
 
 

 
LESBRIEF BIJ DE VOORSTELLING RIMPELSTEELTJE 

 
Beste leerkracht, 
 
Je gaat binnenkort met jouw klas naar de voorstelling Rimpelsteeltje. 
Een voorstelling die gaat over een mevrouw die steeds verwarder raakt. 
 
Hieronder enkele suggesties voor een gesprek met de klas voorafgaand aan de voorstelling.  
 
Over dementie 
1. met kinderen praten over wat dementie is. 
 
Uitleggen wat dementie is kan zo: 
Wat is dementie? 
 
Antwoord van de makers: Met het woord dementie bedoelen we de ziektes waarbij je 
hersenen steeds minder goed werken. Het komt vooral bij heel oude mensen voor. 
Het kan wel zijn dat je mensen met dementie vreemd vindt. Omdat ze dingen vergeten, 
misschien wel angstig zijn, of gek reageren. 
 
De definitie van alzheimer Nederland: Dementie is de naam voor een combinatie van 
symptomen (een syndroom), waarbij de hersenen informatie niet meer goed kunnen 
verwerken. Dementie is een verzamelnaam voor ruim vijftig ziektes. De meest voorkomende 
vorm van dementie is de ziekte van Alzheimer. https://www.alzheimer-nederland.nl 
 
2. Ken je iemand met dementie? 
Waar merk je dat aan? 
Hou je van die persoon? 
 



 
 
Over theater 
Wat is theater eigenlijk? 
 
Antwoord van de makers: In theater vertellen theatermakers verhalen. Je hoeft er niets voor 
te doen alleen maar te kijken en te luisteren. 
Het is net film alleen ben je er zelf bij en dat maakt het heel spannend. 
 
Hoe moet je naar theater kijken? 
 
Antwoord van de makers: Omdat je er zelf bij bent moet je goed opletten. Niet gaan zitten 
kletsen want dan mis je wat. Voor de spelers en de mensen die kijken wordt het soms echt 
een beetje toverachtig als iedereen mee doet.



 
 
Hieronder enkele suggesties voor een gesprek met de klas voor na de voorstelling.  
 
Filmpje 
Je kan met de kinderen het volgende filmpje bekijken: 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=h42L-DC26a4 
Het is gemaakt door alzheimer.nl 
 
Het filmpje is de inspiratie voor Grietje. 
Er zijn zelfs stukjes die we bijna letterlijk doen. 
De kinderen kunnen na afloop aangeven wat ze uit het filmpje herkennen in de voorstelling.  
 
Antwoord van de makers: De stukjes die letterlijk in de voorstelling zitten zijn: 
1 Het kijken naar foto's waarbij oma zichzelf niet herkend en het meisje zegt: ‘dat ben jij’. 
2 Het vertellen over de dagbesteding. 
3 Mijn oma houdt heel erg van dansen. 
 
Over theater 
Je kan het met de kinderen hebben over de artistieke keuze die wij hebben gemaakt. 
Grietje is een meisje van elf jaar, maar wordt gespeeld door een man van veel ouder dan elf 
jaar met een baard. 
Waarom zouden de toneelmakers daarvoor gekozen hebben? 
 
Antwoord van de makers: De keuze om Grietje door een volwassene te laten spelen heeft er 
mee te maken dat oma steeds meer zorg nodig heeft. 
Eigenlijk is het net alsof Grietje soms heel volwassen moet zijn zodat ze voor haar oma kan 
zorgen. 
 
Decor 
Je kan aan de kinderen vragen wat ze zich van het decor van de voorstelling herinneren. 
Het decor is gemaakt door beeldend kunstenaar Jolanda Lanslots. 
Waarom zou ze dat decor hebben beplakt met krantenpapier? 
Wat heeft dat met Dementie te maken? 
 
Antwoord van de makers: Het krantenpapier op het decor heeft te maken met alle 
informatie die wij in ons hoofd hebben. Oma herkent zichzelf niet meer op een foto 
Allerlei informatie krijgt voor haar steeds minder betekenis. 
 



 
 
Tenslotte 
Wij vinden het belangrijk om het volgende met de kinderen te delen: 
De makers hebben er een vrolijke voorstelling van gemaakt, hoewel het soms ook wel 
verdrietig is. In het leven gebeurt van alles. De kunst is om er samen iets moois van te 
maken. 
 
Dank voor de aandacht voor onze voorstelling. 
We hopen dat jullie er een mooi avontuur aan hebben beleefd. 
 
Hartelijke groeten, 
Eigen Werk Theaterteam 
Theemsstraat 56 
2014 RZ Haarlem 
www.eigenwerktheaterteam.nl  
kantoor@eigenwerktheaterteam.nl 
 
 
 
 


