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Aadexil
probiotica met

7 bacteriestammen 

en 6 miljard CFU

Optimale bescherming 
en geleidelijke afgifte

www.springfieldnutra.com/aadexil

Multistrain probioticum
Een multispecies/multistrain probioticum heeft aangetoonde 

voordelen boven een monostrainprobioticum, zoals een 

langere verblijfsduur in de darmen door verdubbeling van de 

kolonisatie-capaciteit en onderlinge groeistimulatie.

Bescherming & geleidelijke afgifte 
Aadexil bevat maar liefst 6 miljard kolonie-vormende bacteriën 

van zeven stammen. De gepatenteerde formulering met Bio-

tract technologie zorgt voor een goede kwaliteit, een optimale 

bescherming en geleidelijke afgifte op verschillende plaatsen 

in het darmtraject. Door de speciale verwerking blijven de 

bacteriën lange tijd stabiel.

Verkrijgbaar met 30 of 90 caplets (ronde tabletten).

Quercetine, de veelzijdige, natuurlijke kleurstof
Breed inzetbaar

Quercetine is een uit planten afkomstige (bio)fl avonoïde. Deze 

veelzijdige, natuurlijke kleurstof komt veel voor in voeding. 

Quercetine komt van nature meestal voor als glycoside, gebonden aan 

suikers. Een klein percentage komt voor als aglycon, de niet aan suikers 

gebonden vorm. Quercetine als supplement wordt in de aglyconvorm 

beter en sneller opgenomen dan in glycoside. 

Quercetine van Springfi eld bevat een aglyconvorm 

gewonnen uit de bloemknoppen van de Japanse 

honingboom, Sophora japonica L.

Quercetine heeft de aandacht! De vraag naar 

quercetine is wereldwijd enorm gestegen.

120 V-capsules met 250 mg quercetine per capsule.

Springfi eld supplementen zijn verkrijgbaar bij gezondheidswinkels, 

zoals Holland & Barrett, G&W en Vitaminstore.

Speciale supplementen... 

...om u verder te helpen

Voordelen van Aadexil

• Geleidelijke afgifte in het darmstelsel;

• 6 miljard bacteriën van 7 verschillende soorten;

• Passeert ongeschonden de darmen;

• Wordt niet aangetast door maagzuur;

• Kan buiten de koelkast bewaard worden;

• Twee families van bacteriën;
(Lactobacillus & Bifi dobacterium)

• Geschikt voor alle leeftijden vanaf 3 jaar. 

MenaQ7 – Pionier van vitamine K2,
natuurlijk, voor sterke botten en meer...

Vitamine K2, in de vorm van menaquinone-7, komt voort 

uit fermentatie van natuurlijke bronnen. 

Een belangrijke innovatie zorgt voor een grotere 

zuiverheid en stabiliteit van menaquinone-7 in de 

natuurlijke vorm. Dit maakt de natuurlijke vitamine  

K2 in MenaQ7 goed opneembaar en beter beschikbaar 

voor het lichaam.

Vitamine K2 draagt bij aan de instandhouding van 

sterke botten.

Door de toevoeging van vitamine D is er een goede 

synergie voor het behoud van normale botten. 

Vitamine D draagt bij tot normale calciumgehalten 

in het bloed.

•  60 tabletten met 45 mcg vitamine K2 & 5 mcg vit. D 

•  30 of 60 V-caps. met 180 mcg vitamine K2 & 5 mcg vit. D

Vitamine K2, in de vorm van menaquinone-7, komt voort 

K2 in MenaQ7 goed opneembaar en beter beschikbaar 

Blijf in beweging met Collasense
met goed opneembaar collageen type II 

Collageen is het belangrijkste structurele eiwit in gewrichtskraakbeen 

en bestaat voor het grootste deel uit collageen type II.

Het speciale verwerkingsproces van Collasense zorgt ervoor dat de 

structuur van collageen type II in Collasense behouden blijft. Dit is 

belangrijk voor een goede opname en beschikbaarheid.

De goed opneembare, natuurlijke vitamine C 

(CeQure van Springfi eld) in Collasense draagt 

bij aan de normale collageenvorming voor het 

normaal functioneren van kraakbeen.

Slechts 1 kleine capsule per dag.

Geef Collasense twee maanden de kans.

30 of 60 capsules met 40 mg UC-II met ongedenatureerd 

collageenconcentraat, waarvan 10 mg totaal collageen.
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Vitamine K2, in de vorm van menaquinone-7, komt voort 

K2 in MenaQ7 goed opneembaar en beter beschikbaar 

Heel belangrijk is, dat we beiden fan 

zijn van voetbalclub InterMilan. Anders 

hadden we een groot probleem.

Interview: Mirjam Preusterink

Foto’s: Giovanni De Sandre

                

Andrea Bocelli is één van de grootste 

tenoren aller tijden. Met zijn hemelse stem 

brengt hij iedereen in vervoering. 

Hij reist de hele wereld over en heeft 

voor de groten der aarde gezongen. Maar 

het liefst is hij thuis bij zijn gezin in zijn 

geliefde Italië. Gelukkig hebben zijn 

kinderen zijn muzikale genen geërfd. 

Samen met zijn zoon Matteo en dochter 

Virginia heeft hij een prachtig kerst-album 

gemaakt: A Family Christmas. Voor 

Vijftig+ Magazine maakten ze graag tijd 

vrij voor een interview via Zoom. Want 

zoals Andrea vertelde: “In Nederland had 

ik lang geleden mijn eerste succes en dat 

zorgt nog altijd voor een speciale band met 

jullie.” Virginia was op school, daarom 

verschenen Andrea en Matteo samen in 

beeld op de afgesproken tijd. Ik had mij 

erg verheugd op dit interview: ik ben een 

grote bewonderaar van Andrea sinds ik 

het imponerende openluchtconcert Teatro 

del Silenzio in zijn geboorteplaats Lajatico 

bezocht. En het overkomt je niet dagelijks 

dat je twee wereldsterren mag interviewen, 

toch?

Complimenten voor jullie mooie 

kerst-album. Hoe belangrijk is kerst 

voor jullie? 

Andrea: “Het heeft voor mij een diepe 

religieuze betekenis, een tijd van vreugde 

en spirituele bezinning. Het is een dag 

die ik met mijn familie doorbreng, de 

mensen van wie ik hou. ’s Morgens gaan 

we naar de kerk om de geboorte van Jezus 

te herdenken, daarna gaan we naar huis 

om gezamenlijk te lunchen. Dan hebben 

we in Italië ook nog onze tradities waar 

ik erg aan gehecht ben: de kerststal, de 

vele lichtjes en de versierde boom. Kerst 

verwarmt ons hart.” Matteo: “Het is een 

Ik zie mijn muzikaal talent als een geschenk uit de hemel

Andrea en Matteo Bocelli  

mooi moment om stil te staan bij wat je 

hebt meegemaakt het afgelopen jaar. 

De mooie dingen, maar ook de minder 

fijne dingen. Je hoopt het te vieren met 
de mensen die je lief zijn. Niet iedereen 

heeft het geluk een kerst met de geliefden 

door te brengen, bijvoorbeeld doordat ze 

gevlucht zijn voor oorlogsgeweld. Met 

deze kerstmuziek probeer ik een hand uit 

te steken aan iedereen die niet in vrede 

leeft.” 

Welk nummer van dit album is 

je favoriet, Matteo? 

“Leuke vraag, Mirjam. Tijdens het 

repeteren, voelde ik bij één nummer steeds 

iets speciaals. Het is het eerste nummer 

van de CD: Do you Hear What I Hear. 

Het riep bij mij veel emotie op, maar ik 

kan niet uitleggen waarom ik dat gevoel 

had. Ik hoop dat ik met dit album een 

klein beetje hoop en liefde kan geven.”

Andrea, je kinderen hebben een 

prachtige stem. Hoop je dat ze in jouw 

voetsporen zullen gaan treden? 

“Ze leiden een eigen leven en hebben 

hun dromen. Ik waardeer ze zoals ze zijn. 

Ik heb altijd gezegd: wees jezelf en doe 

wat je leuk vindt. Dat zorgt ervoor dat je 

gelukkig bent.”

Weten jullie hoe Virginia het ervaarde 

om dit kerst album te maken? 

Matteo: “Ze vond het een mooie beleving. 

Ze is 10 jaar, maar speelt al heel goed 

piano en heeft een fantastische stem. 

Soms duurde het wel lang voor haar, 

wanneer de opnames niet perfect waren 

en een aantal keren over moesten. Behalve 

bij één nummer: When Christmas Comes 

to Town. Dat is de soundtrack van haar 

favoriete kerstfilm: The Polar Express. 

(lacht) Die konden we niet vaak genoeg 

herhalen.”

Je hebt op de mooiste plekken ter 

wereld opgetreden, Andrea. Waar heb 

je bijzondere herinneringen aan? 

“Ik denk gelijk aan twee emotionele ge-

beurtenissen. Het moment dat ik Ave Ma-

ria van Schubert zong op Ground Zero in 

New York. Ik was diep ontroerd, ik voelde 

het verdriet van miljoenen mensen.

Lees verder op pagina 5



Vanaf prijs o.b.v. 2 personen. Exclusief reserveringskosten en calamiteitenfonds. *Musical programma is onder  voorbehoud van wijzigingen. Enkele activiteiten zijn in ruimtes die 
niet afgesloten zijn, maar hierbij hebben Zeetours gasten altijd toegang en voorrang. Let op: de minimum deelname om de cruise doorgang te laten vinden is 150 passagiers. 
© Foto’s Stanley Burleson en Pia Douwes: Roy Beuskers.

MUSICAL CRUISE

2023
MIDDELLANDSE ZEE

10 t/m 17 juni 2023 aan boord van de Celebrity Edge

met Stanley Burleson, Pia Douwes e.a.

Dit wordt dé cruise voor de musicalliefhebber!

BENT U ER OOK BIJ?

Zeetours.nl/Musical-Cruise

📞📞📞📞📞📞📞📞📞📞📞📞📞📞📞📞
cruises@zeetours.nl

?

Volledig verzorgd pakket
vanaf€2.299

Musical-liefhebbers opgelet! Na het daverende succes van 
voorgaande jaren organiseren wij in 2023 wederom een Musical 
Cruise! 

Vaar mee op de oogverblindende Celebrity Edge in de Middellandse 
Zee en geniet van adembenemende optredens van grote namen uit 
de musicalwereld. Stanley Burleson en Pia Douwes - binnenkort 
maken we nóg een grote naam bekend - zullen u samen met een 
getalenteerd ensemble trakteren op een week vol top entertainment. 
Naast diverse musical optredens zullen ook kleine, intieme concerten 
plaats vinden en worden er leuke activiteiten zoals een Musical 
Cruise quiz, Meet & Greet en een Sing-along met de musical sterren 
georganiseerd. Zorg dat u deze cruise niet mist!



5

En ruim twee jaar geleden op eerste 

paasdag zong ik Amazing Grace in il 

Duomo van de verlaten stad Milaan. Het 

was kort nadat corona was uitgebroken, 

alles was voor iedereen zo onzeker. 

Muziek is een universele taal en kan het 

onuitsprekelijke uitdrukken. En daardoor 

steun geven. Als zanger heb ik op zo’n 

moment veel emoties. Maar ik probeer dat 

onder controle te houden, anders loop je 

het risico dat je keel dicht gaat zitten.”

Ambieer, je een carrière als solozanger 

Matteo? 

“Momenteel ben ik heel druk met  

optreden vanwege het kerstalbum.  

We reizen samen de wereld over, van  

Engeland en Parijs naar Las Vegas en 

Australië. Ik zie mijn vader als een vriend, 

we houden ervan om bij elkaar te zijn. 

Dit is heel bijzonder om mee te maken. 

Vanaf januari heb ik wat meer rust en ga 

ik weer aan mijn eerste soloalbum werken. 

Het streven is dat het komend voorjaar 

uitkomt.”

Andrea, heb je het muzikale gen van je 

ouders gekregen? 

“Mijn vader had geen muzikaal talent, 

daar was hij de man niet voor. Mijn 

moeder kwam uit een muzikale familie, 

ook al zong ze zelf nooit. Ik zie mijn 

muzikaal talent als een geschenk uit de 

hemel. Mijn gezin is altijd omringd met 

muziek. Mijn kinderen spelen alle drie 

piano en zingen graag.”

Je hebt een druk leven, Matteo, 

hoe ontspan je je? 

“Mijn overgrootvader was een werktuig-

kundige en graag met zijn handen bezig. 

Deze liefhebberij heb ik van hem geërfd. 

Ik hou ervan om oude jeeps op te 

knappen. Het is heel iets anders dan 

het artiestenleven. Maar daardoor heel 

ontspannend om te doen. En natuurlijk 

voetbal.” Andrea (lacht): “Wat heel 

belangrijk is, dat we beiden fan zijn van 

voetbalclub InterMilan. Anders hadden 

we een groot probleem.”

Samen met je broer Alberto produceer 

je wijnen. 

Andrea: “Mijn familie produceert al meer 

dan drie generaties wijn in het plaatsje 

Lajatico in de Toscaanse heuvels. Na het 

overlijden van mijn vader hebben mijn 

broer Alberto en ik het doorgezet en 

proberen we wijnen op een nog hoger 

niveau te produceren. Het landgoed is 

beplant met olijfbomen en druivenstokken. 

De druiven worden met de hand geoogst 

en er wordt geen gebruik gemaakt van 

pesticiden. Mijn broer heeft een druk 

leven, hij werkt ook nog als architect. 

Maar omdat hij bij het landgoed woont, 

bemoeit hij zich er wat meer mee dan ik.”

📞📞📞📞📞📞📞📞📞📞📞📞📞📞📞📞

Lees verder op pagina 6

Vervolg van pagina 3
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Matteo, wat is je favoriete 

Italiaanse eten?

“Haha, dat is een makkelijke vraag met 

een makkelijk antwoord: Pasta Carbonara.  

Het is niet een gerecht, dat je dagelijks 

moet eten, omdat het veel calorieën bevat. 

Maar ongeveer één keer per jaar is het 

een traktatie en dan nog het liefst gemaakt 

door mijn vader.” Andrea lacht: “Lang 

geleden heb ik na een optreden heerlijk 

Italiaans gegeten in het restaurant Pasta 

e Basta in Amsterdam. Dus in Nederland 

kun je ook heel goed Italiaans eten. ”

Andrea, kun je iets vertellen over  

De Andrea Bocelli Foundation? 

“Ongeveer 10 jaar geleden zijn we deze 

stichting gestart. We proberen ziekte,  

armoede en sociale uitsluiting te bestrijden. 

We ondersteunen vele nationale en inter-

nationale projecten. De slachtoffers van 

de Italiaanse aardbeving in augustus 2016 

hebben we bijgestaan en sinds die tijd zijn 

we groter en groter geworden.”

 

Matteo, heb je een levensmotto? 

“Accepteer je naasten. Niemand is perfect, 

probeer je te focussen op het positieve 

van je medemens en oordeel niet te snel. 

(lacht) Dit is wel heel toepasselijk in deze 

tijd. Het lijkt wel een kerstwens.” 

Andrea Bocelli (Lajatico, 22 september 1958) had al jong een voorliefde voor opera en klassieke muziek. Naast zijn studie 

rechten, zong hij in pianobars. In 1993 kreeg hij een platencontract en dat was het begin van een spectaculaire carrière. 

De zanger bracht duetten uit met grote sterren waaronder Luciano Pavarotti, Ed Sheeran en Céline Dion. Zijn grootste hit 

had hij met Sarah Brightman met de single Time To Say Goodbye. Andrea toert de hele wereld over. Bocelli is blind sinds 

zijn 12e jaar, dit ten gevolge van een aangeboren glaucoom en een klap op het hoofd tijdens een voetbalwedstrijd. Dit 

weerhoudt deze bescheiden man niet om te genieten van de goede dingen van het leven zoals: skiën, paardrijden, zijn 

wijnen, varen, zijn vrienden en bovenal zijn gezin. Elk jaar, in de maand juli treedt Andrea op in zijn geboorteplaats met 

het openluchttheater Teatro del Silenzio. Over zijn leven is een boek en een film uitgekomen Muziek van de stilte. Andrea 

heeft twee zonen uit een eerder huwelijk: Amos (1995) en Matteo (1997). Met zijn huidige vrouw Veronica Berti heeft hij 

dochter Virginia (2012).

Matteo Bocelli (Lucca, 8 oktober 1997) is een Italiaanse muzikant en model. Hij is de jongste zoon van Andrea Bocelli. 

Matteo’s liefde voor muziek werd geïnspireerd door zijn bewondering voor zijn vader. Hij begon al vrij vroeg in zijn leven 

pianoles te nemen. Als tiener was hij net zo geïnteresseerd in muziek als in sport, maar het was pas in 2015 dat hij muziek 

begon te studeren aan het conservatorium in Lucca. Datzelfde jaar kreeg hij de kans om voor het eerst als tenor op te  

treden in het Teatro del Silenzio, het openlucht amfitheater in Lajatico. Het begin van zijn internationale carrière. Naast 

zanger is Matteo model, hij was te zien in de kledingcollectie van Guess samen met de zangeres Jennifer Lopez. Daarnaast 

werkt hij voor Bvlgari, een exclusief Italiaans merk voor onder anderen sieraden en horloges. Matteo ziet zijn modellenwerk 

als een hobby en het is zijn ultieme droom om een bekend zanger te worden.

Wie zijn Andrea en Matteo Bocelli      

Vervolg van pagina 5



7

Te midden van het Binnenhof, 

Paleis Noordeinde, ambassades, 

musea en sfeervolle winkel-

gebieden als de Denneweg, 

de Plaats, het Hofkwartier 

en het Noordeinde vind je in 

december de Royal Christmas 

Fair. Met vele tientallen kerst-

huisjes, een verlichte hemel in 

de vorm van honderdduizend 

twinkelende LED-lichtjes in de 

bomen en de prachtige  

omgeving staat deze kerstmarkt 

van internationale allure garant 

voor de ultieme kerstsfeer. De 

kerstmarkt is niet voor niets 

zeer geliefd bij de expat com-

munity. Dampende glühwein, 

knisperende haardvuurtjes en 

gezellige muziek maken de 

totale kerstbeleving compleet.

Ambacht & kwaliteit

De Royal Christmas Fair 

onderscheidt zich door de vele 

kwalitatieve en ambachtelijke

producten in de gezellige 

kersthuisjes. De bezoeker kan 

zijn hart dan ook ophalen. 

Ook aan de inwendige mens 

wordt natuurlijk gedacht. 

Diverse foodtrucks en gezel-

lige barretjes maken van een 

bezoek echt een uitje. Ook 

de dagelijkse aanwezigheid 

van de enige echte kerstman, 

waarmee een foto natuurlijk 

niet mag ontbreken, maakt de 

Haagse kerstmarkt een ware 

belevenis.

Have a Royal Winter

De gehele Haagse binnenstad 

ademt deze periode Kerst en 

is hiermee de ideale bestem-

ming voor een dagje (winter)

shoppen. Met winterse  

evenementen en activiteiten 

geeft Den Haag haar bezoekers,

ondanks de frisse temperaturen 

en donkere dagen, een warm 

welkom tijdens Have a Royal 

Winter.

Praktische informatie

De Royal Christmas Fair is 

dagelijks van 12.00 - 21.00 uur 

gratis te bezoeken. De Haagse 

kerstmarkt is goed bereik-

baar per auto en OV en op 

loop-afstand van het Centraal 

Station. De entrees zijn bij de 

Kloosterkerk (hoek Parkstraat/

Lange Voorhout), Hotel Des 

Indes (Denneweg) en aan het 

Tournooiveld. 

www.royalchristmasfair.nl

Sfeervol genieten 

Royal Christmas Fair Den Haag
Na twee jaar afwezigheid vindt van donderdag 8 t/m vrijdag 

23 december de Royal Christmas Fair plaats aan het prachtige 

Lange Voorhout. Zestien dagen lang strijkt deze grootste 

meerdaagse kerstmarkt van Nederland neer midden in het 

historische centrum van Den Haag. 
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“Ik doe alsof alles een wonder is”
Annegreet van Bergen wilde journalist 

worden en iets van de wereld zien. In 

plaats van ‘gewoon’ naar de School voor 

Journalistiek te gaan, ging ze econo-

mie studeren. Die beslissing pakte heel 

goed uit. De economie, en met name de 

economische groei na de Tweede We-

reldoorlog, heeft ons leven dramatisch 

veranderd. En daar valt dus meer dan 

genoeg over te schrijven.

Interview: Wilma Vervoort 

“De kranten stonden bol van de artikelen 

over de oliecrisis, destijds in de jaren 70. 

Ik begreep er allemaal niet zo veel van, 

maar dat de economie een gigantische 

impact had op het dagelijks leven was me 

wel duidelijk. Als ik nu maar veel van 

economie wist, had ik misschien meer 

kans om een baan als journalist te vinden. 

Want ik had dan altijd wel iets om over te 

schrijven. Dat bedacht ik destijds en het is 

nog veel beter uitgepakt dan ik toen kon 

vermoeden. Ik had nooit gedacht dat ik 

succesvolle boeken zou uitbrengen.”

Van journalist naar schrijver

Na haar studie ging ze als journalist aan 

de slag op de financiële redactie van de 
Volkskrant; verder werkte ze nog voor 

het Financieel Economisch Magazine en 

Elsevier. “Naarmate ik ouder werd, begon 

ik steeds vaker achterom te kijken. In de 

kranten ging het altijd maar over groei, 

vooruitgang terwijl ik meer en meer  

geboeid raakte door het verleden. Wat 

heeft die economische groei ons nu 

eigenlijk gebracht? Hoe vanzelfsprekend 

en gewoon is het dat we maar van alles 

kunnen kopen en doen?”

Ze besloot daar eens goed in te duiken 

en schreef er twee bestsellers over: 

‘Gouden jaren’ en daarna ‘Het goede 

leven’. “Stel je eens voor, vroeger was die 

deeleconomie, waar we het nu steeds 

over hebben, gewoon gemeengoed! 

Je deelde de stofzuiger met je schoon-

moeder, iemand in de buurt had een 

televisie waar alle kinderen op woensdag-

middag en zaterdag naar gingen kijken. 

Een eigen telefoon? Welnee, bellen deed 

je bij de buurvrouw!” In deze twee 

boeken omschrijft Annegreet hoeveel 

er de afgelopen 60 jaar veranderd is.  

“Nu sparen we allang niet meer voor 

een uitzet als je gaat trouwen en waar je 

vroeger maandenlang moest wachten op 

een telefoonaansluiting, ben je nu binnen 

een paar uur in de lucht.” 

‘Een ongewone geschiedenis 

van doodgewone dingen’

Dat is de titel van haar nieuwste boek, dat 

verder teruggaat in de tijd. “Ik heb een 

grote belangstelling voor geschiedenis en 

als je eenmaal iets begint te onderzoeken, 

rol je vaak van het een in het ander. Ik 

vraag me heel vaak af: hoe is dit tot stand 

gekomen? Hoe ging dit vroeger? Achter 

de doodgewoonste dingen zit vaak een 

heel verhaal. Dingen die wij als vanzelf-

sprekend beschouwen, zoals papier of 

suiker.”

In haar nieuwe boek passeren meer dan 

40 van die ‘doodgewone’ dingen de revue. 

Een indrukwekkend aantal. Hoe heeft ze 

die bij elkaar weten te scharrelen? 

Annegreet lacht: “Albert Einstein heeft 

eens gezegd dat je je leven op twee 

manieren kunt leven: je verwondert je 

nergens over of je verwondert je juist 

overal over. Ik heb voor dat laatste 

gekozen. Uitzoeken hoe iets tot stand is 

gekomen en er vervolgens blij mee zijn is 

als een recept om vrolijk en dankbaar te 

worden.

Ik stond me in het Teylersmuseum in 

Haarlem te vergapen aan al dat prachtige 

houtsnijwerk. Wat een vakmanschap, wat 

een tijd zal daarin hebben gezeten. In die 

zaal staat ook een simpel gietijzeren hekje. 

De gids vertelde dat dat hekje duurder was 

dan al dat houtsnijwerk bij elkaar. Kijk, op 

dat moment begint het bij mij te kriebelen. 

Dan wil ik precies weten waardoor dat 

nou komt.”

Nieuwsgierig zijn en waar zit 

het naadje van de kous?

Dat is Annegreet ten voeten uit. “Ik speur 

natuurlijk het hele internet af. En een 

museum bezoeken is ook altijd inspirerend. 

Verder struin ik door oude boekwinkeltjes, 

wat daar niet allemaal te vinden is! En dan 

zijn er nog de mensen die na afloop van 
een lezing naar me toe komen: “Wist u 

eigenlijk dat …”  Als ik ontdek dat eind 

19e eeuw een telefoonabonnement net zo 

duur was als het inhuren van twee dienst-

meisjes, vind ik dat echt geweldig!”

Annegreets favoriete gewone ding

Daar hoeft ze niet lang over na te denken 

“De wasmachine. Als ik bedenk hoeveel 
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impact dat ding heeft gehad, met name op 

de wekelijkse was, want die nam zo maar 

twee tot drie dagen in beslag. Terwijl ze 

toen veel minder in de was gooiden dan 

nu. In de buurt rook het op maandag-

ochtend compleet naar OMO.”

Daarmee vergeleken is de was doen 

tegenwoordig een karweitje van niks. 

“Je wilt niet weten hoeveel uren ik kon 

besteden aan lezen en studeren terwijl de 

wasmachine lekker stond te draaien. 

Veel vrouwen zijn er op die manier toe 

gekomen om buitenshuis te gaan werken, 

ze kregen gewoon meer tijd om dat te 

doen.

Trouwens, die eerste wasmachines konden 

veel mensen niet eens kopen, die huurden 

ze. Voor een dagdeel, kun je nagaan wat 

voor gesjouw dat moet zijn geweest! Er 

kwam een bakfiets voorrijden met zo’n 
ding erin. Nu moet ik er wel bij zeggen dat 

er toen geen centrifuges in zaten, dus het 

woog veel minder. Maar toch: driehoog de 

trap op met zo’n apparaat!”

Nog iets nieuws: de Scheurkalender 

Gouden Jaren 2023

Voor een dagelijkse dosis heerlijke, 

herkenbare, verrassende feiten, verhalen 

en herinneringen over de tijd van toen, 

pak je Annegreets scheurkalender erbij. 

Lezers van Vijftig+ Magazine kunnen er 

eentje winnen. Ga naar winacties op 

www.vijftigplusonline.nl en vul uw 

naam en adres in onder vermelding van 

‘Scheurkalender’. Of stuur een kaartje 

naar Vijftig+ Magazine, postbus 53, 

1700 AB Heerhugowaard.  

Wilma Vervoort is schrijver en “zwerft” 

over de wereld. Ze schreef Mijn Moedboek 

waarin ze uitlegt hoe je je leven kunt 

veranderen en hoe ze dat zelf heeft 

aangepakt. Het is te koop op 

www.inandoutofafrica.nl en bol.com

Karin Bloemen brengt 
ouderen een lichtpuntje 
met kerst
Veel ouderen voelen zich in de donkere dagen rond kerst 

eenzaam. Hun wereld is kleiner door het verlies van een 

partner of omdat ze minder makkelijk op pad kunnen. 

Daarom maakt het Ouderenfonds samen met honderden 

vrijwilligers én Nederlands cabaretière, zangeres en actrice 

Karin Bloemen dit jaar duizenden ouderen blij met een 

kerstbox aan de deur.  

Vrolijkheid en een waardevolle herinnering

“Ik hoop dat ik een beetje vrolijkheid mag brengen, en 

mensen mag laten zien dat er aan hen gedacht wordt,” 

zegt Karin Bloemen. Zij brengt samen met vrijwilligers 

duizenden kerstboxen langs bij ouderen. “Zo laten we 

mensen weten dat ze niet vergeten zijn!”

In de box zit alles om kerst thuis zo gezellig mogelijk 

te maken. Iets leuks, iets lekkers en iets om te delen. 

Lokale vrijwilligers bezorgen de box en maken een 

praatje, veelal begeleid door een Kerstman of koor. 

Dit persoonlijke en vrolijke contactmoment aan 

de deur blijft een waardevolle herinnering.
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Een inloopspreekuur is voor iedereen 

toegankelijk en is bedoeld voor mensen 

die een specifieke vraag hebben over het 
openbaar vervoer of weinig ervaring 

hebben met het reizen met de bus of de 

trein. Onder het genot van een kopje 

koffie of thee hebben OV-ambassadeurs 
uitgebreid de tijd om vragen van 

bezoekers over het openbaar vervoer 

te beantwoorden.

Geen enkele vraag is te gek  

“Er lopen senioren binnen met heel veel 

verschillende soorten vragen op zo’n 

ochtend of middag. Er is veel veranderd 

in het openbaar vervoer met de OV-chip-

kaart, reisproducten, abonnementen, 

deelvervoer en reisplanners. Daarbij zijn 

er meerdere regionale vervoerders. Dat 

roept vragen op. Soms help ik mensen die 

hun hele leven lang auto hebben gereden, 

maar nu genoodzaakt zijn om met de 

bus of de trein te reizen. Een ander 

voorbeeld is dat ik weleens mensen help 

die graag een bezoek willen brengen aan 

een familielid die aan de andere kant van 

het land woont. Ook komen er regelmatig 

vragen voorbij over het gebruik van een 

OV-chipkaart of het afsluiten van een 

geschikt abonnement”, vertelt Tom. 

Volgens Tom heeft het inloopspreekuur 

een belangrijke meerwaarde ten opzichte 

van het telefonisch spreekuur. “Ik krijg 

heel vaak te horen dat bezoekers het 

persoonlijk contact met ons erg 

waarderen. Hierdoor kunnen wij beter 

inschatten of de bezoekers voldoende 

antwoord hebben gekregen op hun vragen. 

Op deze manier kunnen wij ze optimaal 

helpen. Dit aspect mis je tijdens een 

telefonisch spreekuur,” vertelt Tom. 

We helpen iedereen graag 

persoonlijk op weg in het OV

Naast de organisatie van inloopspreek-

uren vinden er regelmatig telefonische 

spreekuren, informatiebijeenkomsten en 

proefreisjes plaats. Tom geeft aan dat een 

proefreis in veel gevallen de vervolgstap 

is voor bezoekers van het inloopspreekuur. 

“Als ik antwoord heb gegeven op alle 

vragen van de bezoeker en hem of haar de 

juiste informatie heb meegegeven om te 

kunnen starten met reizen in het openbaar 

vervoer stel ik voor om mee te gaan met 

een proefreisje. Dan gaan we echt aan het 

werk met de OV-chipkaart op het station 

en laat ik zien ik zien hoe de automaat 

werkt voor het bijladen van het saldo op 

de OV-chipkaart,” vertelt Tom. 

Benieuwd naar een activiteit 

bij u in de buurt? 

“Heeft u een vraag over het openbaar 

vervoer? Dan wil ik u aansporen om 

eens deel te nemen aan één van onze 

activiteiten. Mijn collega’s en ik helpen 

u graag verder op weg, zodat u straks 

met een zelfverzekerd gevoel zelfstandig 

met het openbaar vervoer kunt reizen.’’ 

- Tom Fest

Kijk voor info, data en 

bereikbaarheid op de website: 

www.ervaarhetov.nl/ov-ambassadeur  

Ervaar het OV is een samenwerkings-

verband van provincies Flevoland, 

Gelderland en Overijssel, Arriva, Breng, 

Connexxion, Keolis, Ov regio IJsselmond 

en RRReis. 

Stel uw vraag over het openbaar vervoer aan een 
OV-ambassadeur tijdens het inloopspreekuur

10 OV-ambassadeurs organiseren maandelijks inloopspreekuren in verschillende 

gemeenten in Overijssel, Gelderland en Flevoland. Maar voor wie zijn deze 

inloopspreekuren eigenlijk bedoeld? En hoe ziet een inloopspreekuur er precies 

uit? Tom Fest is sinds november 2017 actief als OV-ambassadeur. Hij organiseert 

regelmatig zo’n inloopspreekuur en vertelt er graag meer over. 

Tom Fest



11

Uit de in september gepubliceerde  

Veiligheidsmonitor van het Centraal 

Bureau voor de Statistiek (CBS) en het 

ministerie van Justitie en Veiligheid, 

blijkt dat Nederlanders in 2021 naar eigen 

zeggen in totaal 2,5 miljard euro schade 

hebben geleden door criminaliteit.  

Online oplichting, zoals helpdeskfraude, 

vriend-in-nood-fraude en valse facturen, 

zorgde vorig jaar volgens het CBS voor 

261 miljoen euro aan schade, verdeeld 

over 97.000 slachtoffers. Van helpdesk-

fraude werd in de eerste helft van dit jaar 

voor 35 miljoen euro aan schade gemeld 

bij de banken. Online fraude blijft dus een 

hardnekkig maatschappelijk probleem.

Actualiteit

Oplichters spelen daarbij in op de  

actualiteit, maken misbruik van  

opgebouwd vertrouwen en creëren  

urgentie met tijdsdruk, zo constateert de 

NVB. Dit zijn manipulatiepatronen die je 

kunt leren herkennen. Zo is de boodschap 

van een oplichter vaak dwingend van aard. 

Fraudeurs doen zich bijvoorbeeld voor 

als bankmedewerkers die bellen of aan de 

deur staan om te waarschuwen voor een 

verdachte activiteit op een bankrekening. 

De oplichters stellen vervolgens voor 

om geld tijdelijk over te maken naar een 

andere, zogenaamd veilige kluis- 

rekening. Of ze vragen om een programma 

te installeren, waardoor ze op afstand mee 

kunnen kijken op de pc van het beoogde 

slachtoffer. Zo kunnen ze geld overmaken. 

Een andere veelgebruikte strategie verleidt 

mensen met persoonlijke berichten, 

bijvoorbeeld via WhatsApp, om geld over 

te maken naar het valse bankrekening-

nummer van een vriend of familielid in 

nood. En dat blijkt effect te hebben.

Hoogleraar Cyber Security Marianne 

Junger (Universiteit Twente) zegt: “Fraude 

kan iedereen overkomen. De oplichters 

maken gebruik van eigenschappen die we 

als mens allemaal hebben, en werken in 

op het vertrouwen dat mensen van nature 

hebben. Het is daarom belangrijk om beter 

en snel te kunnen herkennen wanneer er 

sprake kan zijn van fraude. Kennis over 

fraude is daarin essentieel.”

Training zo werkt fraude

Omdat de fraudevormen van oplichters 

steeds sneller van tactiek veranderen, 

is het voor iedereen belangrijk om de 

werkwijze van fraudeurs en hun trucs te 

gaan herkennen. De NVB introduceert 

daarom een training: Frauderen. Zo werkt 

het! Daarin leren mensen in verschillende 

lessen fraude herkennen en wat te doen 

om het te voorkomen. Meer informatie is 

te vinden op zowerktfraude.nl.

Training om mensen weerbaarder te maken tegen terugkerende manipulatietrucs 

Banken: Fraudeurs veranderen steeds 
sneller van tactiek
De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) ziet in de eerste helft van 2022 

dat fraudeurs hun methodes in een steeds sneller tempo afwisselen. Ze spelen 

daarbij onder andere in op de actualiteit om mensen geld afhandig te maken. 

Zoals momenteel het misbruiken van de energiecrisis, en bijvoorbeeld ook de 

‘antibacteriële pas’ tijdens de coronapandemie. Hoewel fraudeurs steeds wisselen 

van tactiek, zijn er terugkerende manipulatiepatronen te herkennen. 

De Nederlandse banken komen daarom met een training die mensen alert maakt 

op deze patronen, zoals de vriendelijke toon waarmee fraudeurs binnenkomen. 

Zo wordt het makkelijker om fraude te herkennen en te voorkomen.

MISBRUIK ENERGIECRISIS
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God save the King

Over de schrijver

Paul van der Heide

Ondanks mijn actuariële achtergrond raakte ik al snel geïnteresseerd 

in de arbeidsrechtelijke aspecten hiervan. Als snel begreep ik dat de 

pensioen-advieswereld rond verzekerde pensioenregelingen commercieel 

gedreven is. Als de juridische aspecten worden genegeerd ontstaat er voor 

werkgevers een groot risico bij elke wijziging die in de pensioen-

regeling wordt doorgevoerd. Wanneer dit het geval is zoek ik vol 

enthousiasme naar pragmatische oplossingen.

inhoudelijk iets van snappen zijn Pieter 

Omtzigt van de lijst Omtzigt en Leon de 

Jong van de PVV. Zij hebben het goed 

bestudeerd en geven inhoudelijk goed 

onderbouwde kritiek. Zo zijn er geen 

goede doorrekeningen en is er gewaar-

schuwd voor tienduizenden rechtszaken. 

Ook stellen zij vast, dat van grotere 

duidelijkheid voor de gemiddelde 

pensioenopbouwer geen enkele sprake is. 

Als het pensioenstelsel reeds nu zou zijn 

ingevoerd, hadden de pensioenen, door de 

ontwikkelingen op de aandelenmarkten, 

zelfs moeten worden gekort. Kortom, het 

rammelt aan alle kanten. Ik heb dan ook 

echt met plaatsvervangende schaamte 

gekeken naar het debat, vooral naar de 

onwetendheid van veel kamerleden.

Pijnlijk

Dat brengt mij terug op het Britse 

volkslied: God save the King. Ik wil de 

Wet toekomst pensioenen nu niet direct 

vergelijken met aambeien. De manier 

waarop we omgaan met ons pensioen-

stelsel is echter heel erg pijnlijk. In die 

zin klopt de vergelijking dan ook wel en 

ben ik bang dat we in de toekomst veel 

pijn zullen hebben van de beslissingen die 

we nu nemen.

slager te laten uitvoeren. Voorafgaand aan 

de koninklijke besnijding heeft de kapper 

de operatie geoefend op 75 proefpersonen. 

Het lied is gecomponeerd om de Koning 

enig comfort te bieden tijdens de operatie.

Het moest de Koning door de (niet 

verdoofde) operatie heen loodsen.

Verbijsterende ondeskundigheid

Op zich heeft dat niets met pensioen te 

maken, maar ik ben bang dat we in de 

toekomst een parallel zullen gaan trek-

ken. Vorige week is in de tweede kamer 

het wetsvoorstel toekomst pensioenen 

behandeld. Ik schreef er al een paar keer 

over. Het is nog net niet tot een stemming 

gekomen, maar al wel duidelijk hoe de 

verhoudingen liggen. Ik heb de beraad-

slagingen deels gevolgd en ben eerlijk 

gezegd verbijsterd over het gebrek aan 

deskundigheid in de tweede kamer. En 

dat over een onderwerp dat iedere 

Nederlander aangaat en waar per werkende 

Nederlander € 200.000 mee gemoeid is. 

Holle frasen

Voorstanders blijven hameren op holle 

frasen als duidelijkheid, transparantie, 

eerlijke verdeling en dat de pensioenen 

weer kunnen worden geïndexeerd. 

Inhoudelijk snappen ze er niets van, het 

is een hoop herhaling van algemene 

kretologieën. Logisch, het maakt ook niet 

meer uit want het oordeel is al geveld, 

de wet moet gewoon doorgaan, dat is 

al beslist. De enige kamerleden die er 

U zult wellicht denken dat ik het 

opneem voor het Britse koningshuis, 

maar dat is niet het geval. 

Over de vraag waar het Britse volkslied 

vandaan komt bestaan verschillende 

versies. 

Oorspronkelijk schijnt het in het Frans 

geschreven te zijn voor Koning Louis 

XIV, de zonnekoning. In 1686 onderging 

hij één van de eerste operaties in de 

geschiedenis. De koning had last van 

aambeien en moest daarvan bevrijd 

worden. De geneeskunde was nog niet ver 

ontwikkeld en de operatie werd uitgevoerd 

door een kapper. Kennelijk was dit de 

enige beroepsgroep die overweg kon 

met messen, los van slagers natuurlijk. 

Maar,  waarschijnlijk vond men het geen 

koninklijk idee om de operatie door een 
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Online heb je tegenwoordig overal 

accounts voor nodig. De vele wacht-

woorden onthouden blijft echter lastig 

voor veel senioren. En ook het gebruik 

van nieuwe beveiligingsmethodes 

blijkt moeilijk. Alleen al een op de vijf 

ouderen heeft moeite met de gebruikte 

termen. Zo begrijpt niet iedereen wat 

woorden als accounts, inloggen en 

verificatie betekenen. Dit blijkt uit 
onderzoek van SeniorWeb onder bijna 

900 ouderen.

Wachtwoorden blijven een crime

Zeven op de tien ouderen vinden het 

onthouden van al hun wachtwoorden 

lastig, slechts 14 procent heeft hier geen 

moeite mee. Het wijzigen van wacht-

woorden is dan ook iets wat veel senioren 

niet al te vaak doen, maar een derde doet 

dit regelmatig. Omdat het onthouden van 

wachtwoorden moeilijk is, bewaart bijna 

de helft van de senioren ze op papier, 

bijvoorbeeld in een notitieboekje. 

Ook worden wachtwoorden digitaal 

opgeslagen. Ongeveer een kwart van 

de ouderen slaat ze op in een bestand 

op de computer. Een even groot aantal 

doet dit in de internetbrowser of gebruikt 

een wachtwoordmanager. Van hen heeft 

respectievelijk 37 en 31 procent (soms) 

moeite met het gebruik hiervan.

Nieuwe methodes zijn ingewikkeld 

en gedoe

Op het gebied van beveiliging van 

accounts gaan de ontwikkelingen snel en 

komen er telkens weer nieuwe mogelijk-

heden bij. Zoals het beveiligen van een 

digitaal apparaat met een vingerafdruk 

of gezichtsherkenning. Of pas toegang 

krijgen na een extra verificatie via bijvoor-
beeld sms of authenticatie-app. Behalve 

sms-controle worden veel nieuwe methodes 

nog maar weinig gebruikt door ouderen. 

Dit komt met name doordat men hier 

moeite mee heeft. Zo geven de ouderen 

die geen tweestapsverificatie gebruiken 
vooral aan dat ze dat niet doen, omdat ze 

niet (goed) weten hoe het werkt (24%) en 

dat het te veel tijd en moeite kost (23%). 

Een van de deelnemers verwoordde het 

zo: ‘Wachtwoorden zijn een probleem, 

tweestapsverificatie moeilijk maar nuttig, 
alles evolueert zo snel.’

Hulp is hard nodig

Het onderwerp ‘accountbeveiliging’ is 

dus voor veel ouderen nog ingewikkeld. 

SeniorWeb ondersteunt hen daarom met 

hulp en uitleg. Veel informatie over dit 

onderwerp heeft men nu gebundeld op 

seniorweb.nl/accounts. Op deze website 

is ook een online presentatie terug te 

kijken die onlangs over dit onderwerp is 

gegeven. Maar liefst 13.054 senioren 

hadden zich aangemeld om deze presenta-

tie bij te wonen! Mensen met vragen 

kunnen ook terecht bij een van de les-

locaties.

SeniorWeb is een landelijke vereniging 

met 150.000 leden, 450 leslocaties en 

2.800 vrijwilligers en is sinds 1996 actief 

met als doel de digitale wereld begrijpelijk 

te maken, zodat iedereen het gemak en 

het plezier van computer en internet kan 

ervaren.

Accounts goed beveiligen is voor veel senioren lastig 
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Evelyn Grijze beschrijft haar belevenissen als nieuwe inwoonster van een grensdorp

Grensgeval
December, een bijzondere maand, ook 

voor mij en al ver voor de advent dub 

ik of ik wel of niet de kerstboom van 

de zolder zal halen. Een echte boom 

met dennengeur is allang van mijn 

verlanglijstje verdwenen, het gesjouw 

met zo’n onhandig ding zie ik niet 

zitten en dan nog het geworstel om het 

rechtop in de houder te krijgen, nee, 

dan mijn opgevouwen kunstboom, 

daar kan ik met enkele handgrepen een 

boom van maken. 

Door Evelyn Grijze

Maar dan komt het echte werk, het 

ophangen van de verlichting, de ballen, 

de klokjes en de slingers. Als het uit-

eindelijk op een kerstboom gaat lijken 

proef ik ’s avonds de kerstsfeer, maar de 

volgende dag krijg ik al de neiging om het 

glinsterende ding naar buiten te gooien. 

Het is nog lang geen kerst, wel of geen 

kerstboom, ik heb nog tijd om een 

beslissing te nemen. Onze Oosterburen 

denken daar heel anders over.

In de herfstvakantie ga ik meestal even 

een kijkje nemen in het tuincentrum dat op 

de grens staat. Mijn uitgebloeide planten 

in de bakken moeten maar eens vervangen 

worden door fris en fleurige exemplaren 
om zo de herfst in te luiden. Tot mijn 

verbazing is het personeel al druk bezig 

met het uitruimen van grote delen van de 

vaste collectie om plaats te maken voor de 

kerstversiering. Nog geen week later staan 

de eerste kerststerren al te stralen samen 

met cyclamens in verschillende grootte 

en vullen de rekken zich met de ballen, de 

sterren en de klokjes. Als op een mooie 

herfstdag de thermometer nog 20 graden 

aangeeft, is het binnen in het tuincentrum 

winterwonderland. Sneeuw op de bomen, 

versierde bomen in de meest wonderlijke 

tinten moeten je in de kerstsfeer brengen 

en je kooplust kietelen. Nadat ik door het 

eerste gedeelte ben gelopen, moet ik de 

route volgen waarbij verwacht wordt dat 

je je mandje of kar gaat vullen. In het  

verlichte kerstbos zie ik door de bomen 

het bos niet meer en door al het geschitter 

en de kerstmuziek ben ik behoorlijk van 

mijn à propos. Binddraad staat er op mijn 

lijstje, maar waar kan ik dat vinden? Met 

het liedje in mijn hoofd ‘van voor naar 

achteren, van links naar rechts’ sta ik 

plotseling, bijna duizelig, voor de kassa. 

Eindelijk, hier kan ik vragen waar bind-

draad tussen al die bomen verstopt is. 

Ja, daar was ik al bang voor, ik moet 

de route nogmaals lopen naar het vak 

waarvan de kassière mij uitvoerig uitlegt 

hoe ik dat kan vinden. 

Weer ga ik op weg langs de koppen van 

rendieren die beginnen te burrelen als je er 

langs loopt en verlichte kerstmannen die 

een dansje op muziek maken. Mijn geduld 

raakt op en met versnelde pas volg ik de 

route, maar moet handig slalommen 

langs de met volle karren gewapende 

Oosterburen en kijk met verbazing naar 

wat er allemaal in de karren verzameld 

wordt. Eindelijk vind ik dan mijn klosje 

draad en kom weer bij de kassière die mij 

glimlachend, maar met een bijna zichtbare 

vraagteken op haar voorhoofd aankijkt 

en de prijs van het door mij gevonden 

draad op haar kassa aanslaat. Dan vraagt 

ze: “Dat was het mevrouw, heeft u niets 

vergeten? Onze producten vliegen de deur 

uit,  u moet echt niet te lang wachten met 

uw kerstinkopen.” Even twijfel ik nog of 

ik de kerstroute nogmaals zal lopen en mij 

zal laten verleiden tot een glinsterende 

aankoop, maar schud mijn hoofd en reken 

af. 

“Ik bedoel het niet verkeerd hoor, maar u 

bent wel een uitzondering, een grensgeval, 

zou ik zeggen” grinnikt de kassière. Zo en 

nu hoor ik het ook eens van een ander. 

Als het even tegen zit blijft mijn kunst-

boom dit jaar gewoon in de verpakking. 

Ik rijd naar huis en hoor het getingel 

van de kerstklokken nog in mijn hoofd, 

gelukkig wordt het ook weer voorjaar 

denk ik, al besef ik dat dat nog even duurt.
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Dwalend langs romantische pleinen, 

slenteren over eeuwenoude kasseien, 

heerlijk eten, mode en design shoppen: 

Lille doet in weinig onder voor Parijs. 

Er is dan geen Eiffeltoren en geen 

Musée d’Orsay, maar daarentegen ben 

je vanaf Utrecht binnen drie uur in het 

centrum van de stad. Het Palais des 

Beaux-Arts van Lille is trouwens na het 

Louvre het belangrijkste museum van 

Frankrijk, dus aan mooie kunst kom 

je in deze metropool niets te kort. Een 

lang weekend in Lille, geboorteplaats 

van Charles de Gaulle, is daarom zeker 

de moeite waard. On y va!

Tekst: Mirjam Preusterink

Foto’s: Hello Lille en Ernst Preusterink

Door de eeuwen heen was Lille, zowel 

Belgisch als Frans bezit. De invloeden 

van deze landen zijn nog steeds sterk 

aanwezig en dat zorgt voor een open en 

hartelijke sfeer, zonder chauvinisme.  

Een leuk detail: de laatste jaren zijn een 

aantal Vlaamse chef-koks hun eigen 

etablissement begonnen met klinkende 

namen als De Rode Koe, De Bloempot  

en Bierbuik & Bloemeke. Ook de Neder-

landse architect Rem Koolhaas heeft hier 

zijn sporen achtergelaten. Samen met een 

aantal andere gerenommeerde architecten 

heeft hij het hypermoderne zakenwijk 

Euralille, met een overdekt winkelcentrum 

ontworpen. Dit fraai gevormde gebouw 

ligt aan de rand van het oude centrum, pal 

achter het treinstation.  

Feest van bier en wafels 

Het statige Place du Général-de-Gaulle is 

het kloppend hart van deze stad.  De volle 

terrassen zijn de ontmoetingsplek voor de 

inwoners. Bij voorkeur drinken ze dan een 

speciaal biertje in plaats van een glaasje 

Franse wijn. In Lille oftewel Rijsel hou-

den ze van bier. Eerlijk gezegd, komt het 

misschien ook wel doordat het een echte 

studentenstad is. Want met ruim 100.000 

studenten is Lille één van de ‘jongste’ 

steden van Frankrijk. Overal zie je ze 

lopen in het verrassend compacte en 

historische centrum. Het is heerlijk om 

door de geplaveide nauwe straatjes te 

slenteren. Vergeet dan niet naar de 

sierlijke gevels te kijken, met de vele 

details. In de historische panden zijn 

restaurantjes en unieke winkeltjes te 

vinden. Wanneer je even op adem wilt 

komen, kun je genieten van een legenda-

rische wafel van de befaamde patisserie 

Meert. De trouwe klanten staan in lange 

rijen om deze gaufre gevuld met vanille 

uit Madagaskar te kopen. Onweerstaan-

baar lekker.

Een reis door het verleden

Historieliefhebbers komen in Lille ruim-

schoots aan hun trekken. Wandel even 

binnen bij Museum Palais des Beaux-Arts, 

het prestigieuze museum zoals gezegd 

is een aanrader. Na het wereldberoemde 

Louvre in Parijs is dit het museum met de 

grootste kunstcollectie van Frankrijk. 

Kies uit de vele culinaire en culturele geneugten 

Lille: genoeg ingrediënten voor 
een weekendje weg
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Meer dan 100 meesterwerken van 

schilders uit diverse eeuwen: van Monet 

tot Picasso en van Rubens tot Van Gogh 

vind je hier. Daarnaast kun je er een grote 

collectie beeldhouwwerken en keramiek 

bewonderen. Ook niet te missen is het 

Musée d’histoire naturelle, volgens 

TripAdvisor één van de beste musea van 

Lille. De fascinerende fossielen, opgezette 

dieren en skeletten van dinosaurussen 

staan er uitgestald in prachtige vitrines en 

sfeervolle oude zalen. 

De mooiste plek van Lille is Vieille 

Bourse, een gebouw uit 1653 met een 

prachtige binnenplaats. Onder het wakend 

oog van de handelsgod Mercurius doen 

handelaars hun best om oude boeken en 

prenten te verkopen. Elke zondagavond 

gedurende de zomermaanden word je hier 

getrakteerd op de klanken en de sensuele 

sfeer van de tango. Iedereen kan meedoen: 

jong en oud, toerist en inwoner, rijk en 

arm. Een echt fotomoment! 

Met een hoogte van 104 meter domineert 

Belfort de stad. Deze toren gelegen naast 

het stadhuis is dagelijks te beklimmen, 

dit zorgt voor een weids uitzicht over de 

stad. Bij helder weer kun je kilometers ver 

wegkijken. Het Belfort van Lille staat op 

de werelderfgoedlijst van UNESCO.

Mosselen met friet? Ah oui!

De Braderie de Lille is een groots evene-

ment. Deze sensationele brocantemarkt, 

de grootste van Europa, wordt elk jaar 

begin september gehouden. Er komen 

tussen twee en drie miljoen bezoekers af 

op deze vlooienmarkt en iedereen gaat 

er aan de moules-frites (mosselen met 

friet) met bier. Traditiegetrouw stapelen 

de restaurants de lege schelpen buiten op 

en hopen daarmee de wedstrijd voor de 

hoogste mosselberg te winnen. 

Joyeux Noël

Kerst wordt uitbundig gevierd in Lille. 

Vanaf half november zijn de gebouwen 

sfeervol verlicht en is er dagelijks een 

gezellige Kerstmarkt. Slenter tussen de 

gezellig ingerichte houten chalets met 

cadeautjes voor onder de kerstboom en 

kerstdecoratie. Natuurlijk zijn er ook 

heel wat eet- en drinkstalletjes. Drink een 

glaasje glühwein om op te warmen en 

proef de streekgerechten en lekkernijen 

zoals wafels en raclette. En stap in het 

reuzenrad en geniet van een magnifiek  
uitzicht over de stad met fonkelende 

lichtjes. 

Duik in mooie kunst en historische 

glamour

Waar eens kinderen leerden zwemmen 

en professionele zwemmers hun baantjes 

trokken, is nu ruimte voor kunst en  

cultuur: het Musée Piscine. Een museum 

met een gevarieerde verzameling  

Franse en plaatselijke schilderkunst. Het 

prachtige art-deco gebouw in Roubaix, 

een plaatsje iets ten noorden van Lille is 

na een grondige verbouwing enkele jaren 

geleden volledig in oude staat hersteld. 

Rondom het vroegere 25 meter bassin een 

prachtige collectie beeldhouwkunst, die 

ook is verstopt in de douchecabines en 

kleedhokjes. Niet te missen is het dicht-

bijgelegen Villa Cavrois in het plaatsje 

Croix. Het werd begin vorige eeuw  

ontworpen voor de kinderrijke en  

welgestelde familie Cavrois en hun  

personeel. Tijdens de Tweede Wereld-

oorlog werd het majestueus verblijf bezet 

door Duitse troepen. Nadat de Franse 

Staat het onlangs had gekocht werd het 

grondig gerenoveerd. Het resultaat: een 

architectonisch pareltje. De vertrekken 

ademen tegenwoordig de sfeer van 100 

jaar geleden. 

Ook naar Lille?

Als je rondloopt in Lille en omgeving is 

één conclusie onontkoombaar: het kan 

bijna niet anders of het wordt binnen-

kort een populaire bestemming voor een 

stedentrip. Nu kun je de hordes toeristen 

nog voor zijn en optimaal genieten van de 

gastvrije en vriendelijke sfeer die er hangt. 

Kijk voor meer informatie op 

https://nl.lilletourism.com 
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Solisten Bert Simhoffer, Wilma Bierens en Arnold Bezuyen (Fotografie Wim Roefs).

Ook bij u in de buurt! Concertdata - december: di. 20/12 Hoofddorp, do. 22/12 Rijswijk, januari: wo. 4/1 Cuijk, za. 7/1 Gouda, 

zo. 8/1 Den Helder en zo. 15/1 Bussum. Ga voor meer info en het reserveren van kaarten naar: www.nationaleoperette.nl.

Het gloednieuwe concert van De Nationale  

Operette bevat niet alleen pareltjes uit het 

Weense, Amerikaanse en Franse operette- 

repertoire, maar ook hoogtepunten uit de 

bekendste musicals! 

De muzikale leiding is in handen van de befaamde 

maestro Walter Proost. Met de Johann Strauss- 

bezetting van zijn gerenommeerde orkest European 

Philharmonia bent u verzekerd van een sprankelende, 

onvergetelijke concertervaring! De zang wordt 

vertolkt door solisten die hun sporen internationaal 

ruimschoots hebben verdiend: sopraan Wilma Bierens, 

tenor Arnold Bezuyen en bariton Bert Simhoffer.  

Zij waren ooit stersolisten bij de voormalige Hoofd-

stad Operette! Een vocaal ensemble - bestaande uit 

aanstormende talenten - werkt dit seizoen ook mee. 

Het ballet van De Nationale Operette zorgt in een 

sprookjesachtig decor voor een oogverblindend 

totaalplaatje!

26- 11
2022__

19-03
2023
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Laatste nog niet door de mens aangetaste gebieden 
Vanaf 16 december is in het Haagse Museon-Omniversum de spectaculaire grootbeeldfilm The 
Arctic: Our Last Great Wilderness te zien op het 840 m² grote koepelscherm van One Planet 

Dome. Stel je een uitgestrekt, wild en magisch gebied voor in het uiterste noorden van Alaska, 

een streek waar je je kunt verbazen over een van de grootste natuurlijke spektakels ter wereld. 

The Arctic: Our Last Great Wilderness neemt je mee naar het land waar de Gwich’in stam 

ontelbare generaties heeft geleefd en waar de natuur sinds het begin der tijden zonder inmenging 

van de mens is geëvolueerd. Het is een reis met National Geographic-fotograaf Florian Schulz op zijn vijf jaar durende poging om de 

200.000 sterke kudde kariboes te filmen tijdens een tocht naar de Arctic National Wildlife Refuge, een van de grootste diermigraties op 
aarde. Een prachtige grootbeeldfilm die je onderdompelt in een wereld die maar weinigen tot nu toe echt hebben gezien. oneplanet.nl

Sfeervolle winterdagen op Huis Verwolde 
Huis Verwolde gaat dit jaar voor het eerst open voor speciale rondleidingen in de namiddag en 

avond. Zes generaties van de familie Van der Borch hebben het huis tot 1976 bewoond. Wie van de 

serie Downton Abbey houdt, is gelijk verliefd op deze plek. Het huis is volledig en oorspronkelijk 

ingericht in ‘upstairs-downstairs’, van de personeelsvertrekken in het onderhuis tot de kinderkamer. 

Ook de bibliotheek van de baron op de tweede verdieping is nog in de staat waarin hij door de laatste 

bewoner werd gebruikt. In het winterseizoen gaat huis Verwolde alleen op specifieke dagen open 
voor de ‘Grand Tour’. Tijdens deze rondleiding zie je ook vertrekken die normaal gesloten blijven 

voor publiek. De start is in het onderhuis met koffie of thee en appelgebak in de oude keuken.  
Datum: zondag 11 en 18 december. Tijd: 15:00 uur. Prijs: € 18,50 p.p. donateurs en museumkaart-

houders € 8,50 Reserveren noodzakelijk: glk.nl/verwolde

Indonesië en de Amsterdamse School
De kolonie Nederlands-Indië was voor Nederland met zijn koffie, suiker, tabak, spece-
rijen en andere goederen niet alleen economisch een rijke inkomstenbron, het was ook 

een bron van inspiratie voor architecten en vormgevers. De rijkdom aan vormen, kleuren 

en materialen maakten op de vernieuwers van de Nieuwe Kunst en de Amsterdamse 

School diepe indruk. Vooral de tempelcomplexen, volksarchitectuur en ambachten 

werden door hen met veel interesse bestudeerd. Sommigen reisden naar Indië, anderen 

deden indrukken op bij internationale evenementen zoals de Wereldexpositie in 1910 

in Brussel. Op de tentoonstelling Indonesië en de Amsterdamse School krijg je een 

duidelijk beeld van de Indische invloed op gebouwen, beelden en versieringen van de 

Amsterdamse School. Van 1 december 2022 t/m 27 augustus 2023 in Museum het Schip. 

Info: hetschip.nl
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Ik probeer hier luchtig en beschouwend 

wat af te wisselen, deze keer een filoso-

fisch getint stukje.

Het daten noopt ons telkens om te 

beslissen, wel of niet, stoppen of door. 

En het zijn geen alledaagse beslissingen, 

zo van wat zullen we straks eens op tafel 

zetten. Elke keuze die ik hier maak (of die 

voor mij wordt gemaakt) is in principe 

een richting bepalend kruispunt in mijn 

leven. Dus dat is niet niks. Persoonlijk 

vind ik het nogal verbijsterend, het gemak 

waarmee ik hier door de catalogus kan 

bladeren en uitzoeken wie mij het meeste 

bevalt en bij wie ik een kans denk te 

hebben, alsof ik aan het winkelen ben. 

Dat lijkt volkomen tegengesteld aan de 

gang van zaken in de echte wereld.

In die ‘analoge’ wereld kom ik ook 

vrouwen tegen. Vrouwen met wie ik met 

best een afspraakje zou willen maken. 

Maar dat is nog niet zo gemakkelijk, want 

ik kan aan hun neus niet zien of ze open 

staan voor contact. Er staat geen stempel 

“beschikbaar” op hun voorhoofd en 

een/geen ring zegt ook niet zoveel meer. 

Avances maken naar iemand die daar geen 

behoefte aan heeft, dat kan nogal gênant 

uitpakken, ik heb dat wel eens aan de 

hand gehad. Als je zo iemand dan blijft 

tegenkomen dan hangt die miskleun in de 

lucht - en je kunt ervan verzekerd zijn dat 

iedereen in de buurt het óók weet. 

Dus dat zal ik niet snel doen. Het vergt 

dus een lange aanloop, met omtrekkende 

bewegingen, om uit te vinden hoe de vlag 

erbij hangt.

Dat voorzichtig aftasten is ook onderdeel 

van het minnespel. Als het een dood-

lopende weg is dan zal dat wel blijken 

en dan is er niks aan de hand, want 

alles was tot dan toe vrijblijvend en niet 

benoemd. As er méér in het vat zit, dan 

komt vroeger of later het moment om een 

afspraakje te maken... zoals het kon gaan 

met een meisje van school, of van het 

zangkoor. Dan hebben wij elkaar dus al 

aardig kunnen observeren en een beetje 

leren kennen, nog voordat we de eerste 

stap zetten op het pad van de liefde.

Van dat romantische voorspel is bij dating 

totaal geen sprake meer! Daarvoor in 

plaats is er de virtuele etalage. En dan 

wellicht een ontmoeting, die ook maar 

een momentopname is. Laat duidelijk 

zijn: het is fijn dat deze mogelijkheid er 
is - anders zou mijn kans om toevallig met 

een partner-in-spé in contact te komen 

nog veel kleiner zijn! Maar het is - in 

mijn beleving natuurlijk - onvermijdelijk 

een nogal materialistische benadering. Ik 

worstel daar wel mee. De inzet is helder, 

er moeten knopen worden doorgehakt. 

Als ik niet verder wil dan moet ik daar 

duidelijk over zijn, maar ik doe een ander 

ook tekort met mijn vooroordeel (en/of 

vice versa), dat kan niet anders. ‘We zien 

wel hoe het loopt’ is geen optie, want de 

gewenste uitkomst staat van tevoren vast.

De fijnste ontmoetingen - al hielden ze 
geen stand - waren dan ook die waarbij 

er toch in elk geval een paar verschil-

lende afspraken waren geweest, met 

verschillende omstandigheden om elkaar 

te leren kennen. Waarbij we het gevoel 

konden hebben, dat we wat moeite hebben 

gedaan voor elkaar. Ik heb ook ervaren, 

dat wanneer je dan toch afscheid neemt, 

dat het dan met respect is, misschien zelfs 

liefdevol.

Kortom, we ontmoeten elkaar hier van 

meet af aan niet vrijblijvend en het is 

ergens wel jammer om een stukje snuffel-

romantiek te moeten missen. Dat is de 

keerzijde van de relatiemarkt, het is d’rop 

of d’ronder. Gewoonlijk dat laatste dus. 

Als het lukt, de herinnering aan een fijne 
openhartige ontmoeting, ook wat waard!

Pelgrim - blogger op 50plusmatch

Wil jij andere 50-plussers 

appen, spreken en gauw 

ontmoeten? 

Je schrijft je gratis in. Wij loten  

2 x 1 maand volledig lidmaatschap 

uit onder de lezers van Vijftig+  

Magazine. Door de QR code te 

scannen met de camera van je  

mobiele telefoon, beland je direct 

op onze inschrijfpagina of tik 

50plusmatch.nl/geluk in je  

browserbalk. 

Door deze QR code te scannen  

met de camera van je mobiele 

telefoon, beland je direct op de 

inschrijfpagina.

De wondere wereld van daten
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is er nog niet. We moeten om 10 uur in de 

instelling (zelf spreekt ze over inrichting 

en opsluiting) zijn. Moet hij haar verzorgen? 

Ik zeg dat ik er aan kom en spring uit bed. 

Tegen de tijd dat ik er ben is de thuiszorg 

ook gearriveerd en is ze bijna klaar. Nog 

even ontbijten en zonder de verwachtte 

weerstand vertrekken we met een dubbel 

gevoel van huis. Wat brengt de toekomst? 

Wat doe je ze aan? Maken we de juiste 

keuze?

In het huis (zoals we het zijn gaan 

noemen) worden we ontvangen op haar 

kamer. Een steriele ruimte met bed, 

nachtkastje, een tafel met twee stoelen, 

een keukenblokje zonder keuken 

apparatuur, een ruime douche met toilet 

en wastafel. Kille, felle verlichting, een 

grote raampartij, waarvan het raam een 

klein kiertje open kan, met zonnescherm 

over de hele breedte maken het compleet.

Column

We blijken op een gesloten afdeling te 

zijn met regels en een lift waar je pas 

in kan nadat personeel hem heeft 

ontgrendeld voor deze afdeling. Er hangt 

een waarschuwing dat je moet wachten tot 

de deuren dicht zijn als je bent uitgestapt 

zodat er niet een bewoner per ongeluk in 

kan stappen. Ik begrijp het, maar hier wil 

ik haar helemaal niet achter laten. 

We spreken verpleging en horen hoe 

alles werkt, dingen als gemerkte kleding 

en de was, telefoon en televisie, een 

bewegingsmelder die ‘s nachts aanstaat, 

maar waar in verband met de wet op de 

privacy voor getekend moet worden. Wie 

wordt eerste aanspreekpunt. Verplicht eten 

in de woonkamer omdat er zicht moet 

zijn op het eetpatroon. Een woonkamer 

die, nog steeds vanwege Corona, niet 

toegankelijk is voor bezoekers. De 

gemiddelde periode dat mensen op deze 

afdeling verblijven (2 tot 3 maanden ipv 

de 5 dagen waar zij op rekenen). De arts 

komt en houdt zijn verhaal, de doelen 

waar naar gestreefd gaat worden, mits 

mogelijk. Veel vragen over hoe het was 

toen het nog goed ging, want daar werken 

we weer naartoe. Hoop en vrees wisselen 

elkaar in hoog tempo af. De ergothera-

peute komt een rolstoel brengen en gelijk 

wat maten nemen voor een meer passend 

modelletje.

Ik zit in mijn eigen foute film. De inmid-

dels door ons aangeschafte rollator moet 

gemerkt worden, alle waardevolle spullen 

moeten mee naar huis. We leggen alles zo 

goed mogelijk uit. Er komt niet veel meer 

binnen. Ze is bang, boos en verdrietig en 

eigenlijk ben ik dat ook. Hij is stil, hij wil 

dit niet, hij kan het niet geloven en laat het 

nog niet toe. Ik maak me zorgen om beide 

en de komende tijd.

Ik pak haar koffer uit en wil weg. We 

blijven nog even tot de lunch, nemen 

afscheid op de gang en zien haar de 

woonkamer ingaan. Meteen zie ik haar 

veranderen en zich richten op de nieuwe 

gezichten, ze lijkt ons vergeten. Hij begint 

haar te roepen, ik neem hem snel mee naar 

de liften waar we niet in kunnen zonder 

hulp.

Moe en verdrietig rijden we naar huis en 

zet ik hem af bij zijn stille, lege woning. 

Hij lijkt kleiner en krommer dan vanmor-

gen, mijn hart breekt maar hem kan ik niet 

helpen. Zelf wil ik ook zo snel mogelijk 

naar huis, weg van deze narigheid.

Dementie
Hoewel er achteraf gezien al lang signalen waren worden we als gezin en  

familie voor ons gevoel van de ene op de andere dag geconfronteerd met  

dementie. In deze column verwoord ik wat dat praktisch en gevoelsmatig met 

ons doet en kunt u mee lezen en mee leven met dit proces in de hoop dat 

mensen in eenzelfde situatie herkenning vinden.

door Henriette Jacobs
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Een markant hoofd met een flamboyante 
snor en pretogen onder een zwierige hoed: 

Gregorius zit in zijn kasteel naast de 

sfeervolle houtkachel in een enorme stoel. 

Hij begint te vertellen met een innemende 

bevlogenheid over zijn grote passie. 

“Eigenlijk moet je een beetje gek zijn om 

een kasteel in je achtertuin te bouwen.”

Hoe kan iemand zonder bouwkundige 

opleiding een kasteel bouwen? 

“Ik heb veel boeken over de bouwkunst en 

architectuur bestudeerd en hier heb ik mijn 

kennis vandaan gehaald. De Oostenrijkse 

kunstenaar en architect Friedensreich 

Hundertwasser is mijn grote voorbeeld. 

Hij ontwierp kleurrijke gebouwen met 

ronde en vloeiende vormen. Hier, in 

het kasteel is alles ook zoveel mogelijk 

organisch. Ik heb afscheid genomen van 

horizontale en verticale lijnen. De natuur 

is mijn grootste inspiratiebron. Hoe mooi 

is dat?”

Hoe kom je aan al deze materialen? 

“Ze komen uit heel Europa. Bakstenen en 

puin uit gesloopte huizen en wegen, een 

open haard die ooit in een Engels landhuis 

stond, de zware toegangsdeuren uit de 

oude gevangenis van Assen en een grote 

vergadertafel die oorspronkelijk in een 

nabijgelegen stadhuis stond. Ik ben een 

sjacheraar, wat een ander rommel vindt, 

dan zie ik daar vaak nog wat in. Dit 

kasteel is geen kopie van een bestaande 

structuur, maar een product van mijn 

verbeelding.”

Het is toch een onmogelijke taak om een 

kasteel te bouwen? Heb je hulp bij het 

construeren van Olt Stoutenburght? 

“Jazeker. Ik heb een mooi team mensen 

om mij heen met ieder hun eigen kwaliteit. 

De één is goed met ijzer werken, de ander 

met glas. En een derde legt de vloeren. 

Met potlood en papier schets ik wat en  

zij maken het. Wij doen het samen, ik  

zou het nooit alleen kunnen. Ik geef ze 

vertrouwen, want ik ben er niet bij  

wanneer ze wat maken. Ik ben een solist 

en kan niet samenwerken.”

De natuur is gewoon mijn grootste inspiratiebron. Hoe mooi is dat?

Kasteelheer Gregorius 
Wanneer je mij wilt begrijpen, dan moet je afscheid nemen van het gewone leven.

Als kind wist Gregorius Halman het al: ooit zou hij eigenhandig een middeleeuws kasteel bouwen. Een jongensdroom? 

Nee, Gregorius zorgde dat het werkelijkheid werd. Op een goede dag in 1990 werd hij wakker en zei tegen zijn vrouw Annet: 

“Ik heb het kasteel in mijn hoofd helemaal klaar.” Zonder bouwtekeningen, maar met een standvastige en ijzersterke 

fantasie begon hij aan zijn levenswerk: Olt Stoutenburght. Inmiddels staat het prachtige Romaanse bouwwerk in de tuin 

naast zijn woning te pronken. Iets verscholen achter imposante bomen in het plaatsje Blesdijke, op de grens tussen Overijssel 

en Friesland. Gregorius wordt binnenkort 75 jaar, maar dat is voor hem geen reden om het rustig aan te doen. Alle dagen is 

deze excentrieke kasteelheer in zijn ontzagwekkende burcht aan het werk. Vooruit, omdat hij mijn oom is, maakt hij even tijd 

vrij voor een gesprek.

Interview en foto’s: Mirjam Preusterink
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Van welke bouwwerken in Nederland 

ben je enthousiast? 

“Ik ben een grote bewonderaar van het 

architectenbureau Alberts & Van Huut.  

Ze zijn bekend van het Gasunie-gebouw 

in Groningen, het ING-kantoor in  

Amsterdam zuidoost en de Isala Kliniek  

in Zwolle. Hun iconische ontwerpen 

zijn gebaseerd op de natuur en hebben 

daardoor veel schoonheid en harmonie. 

Ze maken gebouwen waar mensen van 

houden. Voor mij geen kubisme en de 

Bauhaus-stijl met hun strakke lijnen. En 

beslist geen massa producten, zoals de 

grote blokkendozen op industrieterreinen.”

Waar ben je nu mee bezig? 

“Met de klokkenstoel, hoog boven het  

gebouw. De klok was vroeger een belang-

rijk communicatiemiddel. Het waarschuw-

de de bevolking bij gevaar en onraad. Ik 

ben secuur en niet snel tevreden. Dus daar 

ben ik voorlopig nog druk mee. Geen dag 

is hetzelfde, dat is zo mooi.”

Wat is mooier: werkelijkheid 

of verbeelding? 

“Wat mij tegenwoordig opvalt is dat veel 

mensen naar de sportschool gaan. Trainen 

met al die apparaten hun lichaam. Maar 

wie prikkelt nu nog zijn eigen geest? Dat 

baart mij zorgen.  Ontwikkel je fantasie, 

roep beelden op die er niet zijn. Ieder-

een kan dat. Ga wandelen in de natuur 

of bezoek een museum voor inspiratie. 

Bekijk schilderijen van de surrealistische 

schilders, zoals Carel Willink of Salvador 

Dali. Laat je gaan in hun fantasiewereld. 

Het abstracte leven is veel mooier dan de 

harde werkelijkheid.” 

Wil je de lezers van Vijftig+ Magazine 

nog iets meegeven?

“Je moet kijken wat je allemaal gedaan 

en gepresteerd hebt in je leven. Dat geeft 

genoeg voldoening en energie om verder 

te gaan.”

Wanneer is het kasteel klaar? 

“Nooit, deadlines zijn altijd dodelijk  

voor de fantasie. Het gebouw nadert de 

voltooiing, maar is nog niet af. Want aan 

schoonheid kun je altijd wat toevoegen. 

Zo blijf ik bezig. Ik ben een ontevreden 

mens in dit project. Als iets klaar is dan 

ben ik vaak teleurgesteld. De weg ernaar 

toe is altijd mooier. Maar ik kan er wel 

mee leven, ik pas niets aan. (Gregorius 

lacht) Op mijn grafsteen komt dan ook  

te staan: De fantasie is mooier dan de 

werkelijkheid, maar ik heb genoten.”
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Fonkelnieuw Verzetsmuseum Amsterdam heropend

Er is ontzettend veel te zien, te doen en 

te ontdekken in het vernieuwde museum. 

Directeur Liesbeth van der Horst vertelt: 

“De Tweede Wereldoorlog was een 

aangrijpende en onzekere tijd voor 

iedereen in Nederland. Sommige aspecten 

dreigen vergeten te raken: de mensen die 

hun huizen aan de kust moesten verlaten 

voor de bouw van de Duitse Atlantikwal, 

de 500.000 Nederlandse dwangarbeiders, 

de talloze burgerslachtoffers die vielen 

door gevechten in Nederland. Andere 

verhalen zijn verzwegen omdat er een 

taboe op rust, zoals 25.000 Nederlanders 

die in Rusland vochten voor de Duitse SS, 

de vele meisjes die een relatie kregen met 

een Duitse soldaat, waaruit zeker 15.000 

kinderen zijn geboren, en het gebruik 

van pepmiddelen dat verzetsmensen op 

de been hield maar ze ook roekelozer 

maakte. Verhalen hierover vertellen we 

nu ook, waarbij de nadruk blijft liggen op 

de ontwikkeling van de verzetshouding.” 

Bijzonder is dat het Verzetsmuseum als 

eerste museum in Nederland zelfstandig 

toegankelijk is voor blinden, slechtzienden, 

doven en slechthorenden. Via geleide-

lijnen en een speciale audiotour worden 

blinden onder meer geleid naar allerlei 

voorwerpen die ze mogen betasten: een 

typmachine, fiets met houten achterband, 
veldfles met een verstopplek, etc. Ook 
voor zienden is dat aantrekkelijk. Van der 

Horst: “We vertellen met het oog op de 

blinde bezoekers ook een verhaal over een 

verzetskrant in braille gemaakt door het 

blinde meisje Lida Hoeijenbos. We wisten 

dat er een verzetskrant in braille bestond 

en hebben veel moeite gedaan om een 

exemplaar daarvan en het verhaal daar-

achter te vinden.”

Van der Horst: “Op verschillende 

manieren zijn we inclusiever geworden. 

Enerzijds door de verhalen: ook bijvoor-

beeld homoseksuelen komen aan bod en 

mensen uit de toenmalige koloniën, die 

door contacten met de illegale pers de 

publieke opinie rijp probeerden te maken 

voor koloniale afhankelijkheid na de 

oorlog. Anderzijds doordat we toeganke-

lijk zijn voor mensen met beperkingen en 

laaggeletterden. Wie niet wil lezen, hoeft 

niets te lezen. Alle verhalen zijn ook te 

beluisteren.” Dat maakt het nieuwe 

Verzetsmuseum ook heel aantrekkelijk 

voor jongeren, die ook van alles kunnen 

doen. Ze kunnen bijvoorbeeld zelf een 

persoonsbewijs vervalsen en in een 

interactieve presentatie veel leren over de 

werking van propaganda.  

Het decor van de tentoonstelling is 

indrukwekkend. De fases van de bezet-

tingstijd worden ieder ingeleid door een 

grote filmprojectie, waarin met animaties 
de politieke en internationale context heel 

duidelijk wordt uitgelegd. Elke periode 

heeft daarna zijn eigen sfeer die steeds 

grimmiger wordt: je passeert gevels met 

filmbeelden van het leven dat doorgaat 
onder dreigende nazivlaggen, een zee van 

pro-Duitse propagandaposters boven je 

hoofd, een kooi die de vervolging van 

de Joden verbeeld, en – in de laatste 

bezettingsfase – een omgeving vol 

oorlogsschade.  Dan volgt de bevrijding 

met voedselpakketten die uit de lucht 

komen. De tentoonstelling eindigt met 

een presentatie waarin nabestaanden van 

geportretteerde verzetsmensen en mensen 

Verzetsmuseum Junior, volgens de ANWB het meest innovatieve uitje van 2014,  

is al jaren een populair uitje voor grootouders met hun kleinkinderen. Nu heeft  

het Verzetsmuseum in Amsterdam ook de vaste tentoonstelling voor volwassen  

bezoekers - dat wil zeggen iedereen vanaf 14 jaar - ingrijpend vernieuwd.  

Bezoekers lopen in zes fases door Nederland in bezettingstijd en worden in een 

prachtig decor geconfronteerd met aangrijpende persoonlijke verhalen, die onder 

je huid kruipen. 

Tekst: Jason Chong  I  Fotograaf: Jeroen C van Zijp  I  Artwork: Chuan Ming Ong
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die nu betrokken zijn bij verzet, de link 

leggen naar de actualiteit. In deze ruimte 

kunnen bezoekers ook zelf een reactie 

achterlaten.  

Veel van de verhalen in de tentoonstelling 

maken emoties los. Meteen aan het begin 

bijvoorbeeld het verhaal van Tootje die 

bij een bombardement in mei 1940 een 

been kwijtraakt of het verhaal van Louis 

Einthoven, één van de oprichters van 

Nederlandse Unie, die in 1940 een alter-

natief wil bieden voor de NSB, maar 

onder druk van de bezetters een pro-

Duitse koers moet volgen. Louis wordt 

ziek van de stress. Alle honderd verhalen 

laten zien hoe moeilijk het was om in 

oorlogstijd te overleven en een positie te 

kiezen. Van der Horst: “Achteraf wordt 

er vaak gemakkelijk geoordeeld en 

veroordeeld. Wij laten zien dat verzet 

helemaal geen makkelijke keuze was. Er 

waren veel morele en praktische dilemma’s. 

We vertellen over de zeer gelovige Hebe 

Kohlbrugge, die clandestien naar Zwitser-

land reist om een gezaghebbende theoloog 

te raadplegen over de vraag of je wel 

mag liegen en bedriegen om vervolgden 

te helpen. We vertellen over de groep 

kunstenaars die, onder leiding van de 

homoseksuele Willem Arondéus als 

eersten een aanslag pleegden op een 

bevolkingsregister. Geweld gebruiken 

was voor hen een grote morele stap, 

vervolgens moesten ze een plattegrond 

en bewaking schema’s van het gebouw 

bemachtigen, springstof en politiepakken 

om zich te vermommen. De voorbereiding 

kostte vijf maanden, en ondertussen 

werden de Joden afgevoerd. De aanslag 

kwam te laat, is vaak gezegd, maar is dat 

verwijtbaar?”

“Het museum wil ook inzicht geven in het 

belang van de rechtsstaat en democratie. 

Het wordt aangestipt aan het slot, maar is 

vooral een impliciete boodschap. 

Alleenstaande moeder Coba Veltman 

komt in een concentratiekamp terecht 

omdat ze protesteerde, Arie Addicks en 

Ad Hoogendoorn worden doodgeschoten 

vanwege betrokkenheid bij een illegale 

krant. Onder een het dictatoriale regime 

was je altijd bang voor de overheid. Dat 

illustreert dat we het nu - al loopt echt 

niet alles perfect - wat dat betreft goed 

hebben.”

Verzetsmuseum 

Plantage Kerklaan 61 

1018 CX Amsterdam 

Maandag t/m vrijdag: 

10.00 - 17.00 uur 

Zaterdag, zon- en feestdagen: 

11.00 - 17.00 uur 

Gesloten: 25 december, 1 januari, 27 april 

www.verzetsmuseum.org 

Liesbeth van der Horst in het museum.  
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jaren im zwang-, maar ook duurzaam 

eten vindt steeds meer aftrek in Alpen-

land. Onlangs was het Wereld vega dag. 

In Zürich wordt dit met World Veggie 

day uitgebreid gevierd. In tal van 

restaurants leven chefs zich één dag 

uit met groentes in plaats van vlees of 

vis. Maar in vegan capital Berlijn is het 

iedere dag veggie day! Zowel Zürich als 

Berlijn zijn daarbij beide groene steden. 

Reden om eens een kijkje in de keuken 

van deze duurzame wereldsteden te 

nemen. Afijn, hier moet je zijn voor 
groene hotspots in Zürich en Berlijn! 

Tekst en foto’s: Laura Weenink 

Michelin met de veelzijdigheid van een 

Zwitsers zakmes

In restaurants kregen vegetariërs ‘vroegah’ 

regelmatig een gevulde aubergine voor-

geschoteld. Vervolgens is de geglaceerde 

wortel in de betere restaurants lange tijd 

een trend geweest. Ook deze hangt alweer 

in de wilgen. Maar wat pruttelt er nu zoal 

op het vuur in zinderend Zürich? Om dit te 

ervaren, schuif ik aan bij vega restaurant 

Die Neue Taverne. Bij binnenkomst vallen 

gasten direct met de deur in die küche (er 

is geen hal). Het compacte restaurant doet 

denken aan een kruising tussen skihut 

en stube: sfeervol zonder opsmuk. In de 

krappe keuken is het een drukte van 

belang. Achter de kachel is alles onder 

controle, ook de mise- en- place loopt als 

een Zwitserse trein. Met de precisie 

van een stationsklok (een Zwitserse 

uitvinding) maakt rockster-chef Fabian 

de borden op. Binnen no time worden 

de kleurrijke borden uitgeserveerd. 

Dit vegetarische restaurant heeft één 

Michelinster, dus de verwachtingen aan 

tafel zijn hoog. Op het ‘shared dining’ 

menu prijkt o.a. een ceviche van tomaat, 

een zogenaamde veldkaviaar, herfsttruffel 

en meer lekkers. Stuk voor stuk het beste 

van Moedertje Natuur en een lust voor het 

oog. Dus hoe zit het met de smaak? Ook 

die is raak! Kortom: deze taverne bewijst 

dat groentes net zo veelzijdig zijn als een 

Swiss army knive.

Kookles in Guiness World records 

restaurant

Het Zürichse Haus Hiltl (1898) is 

’s werelds oudste vegetarische restaurant 

en heeft het om die reden tot het Book 

of Records geschopt. Inmiddels staat de 

vierde generatie achter de kachel. In het 

gastenboek prijken namen van schrijvers, 

Nobelprijswinnaars van weleer. Destijds 

werd vegetarisch gezien als iets boheems. 

Gaandeweg hebben de Hiltlt’s vegetarisch 

eten uit het verdomhoekje getrokken. Met 

o.a. acht locaties is huize Hiltl uitgegroeid 

tot een heus veggie imperium. ‘Als je 

succesvol in deze business wil zijn moet 

je met contrasten werken. Daarom hebben 

we een eigen vega slager, een R&B club, 

plus Cooking academy opgezet’ zegt Rolf 

Hiltl: de huidige eigenaar. Overigens is 

de club alweer ter ziele, maar de Hiltl 

Cooking academy staat als een huis. 

Reden genoeg om dit met een kookles 

proefondervindelijk te ervaren. Samen 

met mijn reisgenoten ga ik aan de slag 

met recepten uit Hiltl’s kookboek. Terwijl 

Rolf relaxed aan een wijntje nipt slaan 

wij ons door een berg groenten, fruit 

heen. Maar gelukkig heb ik hulp van de 

Zwitserse Rex. Deze groenteschiller van 

de Zwitserse Alfred Neweczerzal uit 1931 

is uitgegroeid tot designklassieker en dus 

duurzaam. Na het nodige snij- bak- en 

braadwerk toveren wij ons eigen potje op 

tafel. De hausgemachte vegan meatloaf 

op een bedje van aardappelpuree en een 

warme crumble uit de oven toe is heerlijk, 

dus deze cooking class is voor herhaling 

vatbaar.    

Bestemming bergen pompoenen

De volgend ochtend pak ik de trein naar 

Seegräben. Want pal aan de Pfäffikersee 
ligt de favoriete chillplek van Zürich: 

Juckerhof. Op zondagochtend loopt de 

halve stad uit om hier in de tuinen van de 

boerderij bessen te plukken, of pompoenen 

in te slaan. Want met meer dan 30 soorten 

is Juckerhof hofleverancier bij uitstek. 

Hier komt de lekkerbek aan z’n trek… 

‘Hang die geglaceerde wortel maar lekker in de wilgen’
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Bovenal is dit een prachtige plek voor 

een buffet-style-brunch met de hele 

familie. Het buffet is gevuld met taart, 

rösti, gerookte pompoen, pumpkin pie en 

meer pompoen-gezelligheid. Na bergen 

van pompoenen is het tijd voor de echte 

bergen: de Uetliberg. Op nog geen twintig 

Zwitserse treinminuten afstand van Zürich 

biedt deze topper -doorgaans- uitzicht 

over het meer en de stad. Tijdens mijn 

bezoek op een druilerige dag is het uitzicht 

nihil. Daarbij is er geen normaal denkend 

mensch te bekennen. Dat weerhoudt mij 

echter niet van een stukje spaziergängen 

in deze mistige omgeving. Halverwege 

deze hike ben ik in goed gezelschap. Een 

kudde geiten loopt even met me op, totdat 

ik afsla en uiteindelijk aftaai richting het 

station. Tip: met de Swiss Travel Pass kun 

je 3 of meerdere dagen onbeperkt met de 

bus, boot, trein duurzaam in Zwitserland 

reizen. Zie: de website van Zwitserland 

Toerisme.

Groen overnachten nabij Zürich?

Met de bus zoef je vanuit Zürich in 30 

min naar Kartause Ittingen. Ooit het huis 

van kartuizer monniken, tegenwoordig 

een boerenhof met zadentuin: niet om te 

eten maar om te kweken. Daarbij is er ook 

een moestuin, museum en wonderbaar-

lijk goed geconserveerde kapel, winkel, 

kaasmakerij, restaurant en hotel. Oftewel: 

een op zichzelf staand mini-dorp in het 

groen. Alles wat je nodig -en eigenlijk niet 

nodig- hebt is hier te vinden. Zoals een 

‘mobiele kaasmaker’ waar je een work-

shop kaasmaken kunt volgen. Deze cheesy 

stoomcursus eindigt met een raclette van 

het vuur. Immers, wie Zwitserland zegt, 

zegt kaas. Tip: logeren in het groen? Blijf 

gelijk een nachtje slapen. 

Meer (groene) sites in Zürich?

• Lindenhof: park op heuvel met uitzicht 

op de stad en rivier.

• Bekijk de oude binnenstad: slinger door 

pittoreske straatjes.

• Struin door de Botanische tuin, of China 

Garden.

• Bezoek vrijplaats ‘die Neue Hard’: met 

Freitag store (tassen van gerecycled 

vrachtwagenzeil).

• Warme dag? Ga hartje stad golfsurfen. 

• Designmuseum: boordevol Zwitserse, 

Internationale designschatten.

Duurzaamheid is mensenwerk

Zowel Zürich als Berlijn scoren goed op 

de duurzaamheidsindex. De belangrijkste 

gemene deler van duurzame steden is dat 

mensen voorop staan in alle ontwikkel-

plannen. Immers, als bewoner ontleen je 

een deel van je identiteit aan de stad of 

het dorp, maar andersom geldt natuurlijk 

hetzelfde. Deze wisselwerking is zichtbaar 

in steden zoals Zürich en Berlijn. 

Collectieven en particulieren nemen hier 

steeds vaker het voortouw om zo veel 

mogelijk waarde te creëren voor de stad. 

Zo zijn bewoners van Zürich een woon-

corporatie gestart en hebben een duurzaam 

wooncomplex van grotendeels gerecycled 

hout en beton gebouwd. Om de woningen 

te verwarmen, wordt onder meer de rest-

warmte van een naastgelegen afvalcentrale 

gebruikt. Ook Berlijn is dol op circulaire 

architectuur, groenplekken. 

Groene hotspots in Berlijn  

Zo’n 40 procent van de stad bestaat uit 

groen. Om Berlijn aantrekkelijk te houden 

en tegen klimaatverandering te bewapenen 

wordt er bewust in groen geïnvesteerd. 

Dit resulteert in meer stadsparken, nieuwe 

groene hotspots. Samen met mijn lief 

Robbert maak ik een fietstour door Ber-
lijn: de beste manier om groene sites te 

ontdekken.  

‘Duurzaam leven in de stad hoeft helemaal 

niet zo ingewikkeld te zijn. In feite is alles 

al aanwezig: van infrastructuur tot en 

met architectuur, het gaat erom hoe je 

deze hergebruikt en inzet’ zegt gids Jannik 

van Green Bike tours. Als we onderweg 

stoppen bij de Holzmark aan de Spree 

zegt Jannik: ‘Deze groene hotspot is 

een gezamenlijke onderneming van een 

Zwitserse investeerder en de bewoners-

corporatie. Samen is het hen gelukt om 

een fijn restaurant, mooie tuin, cultureel 
aan het water op te zetten. Het idee is dat 

natuur, economie en cultuur met elkaar 

verbonden worden’.  

Skaten, fietsen en picknicken 
op het vliegveld  

Fietsend, of skatend over de landings-

baan van Tempelhof is deze verbinding 

tussen mens en natuur duidelijk zichtbaar. 

Op de grasvelden van dit voormalige 

DDR-vliegveld is het gezellig recreëren 

in de stad. Startblokken worden als bank 

gebruikt, en links en rechts staat de bbq 

aan. Aan de rafelranden van het vliegveld 

ligt de zogenaamde Floating University. 

Deze experimenteertuin in een voormalig 

waterbassin staat letterlijk en figuurlijk 
als een paal boven water. In de drijvende, 

of (in de zomer) modder tuin op planken 

moddert Berlijn lekker met water en 

planten aan. 

Lees verder op pagina 28
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Theater, of crème brûlée 

in crematorium?

Na een toffe fietstour pakken wij de metro 
naar de wijk Wedding. Daar waar je in 

Zürich in de bergen van het uitzicht 

geniet, biedt de voormalige luchtafweer 

annex uitkijktoren ‘Flakturm Humbold-

thain’ een riant 360 view over Berlijn. 

Voor een stukje upcycling ben je in 

Wedding ook aan het goede adres. Een 

complex met de looks van een Italiaans 

paleisje is omgebouwd tot culturele broed-

plaats, maar heeft jaren als crematorium 

dienstgedaan. Op de schoorsteen na is hier 

geen enkele aanwijzing van te vinden. In 

zomer en najaar is het goed toeven in de 

enorme tuin met de naam Silent Garden. 

De koepel doet dienst als concert/ theater-

zaal. Tip: loop ook eens naar Mars. Een 

populair restaurant, met (vegan) taart, 

of crème brûlée. Maar er valt natuurlijk 

nog veel meer vegan te verhapstukken 

in Berlijn. Om precies te zijn 600 vegan 

restaurants, winkels en de hele rataplan.  

Steeds meer chefs zoals Ottolenghi zijn 

niet alleen klimaatbewust, maar kiezen 

bewust voor mooie smaakcombinaties. 

Een stuk vlees of vis staat daarom niet 

langer centraal. Beter voor mens en dier. 

Waar moet je zijn als groene gourmand 

in Berlijn?

• Michelinster waardige ervaring?  

Bonvivant serveert een vegetarisch of 

vegan menu met bijpassende drankjes.

• Häppies: vega creatieve dampfnudeln 

om happy van te worden.

• Brammibal: donuts in allerlei smaak- 

varianten.

• Ketels: (vegan) curry worst een must als 

je in de stad bent.

• Caphe Hoa: overheerlijk en voordelig 

vegan Vietnamees eten. 

• Markthal Neun: een hele markt vol met 

streetfood.

Groen overnachten in Berlijn

Courtyard Berlin Mitte ligt om de hoek 

van Checkpoint Charlie en nabij tal van 

meer bekende bezienswaardigheden. 

Dus de locatie is ace. Met meer dan 250 

kamers is dit een hotel van formaat. Maar 

groot strookt vaak niet met duurzaam. 

Echter, op dit vlak timmert het Courtyard 

Mitte lekker aan de weg. Kamers worden 

gestript en gestyled in een stijlvolle Scan-

dinavische look. De nieuwe vloerbedek-

king en tapijt van gerecylced materiaal  

is niet alleen prachtig om te zien, maar 

ook praktisch: makkelijk schoon te  

maken. Binnenkort zal deze interieur 

make-over worden uitgerold in alle  

Europese Courtyard hotels. En op grote 

schaal maakt dit zeker het verschil. Daar-

naast zet het hotel de nodige stappen om 

afval, voedselverspilling en vervuilende 

schoonmaakmiddelen te reduceren.  

Courtyard Mitte is dus lekker bezig. Maar 

hoe kunnen gasten zelf hun steentje 

bijdragen?... vraag ik de Nederlandse 

manager Yannick: ’Drink je kop koffie 
op, laat dus geen half bakkie staan en zet 

bijvoorbeeld het licht uit als je weg gaat’. 

Ook verduurzamen kan zo simpel zijn en 

begint bij jezelf. 

Wil je gelijk je beste beentje voorzetten? 

Tijdens ‘Veganuary’ kun je bij tal van res-

taurants de hele maand januari vegan eten. 

Ook de supermarkten doen mee, waardoor 

je thuis het jaar smakelijk en duurzaam 

kunt aftrappen. Weten waarom Berlijn een 

grote vegan scene heeft? Meer vegetarisch 

eten? Of alvast wat bezienswaardig- 

heden in Berlijn of Zwitserland browsen? 

Reisachtig.com 
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De grote voordelen van minder vlees 

Minder vlees is beter voor het milieu en dierenwelzijn. Want? Jaarlijks stoot één 

koe net zo veel broeikasgassen uit als één auto die ruim anderhalf keer de aarde 

rondrijdt. Voor elke kilo vlees is daarbij buitensporig veel water en voer nodig. 

In vlees zit antibiotica, daarbij heeft de World Health Organization vastgesteld 

dat bewerkt vlees kankerverwekkend is. Al met al niet zo gezond. Megastallen 

veroorzaken onnodig veel dierenleed, ziektes en stress. 

Holzmarkt

Markthalle Neun
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De Ice Cream & Gelato Professional
De kerstdagen zijn hele gezellige dagen, maar kunnen ook stress met zich 

meebrengen, want wat ga je dit jaar voor het kerstdiner bereiden. Je voor-

gerecht en hoofdgerecht zijn bedacht, maar wat ga je voor het dessert aan 

tafel brengen? Met de Ice Cream & Gelato Professional van Cuisinart heb 

je binnen 40 minuten je zelfgemaakte (sorbet) ijs. De snelle functionaliteit 

van de Cuisinart Ice Cream & Gelato Professional zorgt ervoor dat je op elk  

moment een koude traktatie kunt klaarmaken. Het is namelijk niet nodig 

om de kom vooraf in te vriezen. Bereid keer op keer nieuwe porties van je 

favoriete ijs. Elke portie is klaar in slechts 40 minuten. 

Verkrijgbaar op: cuisinart.nl Prijs: € 379,90

De Cooking Multicooker
De Cooking Multicooker biedt topprestaties 

in een compact, gebruiksvriendelijk formaat 

en is de perfecte toevoeging aan elke keuken. 

Met de Cooking Multicooker kun je grillen, 

koken, stomen, sudderen en schroeien; alles  

in één! Ideaal voor een snelle midweekse  

maaltijd of voor aan de dinertafel tijdens  

de kerstdagen. Met variabele temperatuur-

instellingen perfect voor schroeven of grillen  

op hoge temperatuur, of zacht sudderen va 

stoofpotten en curry’s en je kunt er ook verse 

groentes mee stomen om de maaltijd af te 

maken. Door de vaatwasmachine bestendige,  

verwijderbare grillplaat en pan met anti- 

baklaag, maak je de Cooking Multicooker 

gemakkelijk schoon. Voor hen die graag  

uitgebreid dineren, maar minder fan zijn van 

de afwas. Verkrijgbaar bij cuisinart.nl  

Prijs € 199,90

Een kleurrijk feest op tafel
Waarom zou je kiezen voor een standaard 

glas als je je favoriete drankje ook in een 

stijlvol gekleurd glas kunt presenteren? 

Met de nieuwe collectie glazen van like by 

Villeroy & Boch zorg je altijd voor een 

kleurrijk feest. Er is keuze uit de - op de 

natuur geïnspireerde - kleuren Clay, Grape, 

Ice en Sage. Met een wijnglas, tumbler, longdrinkglas en een champagnecoupe is 

er voor elke gelegenheid een glas. Gebruik deze allrounders bijvoorbeeld voor het 

dessert van het (kerst)diner, een feest, borrel met vrienden of voor jouw favoriete 

drankje. De glazen van like. by Villeroy & Boch zijn verkrijgbaar per set van twee 

vanaf € 17,90. Info en inspiratie: villeroy-boch.nl
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Klaar voor het nieuwe jaar, klaar voor grijs 
en gelukkig!
Dol op verhalen? Dol op papier? 

Babette van der Veen (Abcoude) en 

Marloes Luijken (Baarn) wel! Zij 

maakten samen voor Gouderdom de 

Aap Noot Mies-kalender. Deze kalender 

bevat 12 bijzondere en openhartige 

verhalen van bekende en minder 

bekende 65-plussers. Deze verhalen 

zijn gebundeld op prachtig papier en 

moeten zorgen voor verbinding. 

Bovendien gaat van elke verkochte 

kalender één euro naar een evenement 

voor eenzame ouderen.

Eén van de geportretteerden op de  

kalender is mevrouw Hopman. Zij woont 

in Bunschoten-Spakenburg en draagt nog 

altijd de traditionele klederdracht van het 

dorp. Op de kalender deelt ze haar verhaal 

en wat de klederdracht voor haar betekent. 

Ook lezen we het verhaal van Gerda  

Havertong, actrice en onder andere 

bekend van Sesamstraat. “Ik heb een 

heftig auto-ongeluk gehad en echte angst 

gekend. Angst voor de dood, angst om 

invalide te raken en de angst dat mijn 

partner bij mij weg zou gaan… Gelukkig 

herstelde ik en werden mijn angsten  

geen waarheid. Het heeft me geleerd  

dat je de toekomst niet moet willen  

voorspellen (…). 

En zo delen twaalf inspirerende personen 

op de kalender hun verhaal. “Deze  

verhalen zorgen voor verbinding’’, legt 

Babette uit. “We kunnen ons met hen 

identificeren en onze eigen lessen leren. 
En dat allemaal gebundeld op prachtig 

papier. Elke maand staat weer iets moois 

voor je te wachten.” De naam Aap Noot 

Mies verwijst naar de beginselen van het 

leesonderwijs; de basis van verhalen.  

“Bovendien heeft de naam iets nostal-

gisch. Dat past ook. We kiezen bewust 

voor papier. Dat is analoog en traag.  

De wereld van vandaag de dag gaat al 

snel genoeg. Laten we regelmatig even 

stilstaan bij verhalen.”

Eenzaamheidseuro

Naast het vertellen van de verhalen en de 

mogelijk tot het noteren van belangrijke 

data en verjaardagen, heeft de kalender 

een maatschappelijk doel. “Van elke  

kalender die verkocht wordt, houden we 

één euro apart’’, legt Marloes uit. “Dit 

noemen we de Eenzaamheidseuro. Van 

dit geld organiseren we een evenement of 

activiteit speciaal voor mensen die zich 

eenzaam voelen. Zo draagt iedereen die 

de kalender koopt daar ook een steentje 

aan bij. Laten we hopen dat we op korte 

termijn voor deze doelgroep al iets heel 

moois kunnen organiseren.”

De Aap Noot Mies-Kalender kost 

€ 14,95 en is verkrijgbaar via  

www.gouderdom.nl 
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Dr. Mariëlle Feenstra, bestuurskundige 

en onderzoeker bij 75inQ en TU Delft, 

onderzoekt de impact van energie-

armoede op vrouwen. 

”Vrouwen in Nederland hebben veel 

meer last van energiearmoede dan dat 

we denken. Zo overlijden er tijdens 

de hete dagen meer oudere vrouwen 

dan oudere mannen. Meer vrouwen 

dan mannen huren hun woning en zijn 

afhankelijk van hun huisbaas om te 

verduurzamen. In een slecht geïsoleerd 

huis heb je nu eenmaal meer energie 

nodig om het in de winter warm te 

houden. Daarnaast hebben vrouwen 

veel zorgtaken, als moeder en als  

mantelzorger. Eten koken, wassen, 

schoonmaken zijn allemaal activiteiten 

waar veel energie voor nodig is.

Helaas zien we ook in Nederland nog 

een heel groot verschil van de gevolgen 

van de energiecrisis tussen mannen en 

vrouwen. Nu de energieprijzen stijgen 

zien we dat mensen met een kleine 

beurs het echt heel moeilijk hebben om 

alle rekeningen te betalen. Alleenstaan-

de vrouwen (met en zonder  

kinderen) hebben veel minder te 

besteden dan alleenstaande mannen. 

Om het hoofd boven water te houden, 

passen vrouwen hun gedrag aan en 

proberen minder energie te gebruiken. 

De rekeningen worden door deze groep 

vaak wel netjes op tijd betaald, ten 

koste van onzichtbare maar ingrijpende 

keuzes; minder eten, besparen op 

vervoer of het niet vervangen van een 

kapotte wasmachine bijvoorbeeld.

Als we willen zorgen dat iedereen de 

komende winters en zomers goed door 

komt, dan moeten we kijken naar de 

verborgen kanten van de energiecrisis. 

Alleen zo kunnen we beleid ontwik-

kelen waardoor vrouwen niet harder  

geraakt worden dan nodig is en  

verminderen we energiearmoede onder 

vrouwen.“

Eén op de vijf vrouwen in Nederland heeft moeite haar energierekening te betalen.

Steun onafhankelijk onderzoek naar de verborgen 
kant van de energiecrisis
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Dit wordt de laatste bijdrage van 

Hanno Berger van Stichting Dieren-

nood in Vijftig+ Magazine. Het 

hele jaar door stonden op deze 

middelste dubbele pagina voor-

beelden over wat deze stichting 

voor zwerfdieren in nood kan 

betekenen.

Wij laten Hanno Berger weer aan het 

woord: “Nee, wij helpen niet bij u de 

buurt… Hier in Nederland zijn gelukkig

geen zwerfhonden. Als enige land 

ter wereld. Alles is hier goed tot zeer 

goed voor dieren geregeld. De ruim 

50 gesubsidieerde asielen in ons land 

alsmede de dierenpolitie en honderden 

dierenambulances zorgen goed voor 

‘onze’ dieren.

Maar in de meeste andere landen is 

dat een totaal andere situatie. Daar 

zijn zwerfdieren hun leven niet zeker. 

Maar ook die dieren verdienen respect 

en hebben recht op een plekje op onze 

aarde.

Onze stichting krijgt doorlopend 

aanvragen vanuit de hele wereld. 

Ons kernteam maakt dan een eerste 

selectie en vervolgens wordt met 

iedere aanvrager contact opgenomen. 

Zij moeten dan vele vragen beant-

woorden en foto’s en/of video’s 

opsturen zodat wij een zo goed 

mogelijk totaalbeeld van iedere hulp-

vraag krijgen.

De wachtlijst is inmiddels erg lang, 

maar voor de meeste aanvragers is het 

de enige keer dat zij hulp krijgen van 

een stichting en hebben daar graag een 

half jaar of zelfs langer wachten voor 

over.

Maar soms kunnen wij opeens honder-

den tot zelfs vele duizenden zwerf-

dieren extra helpen! Dat is als wij 

bericht ontvangen van een notaris dat 

wij in een testament zijn opgenomen, 

dat na het overlijden van een goede 

dierenvriend uitgevoerd wordt.

Hij of zij heeft dan op een gegeven 

moment onze stichting geselecteerd om 

via een erfenis of legaat zoveel mogelijk 

dieren in nood te kunnen helpen. Wij 

voelen dat als een grote verantwoorde-

lijkheid, waar een aantal kernteamleden 

hun volle aandacht aan geven.

Als er geen verdere speciale opdracht 

bij staat, wordt de erfenis voor de volle 

100% (wij kennen geen salarissen, e.d.) 

besteed aan diverse sterilisatieprojecten. 

Immers daarmee kan al binnen drie jaar 

na iedere operatie worden bereikt dat 

er maar liefst 1.500 pups of kittens NIET 

op deze aarde geboren worden.

In de vorige editie lieten wij al zien dat 

met een gemiddelde erfenis al vele 

Het laatste goede gevoel van een dierenvriend
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miljoenen dieren een ellendig leven 

bespaard kan blijven. Van nabij hebben 

wij gezien dat voor een dierenvriend die 

dit zo in zijn testament geregeld had, 

dit in zijn laatste dagen een heel goed 

gevoel gaf…

Zoals u wellicht al weet, is onze 

stichting dan graag bereid om de 

zorg op zich te nemen voor huisdieren 

die eventueel achterblijven. Om 

misverstanden te voorkomen dient 

dit dan wel in het testament erbij 

opgenomen te worden. Met de zeker-

heid dat het dier in ieder geval dan 

niet in een asiel wordt geplaatst, zoals 

meestal gebruikelijk is.

Graag wil ik hierbij alle trouwe lezers 

van mijn bijdragen hartelijk bedanken 

voor de aandacht. Wij hebben al diverse 

leuke reacties hierop mogen ontvangen. 

Natuurlijk gaan wij als stichting Dieren-

nood gewoon door met het organiseren 

van onze Hulpacties-van-de-Maand. 

Interesse om hiervan op de hoogte 

te blijven? Kijk even op onze website 

www.dierennood.nl en klik in de 

blauwe menubalk op ‘nieuwsbrief’. 

Dan kan daarop worden ingeschreven. 

Overigens nooit met te emotionele 

foto’s.

Ook kan ikzelf altijd gebeld worden om 

met elkaar te overleggen over bepaalde 

wensen of ideeën om uiteindelijk dieren 

te kunnen helpen.”

Samen voor de zwerfdieren! Zij hebben 

ons heel hard nodig!

Zie ook de advertentie op blz. 34.

Wilt u persoonlijk contact hebben met 

deze stichting? Oprichter Hanno Berger 

vindt het een eer om met u te mogen 

spreken. Zijn tel.nr. is 010 - 420 23 44.



î 

Stichting 
Dieren nood 

Als dierenvriend wil je graag dat je 
donatie aan een dierenstichting zo 
effectief mogelijk gebruikt wordt. 

Nederland is vrijwel het enige land ter 
wereld zonder zwerfhonden!
Wij helpen dus niet in je eigen buurt, 
maar wel in andere landen waar 
honderden miljoenen zwerfdieren 
helaas een erbarmelijk leven leiden. 

Iedere dag honger, altijd angst 
om mishandeld te worden. Geen 
veilige plek om te kunnen slapen. 
Teefjes en poezen zijn jarenlang 
vrijwel doorlopend zwanger. 

Stichting Dierennood wil hen helpen. 
Niet alleen met doelgerichte lokale 
hulpprojecten, maar vooral met 
sterilisaties waardoor we het 
zwerfdierenprobleem aan de basis 
aanpakken. 

Wist je dat met één sterilisatie van 
20 euro minstens 1.500 pups of kittens 
minder op de meedogenloze straten 
geboren worden? Bij 1.000 euro is het 
resultaat al 75.000 minder! 

Legaten en erfenissen gebruiken wij 
dan ook vooral voor deze sterilisaties. 
Daarmee wordt oneindig veel 
dierenleed voorkomen!

Kijk ook op: www.dierennood.nl 
en www.dierentestament.nl 
Bellen kan ook: 010 - 420 23 44. 

Onze oprichter en voorzitter Hanna Berger 
geeft graag meer toelichting. 

- �?�!.'
� Goed Doel�-
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Toen er in de directe omgeving van Jos en Helma 
iemand overleed, realiseerden ze zich dat zij zelf de 
regie over hun nalatenschap wilden hebben. Zeker ook 
omdat zij zelf geen kinderen hebben… 

Direct was helder dat hun nalatenschap naar Stichting 
MS Research zou gaan. Jos vertelt: “Het is ons helemaal 
duidelijk waar deze Stichting voor staat. Onderzoek is 
namelijk enorm belangrijk om uiteindelijk tot de oplossing 
voor MS te komen. Wij hebben zelf bewust geen keuze 
gemaakt voor een bepaald MS-onderzoek. De keuze laten 
wij met een gerust hart over aan Stichting MS Research. Wij 
hebben het absolute vertrouwen dat zij met de besteding van 
de gelden zeer verstandig omgaan. Uiteindelijk moeten de 
onderzoeksresultaten leiden tot de oplossing van deze ziekte.”

Op de vraag of zij nog iets willen meegeven, antwoordt Jos: 
“Als je in de omstandigheid bent nu iets te regelen, doe het dan 
voordat het te laat is. Doe je dat niet, dan zullen je uiteindelijke 
erfgenamen wellicht een ander bestedingsdoel van je nalaten-
schap kiezen. Kortom, regel je zaken, voordat het te laat is.”

Wilt u zelf een concrete bestemming geven aan uw 
nalatenschap? Bel ons op: 071-5600500.

Niet alleen voor nu,  
maar zeker ook voor later

www.msresearch.nl  •  communicatie@msresearch.nl

Ir. Joop Tichelaar, 83 jaar en dona-

teur van Stichting MS Research. 

Geboren en getogen in Aalsmeer. 

Gepensioneerd, na een leven in 

de installatietechniek en later 

onroerend goed.

“Toen onze dochter begin 30 was, 

kreeg ze de diagnose MS. Ze was 

econoom en eigenaar van een succes-

vol consultancy bedrijf, maar door de 

Doen wat je kan
ziekte ging ze steeds verder achteruit. 

Helaas had ze de meest progressieve 

vorm en overleed uiteindelijk op slechts 

44-jarige leeftijd. Hoe dat voelt is bijna 

niet te benoemen. Als dit je overkomt, 

wil je er alles aan doen om dit anderen 

te besparen. Gelukkig ben ik in de om-

standigheid dat ik, ter nagedachtenis 

aan haar en haar moeder, om het jaar 

de ‘Gemmy & Mibeth Tichelaar Prijs’ 

kan uitreiken, in samenwerking met 

Stichting MS Research. Met deze 

persoonlijke beurs krijgt een jonge 

wetenschapper de mogelijkheid een 

jaar fundamenteel onderzoek naar de 

oorzaken van MS uit te voeren. 

Inmiddels zijn al drie jonge onder-

zoekers verblijd met een prijs. Zo kreeg 

dr. Inge Holtman uit Groningen deze 

als eerste uitgereikt, voor onderzoek 

naar de effecten van genetische 

variaties op de afweercellen van de 

hersenen. Gevolgd door dr. Karim Kreft 

uit Rotterdam, met onderzoek naar 

B-cellen in MS. Vermoed wordt dat 

deze cellen bijdragen aan het ontstaan 

van MS. Drs. Thecla van Wageningen 

uit Amsterdam, ontving als derde in de 

rij de prijs voor haar onderzoek naar 

cellen in witte en grijze hersenstof. In 

mijn ogen zijn donateurs essentieel voor 

het vinden van de oplossing van deze 

zenuwslopende ziekte. Als iedereen 

doet wat ‘ie kan, moet dit lukken.”

Over Stichting MS Research

Stichting MS Research is dé organisatie 

die wetenschappelijk onderzoek naar 

multiple sclerose (MS) financiert en 

stimuleert. 

Wilt u ook bijdragen aan onderzoek 

naar MS? Neem contact op met Annet 

van der Vaart.

Stichting MS Research

www.msresearch.nl

a.vandervaart@msresearch.nl



 

 

 

 

De 
Zonnebloem
zoekt jou!

Er kan zoveel meer dan je denkt

Meld je aan via de link en 
kom met ons in contact.     
www.zonnebloem.nl/vrijwilliger      Scan mij

Heb jij iedere week wel een uurtje over? Geef die dan eens aan een ander en

sluit je aan bij de Zonnebloem. Samen met andere vrijwilligers van de 

grootste vrijwilligersorganisatie van Nederland voorkom je dat mensen met

een lichamelijke beperking in een sociaal isolement terechtkomen. Dit doe 

je door gezellig een bezoek aan huis te brengen of mee te helpen bij een 

leuke activiteit. De Zonnebloemafdeling in jouw buurt zoekt vrijwilligers.
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Bij Annemiek en Emiel van der 

Enden loopt Nationale Vereniging 

de Zonnebloem als een rode draad 

door hun leven. Ze zijn dan ook al 

sinds de jaren ’70 betrokken bij  

het Zonnebloemwerk. Eerst als  

vrijwilligers bij de landelijke  

vakanties, waar ze elkaar tegen  

het lijf liepen, later als afdelings-

vrijwilligers.

Hoewel ze ook actief zijn voor de 

katholieke kerk in Wateringen, heeft de 

Zonnebloem een speciaal plekje in hun 

hart. “De Zonnebloem doet precies dat 

wat wij zo belangrijk vinden: mensen bij 

elkaar brengen, even een zonnetje laten 

schijnen”, begint Annemiek. “Er zijn 

zoveel mensen die het minder hebben 

dan wij. Ik vind het fijn om voor hen 

iets te kunnen doen.” Echtgenoot Emiel 

knikt instemmend: “Niets mooiers dan 

mensen blij maken met een bezoekje 

of een uitstapje. We doen mee aan de 

activiteiten van de afdeling, maar we 

ondernemen ook uitstapjes op eigen  

gelegenheid met ons deelnemersecht-

paar. Van elk contactmoment krijgen  

we zelf ook energie.” 

 

Vonk op het toilet

Dat klaarstaan voor anderen kreeg 

Annemiek met de paplepel ingegoten. 

“Mijn moeder heeft een Zonnebloem-

afdeling opgericht in Den Haag, in de 

wijk waar we woonden. Toen er in 1977 

een Zonnebloemvakantie naar Leusden 

werd georganiseerd, vroeg ze of ik 

meewilde. Het was in de kerstvakantie, 

dus dat heb ik gedaan. Ik was 19 jaar. 

Tijdens die reis ontmoette ik Emiel,  

met z’n mooie blauwe ogen.”  

Emiel: “Via het verpleegtehuis waar 

ik werkte, hoorde ik van deze Zonne-

bloemvakantie. Ik mocht mee, zónder 

dat het me vakantiedagen kostte. 

Dat was fantastisch natuurlijk! Ik zag 

Annemiek voor het eerst toen ze een 

mevrouw in een rolstoel naar het toilet 

hielp. Niet een hele romantische setting, 

maar de vonk sloeg over en twee jaar 

later trouwden we. In ons bruidsboeket 

was een zonnebloem verwerkt die ik 

speciaal hiervoor uit Israël heb laten 

komen.” 

Iets betekenen voor je medemens

Annemiek: “We zijn inmiddels meer 

dan veertig jaar getrouwd, maar nog  

altijd geven we elkaar zonnebloemen 

bij bijzondere gebeurtenissen. Ook als 

de Zonnebloem niet in je DNA zit, zoals 

bij ons, dan is het gewoon ook heel 

leuk om Zonnebloemvrijwilliger te  

zijn. Je kunt iets voor je medemens 

betekenen én je beleeft zelf een hele 

hoop leuke dingen!” 

Vrijwilligersechtpaar over hun band met de Zonnebloem

“ De Zonnebloem brengt mensen samen.   
 Kijk maar naar ons!”



Het gezin Wijsenbeek had een gezamenlijke passie: zeilen. 

Maar toen ze terugkwamen van een zeilwedstrijd, gebeurde 

er iets verschrikkelijks: ze werden aangereden en dit ongeluk 

werd hun tienerzoon Nikolaas fataal ... 

“Het was het begin van een inktzwarte periode”, vertelt vader 

André. Het water bood het getroffen gezin troost. “We waren al 

heel lang donateur van de KNRM. En het leek ons een prachtig 

idee om een stap verder te gaan en een reddingboot te schen-

ken.” Die boot, de Nikolaas Wijsenbeek, kwam er in 2009.  

“De schenking was in de eerste plaats bedoeld als In Memoriam,  

maar het heeft ons ook veel positiefs gebracht”, aldus moeder 

Hetty. “Onze zoon leeft voort via deze reddingboot.” 

André en Hetty zijn ‘gewone’ mensen die buitengewone dingen 

doen voor de KNRM. Hun verhaal staat in het boek ‘Wie goed  

doet ...’. Een eerbetoon aan mensen die ons werk op een bijzondere 

manier steunen. Dat is hard nodig, want de KNRM is een goed doel 

dat volledig afhankelijk is van donaties. 

Meer weten over schenken of nalaten? Bestel gratis  

het inspirerende verhalenboek ‘Wie goed doet’.

K O N I N K L I J K E  N E D E R L A N D S E  R E D D I N G  M A A T S C H A P P I J

 Ja, ik ontvang graag gratis het boek 

‘Wie goed doet ..., waarom heten 

reddingboten zoals ze heten’.

 Ja, ik wil graag een vrijblijvend  

persoonlijk gesprek over schenken of  

nalaten met Cora Bartels of Cees Prins.

Achternaam  Voorletters m/v

Straat

Postcode Woonplaats

Telnr.  E-mail

Wij leggen uw gegevens vast om uitvoering te geven aan uw aanvraag en u op passende wijze op de hoogte  

te houden van onze werkzaamheden en fondsenwervende acties. Zie ook: www.knrm.nl/privacy-statement.

BESTEL VANDAAG NOG GRATIS  

HET INSPIRERENDE VERHALENBOEK!
GA NAAR WWW.KNRM.NL/BOEK OF STUUR VRIJBLIJVEND DEZE BON OP.

Stuur deze bon in een envelop naar de KNRM, t.a.v. Cora Bartels, 

Antwoordnummer 507, 1970 WB IJmuiden. Een postzegel is niet nodig.

“ Onze zoon leeft 
voort via deze  
reddingboot”

C
A

7
9

4
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Dankzij het schooluniform zijn alle kinderen in Zuid-

Afrika gelijk. Behalve kinderen als Rissi. Haar ouders 

zijn zo arm, dat ze geen schooluniform kunnen betalen. 

Ze wordt uitgelachen om haar versleten kleren. 

Gelukkig zijn er de MAMAS
Zij geven kinderen alles wat nodig is. Zorg, eten, heel 

veel liefdevolle aandacht. En: een schooluniform. Nu zit 

Rissi met veel plezier in de klas. Ze hoort er eindelijk bij.

Rissi durft
niet meer
naar school

Geef een school-
uniform, dat kan 
al vanaf 3,-

Help de MAMAS!

Ga nu naar kinderfondsmamas.nl

De MAMAS in Zuid-Afrika staan op 

voor de armste kinderen. Kinderen 

die zo arm zijn dat hun ouders geen 

schooluniform kunnen betalen. 

En geen school betekent: geen 

toekomst. 

MAMA Ingrid groeide zelf in grote 

armoede op. “Mijn moeder kon geen 

schooluniform voor mij kopen. Ik was 8 

jaar, maar ik weet het nu nog. Je zit in 

een hoekje, want je hebt kapotte kleren 

en wordt uitgelachen. Je bent arm en 

kunt daar zelf helemaal niets aan doen. 

Die vernedering zou geen enkel kind 

mogen meemaken.”

“Nu heb ik vrienden!” 

MAMA Ingrid doet alles wat ze kan om 

kinderen een schooluniform te geven. 

Zoals de kleine Rissi, een 9-jarige meisje 

dat van MAMA Ingrid gezonde maal-

tijden krijgt, zorg, hulp bij het maken 

van haar huiswerk, veel liefde én: een 

prachtig schooluniform.

“Een schooluniform betekent zoveel 

meer dan een uniform”, vertelt 

MAMA Ingrid. “Het helpt om meer 

zelfvertrouwen te krijgen, het helpt 

om naar school te blijven gaan. Maar 

vooral helpt het kinderen om aan de 

armoede te ontsnappen. Eén school-

uniform heeft mij geholpen om uit de 

armoede te komen. Nu kan ik hetzelfde 

doen voor kinderen zoals Rissi.” 

En Rissi? Die is dolgelukkig met haar 

schooluniform. “Ik heb nu eindelijk 

vrienden.”

Een schooluniform verandert levens

Rissi met MAMA Ingrid
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Koester de kust, voor mooie duinen nu en later

Duinbehoud is dé onafhankelijke 

stichting voor bescherming van de kust. 

Hoe werkt Stichting Duinbehoud?

Krachten bundelen

Behoud van de duinen vraagt om 

samenwerking. Marc Janssen is 

directeur van Stichting Duinbehoud 

en legt het uit. 

Deskundigheid

Duinbehoud weet veel over de natuur 

in de duinen en deelt die kennis graag. 

Daarom geeft zij regelmatig adviezen 

aan de overheid en beheerders om 

de natuur beter te beschermen of om 

nieuwe natuurgebieden in te richten. 

Door het geven van voorlichting, voeren 

van acties, overleg en - als laatste 

redmiddel - juridische procedures 

versterkt Duinbehoud de natuur langs 

de kust.

Cor ten Haaf is zo’n deskundige. Cor 

is vanaf de begintijd betrokken en één 

van de eerste donateurs. Maar Cor zet 

ook, als voormalig medewerker van 

TNO, zijn deskundigheid in. 

‘Ik ben donateur geworden, omdat 

ik Duinbehoud een goede club vond. 

Ons TNO-onderzoek vormde mede de 

wetenschappelijke basis voor de 

overstap van oppervlakte-infiltratie 

naar diepinfiltratie en het herstel van 

vochtige duinvalleien. Dankzij Duin-

behoud is dat voor elkaar gekomen. 

Nu heb je weliswaar een betere 

bescherming door Natura 2000, maar 

er blijft altijd aan het duingebied 

getrokken worden. Ik zie de stichting 

daarom, samen met andere natuur-

beschermingsclubs, als een waakhond.’

Cor ten Haaf

Duinconsulenten

Stichting Duinbehoud verbindt een 

netwerk van actieve vrijwilligers die in 

hun eigen omgeving alle ontwikkelingen 

volgen. De duinconsulent functioneert 

als de oren en de ogen van Duinbehoud. 

Wil je weten wie dat zijn? 

www.duinbehoud.nl/wie-zijn-wij/

consulenten/

Duinbehoud wil de duinen niet alleen 

behouden voor de natuur, maar ook 

zorgen dat iedereen daarvan kan 

genieten. Weten wat er speelt in de 

duinen? Abonneer je op onze 

nieuwsbrief DuinTopics: 

www.duinbehoud.nl/#nieuwsbrief

Wuivend helmgras, weidse uit-

zichten op de zee en eindeloze 

wolkenluchten. Wie houdt er niet 

van lekker uitwaaien op het strand 

en de stilte van de duinen? De kust 

en haar prachtige natuur heeft 

eigenlijk bij iedereen wel een plek 

in het hart. Stichting Duinbehoud 

wil deze plek behouden en zet zich 

al 45 jaar in voor de duinen. 

‘Samenwerking is de basis van ons 

werk. Zo zijn we ook ontstaan: als 

een samenwerking tussen lokale 

natuurorganisaties. En nog steeds 

ligt de basis voor het werk van 

Duinbehoud op lokaal niveau. 

Dat doen we met acties rondom 

Tata Steel, Circuit van Zandvoort of 

bouwplannen in de duinen. Samen 

met donateurs, vrijwilligers en andere 

organisaties bundelt de stichting 

krachten om problemen in het 

duingebied op deskundige wijze op 

te lossen. Want de kust, die koesteren 

we.’

Marc Janssen
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Geniet jij ook van de prachtige Nederlandse kust, en wil je dat dit in de toekomst 
nog steeds kan? Jouw donatie helpt ons dit belangrijke natuurgebied te beschermen. 

Nederland heeft prachtige duinen met zeldzame natuur. In de duingebieden is het heerlijk wandelen en fietsen. In 
elk jaargetijde kun je er genieten van de rust, het schitterende landschap en de bijzondere planten en dieren.

Maar die mooie natuur is niet vanzelfsprekend. De natuur moet worden beschermd en beheerd. Stichting 
Duinbehoud werkt daar al aan sinds 1977. In de duingebieden hebben we diverse bouwplannen tegengehouden 
en de uitbreiding van de waterwinning in de duinen is een halt toegeroepen. Duinbehoud helpt lokale acties tegen 
bedrijven die de leefbaarheid bedreigen en komt met duurzame alternatieven. We hebben meegewerkt aan 
natuurontwikkeling en geven deskundig advies voor een goed natuurbeheer.  Vrijwilligers van Duinbehoud zetten 
zich daarvoor in.

Ook in de toekomst is het werk van Stichting Duinbehoud nodig om de natuur te beschermen. Het massatoerisme 
ligt op de loer, de kust dreigt volgebouwd te worden en stikstof doet een aanslag op de biodiversiteit in de duinen.

Voor meer informatie, zie onze website: www.duinbehoud.nl 

Ondersteun het werk van Stichting Duinbehoud en word donateur. Je ontvangt 4x per jaar het tijdschrift DUIN en 
als welkomstgeschenk ontvang je het boekje Duinen Levend Landschap. Leuk om te lezen of om cadeau te doen 
met kerst of sinterklaas.

Een eenmalige gift is ook mogelijk. Wil je blijvend iets nalaten aan de duinen? Denk dan eens over het nalaten aan 
stichting Duinbehoud via testament. Zodat volgende generaties ook van de kustnatuur blijven genieten.

Samen houden we de duinen mooi. 

Word
donateur!

word donateur
of doe een gift
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Kerst aan het ziekenhuisbed
Arnold en Debora zijn in blijde 

verwachting, maar bij de 20 weken-

echo krijgen ze slecht nieuws: 

de darmen van hun dochtertje 

blijken buiten de buik te liggen. 

Arnold: “Een gastroschisis, we 

hadden er nog nooit van gehoord 

en schrokken ons rot.” Een door-

verwijzing naar het UMC Groningen 

volgt. Daar klinken gelukkig 

geruststellende woorden: “We 

weten goed wat we moeten doen 

en de kans op herstel is groot.”

Auteur: Annemarie Nienhuis

Fotograaf: Mariska de Groot

Na intensieve monitoring komt Anna-

Eva in de 35e week van de zwanger-

schap met een keizersnee ter wereld. 

Arnold: “We mochten haar even zien, 

maar snel daarna werd ze naar de 

Neonatale Intensive Care Unit gebracht. 

Haar darmpjes werden in een silozak 

geplaatst, die met een contragewicht 

aan een rekje boven de couveuse werd 

gehangen. Zo konden de darmpjes door 

de zwaartekracht langzaam terug in de 

buik zakken.”

Thuis voelen bij binnenkomst

Arnold en Debora nemen kort na 

de kraamtijd hun intrek in Ronald 

McDonald Huis Groningen. Debora: 

“Eerst dachten we: is dat wel iets voor 

ons?” Arnold: “Maar het was super, 

meteen al bij binnenkomst. De vrij-

willigers waren ontzettend aardig en 

behulpzaam. Ook de nabijheid van 

andere ouders was heel fijn. Het loopje 

van en naar het ziekenhuis, de fietsen 

die je kon lenen, allemaal top.”

Allerlei lekkernijen

Anna-Eva herstelt voorspoedig en haar 

ouders krijgen te horen dat ze waar-

schijnlijk na de kerstdagen naar huis 

mogen. Maar een bacterie gooit roet in 

het eten. Debora: “In plaats van dat we 

naar huis gingen, ging het juist tijdens 

de feestdagen mis. Beide kerstdagen 

zaten we op de afdeling aan haar 

ziekenhuisbed.” 

Arnold: “We misten daardoor het 

kerstdiner in het Ronald McDonald 

Huis. Maar bij thuiskomst zagen we dat 

er allerlei lekkernijen in onze koelkast 

waren gezet. Zo mooi dat daaraan 

gedacht was. De schorten uit de 

goodiebag ter gelegenheid van het 

30-jarig bestaan van het Huis gebruiken 

we nog dagelijks.”

Spannende jaarwisseling

Ook oud en nieuw verloopt anders 

dan gehoopt: Anna-Eva heeft op 

oudejaarsdag een nieuwe centrale lijn 

nodig. Arnold: “Dat was spannend, 

want ze was al zwakjes.” Gelukkig 

verloopt deze ingreep goed en knapt 

Anna-Eva daarna snel op. Een paar 

weken later mag ze naar huis. 

Inmiddels is ze 10 maanden oud en 

gaat het heel goed met haar. 

Debora: “Ze groeit als kool en is 

helemaal ingelopen op de groeicurve.”

Iets terugdoen

Als familieleden een poosje na 

thuiskomst bedenken om samen de 

Surströmming-challenge te doen 

(gefermenteerde haring uit blik eten), 

stemt Arnold meteen in. “Maar alleen 

voor het goede doel. En dat is Ronald 

McDonald Huis Groningen.” Via social 

media gaat het snel en er wordt meer 

dan € 1.000 ingezameld. Arnold: “Het 

Huis was echt een thuis voor ons in die 

periode. Dat zullen we nooit vergeten.”
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Bijenstichting zet zich in voor de wilde bijen

Nederland kent 360 soorten bijen. 

Slechts één hiervan is de bekende 

honingbij. De honingbij is een apart 

geval want die wordt door mensen 

gehouden. De rest van de bijen leven 

in het wild en zijn elk op hun eigen 

manier bijzonder. Zo nestelen veel bijen 

het liefste in zand, knagen behangers-

bijen gaatjes uit bladeren en gebruiken 

koekoeksbijen steevast het nest van 

een andere bij. Zonder die veelheid 

aan verschillende soorten bijen gaat de 

biodiversiteit achteruit. 

Hoe een wilde bij eruitziet en leeft 

is bij velen nog onbekend. Neem de 

Pluimvoetbij, zij leeft solitair net als de 

meeste wilde bijen. Een Pluimvoetbij 

graaft in de zomer een ondergronds 

nest. Ze maakt voedselpakketjes van 

stuifmeel voor de larven die vervolgens 

uitgroeien tot volwassen bijen. Na de 

winter kruipen zij uit het nest en zorgen 

zij op hun beurt voor nageslacht. 

Wilt u de wilde bijen helpen? Of wilt 

u meer over bijen weten? Dat kan via 

cursussen en workshops (online of op 

locatie) en Open Dagen. U kunt ook 

altijd een kijkje komen nemen in de 

demonstratietuin waar de borders met 

bijenplanten u kunnen inspireren. 

Wilt u meer weten over de Bijen-

stichting (ANBI-erkend) of donateur 

worden, kijk dan op onze website 

www.bijenstichting.nl. Of abonneer 

u op de nieuwsbrief en ontvang elke 

maand een bijenportret.

Het gaat niet goed met de wilde bijen! Zij hebben dringend hulp nodig. 

De Bijenstichting zet zich in voor deze groep bestuivers door voorlichting 

te geven, het creëren van een betere leefomgeving en via juridische 

procedures waarbij getracht wordt het gebruik van pesticiden terug te 

dringen. Want bijen hebben veel verschillende bloemen nodig, plekken 

om te nestelen en een gezond leefklimaat. Zij hebben daar de afgelopen 

tijd behoorlijk op in moeten leveren en dat bedreigt hun voortbestaan. 

Terwijl zij belangrijke diensten aan ons leveren zoals het bestuiven van 

de meeste van onze voedselgewassen. 



Jacques de Milliano

Mede-oprichter Artsen zonder Grenzen

Huisarts in Haarlem

Ja, stuur mij vrijblijvend de gratis eenmalige uitgave Lifeline

 ‘Uw erfgenaam kan iemand 
zijn die u nog niet kent’

Voorletters:    Achternaam:                                    M     V

Adres:

Postcode:     Woonplaats:

Geboortedatum:           Telefoon:     

E-mail:

     Ik wil de digitale nieuwsbrief van Artsen zonder Grenzen ontvangen

‘Ieder mens verdient medische zorg. In oorlogsgebied, tijdens

een epidemie, na een natuurramp. Wie je ook bent. Daarom zet

ik Artsen zonder Grenzen in mijn testament. U kunt dat ook doen. 

Met uw bijdrage blijven we mensen in crisissituaties helpen.

Nu en in de toekomst.’

5
0

 +

Stuur op naar Artsen zonder Grenzen, t.a.v. Frank Theunissen, 

Antwoordnummer 11015, 1000 PB Amsterdam (postzegel niet nodig).

Met het verzenden van deze aanvraag geeft u Artsen zonder Grenzen

toestemming om u per post, telefonisch of via e-mail te informeren.

Liever digitaal? Ga naar artsenzondergrenzen.nl/lifeline of scan de QR code.
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In ons land wonen bijna 2 miljoen honden. 

De unieke en bijzondere positie van de hond 

in onze samenleving vraagt om een eigen 

beschermingsorganisatie. De Koninklijke 

Hondenbescherming is al meer dan 100 jaar 

de stem van alle honden in Nederland.

Voor ons werk zijn wij volledig afhankelijk van 

 donateurs en sponsoren. Steun van mensen zoals 

u is dus van cruciaal belang.

Wij zorgen voor de honden met liefde 

en aandacht, zoals ze verdienen.

Alle honden verdienen
liefdevolle zorg en aandacht

Word donateur om honden als Calvin en Karma te kunnen 

blijven helpen. Ga naar hondenbescherming.nl/helpmee 

of bel 070 33 88 538

Steun 
ons 

werk

“Calvin (11) 
kwam in ons 

seniorenhuis toen 
zijn baasjes niet 
meer voor hem 

konden zorgen.”

Scan de QR
en ga direct naar

onze website

Ontwerp
nieuwe 

opvanglocatie 
in Overijssel

Wij komen op voor het welzijn van honden en 

 adviseren (toekomstige) hondeneigenaren en de 

overheid. Daarnaast vangen wij oude en kwets-

bare viervoeters op: honden op die niet terecht 

kunnen in de “gewone” asielen, verwaarloosd zijn 

of om een andere reden extra zorg en aandacht 

nodig hebben. Zoals de 11 jaar oude Calvin. De 

mensen waarbij hij woonde waren dol op hem en 

hun andere honden. Maar door ernstige ziekte was 

de zorg ze duidelijk boven het hoofd gegroeid. 

Of de eveneens 11-jarige Karma, van wie de eige-

naresse overleed. Karma kwam terecht in ons 

seniorenhuis en wij hebben ervoor gezorgd dat ze 

een fi jn nieuw thuis kreeg.

Speciaal voor honden als Calvin en Karma bouwen 

we momenteel in Twente een uniek prikkelvrij 

hondenopvangcentrum met huis kamers, snuffel-

tuinen en speelweides.
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De stem van alle honden in Nederland
De Koninklijke Hondenbescherming 

komt al meer dan 110 jaar op voor 

het welzijn van honden in Neder-

land. Rond 1900 waren dagelijks 

tienduizenden honden op pad om 

hun baas te helpen om hem in zijn 

onderhoud te voorzien. Ze werden 

vaak slecht verzorgd en moesten 

veel te zware vracht trekken. Een 

groep mensen trok zich het lot van 

de dieren erg aan. Zij richtten in 

1912 de Anti Trekhonden Bond op, 

de huidige Koninklijke Honden-

bescherming.

 

In de jaren ’60 heeft de bond er mede 

voor gezorgd dat er een Wet Dieren 

kwam. Vanaf dat moment was het 

verboden om honden in te zetten als 

trekdier. Daarna heeft de organisatie 

zich onder meer met succes ingezet 

voor strengere regels voor ketting-

honden. En meer recent voor het 

gebruik van de stroomband, waar 

vorig jaar een verbod op kwam.

Opvang van seniorhonden

Een andere belangrijke kerntaak van 

de Koninklijke Hondenbescherming is 

het opvangen van oudere honden die 

vanwege hun leeftijd en de benodigde 

medische zorg vaak niet terecht 

kunnen in een regulier asiel. In sommige 

gevallen zouden ze anders zelfs worden 

ingeslapen. De Hondenbescherming 

vangt de bejaarde honden op, zorgt 

voor de nodige (medische) zorg en 

probeert een fijn nieuw thuis voor ze te 

vinden zodra ze daar klaar voor zijn.

Een nieuw leven voor Sarita

Elke hond die bij de Hondenbescherming 

binnenkomt heeft zijn of haar eigen, 

vaak verdrietige, verhaal. Zoals Sarita. 

In een grote stad in Nederland woonde 

zij samen met haar baasje, een oudere 

man met een zeer teruggetrokken 

leven. Contact met familie had hij 

nauwelijks en ook buren zagen hem 

zelden buiten. Hij stelde bezoek niet op 

prijs, sterker nog, hij liet niemand zijn 

woning in. Er was ook geen mens die 

last van hem had, dus iedereen liet hem 

met rust. Nadat hij op een zeldzaam 

moment dan toch met anderen in 

aanraking kwam, zijn auto moest voor 

onderhoud naar de garage, merkte 

de garagist op dat meneer verward 

reageerde. Hij vertrouwde het niet en 

gaf een seintje aan de politie. 

Verfomfaaid, schichtig en vervuild 

troffen politieagenten Sarita aan in 

een klein donker huis, te midden van 

metershoog opgestapelde dozen. Geen 

mens wist van haar bestaan. Na weken 

intensieve zorg in een van de senioren-

huizen van de Hondenbescherming 

werd voor Cheeta (zoals ze nu heet) 

een fijn nieuw thuis gevonden.

   

Fors stijgende kosten

In 2022 is de aanvraag voor opvang 

van seniorhonden bijna verdrievoudigd 

ten opzichte van een jaar eerder. En 

de verwachting is dat er in 2023 nog 

veel vaker een beroep op de Honden-

bescherming wordt gedaan. De mede-

werkers willen natuurlijk geen ‘nee’ 

zeggen tegen deze honden met de kans 

dat ze worden ingeslapen. Maar ook zij 

hebben te kampen met hogere kosten 

voor de opvang en (medische) zorg. 

Vandaar dat de stichting dringend op 

zoek is naar donateurs. Wilt u helpen? 

Kijk dan op hondenbescherming.nl. Sarita bij aankomst in het seniorenhuis Sarita bij vertrek naar haar nieuwe thuis
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Mensen met 

taaislijmziekte hebben uitzon-

derlijk taai slijm in hun lichaam, waardoor hun 

organen steeds slechter functioneren. Veel voorkomende 

klachten zijn hoestbuien, chronische luchtweginfecties, spijsverterings-

problemen en groeiachterstand. Voor een deel van hen is effectieve medicatie 

beschikbaar, maar deze medicijnen werken niet voor iedereen. Gemiddeld worden mensen 

met taaislijmziekte slechts 45-50 jaar.  

 

De Nederlandse Cystic Fibrosis Stichting (NCFS) financiert baanbrekend onderzoek.   
                Met wetenschappers en uw steun boeken we vooruitgang. Op naar genezing! 

Wilt u, net als Anneke, 

iets doen voor mensen met 

taaislijmziekte? Kijk op  

www.ncfs.nl/help-mee hoe u 

iets voor Jesse en alle anderen 

met deze slopende ziekte 

kunt betekenen. 
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Het boek van 

Anneke is te  

bestellen via  

www.boekscout.nl

Mensen met 

taaislijmziekte hebben uitzon-

derlijk taai slijm in hun lichaam, waardoor hun 

organen steeds slechter functioneren. Veel voorkomende 
klachten zijn hoestbuien, chronische luchtweginfecties, spijsverterings-

problemen en groeiachterstand. Voor een deel van hen is effectieve medicatie 
beschikbaar, maar deze medicijnen werken niet voor iedereen. Gemiddeld worden mensen 

met taaislijmziekte slechts 45-50 jaar.  
 

De Nederlandse Cystic Fibrosis Stichting (NCFS) financiert baanbrekend onderzoek.   
                Met wetenschappers en uw steun boeken we vooruitgang. Op naar genezing! 
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De Nederlandse Cystic Fibrosis Stichting (NCFS) financiert baanbrekend onderzoek.  

Als je oma wordt breekt er een 

periode van intense vreugde aan. 

Maar wat doet het met je als je 

kleinkind wordt geboren met een 

ziekte? En hoe ga je daarmee om? 

Het overkwam Anneke Noordzij-

Boender, haar - inmiddels tienjarige 

- kleinzoon is geboren met cystic 

fibrosis, ook wel bekend als CF en 

taaislijmziekte. 

Het is 2012 als Anneke de trotse oma 

wordt van Jesse, haar tweede klein-

kind. “Vanaf het eerste moment voel 

je je verbonden en hoort hij bij je.” De 

eerste dagen van de kraamperiode lijkt 

Jesse - al huilt hij relatief veel - 

kerngezond, totdat de uitslag van de 

hielprik komt. Jesse heeft CF: een 

erfelijke en ongeneeslijke ziekte waarbij 

diverse organen, zoals de longen en 

alvleesklier, worden aangetast door 

taai slijm. De diagnose komt hard aan 

bij Anneke: “We kenden de ziekte 

niet, eerst dacht ik dat CF een soort 

bronchitis is. Je hebt meteen zorgen, 

niet alleen over je kleinzoon maar ook 

over je dochter en schoonzoon. En er 

gaat van alles door je heen: welke 

invloed heeft het op zijn leven, hoe 

gaat hij ermee om én hoe kunnen wij 

als grootouders helpen.”   

Anneke en haar man schieten meteen 

in de hulpmodus. Ze kopen een 

vakantiehuisje in Zeeland zodat Jesse 

altijd kan genieten van frisse lucht 

aan de kust. Ook gaan ze wekelijks 

een vaste dag op hem passen. Op die 

dagen doen ze alles wat Jesse leuk 

vindt: van tekenen in het atelier aan 

huis tot spelen in de tuin. En ze voeren 

medische handelingen uit, bijvoorbeeld 

met zijn peg-sonde (red. een verbinding 

met de maag door de buikwand heen). 

Ook ‘verstoppen’ ze verteringsenzymen 

in zijn appelmoes en zorgen ze ervoor 

dat hij genoeg calorieën binnen krijgt. 

“Optimale groei is erg belangrijk als 

je taaislijmziekte hebt, maar eten was 

niet bepaald Jesse’s hobby toen hij klein 

was... We deden er alles aan om hem 

zoveel mogelijk te laten eten, onze tafel 

stond altijd vol met zijn lievelingshapjes 

zoals brie, olijven en citroen.”    

Maar de kern van de hulp van Anneke 

en haar man: er zijn. “Jesse gaat goed 

met zijn ziekte om, hij is heel erg 

dapper. Wij willen dat hij zichzelf 

kan zijn en zich kan uiten. Hij appt 

bijvoorbeeld als hij pijn heeft in zijn 

darmen. En we gaan op bezoek als hij 

zich niet lekker voelt. Luisteren en niet 

bagatelliseren, daar gaat het om.”

Anneke helpt niet alleen haar kleinzoon 

maar ook anderen met taaislijmziekte. 

Ze doneert namelijk de opbrengst van 

haar kinderboek ‘Handen Vast! - Drie 

kinderen, drie wensen en een heks met 

magische krachten’ volledig aan de 

Nederlandse Cystic Fibrosis Stichting 

(NCFS), dé patiëntenorganisatie en 

tevens het gezondheidsfonds voor 

mensen met taaislijmziekte. “Ik heb 

veel sympathie voor de NCFS, het is 

ongelooflijk wat de stichting allemaal 

doet: van onderzoek tot voorlichting. 

Het is ontzettend belangrijk om de 

NCFS financieel te steunen.” 

Jesse’s reactie op het mooie initiatief 

van zijn oma? “Hij vindt het prachtig en 

stak zijn duim omhoog toen ik 

het vertelde.”      

Anneke’s kleinzoon Jesse heeft taaislijmziekte. 

“Je hebt zorgen en wilt helpen”  
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Heeft u een plek in uw hart voor arme en kwetsbare 
kinderen? Samen met de Zusters van Maryknoll 
kunt u via uw nalatenschap compassie, steun en 
hulp geven aan kinderen die in armoede leven.

Onze Zusters zetten zich met heel hun hart in om 
deze kinderen onderwijs, gezondheidszorg, voedsel-
hulp en geborgenheid te geven. Bijvoorbeeld in 

Cambodja. Daar worden meisjes bevrijd die het 
slachtoff er zijn van misbruik en uitbuiting. Ze krij-
gen liefdevolle opvang op weg naar een hoopvolle 
toekomst.

Het lot verzachten van de volgende generatie 
kinderen die in armoede leven. Dat is toch een 
mooie gedachte? 

Onze Zusters zetten zich met hun missiewerk in voor kwetsbare medemensen die in armoede leven. 

Ook als u er niet meer bent, kunt u hen helpen het lot van volgende generaties te verbeteren.

Onze inspirerende brochure over nalatenschappen sturen wij u met genoegen toe. Heeft u vragen? 

Bel ons dan op 058-3690160. Of stuur een e-mail naar secretariaat@maryknollzusters.nl

Met uw nalatenschap goeddoen voor minderbedeelden

Samen Gods liefde 
schenken aan de 
wereld van morgen

Stichting Maryknoll Zusters van St. Dominicus • Tel. 058-3690160 • Postbus 880,
8901 BR Leeuwarden • secretariaat@maryknollzusters.nl • www.maryknollzusters.nl
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Tiende verjaardag Heel Holland Bakt 
Heel Nederland kan vanaf zondag 18 december genieten van 

de bekendste bakwedstrijd van Nederland. Inderdaad: terug op 

de zondag. Het is het tiende seizoen van het succesvolle 

MAX-programma. Het recept is onveranderd; tien kandidaten 

proberen juryleden Janny van der Heijden en Robèrt van 

Beckhoven én de kijker te imponeren met hun indrukwekkende 

bakcreaties. Presentator André van Duin is óók van de partij 

in dit speciale seizoen om alles in goede banen te leiden. Het 

belooft een spectaculair jubileumseizoen te worden! 

Stuur een kerstkaartje
Voor veel mensen zijn de feestdagen een periode van warmte, 

gezelligheid en samenzijn. Hét moment om stil te staan bij de 

mensen die hen dierbaar zijn. Maar niet voor iedereen. 

Veel ouderen voelen zich namelijk eenzaam en hebben weinig 

contact tijdens de feestdagen. Met De Grote Kerstkaartenactie 

kunnen wij ouderen in deze tijd verblijden door middel van een 

kerstkaart. Het Ouderenfonds nodigt daarom iedereen uit om 

mee te doen. De kaart(en) kunnen ook naar het Ouderenfonds 

gestuurd worden. Plak een postzegel of decemberzegel en stuur 

ze uiterlijk 18 december naar: Het Nationaal Ouderenfonds, 

Postbus 115, 3800 AC Amersfoort. Het Ouderenfonds zorgt er 

dan samen met vrijwilligers en PostNL voor dat deze voor de 

kerst terechtkomen bij woonzorgcentra in heel Nederland.

Nooit meer babi pangang 
Voor Chinees-Indisch restaurant Hong Kong is het doek gevallen. 

Het tijdperk is over. Weg is het eerste Hollandse uit eten, de 

eerste afhaal. Nooit meer babi pangang, foe yong hai of tjap 

tjoy op zondagavond. Maar wat is er gebeurd met de eeuwig 

glimlachende, zwijgende vrouw die je witte bakjes meegaf 

vanachter de toonbank? En met haar lieve dochtertje, dat er 

altijd vrolijk kroepoek stond in te pakken? In de tragikomische 

theatervoorstelling Happy in Holland doorbreekt de volwassen 

dochter Happy het stilzwijgen. De regisseur Char Li Chung en 

schrijvers Sun Li en Tjyying Liu zijn restaurantkinderen van het 

eerste uur. Van 11 januari t/m 15 april toert de theatervoorstelling 

Happy in Holland door het land. Info: viarudolphi.nl 

1001 weetjes die je gelukkig niet hoeft te onthouden
Na het succes van 999 feiten waar je helemaal niets aan hebt 

verzamelde weetjeskoning Herman Boel opnieuw meer dan 

duizend wist-je-datjes die keer op keer weten te verrassen. 

Want wist je dat slangen aardbevingen kunnen voorspellen? 

Rum ooit een belangrijk betaalmiddel was in het Australische 

Sydney? Of waarom tennisballen geel zijn? En wanneer de 

eerste foto van de maan genomen werd? Van celebrities naar 

dieren en van sport tot geschiedenis: Met dit boek schud je 

over elk onderwerp een heerlijk nutteloos weetje uit je mouw! 

Uitgegeven door TerraLannoo.

Foto: © Elvin Boer/MAX

Foto: ©Benning&Gladkova
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Vijftig+ Winactie

Maak kans op één van de bovenstaande boeken! Stuur uw naam en adres + de titel van het boek dat u graag wilt 

winnen naar: Vijftig+ Magazine postbus 53, 1700 AB Heerhugowaard, of ga naar winacties op www.vijftigplusonline.nl 

winnaars krijgen het boek thuis gestuurd. 

Win een boek naar keuze!
De ultieme bloemlezing van Toon Hermans met niet eerder gepubliceerd werk 

Helemaal Toon
Toon Hermans heeft een leven lang geschreven, vaak met een sterk persoonlijk en autobiografisch 
karakter. Uit die vele duizenden pagina’s gepubliceerd én ongepubliceerd materiaal werden de beste en 

meest relevante teksten geselecteerd en in chronologische volgorde gezet. Het resultaat is een kleurrijk, 

genuanceerd levensverhaal in Toons eigen woorden en verzen. We herkennen natuurlijk de grote clown 

en entertainer, maar Toon Hermans was ook diep-gelovig, evenzeer filosoof als levensgenieter, voort-
durend in de weer met het zo mooi mogelijk verwoorden van zijn ideeën en gedachten. Al die facetten 

komen ruimschoots aan bod in dit definitieve Toon-boek. Bijna een halve eeuw was Toon Hermans de 
bekendste en populairste artiest van Nederland én Vlaanderen. Zijn onemanshows lokten miljoenen 

naar de zalen en het tv-scherm. Iedereen zong zijn liedjes mee. Geen dichter heeft ooit meer bundels verkocht. Geen cabaretier heeft 

ooit zoveel (en zo goed) geschilderd.

ISBN 978 94 014 8581 4   |   Prijs: 29,99

Belevenissen van een bedreigde dierenbeschermer

Vooruit met de geit
Karen Soeters is dierenbeschermer. Met originele acties redt zij dieren en bereikt zij een groot publiek. Soms 

vliegen er stenen door de ruiten van haar huis en stromen de doodsbedreigingen binnen. Op meeslepende en 

soms ook ontroerende wijze vertelt Soeters in haar boek ‘Vooruit met de geit’ hoe zij strijdt voor een dier-

vriendelijke wereld. We treffen haar aan opgesloten in een bloedhete auto - het overkomt honden regelmatig - 

en liggend in het stro terwijl de geredde zeug Sam elf biggetjes baart. Met een verborgen camera trekt Soeters 

eropuit om te filmen bij slachthuizen, op veemarkten en bij hondenfokkers. In oorlogsgebieden trotseert ze 
haar angst en ontmoet ze bijzondere dierverzorgers. Het boek wordt uitgegeven door Uitgeverij Noordhoek. 

ISBN 978 90 561 5863 7   |   Prijs € 17,90

Vrouw & Werkplaats
Na het verschijnen van zijn boek Man & Werkplaats kreeg fotograaf Otto Kalkhoven al snel de vraag waar 

de vrouweneditie bleef, een logisch vervolg. Het afgelopen halfjaar is hij (opnieuw) met zijn busje heel 

Nederland doorgereden, dit keer op zoek naar stoere ambachtsvrouwen in hun werkplaats.

‘Het viel nog niet mee om vrouwen te vinden die én een stoer ambacht uitoefenen én een eigen werkplaats 

hebben’ Van Groningen tot Zeeland en van Noord-Holland tot Limburg, het is Kalkhoven gelukt 26 

verschillende vakvrouwen te fotograferen en gepassioneerd te laten vertellen over hun ambacht. 

Van automonteur tot lasser en van houtbewerker tot glasblazer, Kalkhoven wilde een zo’n divers mogelijk 

aantal ambachten op de gevoelige plaat vastleggen. De 50+ vrouwen (in dit boek) hebben vaak eerst een 

ander pad gevolgd, waarna ze een carrièreswitch hebben gemaakt. Opvallend is dat juist de jongere groep vrouwen (onder de veertig) 

eerder of vrijwel direct de keuze hebben gemaakt voor de uitoefening van hun ambacht. 

ISBN 978 94 930 4211 7   |   Prijs € 26,99
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Doen in december
In december gaat de tuin langzaam 

in winterslaap en zijn de meeste 

tuinklusjes gedaan. Gelukkig is er 

een handige tuinjaaragenda boordevol 

met reminders en tips. En als je na 

gedane zaken lekker binnen geniet 

van de feestelijke decembermaand, 

dan is het leuk om het extra gezellig te 

maken in huis met bloemen. Of ben je 

misschien toch iets vergeten in de tuin?

Agenda vol groei en bloei

Tuinvereniging Groei & Bloei presenteert 

de Jaaragenda 2023. Die is rijk geïllus-

treerd met prachtige tuinfoto’s van eigen 

leden en lees elke week een praktische 

of inspirerende tip. Zo zie je wekelijks 

welk tuinklusje actueel is. De praktische 

jaaragenda (met 124 pagina’s) is geschikt 

voor alledaags gebruik. Door de afmeting 

van 24x17 cm is er per dag voldoende 

schrijfruimte voor notities. Door de 

metalen ringband kun je de agenda 

opengeslagen neerleggen en blijft hij 

langer mooi. Verkrijgbaar voor € 14,95 

in diverse winkels en via www.groei.nl.

Bloemrijke decemberdecoraties

Bezorg jezelf een zen-moment tijdens 

de drukke decembermaand en ga aan de 

slag met Cymbidum en Anthurium. Je 

komt helemaal tot rust tijdens het stylen 

van deze niet alledaagse bloemen. Je hebt 

maar een paar bloemstelen nodig om een 

fleurig wow-effect te creëren. Waar de 
Anthurium één imposante bloem per steel 

heeft, zitten er aan een Cymbidium mini-

maal tien. Zet ze solo in de vaas of combi-

neer voor een volwaardig boeket twee of 

drie takken met siergrassen. Extra fijn: van 
beide bloemen kun je gemakkelijk drie 

weken bijzondere genieten. Als pronkstuk 

in een solovaas, als elegante decoratie 

op de kersttafel of voor extra glamour op 

oudjaarsavond. Breng een bezoekje aan de 

bloemist en ga aan de slag. Meer info, tips 

en inspiratie vind je op www.cymbidium.

info en www.anthuriuminfo.com.

Niets vergeten?

n Plant bloembollen zoals tulpen, narcis-

sen en blauwe druifjes. Zorg dat ze 

voor de Kerst in de grond zitten en 

geniet straks van een kleurrijke voor-

jaarstuin.

n Verwijder het (herfst)blad van het 

gazon. Zo voorkom je dat het gras 

verstikt.

n Sluit de buitenkraan af om lekkage 

door bevriezing te voorkomen.

n Zorg dat je een sneeuwschuiver of 

strooizout in huis hebt. Als er buiten 

een witte deken ligt, kun je je stoep 

sneeuwvrij maken. Dat is wel zo veilig!

GARDENA

Anthuriuminfo.com
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Jaguar XJ6
En toen was er in 1968 de Jaguar XJ6. 

Een superslank Jaguar model. De vader 

van mijn toenmalige vriendin Karen de 

Vries uit de Landréstraat had er zo een. 

Een donkergroene. Hij was directeur van 

Eurostaal bv in Rotterdam en nodigde 

mij een keer uit voor een proefrit. Ja, op 

de passagiersstoel, dat dan wel weer. Een 

waanzinnig mooie ervaring kan ik mij 

herinneren. Zittend op de riante stoel, 

de geur opsnuivend van het weldadige 

Engelse leer met uitzicht op een glanzend 

notenhouten dashboard. Arm rustend op 

de brede middenarmsteun, wegdromend 

hoe mooi het leven kan zijn. Ik herinner 

mij nog goed die zaterdag dat we met haar 

ouders naar het Indonesische restaurant 

Bali in Scheveningen reden voor een voor-

treffelijke rijsttafel. Links zittend op de 

leren bank met luxe armsteun en naast mij 

Karen. Wat een rijkdom, maar dat terzijde. 

Wat een lel van een auto was dat eigenlijk. 

Enorm forse motorkap, maar met een fraai 

lijnenspel, zodat hij toch elegant oogde. 

Het front vind ik nog steeds fenomenaal 

en valt ook niets aan uit te leggen. 

Beeldschoon! Ook vanaf de zijkant 

gezien een mooie lage lijn met toch een 

historische Jaguar-signatuur. En eveneens 

die lage, lange achterkant zonder frutsels, 

maar strak en royaal met chroom en twee 

AutoNostalgia
Door John Vroom (Autojournalist)

uiteraard chromen uitlaatpijpen. Ik zou het 

bijna vergeten, direct achter de achterruit, 

zowel links als rechts een fraai gevormde, 

afsluitbare benzinedop. Inderdaad twee 

benzinetanken, want deze XJ6 lustte wel 

een slokje. En dan dat interieur, Ik schreef 

het al, veel luxe leer en warm glanzend 

notenhout. Heerlijk, die blik vanachter dat 

slanke, simpele en toch bijzondere stuur 

met die halve chromen claxonring op dat 

imposante dashboard. Naast de snelheids-

meter en de toerenteller op het midden-

gedeelte nog vijf mooie Smiths-klokjes 

en daaronder tien tuimelschakelaars. 

Daaronder een aflegvak met weer daar-
onder de schuiven en draaiknopjes van 

de ventilatie en verwarming, met in het 

midden de optionele radio met cassette-

speler. Op het middenconsole de slanke 

automaatselector met links en rechts 

daarvan een slank asbakje en daar in de 

buurt de aansteker. Tja, roken in de auto, 

dat was toen nog heel gewoon. Grappig 

was dat je het stuur in diepte of hoogte 

kon verstellen, maar dat het hendel voor 

de richtingaanwijzers niet mee verhuisde. 

De Jaguar XJ6 reed uiterst comfortabel 

en de automaat schakelde boterzacht. De 

stuurbekrachtiging was zodanig dat sturen 

uiterst licht was, met als nadeel dat het 

geheel toch wat vaag werd en er weinig 

communicatie was tussen wielen en weg 

voor de bestuurder. Wat motoren betrof 

nam Jaguar in die tijd geen risico en 

legde gewoon een qua vermogen iets 

afgezwakte versie van de 4.2-liter 

XK-motor uit de E-Type in de XJ6 en 

dat voldeed prima. In de loop van de 

jaren heeft Jaguar deze XJ6 de nodige 

facelifts gegeven, maar naar mijn idee zijn 

ze er nooit karaktervoller op geworden en 

zeker de huidige Jaguars doen mij in niets 

meer denken aan dit toch iconische merk 

en model. Zóóó jammer!

[johnvroom@planet.nl]



55

Groen krijgt steeds meer ruimte

In de afgelopen zeven maanden hebben meer dan 2,8 miljoen tegels ruimte 

gemaakt voor groen: een nieuw record voor het NK Tegelwippen. Onder het 

motto ‘tegels eruit, groen erin’ zetten bewoners zich gezamenlijk in voor een 

fijnere leefomgeving en een meer klimaatbestendige toekomst. Maar liefst 
135 gemeenten streden mee. Onlangs maakte de organisatie de winnende 

gemeenten bekend. In drie klassementen winnen Breda, Almelo en Hollands 

Kroon: zij wipten de meeste tegels per inwoner. Gemeente Den Haag (foto) 

verwijderde in totaal de meeste tegels (306.178). Nederlands bekendste TV 

tuinman Lodewijk Hoekstra overhandigde hen de Gouden Tegel.

Van boekenruikers tot toiletlezers

Nederlanders slaan van alle plekken het liefst een boek open in bed. Dat blijkt uit een 

onderzoek naar leesgewoontes dat Time2play onlangs uitvoerde onder 800 Nederlanders. 

Gemiddeld lezen Nederlanders 55 minuten per keer. Friezen zijn veruit de grootste 

boekenwurmen met een gemiddelde van 67,7 minuten per leessessie. Behalve het bed 

(44 procent), zijn ook de bank (34 procent) en het openbaar vervoer (10 procent) ge-

liefd. 2 procent van de respondenten leest het liefst op het toilet. Verder geeft 62 procent 

van de ondervraagden aan graag aan de binnenkant van een boek te ruiken en slaat 14 procent weleens pagina’s over om er sneller 

achter te komen hoe het boek verdergaat. Info: time2play.com/nl/blog/leesgewoontes-nederlanders

Camperplaatsen binnen handbereik

Campercontact, het internationale platform voor ruim een  

miljoen camperaars integreert een slimme boek- en betaal-

oplossing. Binnenkort kunnen camperaars bij aangesloten 

camperplaatsen boeken en betalen. Jorian Keij, van Camper-

contact: ‘Veel camperaars genieten van de vrijheid van het 

gaan en staan waar ze willen. Maar hoe weet je waar je kunt 

overnachten als de drukte bij camperlocaties toeneemt? Om die 

reden introduceren we een slimme boek- en betaaloplossing. 

Deze extra functionaliteit stelt onze gebruikers in staat om hun 

plek, voor dezelfde dag óf in de toekomst, op een veilige en 

betrouwbare manier te boeken en betalen via de app 

Campercontact.’ Info: campercontact.com/nl
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Ingrediënten voor 8 zweedse 

köttbullar pot pie’s:

n  1 rol Tante Fanny Vers Bladerdeeg 270 g

n  250 gr gemengd gehakt

n  30 gr paneermeel

n  80 ml . slagroom

n  1 el mosterd

n  1 ei (m)

n  1 ei losgeklopt om te bestrijken

n  1 bouillonblokje voor vlees

n  2 tl ahornsiroop of suiker

n  1/2 bos Peterselie fijngehakt

n  300 gr vastkokende aardappelen

n  2 el bak & braadolie

n  Gemalen zout en peper

Zweedse Köttbullar Pot Pie’s

Wie kent ze niet? De Zweedse balletjes. Nu zijn ze verpakt in bladerdeeg 

taartjes. Dat wordt genieten van deze smakelijke pot pie’s. 

Bereidingswijze

Stap 1 Meng het gehakt met paneermeel, 30 ml room, mosterd en 1 ei en breng op 

smaak met peper en zout. Laat 10 minuten rusten en draai er dan 24 ballen 

ter grootte van tafeltennisballetje van.

Stap 2 Bak Köttbullar in olie goudbruin en giet er vervolgens 200 ml water bij. 

Voeg het bouillonblokje en 50 ml room toe en laat 10 minuten sudderen. 

Breng op smaak met ahornsiroop, zout en peper. Meng er peterselie door.

Stap 3 Verwarm de oven voor op 200°C (boven- en onderwarmte) en bereid het 

deeg volgens de aanwijzingen op de verpakking.

Stap 4 Verdeel de aardappelblokjes in 8 ovenvaste vormpjes en voeg daar de 

Köttbullar en de ingekookte saus aan toe.

Stap 5 Rol het deeg uit en snijd 8 cirkels (ø 10 cm) uit. Leg deegcirkels op de  

vormpjes en prik meerdere keren met een vork. Versier naar wens met de 

deegresten en bestrijk met opgeklopt ei.

Stap 6 Schuif de vormpjes op het rooster in het midden van de oven in en bak de 

potpie’s in 25-30 minuten goudbruin. Warm serveren.

Tip: Lekker met cranberry compote!
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hj www.miniworldrotterdam.com/NL_Oliebollenrit.nl

Miniworld´s Traditionele Oliebollenritten 

28, 29 en 30 december 2022

Na een paar coronajaren waarin het 

niet kon, organiseert Miniworld 

Rotterdam dit jaar weer de zogenoemde 

‘Traditionele Oliebollenritten’. Een 

leuke manier om op z’n Rotterdams het 

oude jaar uit te gaan. 

Combi Miniworld, Historische Tram 

en Oliebol

Deze leuke dag begint bij Miniworld 

Rotterdam. Ontdek Rotterdam van vroeger 

en nu, maar dan piepklein. Aan de hand 

van onze miniatuurwereld vertellen wij 

verhalen over de stad. Tijdens de Olie-

bollenrittendagen staat Stichting Kroel-

dekens Vreewijk met een kraam in 

Miniworld. Zij komen hun werk laten 

zien: dekens voor ernstig zieke mensen en 

mensen met psychische problemen. 

Om 12:40 uur gaat u op weg naar de 

museumtram, met een Miniworld-

medewerker of op een van de dagen zelfs 

met de Rotterdamse RET-conducteur 

Arie Boertje! Hij vertelt mooie verhalen 

over onze stad. 

Vervolgens reist u in de historische tram 

van Stichting RoMeO door het echte 

Rotterdam, met een oliebollenstop bij de 

kraam van Richard Visser. Deze nostalgi-

sche ontdekkingstocht eindigt met een 

bezoek aan het Rotterdamse Tram-

museum. 

Meer weten? Kijk dan hier:

• Meer informatie: 

 www.miniworldrotterdam.com/

 NL_Oliebollenrit.htm

• Reserveren oliebollenrit: 

 https://miniworldshop.nl/product/

 oliebollenrit-2022/

Kerst in Miniatuur:

Wat alles nog leuker maakt: vanaf 24 

december is Miniworld weer in kerstsfeer 

gedompeld met o.a. een prachtig kerstdorp 

en voor de jongere bezoekers de kerst-

speurtocht: op zoek naar kerstmannetjes, 

kerstvrouwtjes en rendiertjes in onze 600 

m2 grote miniatuurwereld, ook in het 

Engelse deel! 

Van 24 december 2022 t/m 8 januari 

2023 is Miniworld dagelijks geopend van 

10:00-17:00 uur. Op Eerste Kerstdag en 

Nieuwjaarsdag is Miniworld gesloten. 

Meer info: 

www.miniworldrotterdam.com

28, 29 en 30 December 2022: 

Miniworlds Traditionele Oliebollenritten!



585858

UitgelichtUitgelicht

Museumboerderij Het Ottenshoes
Dorpsstraat 3, 9441 PD Orvelte

Tel. 0593 322509

Email: orveltepoort@live.nl

www.orveltepoort.nl

Openingstijden: dinsdag t/m zondag 

van 10.00 uur tot 17.00 uur. 

Tijdens de kerstvakantie geopend! 
Op 1e kerstdag en oud- en 
nieuwjaarsdag gesloten. 

Toegangsprijzen: volwassenen € 5.00

 Kind 4-15 jaar € 2.50

Gratis uw nieuwe
brochure 2023!

VOS Travel - Th. Versteeghstraat 82 

7558 HV Hengelo - Tel: 074 - 277 83 82 

info@vostravel.nl - www.vostravel.nl

160 individuele fiets- en 
wandelvakanties met 
bagagetransport in Europa

Nieuw:

Vennbahn, 

Hildesheim, Siegen

Noorwegen-Zweden, 

Alicante-Valencia

11 x per jaar voor slechts € 14,50!
Bel 072 - 57 150 13 of kijk op 

www.vijftigplusonline.nl

Neem een abonnement 
op Vijftig+ Magazine!

Vijftig+
Magazine

Hét magazine voor 50-plussers!

Prijs € 2,25
36e jaargang nr 8
September 2022
www.vijftigplusonline.nl

Vijftig+
Magazine

Hét magazine voor 50-plussers!

Prijs € 2,25
36e jaargang nr 9
Oktober 2022
www.vijftigplusonline.nl

Vijftig+
Magazine

Hét magazine voor 50-plussers!

Prijs € 2,25
36e jaargang nr 10
November 2022
www.vijftigplusonline.nl
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Doorlopende machtiging

vijftig+
Magazine

Naam Vijftig+ Magazine
Adres Postbus 53
Postcode 1700 AB 
Woonplaats Heerhugowaard
Land Nederland 
Incassant ID NL33ZZZ370408830000
Kenmerk machtiging  Vijftig+ Magazine

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Vijftig+ Magazine doorlopende incasso-opdrachten te 
sturen naar uw bank om een bedrag af te schrijven wegens uw jaarabonnement op Vijftig+ Magazine en uw bank om 
doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijvenovereenkomstig de opdracht van Vijftig+ Magazine.

Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na 
afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

Naam ________________________________________________________________________________________________________________________

Adres ________________________________________________________________________________________________________________________

Postcode _______________________________________________ Woonplaats _________________________________________________

Email ________________________________________________________________________________________________________________________

Ik betaal € 12,50 per r acceptgiro r doorlopende machtiging 

Rekeningnummer (IBAN) ___________________________________________________________________________________________

Bank Identificatie (BIC) ______________________________________________________________________________________________

Plaats en datum ____________________________________ Handtekening _____________________________________________

Vijftig+
Magazine

Hét magazine voor 50-plussers!

Prijs € 2,25
36e jaargang nr 11
December 2022
www.vijftigplusonline.nl M

et
 g

oe
de

 d
oe

le
n 

sp
ec

ia
l

zie
 p

ag
in
a 

31
 t/

m
 5
0



60

QR Code

Een plaatje zoals hierboven wordt een 

“QR-code” genoemd. Het geeft het web-

adres weer, of een HTML-pagina. 

Deze QR codes zijn te scannen met de 

meeste smartphones. Hiervoor is wel een 

camera op de telefoon noodzakelijk.  

Software om de code te lezen is vaak op 

de telefoons aanwezig of simpel gratis te 

downloaden.

Vijftig+ Magazine verschijnt 11 maal per jaar, 

in de maanden januari, februari, maart,  

april, mei, juni, juli, september, oktober,  

november en december. Voor aanmeldingen,

adres- en naamswijzigingen kunt u mailen 

naar administratie@maypress.nl t.a.v. de 

abonnementen administratie of u kunt 

bellen naar 072-5715013.

In 2022 zijn de abonnementskosten voor 

Vijftig+ Magazine voor Nederland € 14.50  

Andere landen op aanvraag. Prijs voor losse 

nummers € 3,95.

Een abonnement gaat in vanaf het moment 

dat u zich opgeeft, telefonisch of via 

www.vijftigplusonline.nl

Vijftig+ Magazine stuurt een acceptgiro of 

schrijft het bedrag af als u automatisch wilt 

betalen. Na betaling gaat het abonnement 

in per de eerst volgende editie. Verlenging 

geschiedt automatisch tenzij u 2 maanden 

voor de vervaldatum van het abonnement 

schriftelijk opzegt. 

Vijftig+ Magazine, Postbus 53, 

1700 AB Heerhugowaard.

Cadeau abonnementen worden 

afgesloten voor de periode van één jaar. 

Verlenging is altijd mogelijk.

!

Ik wil een abonnement op Vijftig+ Magazine 

cadeau geven voor één jaar. Mijn gegevens zijn:

Naam:

Adres:

Postcode:

Woonplaats:

Handtekening:

r   betaling per acceptgiro

vijftig+
Magazine

Postbus 53

1700 AB Heerhugowaard

12-22

Vijftig+ Magazine

Postbus 53

1700 AB Heerhugowaard

12-22
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Kijkertjes

Plaats uw Kijkertje nu ook gratis via www.vijftigplusonline.nl

Ja, ik wil graag een gratis ‘Kijkertje’ plaatsen. (alleen voor particulieren, graag invullen in blokletters)

Naam: _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Telefoon: _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Uw bericht (in blokletters, max. 30 woorden): ____________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Stuur deze bon in een gefrankeerde envelop naar: 

Vijftig+ Magazine T.a.v. Kijkertjes,  

Postbus 53, 1700 AB Heerhugowaard.

1
2
-2

2

Te koop / aangeboden

n 4 Sets Royal Albert 1 klein kopje-1 

groot kopje en 2 gebak bordjes. Div 

Decors. per set € 17,50 euro  

hansenerna@live.nl

n Tafeltennistafel op wielen € 25,-   

Tel. 0481 463418 

n Te koop aangeboden winkelwagen- 

muntjes. telefoonkaarten 06 - 8356 8717  

n Prominent elektr. Relaxstoel op maat 

gemaakt (donkerbruin) lengte 1.85 cm 

t.e.a.b. Tel. 010 - 434 93 76 

n Te koop 6 eikenhouten 100 jaar oude 

kloosterstoelen met of zonder arm-

 leuning. Samen € 300. tsijbers@planet.nl

Gevraagd / gezocht

n Gezocht: vintage retro meubelen uit de 

jaren 50t/m90. Mail naar info@juenju.nl 

of bel 071-5124830

n Oude merk polshorloges te koop ge-

vraagd door verzamelaar.  

Tel. 06 - 4616 7198

Vakantie en recreatie

n Dit najaar of volgend voorjaar nog een 

weekje op VAKANTIE naar de Veluwe, 

logeren in een vrijstaand luxe vakantie-

huis en heerlijk fietsen, wandelen en 
genieten in het bos? Ga dan naar  

www.lekkernaardeveluwe.nl voor  

meer informatie.

n 2- of 4-persoons chalets te huur in het 

mooiste natuurpark van Nederland  

‘t Springendal nabij pittoresk kunst-

stadje Ootmarsum. Vanaf € 250,-  

per weekend/midweek.  

info@chaletootmarsum.nl

Let op: onduidelijk (niet leesbaar) 

geschreven teksten kunnen wij helaas 

niet plaatsen. Typfouten voorbehouden. 

Plaats een Kijkertje

Heeft u iets te koop, te huur, of bent 

u op zoek naar iemand? 

Ga naar www.vijftigplusonline.nl en 

klik op gratis kijkertje plaatsen, of vul 

de onderstaande bon in. 

Kijkertjes zijn voor particulieren gratis en 

voor bedrijven 20 euro per plaatsing. 

Plaats uw Kijkertje nu ook gratis via www.vijftigplusonline.nl

61Diversen

n JAREN 70 KERST TOP 30: Stem op je 

favoriete kerstnummers van de jaren 70 

op www.jarenzeventig.com. Uitzending 

1e kerstdag 17.00-19.00 uur.

n Uw eigen LEVENSBOEK als cadeau! 

Heeft u iets te vieren: een kroonjaar, 

huwelijksjubileum, pensioen of andere 

mijlpaal? Vraag (een bijdrage voor) het 

laten schrijven van uw levensverhaal  

als cadeau. Als u vertelt, schrijf ik.  

Met uw eigen foto’s erbij maak ik er  

een mooi boek van. Een fijn cadeau  
om te krijgen én te geven! Kijk op 

www.schrijfateliercaleidoscoop.nl of 

Facebook: Schrijfatelier Caleidoscoop.

Vriendschap en relatie

n Volsl. Jongedame, 70 jr, kunstknie: 

lang haar, geen kinderen. Hobby: SF 

film/boeken, hoog IQ, humor, bereisd, 
omgeving 026, zoekt vriend. Samen een 

terrasje? suzy.qgirl@gmail.com 

n Nette lieve man wil met de kerst/nieuw-

jaar in hotel, met dans en muziek, dit 

met lieve dame vieren. 06 - 4251 6831

!
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Horizontaal   1. weegtoestel; 7. medicijn met omhulsel; 12. bloeimaand; 13. naar omlaag; 

14. haarkrul; 15. grote kledingmaat (afk.); 17. niet gevuld; 19. plaats in Noord-Holland; 

21. kunstmatige inseminatie (afk.); 22. omslag voor papieren; 24. onbezonnen en onvoorzichtig; 

27. duivenhok; 28. Australische struisvogel; 30. bladgroente; 31. familielid; 32. korte aantekening; 

33. jong takje (loot); 35. woestijn in Afrika; 37. natuurgebied; 38. onfris en goor; 41. vruchtennat; 

42. ongemak na lange vliegreis; 44. berggeel; 46. sappig; 47. provincie (afk.); 48. turnoefening; 

49. lastdier; 50. windrichting; 52. deel van de hals; 54. ingevoerde goederen; 56. telwoord; 

58. ex-president van Amerika; 61. bontgekleurde papegaai; 62. houten loods; 64. mannetjes bij; 

65. laag racewagentje; 67. kippenloop; 68. hoogste punt; 70. goed geschoten; 72. fopspeen; 

73. niet lerend van zijn fouten; 76. noodsignaal (afk.); 77. Verenigde Staten (afk.); 78. uitvinder 

van de telefoon; 79. steekwapen; 81. waarnemer (afk.); 82. boerderijdier; 83. vrijaf bij strenge 

vorst; 84. Europeaan; 86. spel met schijven; 87. de gezamenlijke ministers.

Verticaal   1. plaats in Noord-Brabant; 2. sadomasochisme (afk.); 3. gevangen verblijf; 4. melk-

klier; 5. wereldtaal; 6. ingegeven gedachte (inval); 7. inwoner van Suriname; 8. meertje of poel; 

9. rekenopgave; 10. klein kind; 11. slotwoord (narede); 16. jong dier; 18. godin van de dageraad; 

20. kerk in Utrecht; 21. horizon; 23. geld; 25. zuivelproduct; 26. vergrootglas; 27. metalen 

wasbak; 29. et cetera; 32. bouwvakker; 34. lichte klap; 36. huisdiertje; 37. onderwereld; 39. zeer 

gevat; 40. graangewas; 42. schutter op wild; 43. welpenleidster; 45. knaagdier; 46. niet wild; 

51. bid (Lat.); 53. plechtige belofte; 54. octopus; 55. deel (stuk); 56. grondsoort; 57. vlees aan 

stokje geregen; 59. gazongewas; 60. iemand die nergens voor deugt; 62. plaats in Duitsland; 

63. plaats in Noord-Holland; 66. landcode van Australië; 67. waadvogel; 69. voor (Lat.); 

71. algemene ouderdomswet (afk.); 73. niet kapot; 74. vulkanisch product; 75. bagger; 

78. dierengeluid; 80. steen; 82. boksterm (afk.); 85. radon (scheik. afk.).

Vijftig+ Winactie 

Maak kans op een dames Bria 

winterjas van Regatta. Stuur de 

oplossing van de Prijspuzzel met 

uw naam en adres naar Vijftig+ 

Magazine, postbus 53, 1700 AB, 

Heerhugowaard of ga naar winacties 

op www.vijftigplusonline.nl
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Betaalbare winterjassen 

Regatta heeft voor elk 
gezinslid mooie, warme 
winterkleding

Regatta heeft winterjassen voor het 

hele gezin. Ze zijn sterk, lekker warm, 

waterafstotend en vooral heel mooi.  

Zo steek je elke dag samen met plezier 

je neus buiten.

De Bria winterjas voor dames en de 

Sterlings III voor de heren zijn sterke 

winterparka’s en houden je perfect 

warm tijdens de koudste winter- 

wandelingen. Ze zijn waterdicht en 

goed geïsoleerd, en daardoor geschikt 

voor alle weertypen. Daarnaast zijn ze 

trendy en mooi afgewerkt met onder 

andere een stormflap. Ze zijn uitgerust 

met een capuchon en een rits- en  

drukknoopsluiting.

De jassen zijn gemaakt van zachte 

Hydrafort stof met een DWR (Durable 

Water Repellent) coating die beschermt 

tegen de regen. Je blijft lekker warm 

dankzij de verwarmende Thermoguard-

isolatie aan de binnenzijde. In de rug en 

capuchon vind je zijdezacht en isolerend 

synthetisch bont. Dankzij de ruime 

zakken die je kunt afsluiten zijn je 

persoonlijke bezittingen veilig 

opgeborgen. De jassen zijn er in veel 

modekleuren en verkrijgbaar bij 

outdoorwinkels en webshops. 

Regatta Sterlings III Winterjas Heren, 

consumentenadviesprijs € 120,-

Regatta Bria Winterjas Dames, 

consumentenadviesprijs € 115,-

Informatie: www.regatta.com
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Horizontaal   1. watersporter; 7. zoutwatervis; 12. biljartstok; 13. voormalig president van 

Amerika; 14. rivier in Utrecht; 15. lengtemaat (afk.); 17. aanspreektitel voor koning; 19. dames-

kledingstuk; 21. tuberculose (afk.); 22. samentrekking van het middenrif; 24. slagveld; 

27. projectieplaatje; 28. kampeerverblijf; 30. zuinig lampje; 31. snelle trekkende beweging; 

32. los gerafelde naad; 33. vlaktemaat; 35. allemaal; 37. schrijfgerei; 38. plaats in Italië; 

41. Europeaan; 42. carnavalesk dansen; 44. melkklier; 46. wijnsoort; 47. rivier in Duitsland; 

48. predikant; 49. operalied; 50. scheepsrestant; 52. slaginstrument; 54. handwerktechniek; 

56. hevig; 58. begrensd gebied; 61. telwoord; 62. Europees land; 64. bouwland bij een dorp; 

65. inwendig orgaan; 67. tweewielig voertuig; 68. explosieven opruimingsdienst (afk.); 

70. houtsoort; 72. boerenkiel; 73. schoonmaakgerei; 76. gril (frats); 77. ondernemingsraad (afk.); 

78. modderige plas; 79. trip (toer); 81. barium (scheik. afk.); 82. in de grond levend zoogdier; 

83. goederenopslagplaats; 84. soort dakbedekking; 86. bekwaamheidsbewijs; 87. eenvoudig 

restaurant.

Verticaal   1. hoorbaar uitademen; 2. maanstand (afk.); 3. snijwerktuig; 4. knaagdiertje; 5. gerecht 

van eieren; 6. deel van de arm; 7. grote terts (drieklank); 8. bedehuis; 9. gymnastiektoestel; 

10. eminentie (afk.); 11. land in het midden-oosten; 16. Chinese vermicelli; 18. commerciële 

tv-zender; 20. plaats aan het IJsselmeer; 21. opschrift op vrachtwagens (afk.); 23. mooi van 

uiterlijk; 25. behaagziek; 26. plezier; 27. kussenvulling; 29. grote sierboom; 32. laatste wils-

beschikking; 34. bijbelse hoge priester; 36. eenheid van geluid; 37. duw (zet); 39. giftige slang; 

40. automodel; 42. uitroep van vreugde; 43. dopheide; 45. dameskledingstuk; 46. hoofddeksel; 

51. referentie (afk.); 53. Scandinavische munt; 54. Brits hoofddeksel; 55. te eniger tijd; 

56. vestingwerk; 57. verdriet; 59. plaats in Duitsland; 60. waterschade; 62. Spaans visgerecht; 

63. Europese vrouw; 66. sterk ijzerhoudende grondsoort; 67. boerderijdier; 69. rivier in Engeland; 

71. alstublieft (afk.); 73. balsport te paard; 74. theatervoorstelling; 75. Schotse rok; 78. aardkluit; 

80. droog (van wijn); 82. militaire politie (afk.); 85. dierengeluid.

Vijftig+ Winactie 

Maak kans op de Grixx True Wireless 

Earphones. Stuur de oplossing van 

de Prijspuzzel met uw naam en adres 

naar Vijftig+ Magazine, postbus 53, 

1700 AB Heerhugowaard of ga naar 

winacties op www.vijftigplusonline.nl

Winactie: De Grixx True Wireless  

Earphones met oplaadcase  

voor extra lang luisterplezier

Lekker vrij genieten 

van je favoriete muziek
Met de True Wireless oordopjes van 

Grixx luister je naar je favoriete muziek 

met een kristalhelder geluid en heerlijke 

bass. Ze zijn volledig draadloos zodat je 

vrij kunt bewegen. De ingebouwde  

microfoon zorgt voor duidelijke  

telefoongesprekken. Met een volledig 

opgeladen case kun je de bluetooth 

oordopjes drie keer opladen voor in 

totaal 12 uur luisterplezier. 

Zodra de batterijen van de oordopjes 

leeg zijn, plaats je ze in de oplaadcase 

en na 40 minuten zijn ze weer helemaal 

opgeladen. Je bedient de oortjes met 

een multifunctionele knop om door te 

gaan naar het volgende nummer of een 

telefoonoproep te beantwoorden. De 

oordopjes worden geleverd met een 

extra paar oor caps voor een optimale 

pasvorm.

De bluetooth oordopjes gaan 

automatisch aan zodra je ze uit de 

oplaadcase haalt. Het koppelen aan je 

mobiele telefoon of ander bluetooth-

apparaat is erg eenvoudig. De oortjes 

blijven het apparaat herkennen. 

Grixx True Wireless Earphones koop 

je bij de elektronica speciaalzaak en 

-webshop. Consumentenadviesprijs 

€ 26,99. Ga voor meer informatie 

naar www.grixx.eu.
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Alles inclusief
5 dagen met eigen auto!

29 
Jaar

Enjoyhotels
Keuze uit 2

8 Enjoyhot
els!

Hoe kan het voor zo’n prijs?
Voordelig alles-inclusief genieten in januari!

Alle fouten voorbehouden en exclusief eventuele toeristenbijdrage.     Geen boekingskosten    Geen toeslag 1-persoonskamer    Enjoy garantie: kosteloos omboeken bij negatief corona reisadvies!

Kijk voor meer Enjoyhotels op www.enjoyhotels.nl of bel 020 - 225 48 81
De vanaf prijs is de laagste prijs voor een bepaalde aankomstdatum. Prijzen variëren per aankomstdatum.

 Hierbij wordt regelmatig een bittergarnituur geserveerd

 GRATIS div. auto-, fi ets- en wandelroutes en een lunchpakket

 GRATIS uitstapjesboekje t.w.v. €6,95 en gebruik infotheek

 Ontvangst met warme lunch of koffi  e met gebak

 4 x Overnachting met uitgebreid “Enjoy” ontbijtbuff et

 4 x Warme lunch of lunchpakket

 4 x Driegangenkeuze menu

 Koffi  ecorner: koffi  e en thee gehele dag GRATIS

 Dagelijks alle drankjes van 17:00 t/m 24:00 GRATIS

 Bieren, wijnen, fris- en vruchtendranken, jenevers en apfelkorn

 Avondvullende entertainment programma’s

Inbegrepen bij uw 5-daagse alles-inclusief vakantie:

SAUERLAND

ZUID-LIMBURG

NOORD-BRABANT BELGISCH LIMBURG

ZEELAND

NOORD-VELUWE

GELDERLAND DRENTHE

Enjoy Schlosshotel Sophia

€189,95

p.p.

JANUARI
VANAF

Bad Wünnenberg-Bleiwäsche

Enjoyhotel Marleen

€179,95

p.p.

JANUARI
VANAF

Siedlinghausen

Enjoyhotel De Kruishoeve

€199,95

p.p.

JANUARI
VANAF

Vught

Enjoyhotel Riche

€189,95

p.p.

JANUARI
VANAF

Valkenburg

Enjoy Deluxe Hotel La Source Epen

€259,95

p.p.

JANUARI
VANAF

Epen

Enjoyhotel De Blauwe Leeuw

€199,95

p.p.

JANUARI
VANAF

Terneuzen

NIEUW

Enjoyhotel Lanaken

€201,95

p.p.

JANUARI
VANAF

Lanaken

MOEZELSTREEK

Enjoyhotel Zur Krone

€189,95

p.p.

JANUARI
VANAF

Oberfell

Enjoyhotel de Foreesten

€199,95

p.p.

JANUARI
VANAF

Vierhouten

NIEUW

Enjoyhotel Millingen aan de Rijn

€199,95

p.p.

JANUARI
VANAF

Millingen aan de Rijn

Enjoyhotel Ruyghe Venne

€209,95

p.p.

JANUARI
VANAF

Westerbork

Vraag nu gratis 

de nieuwe 

Enjoyhotels 

brochure 2023 

aan!

Ga naar www.enjoyhotels.nl


