristisch wijze 
gepresenteerd en geen adviezen over rollators. Zes leeftijdsgenoten die zijn kijk min of meer delen, 

interviewde hij: Vic Anciaux, Etienne Vermeersch, Gilda De Bal, Hugo Camps en zijn intussen overleden vrienden Piet 
Van Eeckhaut en Jan Hoet. In de thematische hoofdstukken komen hun uitspraken aan bod, naast wetenschappelijke 
vaststellingen, relevante teksten, gedichten en songs. Ze schreven of zongen over ouder worden. Ouderen worden 
ook milder in menselijke relaties en kritischer over instituten. Smakelijk leesvoer dat een onderbouwd ànder beeld 
neerzet van ouderdom dan het bekende negatieve. Zinnig boekwerk met 'tegengas' en positieve inspiratie. 
 

Het oerdieet: dé manier om oergezond oud te worden (Remko Kuipers, 2014) 
628.4 
 
De schrijver maakt duidelijk waarom het oerdieet (gebaseerd op de voeding uit het paleolithicum) 
gezond is voor ons lichaam. Het boek is in drie delen verdeeld. Deel een omvat de wetenschappelijke 
achtergronden, gezien vanuit de evolutie en de invloeden van landbouw-, industriële- en 
fastfoodrevolutie. Deel twee omvat een uitgebreide uitleg over samenstelling en werking van de 
macro- en micronutriënten, hoe BMI en vetpercentage te meten, een hoofdstuk over welke 

voedingsmiddelen geschikt zijn en adviezen voor de leefstijl die bij deze voeding past. Het derde deel omvat 
eenvoudige recepten ingedeeld in grote en kleine gerechten. 
 

De kunst van het ouder worden: de grote filosofen over ouderdom (Jan Baars, 2010) 
151 
Het is een boutade te stellen dat mensen uit verschillende tijdsperiodes het ouder worden op een 
andere wijze beleven. De omwentelingen gerealiseerd door geneeskunde, verpleegkundige zorg en 
vooral hygiënische aandacht hebben de laatste eeuw geleid tot een sterke stijging van de 
levensverwachting van veel meer mensen. De tekstbezorgers van de bloemlezing nodigen uit eerder 
te reflecteren en te mijmeren over de betekenis en de waarde van het ouder worden, dan wel te 
begrijpen en te analyseren wat de problemen en uitdagingen zijn. 

 
Ouder worden voor beginners (Lewis Richmond, 2012) 
416.8 
Met respect voor iedereen die er anders over denkt, wordt hier de ideeënwereld van de diverse 
boeddhistische tradities weergegeven over het ouder worden en het levenseinde. Er zijn drie 
afdelingen: Ouder en wijzer worden; Beschouwingen over het ouder worden; en Een dagje uit. De 
Amerikaanse boeddhistische leraar, leerling van Shunryu Suzuki, schrijft heel zorgvuldig over de vier 
stadia van het ouder worden, verrassing, aanvaarding, aanpassing en waardering. Zijn betoog wordt 
geïllustreerd door eigen ervaringen, ervaringen van mensen in zijn omgeving en ondersteund door 

wetenschappers. Ieder hoofdstuk sluit af met een beschouwing(en) en oefeningen. 
 

Gelatenheid: wat we winnen wanner we ouder worden (Wilhelm Schmid, 2015) 
In bestelling 
Werkt mijn geheugen nog optimaal? Hoeveel jaren heb ik nog? Zal ik niet toch een nieuwe heup 
nemen? Het zijn vragen die naar men ouder wordt steeds meer de gedachten gaan bepalen. 
Levenskunstfilosoof en bestsellerauteur Wilhelm Schmid stelt daar gelatenheid tegenover, een 
houding waardoor het ouder worden draaglijker wordt. In een tijd waarin sterk de nadruk ligt op wat 
je allemaal nog kan en zou moeten kunnen hekelt de auteur deze ideologie van… lees meer de 
eeuwige jeugd: men moet niet altijd maar alles willen beïnvloeden en eerder sommige dingen op hun 

beloop laten. Het is het laten, dat voor gelatenheid zorgt, waarzonder een levenskunst niet denkbaar is: openlaten, 
toelaten, laten gebeuren, laten groeien, dingen aan anderen overlaten. In een machtig pleidooi behandelt Schmid alle 
aspecten van het ouder worden: de rol van vriendschap en liefde, de omgang met lust en verlangen, het belang van 
gewoonten en het zicht op de dood. Overtuigend en wijs laat hij zien dat gelatenheid kracht ademt, niet alleen als 
men ouder wordt maar eigenlijk in elke levensfase. 

http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/?q=yvette+ravell&x=0&y=0
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Zaki/Ondeugend-ouder-worden-langer-en-gelukkiger/Boek/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|9151728&cs=resultlist&rctx=AWNkYGbkzE3MzGNklswvTUktUijPL0pJzUPhMHJyZsanZTMKZsYXZ$ak5pUwcpfEp2TmMgqWxOemlmTkpzAyMTz5xPTvJyMQcW06yMgosiuHfYLCAt4ZCgwoRnGXZ$blJzGyF6WmMQpm5xeVFGVmZXOWFqcWMbDm5TACAA==
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Wilhelm-Schmid/Gelatenheid-wat-we-winnen-wanneer-we-ouder/Boek/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|9324945&cs=resultlist&rctx=AWNkYGbkzE3MzGNk5s4vTUktgpCMnJyZ8WnZjIKZ8cWZOal5JYzcJfEpmbmMgiXxuaklGfkpjEwMa77wdG3hACKeez@ZGUW2mLMvUFrAO0GRQbqyLLWkJFWhKLEsNSeHuzwzLz$Jkb0oNY1RMDu@qKQoMyubs7Q4tYiBNS$HEQA=
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Hieronder nog een aantal informatieve werken  over dementie en ouderdomskwalen 
 
Abrahams, Johan Respectvol omgaan met personen met dementie   324 
Stroobants, Eric Architectonica: een huis voor mensen met dementie  324 
Rotthier, Kristiaan Voorlopig bewind: (…)     397.19 
Neuvel, Koos Alzheimer: biografie van een ziekte    606.15 
Janssens, Annemie Dementie op jonge leeftijd    605.93 
Irik, Paula Als het maar echt is: (…)      605.93 
Borms, Magda Alzheimer: een ongevraagde, ongewenste, verwenste bezoeker 605.93 
Santen, Fannie Van Dag mama: Alzheimer als afscheid    605.93 
Lange, Brigitte De Breinbewust leven: (…)     605.93 
Carpentier, Nathalie Verdwaald in het geheugenpaleis: (…)   605.93 
Buijssen, Huub De magische wereld van Alzheimer; 25 tips (…)   605.93 
Janssens, Annemie Wegwijs in dementie op jonge leeftijd: (…)   605.93 
Vandenhoeck, Anne Verborgen diepte: (…)     605.93 
Buijssen, Huub De heldere eenvoud van dementie: (…)    605.93 
Rosseels, Carla Dement en toch dichtbij      605.93 
Asman, Marianne Ik raak alles kwijt: de prijs van ouderdom   605.93 
Eliëns, Luuk Eten om niet te vergeten: (…)     629.5 
Miesen, Bère Dement: zo gek nog niet, (…)     MA 820 
 

Informatieve dvd 
 

Verdwaald in het geheugenpaleis (Klara Van es, 2011)   dvd 606.5 
Belgisch-Nederlandse documentaire van radiomaakster en kunsthistorica Klara van Es over drie 
bejaarde bewoonsters van een woongroep voor mensen in de beginnende fase van dementie 
in Vlaanderen. Een jaar lang volgde Van Es de vrouwen in hun dagelijkse bezigheden zoals de 
maaltijden, geheugentoetsen en samen zingen. Ook praat ze met hen over bv. foto's van 
familieleden en vrienden. Ze praat echter alleen met de bewoners en niet met familie of 
begeleiders. De dames ervaren constant de dreiging van de volgende stap: opname op een 
gesloten afdeling. 
 
 

Romans voor volwassenen 
 
Inleiding 
Veel boeken onder het Trefwoord Ouder Worden in onze catalogus zijn retrospectieve bespiegelingen van deed 
auteur op zijn/haar leven met jeugdherinneringen liefdes enz. 
Hieronder vind je alleen romans over de voordelen en de nadelen van het ouder worden. 
 

De belofte (Nadine Ahr, 2014) 
Het verhaal vangt aan in de hete zomer van 1945. De relatie tussen Ria en Edwin verloopt door de 
moeilijke omstandigheden tijdens en na de Tweede Wereldoorlog bijzonder stroef, en hun relatie 
loopt finaal op de klippen. Als ze elkaar enkele decennia later weer tegen het lijf lopen, [lees meer] 
laait de liefde echter weer hoog op en besluiten ze om elkaar nooit meer te verlaten. Hun herwonnen 
geluk begint echter barsten te vertonen als bij Ria de eerste tekenen van dementie opduiken, met 
geheugenverlies, schrikaanjagende hallucinaties en waanbeelden. Het is een onwezenlijke situatie 
voor haar partner. Hij wordt geconfronteerd met een geliefde die hem niet meer herkent en begint te 

schreeuwen als ze hem ziet. Haar greep op de werkelijkheid raakt ze langzamerhand helemaal kwijt. 
 
 
 
 
 
 

http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/?q=ouder+worden&x=0&y=0
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Nadine-Ahr/De-belofte-een-waargebeurd-verhaal-over/Boek/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|8969539&cs=resultlist&rctx=AWNkYGbkzE3MzGNkFkxJzU3NK8lMhTMYOTkz49OyGQUz44szc4BCjNwl8SmZuYyCJfG5qSUZ$SmMTAzfTrDP$8cCRHy@9rMwiuzKYZ$g0KG4gJdBMr80JbVIoTy@KCU1j7s8My8@iZG9KDWNUTA7v6ikKDMrm7O0OLWIgTUvhxEA
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Als een vrouw ouder wordt (J.M. Coetzee, 2008) 
Een speciaal voor de boekenweek 2008 samengestelde bundel met een oud en een ‘nieuw’ verhaal van 
de bekende Zuid-Afrikaanse auteur (1940, Nobelprijs 2003), waarin opnieuw Elizabeth Costello een rol 
speelt. Zij deed dit eerder al in de roman ‘Langzame man’ en in ‘Elizabeth Costello’. 
 
 
 
 
Pensionado’s (Liza van sambeek, 2013) 
Dat je ‘pensioneren kunt leren’ is nu niet direct de ervaring die Vera opdoet als man Rob na zijn 
afscheid als internist niet weet om te gaan met de nieuwe situatie, waardoor de barsten in hun 
huwelijk des te zichtbaarder worden. Tijdens de jaarlijkse vriendenontmoeting in hun Spaanse tweede 
huis lijken Boudewijn, een gescheiden levensgenieter, en Wouter, weduwnaar (samen met zijn veel 
jongere vriendin) hun zaakjes beter voor elkaar te hebben. Maar schijn bedriegt soms. Liza Sambeek, 
coauteur van o.a. het succesvolle (en verfilmde) 'Zadelpijn' heeft met deze vlot geschreven roman over 
liefde, seks en vooral (lichamelijke) ouderdomsperikelen een voor velen herkenbaar verhaal neergezet. 

 
Ik neem toch een hond (Marjan Berk, 2011) 
Er kan toch zo veel gevaarlijks gebeuren wanneer je oud en kwetsbaar bent! Een eenvoudige oplossing, 
een hond nemen, blijkt niet zo evident. Lena is tachtig en nog wel actief, maar een energieke pup 
combineren met een goedgevulde agenda vol lezingen? Dat zit er niet in. Een thriller is dit uiteraard 
niet. Het boek verkent de leefwereld van een bejaarde dame en doet dat met de nodige humor en 
nuance. 
 
 

Hersenschimmen (J; Bernlef, 1984) 
Hoofdpersoon is de Nederlander Maarten Klein, 71 jaar, die met zijn vrouw Vera in de 
Verenigde Staten woont. Zijn geheugen begint hem in de steek te laten en steeds meer 
herinneringen ontglippen hem. Maarten vertelt het onomkeerbare proces van dementering 
en totale vereenzaming zelf. Dat resulteert in een ontroerend, bij momenten 
confronterend verhaal. Dat Bernlef een adequate vorm heeft gevonden om dit proces van 
binnenuit te beschrijven is een indrukwekkend bewijs van zijn metierbeheersing. 
 

Gestameld liedboek (Erwin Mortier, 2011) 
Erwin Mortier (1965), onder meer auteur van het bejubelde 'Godenslaap', beschrijft in 'Gestameld 
liedboek' het dementeringsproces van zijn moeder. Daarbij spelen het verleden van hun gezin, de rol 
van de herinnering en de verwerking van het verdriet een grote rol. Mortier overtreft zichzelf in dit 
boek met zijn messcherpe formuleringen: vaak poëtisch, dikwijls schrijnend, niet zelden met humor. 
Waar zijn collega Tom Lanoye voor het lijden van zijn moeder in 'Sprakeloos'* ruim 350 pagina's nodig 
heeft, weet Mortier in 190 pagina's een wereld op te roepen die universeler is dan die van Lanoye. Dat 
komt ook doordat Mortier niet, zoals Lanoye wel, steeds tussen de lezer en de moeder gaat staan. Het 

draait hier niet om Mortier, het gaat over aftakeling, ziekte, afscheid, herinnering en liefde. Mortier weet elke zin in 
dit boek daarbij de glans te geven die het ware meesterschap kenmerkt. 
 

 Moeder, wanneer ga je nu eens dood (Martina Rosenberg, 2014) 
Aanvankelijk woonde Martina Rosenberg met haar gezin in het buitenland, maar dan besliste de 
auteur om de woonst boven die van haar ouders te betrekken. Dat bood aanvankelijk voordelen 
(babysittende grootouders), maar mondjesmaat werden de rollen omgekeerd en nam de dochter de 
zorg voor haar ouder op zich. Als niet één, maar beide ouders zorgbehoevend worden, krijgen de 
vrouw en haar gezin het hard te verduren. Haast ongemerkt wordt ze mantelzorger, eerst deeltijds, 
later wordt het bijna een fulltime job. De loyaliteit ten opzichte van haar ouders siert Rosenberg, maar 
maakt dat het gezin bezwijkt. Rosenberg gaat eronderdoor, besluit opnieuw te verhuizen, maar de 

wonden blijven. Veel te laat roept ze de hulp van haar broers in. 
 
 
 
 

http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/J-M-Coetzee/Als-een-vrouw-ouder-wordt/Boek/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|6810108&cs=resultlist&rctx=AWNkYGbkzE3MzGNklswvTUktUijPL0pJzUPhMHJyZsanZTMKZsYXZ$ak5pUwcpfEp2TmMgqWxOemlmTkpzAyMUyYxvzvJyMQcZ26wcgosiuHdYJChyIDikHc5Zl5$UmM7EWpaYyC2flFJUWZWdmcpcWpRQyseTmMAA==
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Liza-Van-Sambeek/Pensionado's/Boek/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|8725867&cs=resultlist&rctx=AWNkYGbkzE3MzGNklswvTUktUijPL0pJzUPhMHJyZsanZTMKZsYXZ$ak5pUwcpfEp2TmMgqWxOemlmTkpzAyMey4xDxtOxMQ8c35z8gosiuHfYJCh$ICXgYUo7jLM@PykxjZi1LTGAWz84tKijKzsjlLi1OLGFjzchgB
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Marjan-Berk/Ik-neem-toch-een-hond/Boek/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|7791757&cs=resultlist&rctx=AVXMPQoCMRBA4UyiSFgUFrSwW08WlIw45g8mE@YIWlpZewsXj$GJtF14zdc8UAZsOlLWZl$aRx7Gwh7zDGAtuXOAnlyliFmgE$cpQS8uoVyKh4Wavub51v82003D9hNXj$F$eK3VbNWNlMsJdoy1RYlUBfpQWJiuwbaKrJY5wg8=
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/J-Bernlef/Bernlef-leest-Hersenschimmen/Cd/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|2846021&cs=resultlist&rctx=AWNkYGbkzE3MzGNgzk8rSiqyUqrJyUwqSiyq1M9NLErWL8tJTE6uMTYwNLO0sFRScPRzUdDISC0qTs0rTs7IzM1NzdO0PbTaNSWzJDO1$NBusAJUeQZOzsz4tGxGwcz44syc1LwSRu6S$JTMXEbBkvjc1JKM@BRGJoY@N9lfdbICEceJkyyMIrtyGBkk80tTUosUyvOLUlLzuMsz8@KTGEWLUotLc0pyMotLOCtTE4sEs@OLSooys7I5S4tTixhY83IYAQ==
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In mijn hoofd (Peter De Zwaan, 2014) 
Met grote fijngevoeligheid wordt verteld hoe Joop, een Alzheimerpatiënt, zijn grip op de werkelijkheid 
verliest. In het eerste van drie delen, 'Thuis', probeert Joop de verergerende klachten nog te negeren. 
In 'Therapie' is de diagnose gesteld en raken werkelijkheid en herinnering steeds meer verward, in de 
onbekende situatie van de dagopvang. In 'Welzorg' woont hij permanent in een verpleeghuis, waar 
overmedicatie en andere misstanden aan de orde van de dag zijn. Zijn leven is onleefbaar geworden. 

 
 

Hieronder nog een aantal romans over dementie en ouderdomskwalen 

 
Ben Jelloun, Tahar: Yemma       BENJ 
Block, Stefan Merrill: Een geschiedenis van vergeten     BLOC 
Degnaes, Berit: Een jaar met duizend dagen: (…)     DEGN 
Dijkshoorn, Nico: Nooit ziek geweest      DIJK 
Doorn, Marga Van-Ik heb u liever lief: een moeder, dochter en Alzheimer  DOOR 
Dorrestein, Renate-Mijn zoon heeft een seksleven en ik lees mijn moeder Roodkapje voor-DORR 
Franzen, Jonathan-De correcties       FRAN 
Fuchs, Elinor-De glorieuze aftocht       FUCH 
Geiger, Arno-De oude koning in zijn rijk      GEIG 
Genova, Lisa-Ik mis mezelf       GENO 
Harmsen-de Boer, Janneke-Dan wappert mijn hart naar je toe: (…)   HARM 
Harvey, Samantha-De woestenij       HARV 
Höweler, Marijke-Over de streep       HOWE 
Jennings, Kate-In tweestrijd       JENN 
LaPlante, Alice-Hersenspinsels       LAPL 
Lanoye, Tom-Sprakeloos        LANO 
Lockhart, Sybil-Moeder in het midden      LOCK 
Mason, Richard-De verlichte kamers      MASO 
Meulenberg, Frans-Altijd vandaag: dementie in de literatuur    MEUL 
Miller, Suie-Mijn vader verward       MILL 
Munro, Alice-Weg van haar       MUNR 
Niterink, Tosca-De vergeetclub       NITE 
Offermans, Marina-Voorheen mijn moeder      OFFE 
Paasilinna, Arto-De zomer van de vrolijke stieren     PAAS 
Pulkkinen, Riikka-De grens       PULK 
Raney, Deborah-Toeverlaat       RANE 
Stegeman, Ardy-En in het uur van onze dood     STEG 
Tellegen, Toon-Ik zal je nooit vergeten      TELL 
Thorup, Kirsten-Niemandsland       THOR 
Verhulst, Dimitri-De laatkomer       VERH 
  

http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Peter-De-Zwaan/In-mijn-hoofd-aangrijpende-roman-over/Boek/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|8987676&cs=resultlist&rctx=AT3IPQoCMRBA4YwbWcKiENDCbvdkQcmI4$YHJhP2CpaeQDyHlYWFJ7IUtxJe8fFANWDintKisR4jJiH8A4whdxzBkisU5gWdOE8RrLiIcsoetPq829tXz62fLw2bR2iv@WW4r9QuV4@cT5k9pm6ilA$wZSw1SKAiYMfMwnQeTS3IapkC@AA=
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Gedichten 
 

Zo zal ik dan worden: Gedichten rond ouder worden (samengest. Door Bruno Berghs, 2006) 
In deze bloemlezing zijn meer dan honderd gedichten samengevoegd rond het thema 'Ouder 
worden'. De titel is ontleend aan het prachtige gedicht van Louis Paul Boon met de gelijknamige titel. 
"Zo zal ik dan worden / stilaan een zich oudvoelend man / een bloem een gedicht op de lippen / en 
verder wat knutselend nog / aan luchtvervuiling en zo". Samenstellers van de bundel zijn Bruno 
Berghs, Jos Hendrickx, Mark Naessens en Jos Smeyers. De leeftijd van deze vier heren ligt tussen de 
zestig en tachtig jaar, ze worden dus terecht opgevoerd als ervaringsdeskundigen. Hun keuze is een 
mengeling van gevestigde namen als Ida Gerhardt, Herman de Coninck, Rutger Kopland en 

aanstormend talent, dat nog nimmer in bloemlezingen heeft gestaan. 
 

De oude dag: een bloemlezing over ouderdom en ouder worden (samengest. door Adriaan 
Morriën, 1994) 
Adriaan Morrie  n hee  op zijn oude dag deze bloemlezing bijeen gelezen over ouderdom en ouder 
worden, bestaande uit verhalen, beschouwingen, aforismen, meditaties, gedichten en wat dies 
meer zij uit binnen- en buitenland. 
 
 
 

Ouder: de mooiste gedichten over ouder zijn (2002) 
De bundel bevat ruim honderd gedichten van bekende en wat minder bekende Nederlandstalige 
dichters uit bundels die de afgelopen vijfentwintig jaar zijn verschenen. Ze zijn gegroepeerd rond 
verschilende facetten van het ouder worden zoals: het zelf kind zijn, de wondere wereld van toen, het 
krijgen van kinderen, het verlies van ouders en andere naasten, het besef van ouder zijn, het samen 
ouder worden, afhankelijkheid en onafhankelijkheid, verzet en berusting. 
 
 

  

http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Bruno-Berghs/Zo-zal-ik-dan-worden-gedichten-rond-ouder/Boek/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|3083428&cs=resultlist&rctx=AWNkYGbkzE3MzGNklswvTUktUijPL0pJzUPhMHJyZsanZTMKZsYXZ$ak5pUwcpfEp2TmMgqWxOemlmTkpzAyMUyYxvzvJyMQcZ26wcgosiuHdYJChyIDikHc5Zl5$UmM7EWpaYyC2flFJUWZWdmcpcWpRQyseTmMAA==
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.boekwinkeltjes.nl/singleorder.php?id=149849144&ei=orL-VNq0PMrKOfDLgbgD&bvm=bv.87920726,d.ZWU&psig=AFQjCNE0VHGBAPyRO9JH9-7PtGjInGJuDg&ust=1426064382259432
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Ouder-de-mooiste-gedichten-over-ouder-zijn/Boek/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|2499304&cs=resultlist&rctx=ASXESwrCMBAA0IzFT4ibgK7ceAK3Hie0ZMQxyYSmkxav4Flc9iTewK2nUBAeD1QDOrXEqjG5eiz@QWtylwCW3EARWcCI85TAikso1$xhoZ7v7WPe@KxenzXs5jOow31EETyWdsQYzUScO9j33aly4Dwx2JCLFLoFXQcsaskRvg==
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When I’m sixty-four - Muziek 
 
Om maar aan te tonen dat op creativiteit geen leeftijd staat, hieronder enkele voorbeelden avn ‘oudjes’ die nog altijd 
‘flink’ muziek maken…. 
 

Buena Vista Social Club is een groep 

Cubaanse muzikanten. De groep is vernoemd naar 
een club met dezelfde naam die tot in de jaren 
veertig bestond in de Cubaanse hoofdstad Havana. 
Deze club was destijds een trefpunt voor muzikaal 
Havana. In 1996 werd de band opgericht onder 
leiding van de Amerikaans gitarist en producer Ry 
Cooder en de Cubaan Juan de Marcos González. 
Het bijzondere van deze band is dat alle leden 
mannen op leeftijd zijn. Een aantal van hen had 
destijds al in de betreffende club gespeeld en 
pakten hun muziekcarrière weer op. De allereerste 

opname was zo'n succes dat ze wereldberoemd werden, wat leidde tot optredens in onder meer Theater Carré in 
Amsterdam en Carnegie Hall in New York. Hun meest bekende nummer is Chan Chan uit 1997.  
Wim Wenders heeft in 1999 een documentaire over de band gemaakt met als naam Buena Vista Social Club. Deze film 
werd genomineerd voor een Academy Award voor Beste Documentaire. 

Elliot Carter (VS) 
(December 11, 1908 – November 5, 2012) 
Carter componeerde muziek die hij zelf omschreef als 'muziek die erom 
vraagt om geconcentreerd beluisterd te worden' en was vrij onbekend bij 
het grote publiek. In kringen van musici en muziekcritici heerste eerbied 
voor hem.Carter wekte op latere leeftijd ook ontzag door zijn 
productiviteit. Hij bleef, ook toen hij in december 2008 zijn 100-ste 
verjaardag vierde, nieuwe opdrachten aannemen. 
 
 

B.B. King (Itta Bena (Mississippi), 16 september 1925), beter bekend als B.B. King, is een 

bekende Amerikaanse bluesgitarist en singer-songwriter. Op 15 december 2006 ontving B.B. 
King de hoogste burgeronderscheiding, de Presidential Medal of Freedom. B.B King wordt 
gezien als één van de grootste bluesartiesten aller tijden. Het muziekblad Rolling Stone plaatste 
King op de derde plaats in een lijst van de honderd beste gitaristen. Zijn bekendste hit is 
waarschijnlijk: "The Thrill Is Gone" uit 1970. 

Hij treedt nog altijd – weliswaar zittend – op 
 
 

  
Mick Jagger, Roger Daltrey van The Who, de rockers van AC/DC of Status Status Quo maar ook individuele artiesten als 
Bob Dylan of Leonard Cohen zijn ondertussen krasse zeventigers en bewijzen nog wekelijk op het podium dat ze nog 
niet versleten zijn 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Cubaanse_muziek
http://nl.wikipedia.org/wiki/1940-1949
http://nl.wikipedia.org/wiki/1940-1949
http://nl.wikipedia.org/wiki/Cuba_(land)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Havana
http://nl.wikipedia.org/wiki/1996
http://nl.wikipedia.org/wiki/Verenigde_Staten
http://nl.wikipedia.org/wiki/Gitarist
http://nl.wikipedia.org/wiki/Muziekproducent
http://nl.wikipedia.org/wiki/Ry_Cooder
http://nl.wikipedia.org/wiki/Ry_Cooder
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Juan_de_Marcos_Gonz%C3%A1lez&action=edit&redlink=1
http://nl.wikipedia.org/wiki/Theater_Carr%C3%A9
http://nl.wikipedia.org/wiki/Amsterdam
http://nl.wikipedia.org/wiki/Carnegie_Hall
http://nl.wikipedia.org/wiki/New_York_City
http://nl.wikipedia.org/wiki/1997
http://nl.wikipedia.org/wiki/Wim_Wenders
http://nl.wikipedia.org/wiki/1999
http://nl.wikipedia.org/wiki/Buena_Vista_Social_Club_(documentaire)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Academy_Award_voor_Beste_Documentaire
http://nl.wikipedia.org/wiki/Itta_Bena
http://nl.wikipedia.org/wiki/Mississippi_(staat)
http://nl.wikipedia.org/wiki/16_september
http://nl.wikipedia.org/wiki/1925
http://nl.wikipedia.org/wiki/Verenigde_Staten
http://nl.wikipedia.org/wiki/Blues
http://nl.wikipedia.org/wiki/Singer-songwriter
http://nl.wikipedia.org/wiki/15_december
http://nl.wikipedia.org/wiki/2006
http://nl.wikipedia.org/wiki/Presidential_Medal_of_Freedom
http://nl.wikipedia.org/wiki/Rolling_Stone
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Stones_ad_1965-2.jpg
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.newyorker.com/culture/culture-desk/brothers-built-acdc&ei=yLkKVa7jF4i4ONjHgPAH&bvm=bv.88528373,d.ZWU&psig=AFQjCNHXJXjRvS2psxoZta81hFYJF00yDg&ust=1426852638446387
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://rockstarwallpapers10.net/category/status-quo&ei=QroKVfXWHcS-PK60gOAE&bvm=bv.88528373,d.ZWU&psig=AFQjCNGf5NDylzN2FxPgSd8XaedUd6vD_A&ust=1426852717271908
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.uknymusic.com/news/2014/9/1/buena-vista-social-club-the-gipsy-kings&ei=tqsBVYaWAsrYPISlgdAH&bvm=bv.87920726,d.ZWU&psig=AFQjCNElXNT63K14XPdDomy-nuEWaKDBew&ust=1426259247121812
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:B.B._King_con_Lucille.jpg


Keuzelijst ‘Ouder worden’ Openbare bibliotheek Kortrijk april 15  p.17 
 

  
 

Op cd beperken we ons tot enkele verzamelcd’s uit het – hoofdzakelijk - Nederlandstalig repertoire. 
De ervaring leert ons dat de Rust- en Verzorgingstehuizen nogal vragende partij voor dit soort muziek. 

Natuurlijk hebben we ook dergelijke muziekverzamelingen in het Frans en Engels…. 

 

     
De tijd van toen - 7 verzamelboxen van elk 3 cd’s 

 

   
Die goeie ouwe radio - 6 verzamelcd’s (meestal Nederlands) 
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https://www.google.be/imgres?imgurl=http://www.muziekweb.nl/COVER/MEDIUM/FRONT/HHX1945.jpg&imgrefurl=http://www.muziekweb.nl/Link/HHX1945&docid=_dUw-hTU6JUwbM&tbnid=wWTGFAkI4QTufM&w=240&h=240&ei=L8wCVY_qKcL6PLm1gfAK&ved=0CAYQxiAwBA&iact=c
https://www.google.be/imgres?imgurl=http://rymimg.com/lk/f/l/c43ee537f34bc7c0cf0650c116fed3b1/3879098.jpg&imgrefurl=http://rateyourmusic.com/release/comp/various_artists_f2/die_goeie_ouwe_radio__vol_6/&docid=mYrX_HghwAb3UM&tbnid=irp8fhHh5XYDUM&w=300&h=258&ei=L8wCVY_qKcL6PLm1gfAK&ved=0CAcQxiAwBQ&iact=c
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Speelfilms 
 

Humoristische 

 
Benidorm bastards (Tim Vanhamel, 2010) 
Vlaamse televisiekomedie uit 2010 waarin zeven bejaarden de hoofdrol spelen in scènes op straat 
waarin jongeren te grazen genomen worden. Het geheel wordt gefilmd met een verborgen camera, 
de reacties van de jongeren zijn vaak erg grappig. Zo halen ze allerlei grappen uit met rolator en 
scootmobiel, wordt de as van een overleden echtgenoot uitgestrooid in een bushokje omdat Piet 
altijd deze bus nam, seksueel schokkerende opmerkingen in de nabijheid van jongeren etc. 
 
 
The best exotic Marigold hotel (John madden, 2012) 
Britse feelgood movie uit 2011 van John Madden (Shakespeare in love), met Judi Dench (Mrs. 
Henderson presents; Cranford), Bill Nighy, Tom Wilkinson en Maggie Smith (Cranford). Gebaseerd 
op de roman 'These foolish things' van Deborah Moggach. Een groepje gepensioneerden, 
afgekomen op een advertentie met een superverleidelijk aanbod, vertrekt naar India om daar voor 
weinig geld een luxueus leven te leiden in het Marigold Hotel. Aangekomen in India blijkt de 
restauratie van het hotel wat achterop te lopen door een conflict met de aannemer. Water is er 
soms, evenals electriciteit, deuren zijn niet altijd geplaatst en het leven in India verloopt hectisch. 

Toch ervaren de gepensioneerden vriendschap en liefde en verrassende levenslessen. 
 

Quartet (Dustin Hoffman, 2013) 
In een rusthuis voor gepensioneerde musici wordt het jaarlijkse concert voorbereid ter ere van 
componist Guiseppe Verdi's geboortedag. De komst van de beroemde operadiva Jean, de ex van een 
van de bewoners zorgt voor opschudding. Zij gedraagt zich als een diva maar weigert te zingen. 
Samen met drie mannen vormden ze ooit een beroemd zanggezelsschap en dus wordt er een 
lijmpoging ondernomen. 
 
 
Springen (Jean-Pierre De Decker, 1985) 
De directeur en het personeel van een bejaardenhuis Sempa Vivax gaan tot het uiterste om de oude 
dag van de bewoners plezierig te maken en hun bizarre wensen te vervullen. Niets is hen te gek van 
een olifantenjacht tot een atoomoorlog. Maar niet alleen de bejaarden leiden een tumultueus 
bestaan. 
 
 
 

In het meer ernstige genre 
 

Amour (Michael Haneke, 2013) 
Het hoogbejaarde echtpaar Georges en Anne, beide werkzaam geweest in de culturele sector, leidt 
een rustig en interessant leven, totdat Anne meerdere beroertes krijgt, eenzijdig verlamd raakt en 
gaat dementeren. Georges blijft liefdevol voor haar zorgen 
 
 
 

Les beaux jours (marion Vernoux, 2013) 
Gebaseerd op de roman 'Une jeune fille aux cheveux blancs'* van Fanny Chesnel. Caroline is een 
gepensioneerde tandarts van zestig. Ze krijgt van haar dochters een abonnement op het buurthuis 
waar ze kan leren pottenbakken, internetten e.d. Ze treft daar een aantal oudere vrouwen aan die 
allen lonken naar de knappe IT-specialist van nog geen veertig. Deze heeft echter alleen 

http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Michael-Haneke/Amour/Dvd/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|8742557&cs=resultlist&rctx=AWNkYGbkzE3MzGNklswvTUktUijPL0pJzUPhMHJyZsanZTMKZsYXZ$ak5pUwcpfEp2TmMgqWxOemlmTkpzAyMWxZwrrpADMQccxqZWYU2ZXD@EGRAcUY7vLMvPwkRvai1DRGwez8opKizKxsztLi1CIG1rwcRgA=
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Marion-Vernoux/Les-beaux-jours/Dvd/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|8970217&cs=resultlist&rctx=AWNkYGbkzE3MzGNklswvTUktUijPL0pJzUPhMHJyZsanZTMKZsYXZ$ak5pUwcpfEp2TmMgqWxOemlmTkpzAyMWxZwrrpADMQccxqZWYU2ZXD@EGRAcUY7vLMvPwkRvai1DRGwez8opKizKxsztLi1CIG1rwcRgA=
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Tim-Vanhamel/Benidorm-bastards/Dvd/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|7899657&cs=resultlist&rctx=ATXFOwoCMRAA0IxxxbCFBBRv4LVCJCM75ieTCbaexRtY2VlZeRrxBNoIDx4oDSZ7KjO9qj0gY@kPxpA7RLDkGiUsAqO4QBmsuIwy1QBzdX2az23xs7y8Blg@7lq@d2orE2Z@8jGijGcqdQ8bxtaTJGoCNlYWpmM0vSGroST4Ag==
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/John-Madden/The-best-exotic-Marigold-hotel/Dvd/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|8595256&cs=resultlist&rctx=ATXFOwoCMRAA0IxxxbCFBBRv4LVCJCM75ieTCbaexRtY2VlZeRrxBNoIDx4oDSZ7KjO9qj0gY@kPxpA7RLDkGiUsAqO4QBmsuIwy1QBzdX2az23xs7y8Blg@7lq@d2orE2Z@8jGijGcqdQ8bxtaTJGoCNlYWpmM0vSGroST4Ag==
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Dustin-Hoffman/Quartet/Dvd/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|8910681&cs=resultlist&rctx=ATXFOwoCMRAA0IxxxbCFBBRv4LVCJCM75ieTCbaexRtY2VlZeRrxBNoIDx4oDSZ7KjO9qj0gY@kPxpA7RLDkGiUsAqO4QBmsuIwy1QBzdX2az23xs7y8Blg@7lq@d2orE2Z@8jGijGcqdQ8bxtaTJGoCNlYWpmM0vSGroST4Ag==
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belangstelling voor Caroline waarna ze een onstuimige affaire met hem beleeft tot zij besluit toch te kiezen voor het 
comfortabele leven met haar oude, mopperige echtgenoot. 
 

Confituur (Lieven Debrauwer, 2005) Schoenmaker Tuur en zijn vrouw Emma vieren hun 
huwelijksjubileum. De familie en het ganse dorp vieren met hen mee. Alleen Tuur, is niet echt in 
feeststemming. De ochtend nà het jubilieumfeest ontdekt Emma dat Tuur uit het huis verdwenen is. 
Tuurs bedlegerige en met hen inwonende zus Gerda is razend wanneer blijkt dat hij naar zijn andere 
zus Josée is gegaan. De twee zussen hebben reeds jaren… lees meer ruzie met elkaar. Tuur logeert 
dus in het cabaret van zijn zus Josée en haar zingende vriendin Odette. Emma staat helemaal alleen 
voor de schoenwinkel en een hysterische, bedlegerige schoonzus....  
 
Iris (Richard Eyre, 2003) 
Iris Murdoch, de filosofe-schrijfster, overleed in 1999 aan de gevolgen van Alzheimer. In deze 
Amerikaans-Britse speelfilm van regisseur Richard Eyre wordt een beeld gegeven van haar leven, van 
haar studententijd tot aan haar dood. In flashbacks zien we hoe de jonge Iris (Kate Winslet) haar 
man, de literatuurcriticus John Bayley ontmoet en hoe de oude Iris langzaam aftakelt en verzorgd 
wordt door haar man De film is gebaseerd op de twee boeken die Bayley schreef over zijn vrouw: 
Elegie voor Iris* en Iris en haar wereld**. 
 

 
Pandora’s box (Yesmin Ustaoglu, 2008) 
Een oude vrouw die in de war is, wordt door haar drie kinderen vanuit een dorpje in de bergen naar 
Istanbul gehaald. De kinderen zijn van elkaar en van hun moeder vervreemd, waardoor er veel 
spanningen ontstaan. Met haar opstandige kleinzoon ontstaat echter een speciale band. 
 
 
 
 
Poetry (Chang-Dong Lee, 2010) 
Mija, een vrouw van eind zestig, vertoont de eerste teken van dementie. Om geld te verdienen 
verzorgt ze een zwaar demente buurtgenoot. Ook volgt ze een cursus gedichten schrijven, waar de 
docent haar leert om de wereld aandachtig te observeren en zo de schoonheid van dingen op te 
merken. Haar kleinzoon die bij haar woont, maar met wie ze weinig contact heeft, blijkt betrokken 
bij de groepsverkrachting van een schoolgenote. 
 
 
 
Robot & Frank (jake Schreier, 2013) 
In de nabije toekomst krijgt de oude Frank van zijn zoon een zorgrobot cadeau, omdat hij 
vergeetachtig wordt en niet goed voor zichzelf zorgt. Frank, die vroeger inbreker was, traint de 
bemoeizuchtige, maar handige robot om samen met hem een juwelendiefstal te plegen en wil met 
de opbrengst de plaatselijke bibliothecaresse helpen. 
 
 

 
The savages (Tamara Jenkins, 2008) 
Wendy en Jon zijn broer en zus, zij toneelschrijfster, hij literatuurdocent, beide worstelen ze met het 
leven. Onverwacht moeten ze de zorg op zich nemen voor hun dementerende vader, met wie ze al 
jaren geen contact meer hebben. 
 
 
 
 

 
 
 
 

http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/?q=ouder+worden&x=0&y=0
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Lieven-Debrauwer/Confituur/Dvd/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|2877905&cs=resultlist&rctx=AWNkYGbkzE3MzGNklswvTUktUijPL0pJzUPhMHJyZsanZTMKZsYXZ$ak5pUwcpfEp2TmMgqWxOemlmTkpzAyMWxZwrrpADMQccxqZWYU2ZXD@EGRAcUY7vLMvPwkRvai1DRGwez8opKizKxsztLi1CIG1rwcRgA=
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Richard-Eyre/Iris/Dvd/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|2595733&cs=resultlist&rctx=AT3IvQ3CMBCGYX9YEVipLNHQwWRWkC@i8M9JF0eZiCUYgIKWnoIJGIFUSG@x6IWxcGXgCusjFaqN6Q84x2FM8BwmzutC30LkAt9CoXaRiI15vLrn267tPjeL@T3b78kcZI6kx0U0Uu0XrnLGVmmET6JN$ZrcPJGarmb8AA==
http://www.bol.com/nl/p/pandora-s-box/1002004007616181/
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Jake-Schreier/Robot-Frank/Dvd/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|8781113&cs=resultlist&rctx=AT3IvQ3CMBCGYX9YEVipLNHQwWRWkC@i8M9JF0eZiCUYgIKWnoIJGIFUSG@x6IWxcGXgCusjFaqN6Q84x2FM8BwmzutC30LkAt9CoXaRiI15vLrn267tPjeL@T3b78kcZI6kx0U0Uu0XrnLGVmmET6JN$ZrcPJGarmb8AA==
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Tamara-Jenkins/The-Savages/Dvd/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|7285491&cs=resultlist&rctx=AWNkYGbkzE3MzGNklswvTUktUijPL0pJzUPhMHJyZsanZTMKZsYXZ$ak5pUwcpfEp2TmMgqWxOemlmTkpzAyMWxZwrrpADMQccxqZWYU2ZXD@EGRAcUY7vLMvPwkRvai1DRGwez8opKizKxsztLi1CIG1rwcRgA=
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Still mine (Michael McGowan, 2014) 
gebaseerd op ware gebeurtenissen. Craig en Irene wonen al meer dan zestig jaar in hun houten 
boerderij aan de oostkust van Canada. Omdat het huis tochtig en oud is en Irene begint te 
dementeren, besluit Craig een nieuw huis te bouwen met hout van hun eigen land, zoals hij dat altijd 
gedaan heeft. Hierdoor komt hij echter in conflict met de gemeente, omdat hij geen 
bouwvergunning heeft aangevraagd. 
 
 
Tous ensemble (Stéphane Robelin, 2012) 
Vijf mensen van eind zeventig – twee echtparen en een weduwnaar – zijn al heel lang goede 
vrienden. Wanneer een van hen na een hartaanval in een verzorgingshuis belandt, besluiten ze dat 
ze zo'n levenseinde niet willen en gaan met zijn vijfen samenwonen. Een Duitse 
antropologiestudent, oorspronkelijk ingehuurd als hulpje, besluit bij hen te komen wonen om zijn 
scriptie over hen te schrijven. 
 
  

http://www.bol.com/nl/p/still-mine/9200000022474318/
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Strips 
 

Rimpels (Paco Roca, 2009) 
In de ogen van de Spaanse auteur Paco Roca is het niet leuk om oud te worden. Althans, dat is de 
indruk die achterblijft na het lezen van deze strip. Het is het verhaal van de oud-bankdirecteur Ernest 
die door zijn zoon wordt weggestopt in een verzorgingshuis. Hier ontmoet hij het vrijgevochten type 
Emiel die hem wegwijs maakt in het tehuis. Het dagelijkse patroon bestaat uit eten, dutjes doen tot 
de volgende maaltijd, bingo en lichamelijke oefeningen, aangevuld met veel pillen slikken. De 
verplegers en dokters zijn beste mensen en doen hun best, maar het gevoel van leegte is sterk 
aanwezig. Het geheugen van Ernest gaat sterk achteruit en hem wordt verteld dat hij Alzheimer 

heeft; uiteindelijk kan hij de knoopjes van zijn overhemd niet meer dicht maken. De mooiste en ontroerendste 
momenten zijn die waar de schrijver fantaseert wat de mensen met Alzheimer zich herinneren van vroeger. Deze 
momenten vloeien heel mooi in en uit het lopende verhaal. 
 

Krasse knarren (Paul Cauuet, 2014-) 
Drie jeugdvrienden, inmiddels ongeveer 80, ontmoeten elkaar bij de begrafenis van de vrouw van een 
van hen. Ze zijn samen opgegroeid en hebben gewerkt bij een farmaceutische fabriek. Bij het openen 
van het testament blijkt dat de overleden dame iets gehad heeft met de gehate eigenaar van het 
miljoenenbedrijf. De weduwnaar pakt onmiddellijk zijn jachtgeweer en gaat de inmiddels seniele 
directeur opzoeken in Toscane. Zijn twee vrienden gaan hem achterna, vergezeld van de kleindochter 

die sprekend op de overledene lijkt en voorkomen onheil. Da rijkaard houdt de kleindochter voor zijn overleden 
geliefde en fluistert haar de code van een bankrekening in op de Kaaimaneilanden. Wordt vervolgd. De 
karaktertekening is geweldig: obstinate verontwaardigde oudjes, met hoekige rijstijl, een charmante kleindochter die 
niet op haar achterhoofd is gevallen. Pittige humor. 
 

Barst (Marmus, 2011) 
Barst vertelt het verhaal van de twee vrienden Art en Jan. Art is een geschiedenisleraar die worstelt 
met de frustratie dat hij slechts zelden tot zijn leerlingen kan doordringen. Daarnaast draagt hij de 
zorg voor zijn moeder, die steeds verder wegzakt in dementie. Jan is een instrumentenbouwer 
gespecialiseerd in het bouwen van de gamba, een relatief onbekend strijkinstrument. Hij heeft net 
een relatie achter de rug 
 
 

 
Een tweede jeugd (Pascal Rabaté, 2007) 
Émile Garreau, weduwnaar, trekt er graag op uit met zijn vriend Edmond om te gaan vissen en het 
leven te bespreken. Het blijkt dat Edmond aan het 'daten' is, dit wekt Émile nieuwsgierigheid. Helaas 
komt Edmond plotseling te overlijden waardoor Émile kennismaakt met de laatste afspraak van 
Edmond. Hij krijgt wroeging vanwege zijn overleden vrouw en gaat naar het woonhuis van zijn jeugd 
om zelfmoord te plegen. Hier maakt hij kennis met een stelletje hippies en ontdekt er zijn 

levensvreugde weer. 

http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Marmus/Barst/Strip/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|7992631&cs=resultlist&rctx=AVXHwQ3CIBQAUL6NNdgTiR6Ml07g1XEIpBi@wCeFTxvncBVPDuAAzmGcQa8m7@JANCCjQRLNzppcuI8mx1r$AlKiPnlQqAsGRwwd6wEjKNbR8TkNsBDP9@pzW@20r0cLm@sRxP46OWbXZzO5ELoZKVnYjvZQyVOaCZRPmTNevKzFZbGkAF8=
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Paco-Roca/Rimpels/Strip/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|7590483&cs=resultlist&rctx=ATXFsQ3CMBAFUH8iQCYFigQVDRPQMo6VKIc4bJ@BuSRiAhpKxkjJMIwDDdKTHkwBG2sWU6wzxyuF7j$sZXfyqNh1HEgUpbqWIyp1kfScWszM87N6PZY@i2laYPM$wuzuA6nSPtcDhVCOLKnB9tYcevGSRkHlU9bMF2@7jrKZS8AX
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Pascal-Rabate/Een-tweede-jeugd/Strip/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|6984334&cs=resultlist&rctx=AVXHsQ3CMBAAQD8RQSaVJSgQTSagZRwrkR@42H4rzicRm1BTUFPQMxQLQIt0zYEqQMeGWBU7mREd1h2OZ@cX0JrsyYMhO1BAFqjEOopgxEaUS3KwUI@P$nlb@ZT3dwmb1xHU@jqhCNa5mTCEaiZOLWz79jCy5zQzGJ$yZOq8HgfMaskBvg==
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Wilfred-Lupano/Bonny-and-Pierrot/Strip/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|9209708&cs=resultlist&rctx=AVXOPQrCQBBA4R2DP2uqgFY2IZUWYil4BTsvsEQy4ribDcxMIp7B1oNYiMfxBB7CtMJrvu6BScDWJUWTbASZUHbFnksRzH0smTEW63@nywOilxVYS$7kISMnFDAqpOoqqiFTV6OemwoG5v2ZPu7jvsn3OYLZawtmcetQFXMuOwwhvVJsjjBnlDZoIFHIfMPKdPG27Y@MMAb4AQ==

