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Ik wil het leven vieren

Mariska van Kolck

Donderdag 23 januari is de musical ‘Haal 
Het Doek Maar Op – Van Appelscha tot 
Zierikzee’ in première gegaan. Hierin heb 
je een grote rol, waar gaat het stuk over? 
“Ik speel samen met een leuke groep 
mensen, waaronder Tony Neef. Samen 
hebben wij de rollen van de zangers Lon-
neke en Rolf. In het verhaal ontmoeten zij 
elkaar na lange tijd op de begrafenis van 
een dierbare collega en blikken dan terug 
op hun vroegere gezamenlijke tijd. Ze 
schnabbelden zich toentertijd helemaal suf 
in de feesttenten van Appelscha tot Zierik-
zee. Het is een meeslepend, hilarisch en 
romantisch verhaal over dromen die be-
drog zijn, geheime verhoudingen, ruzies in 
de kleedkamers, eindeloze busritten en de 
top of flops. Deze musical zal het publiek 
van begin tot eind verrassen.”

Wat zie je, wanneer je in de spiegel kijkt?  
“Ik ben wel blij met mijn uiterlijk. Maar 
ik merk, wanneer je de overgang hebt 
gehad, is er wel veel veranderd. Ik ben 
een positieve vrouw en lach veel. Ooit 
heb ik heel bewust de keuze gemaakt om 
vriendelijk te zijn tegen iedereen. Gewoon 
aardig zijn, dat geeft zoveel ruimte. 
Bijvoorbeeld wanneer het publiek na de 
voorstelling een praatje wil maken of 
samen met mij op de foto wil. Ik weiger 
dit nooit, want ik vind dat ontzettend leuk. 

Ik wil geen onbereikbare ster zijn, dat past 
niet bij mij. (Mariska lacht) Stanley 
Burleson noemt mij geen Mariska van 
Kolck, maar altijd gekscherend ‘Mariska 
van het Volk’. En dat klopt ook wel.”

Je hebt een positieve inslag, maar 
ben je ook wel te kwetsen? 
“Jazeker, wanneer mij onrecht wordt 
aangedaan. Ik ben iemand die de mensen 
vertrouwt en dat verwacht ik ook terug. 
Maar ik ben helaas ontzettend vaak 
gekwetst en teleurgesteld in mensen. 
Er is een aantal keren bij mij ingebroken 
en de laatste keer zijn veel mooie 
herinneringen aan mijn ouders mee-
genomen. Hiervan ben ik dan ontzettend 
geschokt en ontdaan. Ik heb mijn kinderen 
ook heel duidelijk verteld: ik wil beslist 
niet dat je steelt, liegt of bedriegt.”

Wat vind je nog meer belangrijk om je 
kinderen mee te geven? 
“Je mag iets doen, wanneer het goed voelt. 
Doe maar gewoon, dan doe je gek genoeg. 
Dat vind ik een drama uitspraak, wie 
bepaalt nu wat gewoon is? Laat iedereen 
toch in haar of zijn waarde en bemoei je 
hier niet mee. Wanneer het goed voelt om 
iets te doen, twijfel dan niet, maar doe het 
gewoon.”

Je moeder was nog jong toen ze overleed. 
“Hier sta ik regelmatig bij stil. Het over-
lijden van mijn moeder, zij werd slechts 
56 jaar, is wel heel aanwezig dit jaar. Ik 
heb nu ook deze leeftijd, maar voel mij 
heel fit en gezond en ik hoop van harte dat 
dit blijft. 

Lees verder op pagina 5

Wanneer het goed voelt om iets te doen, 
twijfel dan niet, maar doe het gewoon.

Interview: Mirjam Preusterink

Waarom kiezen, wanneer alles leuk is om 
te doen. Acteren, presenteren, dansen en 
zingen, Mariska doet het allemaal met 
ontzettend veel plezier. En omdat ze zich 
omringt met jonge mensen, blijft ze fris 
van geest. Met haar 56 jaar zit Mariska 
dan ook nog boordevol plannen. Maar 
bevlogen zijn betekent niet dat het altijd 
makkelijk is. “Ik ben gewoon positief 
ingesteld en laat mij niet verdrietig 
maken.”
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Zodra ik haar overleef, geef ik een groot 
feest. Het klinkt misschien cynisch, maar 
zo bedoel ik het niet. Afgelopen zomer 
overleed geheel onverwachts Knut 
(Jacobsen, red.), de vader van mijn 
kinderen en mijn ex-man op 56 jarige 
leeftijd. Zo bizar, we moeten beseffen 
dat sommige mensen niet oud worden. 
Dit houdt mij behoorlijk bezig. Ik wil 
juist het leven vieren.”

Wat ontzettend heftig en verdrietig. 
Hoe gaat het met je kinderen? 
“Ze doen het supergoed, het zijn 
fantastische jonge mensen. Cristoph is 
24 jaar oud en volgt de opleiding Media 
en Communicatie in Amsterdam en 
Vincent is 18 jaar oud en zit nog op de 
middelbare school. Ze wonen allebei nog 
bij mij. Ik werk veel en ben vaak laat 
thuis, maar ik sta altijd vroeg op zodat 
ik met ze kan ontbijten. Als ik er met het 
avondeten niet ben, omdat ik onderweg 
ben voor een voorstelling, zorg ik dat er 
eten klaar staat en bel ik altijd even. Maar 
wanneer ik een vrije dag heb, dan ben ik 
er helemaal voor ze.”

Je hebt een druk leven, hoe houd je 
dit allemaal vol? 
“Ik ben een actieve vrouw, maar probeer 
mijn grenzen wel te bewaken. Ik doe nu 
vooral dingen die mij energie geven en 
niet kosten. En dat geeft ontzettend veel 
rust. Ik zorg dat ik zoveel mogelijk de fiets 
pak, in het dorp waar ik woon zul je mij 
nooit in de auto zien. Ik ren regelmatig 
een rondje hard en ik probeer gezond te 
leven, maar overdrijf niet. Ik eet alles en 
soms denk ik: het mag wel wat minder. 
Maar daar ben ik gelukkig heel relaxt in.”

Wie is je grote voorbeeld? 
“Moeilijke vraag, maar ik denk Karen 
Carpenter. Ik heb ooit een solo voor-
stelling over haar gemaakt: Top of the 
World. Zij en haar broer Richard waren 
de meest succesvolle en best verkopende 
Amerikaanse groep tussen 1970 en 1980. 
Zij had een geweldige stem. Maar zij zat 
enorm vast in het strenge gereformeerde 
geloof, haar ouders en broer bepaalden 
helemaal haar leven. Daardoor werd zij 
erg onzeker, kreeg anorexia en stierf aan 
de gevolgen hiervan. Haar stem is niet te 
evenaren, maar haar muziek inspireert mij 
nog dagelijks.” 

Je bent nu 56. Is het moeilijk voor jou 
om aan de top te blijven? 
“Voorlopig heb ik niet te klagen over 
werk. Er staan mij nu drukke maanden te 
wachten met de musical Haal Het Doek 
Maar Op. Daarna speel ik de rol van Ida 
Straus in de musical TITANIC samen met 
onder andere René van Kooten. Hier heb 

Vervolg van pagina 3

Wie is Mariska van Kolck?
Mariska van Kolck (Amsterdam, 29 november 1963) is een Nederlandse zangeres, presentatrice en actrice. Ze heeft de 
klassieke balletopleiding gevolgd bij de Nel Roos Academie. Mariska begon haar carrière bij onze oosterburen in de shows 
van Rudi Carell. Nadien trad ze op in verschillende Nederlandse musicals, zoals in De Jantjes, 42nd Street, Beauty and the 
Beast, Wat zien ik?, Ciske de Rat, Chicago en Sonneveld. Daarnaast acteerde ze in verschillende films o.a. in Pipo en de 
P-P-Parelridder en in televisie series, zoals Zeg ‘ns Aaa en Pleidooi. Ook presenteerde ze een aantal televisie programma’s 
als Popformule, Wie ben ik en Bestemming Nederland. Mariska won twee keer de Johnny Kraaijkamp Musical Awarden 
onlangs De Graaf en Cornelissen Wisseltrofee 2019/2020. Tegenwoordig treedt ze ook regelmatig op met power vrouw 
Karin Bloemen in de Nederlandse theaters. Mariska woont in Breukelen samen met haar twee zoons.

ik allemaal ontzettend veel zin in. Maar 
ik heb mij dat natuurlijk ook weleens 
afgevraagd, want ik ben nu eigenlijk te 
oud om een moeder te spelen en te jong 
voor de echte ‘grande diva’ rollen. Ik hoop 
dat we daarin Amerika achternagaan, daar 
zie je steeds meer oudere vrouwen in het 
theater en op het witte doek. Sinds kort 
ben ik ook buitengewoon ambtenaar van 
de burgerlijke stand in de gemeente 
Oostvoorne. Het is niet zo dat ik verzot 
ben op bruiloften, maar de rol van trouw-
ambtenaar zie ik als een verlengstuk van 
mijn werk als actrice. En het is heel goed 
te combineren met mijn werk op de bühne. 
Mensen in de echt verbinden is een klein 
toneelstuk. Met het sluiten van huwelijken 
verdien je weinig, maar wanneer je die 
blije gezichten ziet is dat onbetaalbaar!” 

Kijk voor meer informatie over de 
voorstelling Haal Het Doek Maar Op: 
www.degraafencornelissen.nl/
voorstelling/haal-het-doek-maar-op
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Feesten op z’n Filipijns: 365 dagen, 365 festivals 

Religie ontmoet Liefde-voor-het-Leven
Lachen, leven, loslaten…er wordt 
gezegd dat er in de Filippijnen geen dag 
is dat er ergens geen feest is. Er is 
nauwelijks een andere plek in de wereld 
waar mensen zo graag feesten als hier. 
Hier klinkt het tromgeroffel door de 
steegjes, mensen dansen terwijl hun 
kleurrijke kostuums door de lucht 
waaien. De meeste festivals zijn van 
religieuze oorsprong en vieren het 
christendom op een verfrissend andere 
manier. Bijzonder de moeite waard zijn 
Ati-Atihan, het Sinulog festival – beide 
ter verering van de baby Jezus, de 
oogstfeesten Pahiyas en Kadayawan, 
het kostuumfeest Masskara en het 
kerstlantaarnfestival in San Fernando.

“Hala Bira!” is het motto van het Ati-
Atihan festival ter ere van het kindje 
Jezus. Deze oproep klinkt elk jaar in 
januari door de straten van Kalibo. Het 
wordt gevolgd door een tromroffel. 
Zwarte figuren die de first natives van het 
land belichamen in glinsterende kostuums 
en met verenmutsen op hun hoofd dansen 
op de maat. Ze maken niet alleen muziek 
op drums. Blikjes, tamboerijnen, potten en 
al het andere dat lawaai en plezier maakt 

is toegestaan. Toeschouwers zijn echter 
verboden… de Filippino’s laten iedereen 
meedoen en trekken de bezoekers mee in 
de levenslustige menigte.
 
Het grootste feest in de Filippijnen vindt 
plaats in Cebu City in januari. Op het 
Sinulog Festival wijden de feestvierders 
de rituele dans “Sinulog” aan de pas-
geboren Jezus Christus. Deelnemers uit 
het hele land vieren samen de triomf van 
het christendom over de vorige religies 
van hun 7.641 eilanden. Typisch Filipijns 
is het motto van de dans “One Beat. One 
Dance. One Mission – dansen, lachen en 
zingen alsof er geen morgen is.”
Ter gelegenheid van het Pahiyas-festival 
schitteren de huizen van Lucban in 
buitengewone pracht en praal. Tropisch 
fruit, bloemen, lantaarns en groenten 
sieren deuren, ramen en hele huisgevels. 
Op dit oogstfeest in mei mogen zelfs de 
zogenaamde kiping-wafels van gekleurd 
rijstzetmeel hun eigenlijke functie als 
voedsel opgeven en als decoratie dienen. 
Het hoogtepunt van het festival is de 
processie in de middag van 15 mei, 
waarbij de feestvierders kleurrijke 
papier-maché figuren door de straten 
dragen. De festiviteiten eindigen met een 
openluchtmis op de binnenplaats van de 
400 jaar oude Lucban-kerk. De Filippino’s 

wijden ook een hele week in augustus aan 
de goede oogst.   Voor het Kadayawan 
Festival versieren de inwoners van Davao 
de straten met groenten en fruit uit de 
regio. Naast de dansen en optochten 
door de stad, organiseren de inwoners 
bootraces, paardenraces en schoonheids-
wedstrijden.
 
Carnaval in de Filippijnen is niet slechts 
één keer per jaar. De Filippino’s tonen 
ook hun liefde voor kostuums en muziek, 
bijvoorbeeld in oktober op het jaarlijkse 
Masskara Festival. Op het “gelukkigste 
en kleurrijkste festival van de Filippijnen” 
in Bacolod City kunnen de kostuums en 
hoofdtooien niet te uitbundig of kleurrijk 
zijn. De performers overtreffen elkaar met 
felle kleuren en uitgebreide maskers. Zo 
versierd dansen de Filippino’s door de 
straten.

In het advent seizoen komt San Fernando 
tot leven. Tijdens het Lantaarnfeest op 
23 en 24 december verlichten overmaatse 
kerstlantaarns de hele stad. De papier- en 
cellofaanlantaarns hebben een diameter 
tot 4,5 meter. Op het ritme van de muziek 
vormen ze lichtmozaïeken en kleuren-
composities. De stad is ook beroemd om 
zijn kruisigingsceremonies op Goede 
Vrijdag.

Sinulog Festival

Pahiyas Bahay Kubo Window  

Aliwan Festival
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Er zijn op dit moment al veel mensen 
die niet weten dat ze recht hebben op 
huurtoeslag. En dat worden er nog 
veel meer, want vanaf 1 januari 2020 
zijn de voorwaarden voor het recht 
op huurtoeslag verruimd. Maar daar 
informeert de Belastingdienst mensen 
niet persoonlijk over. Daarom begint 
ANBO een voorlichtingscampagne en 
gaat ouderen helpen om te checken of 
ze recht hebben op huurtoeslag en hoe 
ze die kunnen aanvragen. 

Liane den Haan, directeur-bestuurder 
van ANBO: “Veel ouderen zijn er de 
afgelopen jaren qua inkomen op achter-
uit gegaan. Hun pensioen werd niet 
geïndexeerd terwijl de dagelijkse bood-
schappen en de kosten voor huur, zorg en 
energie wel hard zijn gestegen. Met de 
verruiming van de voorwaarden hebben 
meer mensen, waaronder ouderen, recht 
op huurtoeslag. En dat kan veel mensen 
financieel net wat meer ‘lucht’ geven. 
Wij vinden het belangrijk om deze groep 
daarom te wijzen op de mogelijkheid om 
huurtoeslag aan te vragen.”

Voorwaarden huurtoeslag verruimd
Vanaf 1 januari van dit jaar hebben 
ongeveer 115.000 extra huishouders recht 
op huurtoeslag, waaronder veel ouderen.
Het gaat om huishouders die tot dit jaar 
geen aanspraak konden maken op huur-
toeslag. Dat komt omdat de harde 
inkomensgrens voor huurtoeslag vanaf 
1 januari 2020 is verdwenen. Nu is het 
nog zo, dat iemand bij overschrijding van 
de maximale inkomensgrens met 1 euro, 
geen recht heeft op huurtoeslag. Vanaf 
dit jaar verdwijnt dit schokeffect; ook als 
iemand over de huidige inkomensgrens 
heen gaat, verlies hij/zij niet meteen het 
recht op huurtoeslag. Praktisch gezien 
verschuift de grens met ongeveer 
5.000 euro.

Een voorbeeld:
Een alleenstaande AOW-er, met een 
inkomen van € 23.000 die per maand 

600 euro huur en 12 euro servicekosten 
betaalt. In 2019 had deze AOW-er geen 
recht op huurtoeslag omdat het inkomen 
te hoog is. In 2020 is er recht op 171 euro 
huurtoeslag per maand!

Veel mensen kennen voorwaarden niet
Liane den Haan: ‘’Het probleem is 
dat veel mensen dit niet weten. En dus 
huurtoeslag mislopen. Mensen die in 
aanmerking komen voor een toeslag 
worden namelijk door de Belastingdienst 
niet actief benaderd. En daarom start 
ANBO met een voorlichtingscampagne 
om mensen op de verruimde voorwaarden 
voor de huurtoeslag te wijzen!”

Wat is het probleem? 
De meeste mensen die in de nieuwe 
situatie recht hebben op huurtoeslag, 
beseffen dat (nog) niet. ANBO springt 
daarom in dit ‘gat’. Dat doen we op twee 
manieren:
• Als er iemand van de ANBO Belasting-
 service bij een oudere thuis komt om 
 te helpen bij het invullen van het  

belastingformulier. Onze consulent  
beoordeelt dan of iemand wel of niet 
recht heeft op huurtoeslag en kan (als 
dat wel zo is) helpen we om dat te 
regelen. 

• Uiteraard maakt niet iedereen gebruik 
van de ANBO Belastingservice. En 
al die mensen lopen dus huurtoeslag 
mis. Daar willen we ook wat aan doen 
en daarom gaan we vanaf deze maand 
mensen oproepen om ons te bellen. 
Door het stellen van een aantal  
gerichte vragen, kunnen wij beoordelen 
of het zinvol is voor die persoon om 
huurtoeslag 2020 aan te vragen. Is het 
inderdaad zinvol, dan bieden we aan om 
iemand te helpen bij het aanvragen van 
de huurtoeslag. 

Voor wie geldt dit?
Het gaat om mensen die door de  
verruiming van de regels recht op huur-
toeslag krijgen. Mensen die al vóór 1 
januari 2020 recht hebben op huurtoeslag, 
krijgen vanzelf de juiste toeslag vanuit de 
Dienst Toeslagen.

Lees meer op: www.anbo.nl/ 
heb-ik-recht-op-huurtoeslag 

ANBO in actie om te voorkomen dat duizenden 
ouderen huurtoeslag mislopen



8

 “Ik heb slecht nieuws, je laatste 24 uur 
zijn ingegaan.” Met deze boodschap 
klopt presentator Bert van Leeuwen 
thuis aan bij Willeke Alberti. Wat wil 
ze nog doen? Welke geliefden wil ze nog 
spreken? In het EO-programma ‘De 
Laatste 24 uur’ maken we de ‘laatste 
uren’ van Willeke Alberti van dichtbij 
mee. Extra bijzonder, omdat Willeke in 
de week van uitzending 75 jaar wordt.

Willeke heeft geen idee wat haar te 
wachten staat. Ze heeft alleen een dag 
vrijgemaakt in haar agenda. “Wat zeg je 
nou?”, roept Willeke Alberti geschrokken 
als Bert de boodschap brengt. “Ik ben er 
wel even van geschrokken”. Gelukkig 
heeft Bert ook goed nieuws. Het wordt 
een prachtige ‘laatste 24 uur’.  

Mooie, blijde en ontroerende verrassingen 
volgen elkaar op. Zo belandt Willeke met 
haar zoon Johnny de Mol op het race-
circuit van Zandvoort. “Gaan we daarin 

rijden?”, roept Willeke lachend als ze de 
snelle Lamborghini ziet staan. “Voor alles 
is een leeftijd, ik vond het echt doodeng,” 
lacht Willeke als Bert na afloop vraagt hoe 
het was.  

“Mooier kan niet!”  
Haar ‘laatste uren’ brengt Willeke door 
met haar geliefde kinderen en kleinkinde-
ren. “Wat fijn om dit ‘laatste uur’ door te 
brengen met de mensen die nu bij mij zijn 
op deze heerlijke plek. Wat ik deze 24 uur 
heb meegemaakt, is bijna een heel leven. 
Een heel leven wat we allemaal samen 
gedaan hebben, ja mooier kan niet!”, 
benadrukt Willeke.  

Over het programma  
Het EO-programma ‘De Laatste 24 Uur’ 
neemt de kijker mee op een bijzonder 
avontuur.  In vier verschillende afleverin-
gen beleven we de ‘laatste 24 uur’ van de 
BN’ers: Albert Verlinde, Willeke Alberti, 
Roos Schlikker en Jörgen Raymann.  

Willeke Alberti beleeft haar ‘laatste 24 uur’ bij de EO
“Het  laat je stilstaan  en ontdekken wat 
nu écht belangrijk voor je is.  Voor wie  je 
dankbaar bent, wat van waarde voor je is 
en wat jij voor anderen betekent,” vertelt 
EO-presentator Bert van Leeuwen. Het 
programma zet zowel de BN’ers als de 
kijker aan het denken. Wat maakt je leven 
waardevol en spreek je dat ook uit naar je 
geliefden?  
 
Vrijdag 7 februari om 21:30 uur 
op NPO 1 (foto: EO) 
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Johnny Cash Roadshow keert terug met een nieuwe show! 
DE enige show die wordt goedgekeurd 
door de Cash-familie - The Johnny 
Cash Roadshow - onder leiding van 
prijswinnende frontman Clive John, 
keert terug naar Nederlandse theaters 
en popzalen met een gloednieuwe show 
ter ere van 50 jaar lang Cash’ meest 
geliefde album: ‘At San Quentin’.

San Quentin
“At San Quentin” was de tweede in een 
reeks albums die live werd opgenomen in 
de Amerikaanse gevangenis San Quentin 
State Prison. Het album bevat hits zoals 
‘A Boy Named Sue’, ‘Wanted Man’ en 
‘Jackson’. Het werd een hit bij fans en 
critici, bereikte de top van de hitlijsten en 
ontving Grammy Award-nominaties.

The Johnny Cash Roadshow zal as Maart 
een eerbetoon geven aan het San Quentin 
album maar ook aan andere de grote hits 
van de Man in Black, waaronder: ‘Walk 
the Line’, ‘Ring of Fire’, ‘Hurt’, ‘The Man 
Comes Around’,  ‘Folsom Prison Blues’ 
en nog veel meer. 

Een bewogen leven
Johnny Cash is één van de invloedrijkste 
muzikanten van de twintigste eeuw. Hij 
speelde country, gospel en rock-‘n-roll en 
scoorde vele hits. Zijn leven kende vele 
hoogtepunten  maar ook veel dieptepunten. 

Door zijn carrière heen kreeg hij veel 
sympathie onder het volk, zij konden in 
zijn muziek hun eigen leven terug vinden. 
Hij kwam op voor de minderen in de 
samenleving in een economische zware 
tijd in de VS. Frontman Clive John vertelt: 
“Johnny Cash is groot vanwege zijn  
geloofwaardigheid. Hij zong over de 
zware kanten van het leven en wist waar 
hij het over had.”

Op hoogtepunt van Cash’ carrière trok hij 
volle zalen en presenteerde zelfs zijn  
eigen TV programma, met gasten zoals 
Bob Dylan, Neil Young of Joni Mitchell. 
Maar Cash had ook veel persoonlijke  
problemen. Hij had een jeugd vol 
armoede, zijn broer overleed op jonge 
leeftijd door een fataal ongeluk, had veel 
familie problemen en kwam ook geregeld 
in aanraking met justitie door zijn  
drugsverslaving. 

Clive John
De getalenteerde singer-songwriter Clive 
John, heeft deze show vol van zang en 
dans voorzien van kostuums, precies  
zoals Cash ze droeg voor de uitvoering 
van “San Quentin” en hij heeft zelfs twee 
originele Johnny Cash-harmonica’s bij 
zich.
“We wilden iets anders doen en hulde 
brengen aan een fantastisch album, dat  
een groot favoriet is onder fans,” zegt 
Clive. “Vijftig jaar na de release wordt  
‘At San Quentin’ nog steeds beschouwd 
als een van het beste werken van Johnny 
en we kunnen niet wachten om op tournee 
te gaan en het uit te voeren,” voegt hij 
eraan toe.

Authentiek
Naast Clive wordt zijn iconische vrouw 
June Carter gespeeld door Emily Heighway,
samen met een band van wereldklasse 
(Spirit-band) en de JCR-blazers sectie. 
Allemaal ondersteund door een volledige 
videoprojectie. En hoewel de show anders 
kan zijn dan wat fans eerder hebben  
gezien, krijgt het publiek nog steeds de 
ongelooflijk authentieke, theatrale  
ervaring die ze van de band mogen  
verwachten.
“Zijn gelijkenis is griezelig” zegt dochter 

Rosanne Cash. Caitlin Crowell, de klein-
dochter van Johnny Cash, voegde eraan 
toe: “Clive toont mijn grootvader net zoals 
hij was.

Lasse Lindfors, auteur en levenslange 
vriend van Johnny Cash zei: “Clive zingt 
en gedraagt zich net als de ‘Man in Black.’ 
‘De legende van Johnny Cash gaat door.’ 
Het lijkt alsof Johnny Cash nog altijd in 
leven is!!

Tournee data 
n Woe 11 Maart Schouwburg Hengelo, 

Hengelo schouwburghengelo.nl
n Don 12 Maart Theater de Maagd,  

Bergen op Zoom demaagd.nl
n Ma 16 Maart Stadsschouwburg,  

Nijmegen  
stadsschouwburgendevereeniging.nl

n Di 17 Maart Muziekgieterij,  
Maastricht muziekgieterij.nl

n Don 19 Maart CC Achterolmen,  
Maaseik (BEL) achterolmen.be

n Vrij 20 Maart Scheldetheater,  
Terneuzen zeelandtheaters.nl

n Zat 21 Maart Nieuwe Kerk,  
Zierikzee theatersaanzee.nl

n Ma 23 Maart Theater de Spiegel, 
Zwolle zwolsetheaters.nl

n Din 24 Maart TivoliVredenburg,  
Utrecht tivolivredenburg.nl

n Woe 25 Maart Amphion Theater,  
Doetinchem amphion.nl

n Don 26 Maart Effenaar,  
Eindhoven effenaar.nl

n Zat 28 Maart Melkweg,  
Amsterdam melkweg.nl

n Zon 29 Maart Paard,  
Den Haag paard.nl

Voor meer informatie en kaartverkoop, 
check: www.johnnycashroadshow.com
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‘Streven naar geluk is mooi, maar het 
mag geen obsessie worden’ en ‘In de 
jacht naar geluk en succes kunnen we 
onszelf soms voorbijlopen’, zo sprak 
koning Willem-Alexander in zijn kerst-
toespraak. Maar in hoeverre lopen 
Nederlanders, naast zichzelf, wellicht 
juist anderen voorbij? Verbinden ze 
hun geluk met name enkel aan hun 
persoonlijke situatie? Niets menselijks 
is ons vreemd, zo blijkt uit onderzoek 
van onderzoeks- en adviesbureau 
No Ties. 

85% van de Nederlanders is gelukkig 
Het welzijn van ons, Nederlanders, is 
regelmatig onderwerp in het maat-
schappelijk debat. Hoe mensen hun leven 
ervaren is een van de indicatoren die 
weergeven hoe het met het land is gesteld. 
Het merendeel (85%) van de Nederlanders

geeft 2019 een voldoende of hoger. 
65-plusser zijn, net als jongeren onder de 
25 jaar, nog relatief iets meer tevreden 
(respectievelijk 88% en 90%). En het jaar 
2020 gaat tenminste net zo goed of beter 
worden, zo verwacht 94% van de onder-
vraagden. 

Geluk hangt vooral samen met 
persoonlijke levensgebeurtenissen. 
Uit diverse studies is gebleken dat het 
welzijn van mensen na positieve of nega-
tieve levensgebeurtenissen in ieder geval 
voor korte tijd kan veranderen. Zo wordt 
ook in dit onderzoek weer bevestigd. 

Werken ‘op zich’ heeft geen invloed op 
het ‘persoonlijke’ leven. Beide groepen, 
werkers en niet-werkers, geven het leven 
eenzelfde cijfer. Maar als men werkt én 
de kans groot acht om in 2020 werkloos 

te worden, daalt het aandeel dat het leven 
een voldoende geeft naar 75%. Nog 
belangrijker is de relatie met een partner. 
Acht men de kans aanwezig, hoe klein 
ook, komend jaar ‘uit elkaar te gaan’, 
dan geeft nog slechts 55% van deze 
Nederlanders het leven een voldoende. 

Zolang een mogelijk negatieve gebeurte-
nis echter nog niet direct persoonlijk is, 
zoals bijvoorbeeld negatieve spaarrente, 
economische recessie of de val van het 
kabinet, dan is de impact van de geachte 
kans op de perceptie van geluk gering tot 
nihil. 

Ook positieve vooruitzichten beïnvloeden 
het geluk, alhoewel in mindere mate. 
En interessant genoeg, met name de 
‘materialistische’ gebeurtenissen, zoals 
het vooruitzicht om een (elektrische) 

De zoektocht naar geluk
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auto te gaan kopen. Het vooruitzicht op 
een baby of samenwonen/trouwen lijkt, 
vreemd genoeg, eerder negatieve 
spanningen op te roepen dan dat het 
euforie met zich mee brengt. 

Uitkijken naar persoonlijke of nationale 
evenementen is een goed teken. Hebben 
mensen namelijk niets om naar uit te zien, 
dan daalt de tevredenheidsscore naar 80%. 
Nederlanders verheugen zich voor 2020 
met name op het EK-voetbal (36%) en 
de olympische spelen (32%). De Dutch 
Grand Prix (formule 1) in Zandvoort wint 
het qua voorpret van het Eurovisie Song-
festival (26% versus 18%). 

Uiteraard maakt men zich ook zorgen 
Het gaat een keer mis in de zorg; meer dan 
de helft van de Nederlanders (52%) maakt 
zich zorgen dat patiënten ziek naar huis 
worden gestuurd of zelfs overlijden. 
Ook over het onderwijs maakt 35% zich 
zorgen. Kunnen alle kinderen naar school 
en/of gaan ze achterlopen? Maar deze 
zorgen over de toekomst beïnvloeden het 
huidig geluk nagenoeg niet. 

Op de derde plek op het ‘zorgenlijstje’ 
staan grote milieurampen (34%). 
Duurzaamheid en milieu zijn belangrijke 
thema’s. Het kabinet trekt in 2020 extra 
geld uit om investeringen in milieu- 
en klimaatvriendelijke technieken te 
stimuleren voor ondernemers. Dat blijkt 
uit de Milieulijst 2020, die is gepubliceerd
 in de Staatscourant. Daarnaast trekt 
het kabinet € 10 miljoen extra uit voor 
initiatieven op het gebied van de circulaire 
economie. 

Klaar met geluk 
En in hoeverre mogen mensen zelf 
bepalen dat ze een goed en gelukkig 
leven hebben gehad, maar dat het nu 
klaar is, voltooid? Die ethische vraag 
houdt de Tweede Kamer al een hele tijd 
bezig. Nederlanders schatten de kans dat 
de wet ‘voltooid leven’ (die euthanasie 
mogelijk maakt voor mensen op hoge 
leeftijd die levensmoe zijn) in 2020 wordt 
ingevoerd, gemiddeld in op 31%. Maar 
6% geeft het een grote kans. 

Een belangrijk onderwerp, met name 

voor mensen die aan de vooravond staan 
van een verhuizing naar een verzorg- of 
verpleeghuis. Van de, weliswaar kleine, 
groep die de kans op deze gebeurtenis 
aanwezig acht in 2020 (hoe klein ook), 
geeft een op de drie mensen het leven 
een onvoldoende. De vraag is nu of deze 
mensen zich na een dergelijke levens-
gebeurtenis weer zodanig kunnen aan-
passen, dat het welzijnsgevoel naar het 
oude niveau terugkeert of dat het oude 
niveau niet meer gehaald wordt. De 
resultaten van studies hierover zijn 
verdeeld. 

Bron: Onderzoeks- en adviesbureau No Ties

- Rectificatie - 

Vijftig+ Magazine editie januari pagina 26 en 27. In het artikel Resultaten onderzoek internetbankieren en 
gebruik van cash geld stond in de reacties van ouderen (pagina 27) in de derde grafiek ‘Redenen om bij voor-
keur met de bankpas te betalen’. Dit moet zijn ‘Redenen om  bij voorkeur contant te betalen’. 

Redactie, Vijftig+ Magazine

Redenen om bij voorkeur contant te betalen:

 



14 TuinIdee, de grootste tuinbeurs van  
Nederland, is dé plek om je klaar te  
maken voor het komende tuinseizoen. 
Wat je plannen voor het nieuwe tuin-
seizoen ook zijn, TuinIdee is de eerste 
stap om ze waar te maken. We hebben 
alles in huis om je te helpen jouw tuin-
droom waar te maken. Ontdek van 13 
t/m 16 februari 2020 in Brabanthallen 
’s Hertogenbosch de laatste trends en 
innovaties, doe mee aan unieke work-
shops en activiteiten en kom direct in 
contact met alle experts die je dichter 
bij die droom brengen.

Voor iedere groenliefhebber
Voor zowel de biologische moestuinlief-
hebber tot de stoere doe-het-zelver. Maar 
ook als je van gemak houdt, heerlijk wilt 
genieten in de tuin of op een duurzame 
wijze de tuin wilt onderhouden word je op 
TuinIdee 2020 op je wenken bediend.  

Dit jaar fruit uit eigen tuin?  
Eerst TuinIdee!
Komend jaar oogsten uit eigen tuin? 
Zelf geteelde groenten en fruit smaken 
extra lekker en zijn puur natuur. Maar 
hoe pak je dat aan? In onze moestuin-
wereld vind je inspiratie en informatie. 
Voel, ruik en proef. Ervaar hoe je een-
voudig je een eigen moestuin aan kunt 
leggen. In het groot of op je balkon. 
Onze experts geven je tips en advies en 
vertellen je graag over de laatste trends 
in moestuinland. We hebben alles in 
huis om jou te helpen om jouw moestuin 
tot een succes te maken.

Liever meer tijd om van je tuin te 
genieten? Eerst TuinIdee!
Lekker van je tuin genieten zonder  
groene vingers? We kunnen je helpen 
om een onderhoudsarme tuin te  
realiseren die van alle gemakken  
voorzien is. Ervaar zelf hoe je met 
slimme oplossingen en weinig tijd toch 
het maximale uit je tuin kan halen.  
Onze experts delen graag hun tips en 
trucs en stellen ter plekke een stappen-
plan samen.

Mooie bloemen kweken met natuurlijke 
producten? Eerst TuinIdee!
Een betere wereld begint in je tuin.  
We helpen je om een duurzame tuin in  
te richten waar volop leven in zit. Waar 
de natuur voorop staat en haar gang 
kan gaan. Hier ontdek je met welke 
materialen je milieuvriendelijk kunt  
tuinieren en hoe jouw tuin kan bij-
dragen aan een bewuste leefomgeving. 
TuinIdee leert je verantwoord genieten 
voor binnen en buiten. Met een speciale 
test kun je uitvinden hoe duurzaam je 
bent en wat je nog kunt doen om je tuin 
verder te verduurzamen.

Deze zomer fijn buiten genieten?  
Eerst TuinIdee!
Kijk je nu al uit naar die heerlijke  
lentezon op je balkon of terras?  
Kan je niet wachten om de barbecue of 
buitenkeuken weer aan te slingeren? 
TuinIdee heeft alles voor echte levens-
genieters die graag buiten zijn. Voor 
iedereen die van sfeer en ontspanning 
houdt. Laat je inspireren door prachtige 
showtuinen en ontdek de nieuwste  
designtrends voor buiten en binnen.  
Alles wat bijdraagt aan jouw tuin,  
balkon of terras vind je hier. Dit  
voorjaar kun je er al van genieten.

Heel veel inspiratie
TuinIdee kent dit jaar een ongekend hoog 
aantal inspiratietuinen. Verspreid door de 
Brabanthallen worden maar liefst 12 ver-
schillende tuinen aangelegd. Zo is er voor 
ieder wat wils. Ideeën voor een stadstuin, 
een balkon of juist een grote siertuin, 
iets luxe of meer avontuurlijk? Het is er 
allemaal. Voor het eerst zijn er zelfs ook 2 
wintertuinen buiten bij de entree.

Ervaar o.a. in Floors Moestuin hoe je  
eenvoudig je eigen moestuin aan kunt 
leggen. Hulp nodig bij het ontwerpen van 
jouw tuin? Kom naar het TuinAtelier.  
Voor onderhoudstips raadpleeg je de 
deskundige van Groenadvies. Neem een 
foto of zelfs een plant mee voor het juiste 
advies. 

Wat je plannen voor het nieuwe tuin- 
seizoen ook zijn, TuinIdee is de eerste  
stap om ze waar te maken. Je vindt er  
alles wat je nodig hebt om je plannen uit 
te voeren. Kom bijvoorbeeld naar het 
TuinTheater om middels presentaties, 
demonstraties en lezingen op hele  
specifieke onderwerpen nader geïnfor-
meerd te worden. Middels de Gardeners’ 
World Bingo en Floors Moestuinquiz zijn 
er ook nog prijzen te winnen! 

Praktische informatie
TuinIdee is van donderdag 13 februari tot 
en met zondag 16 februari 2020 geopend 
van 10.00-18.00 uur. De entreeprijs 
bedraagt €12,50 per persoon in de online 
voorverkoop of €16,50 aan de kassa. 
Kinderen tot en met 12 jaar kunnen onder 
begeleiding van een volwassene gratis 
naar binnen. Kijk voor meer informatie en 
ticketverkoop op www.tuinidee.nl.

Hét inspiratie-event op tuingebied

Je tuindroom waarmaken? Eerst TuinIdee!
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Samen musiceren maakt gelukkig in de liefde 

Niet zoenen maar zingen
Vergeet dat ontbijt op bed en die bos 
rozen op Valentijnsdag. Ga op muziek-
les met je grote liefde. Want samen 
muziek maken is het geheim van een 
langdurige en stabiele relatie volgens 
Edison Award winnaars Ineke 
Vandoorn en Marc van Vugt. Dit jaar is 
het liefdesduo 40 jaar samen, privé en 
op het podium. 

Veertig jaar geleden stonden Ineke 
Vandoorn en Marc van Vugt voor het eerst 
samen op de bühne, zij als zangeres, hij 
als gitarist. Al snel merkten ze hoe muziek 
maken hen dichter bij elkaar bracht. 

Relatietest
“Muziek raakt je diepste emoties”, zegt 
Ineke. “Die verdieping zie ik ook terug in 
onze liefde doordat we samen muziek 
maken. Op het podium staan we elke 
seconde met elkaar in verbinding, zonder 
dat we elkaar spreken of aanraken. Dat 

klinkt romantisch, maar het blijft wel hard 
werken. Elk optreden is ook een soort 
relatietest. Samen musiceren is namelijk 
geven en nemen, naar elkaar blijven 
luisteren en meebewegen.”

Grenzen opzoeken
Improviseren is het geheim van een 
langdurige liefde volgens gitarist Marc 
van Vugt. “Op het podium zoeken Ineke 
en ik voortdurend naar elkaars (muzikale) 
grenzen en anticiperen we op wat er in 
het moment gebeurt. De crux is dat we 
door improvisatie ook steeds meegaan met 
elkaars persoonlijke ontwikkeling. Als je 
allebei groeit, dan blijf je elkaar opnieuw 
uitvinden. Het geeft onze muziek steeds 
een nieuw geluid maar het houdt ook onze 
relatie levendig.” 

Irritaties
Ruzie heeft het muzikale liefdesduo 
zelden. Natuurlijk zijn er wel eens 

irritaties. Maar die worden niet op 
het podium uitgevochten. “Negatieve 
gevoelens krijgen bij ons geen ruimte”, 
verklaart Ineke. “We weten allebei dat het 
slecht is voor ons samenspel. Ego’s zijn 
niet belangrijk. Op het podium is er een 
muzikaal kader waarbinnen we naar elkaar 
reageren. Ruzie maken is nooit een optie. 
Wat wel mag is reageren met iets dat de 
muziek nog beter maakt.”

Edison
Ineke Vandoorn en Marc van Vugt staan 
wereldwijd al jaren aan de top van jazz 
en improvisatie. Ze treden op in theaters, 
op festivals en in jazzclubs over de hele 
wereld. Hun CD Love is a golden glue 
werd bekroond met een Edison. Ineke 
geniet ook internationaal succes met haar 
boek Professioneel Zingen, door zangeres 
Trijntje Oosterhuis ook betiteld als The 
Lonely Planet voor zangers.

Fotograaf: Jiri Büller
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Nederland bungelt met een gemiddelde 
van 134 gram onderaan de Europese 
lijstjes van dagelijkse groenteconsump-
tie. Dat is net iets meer dan de helft 
van de aanbevolen hoeveelheid van 250 
gram/dag. Over het feit dat we elke dag 
meer groenten zouden moeten eten en 
het goed is voor onze gezondheid en 
planeet zijn de experts het meer dan 
eens. 

Maar hoe moeilijk (of eenvoudig) is 
het nu eigenlijk om er binnen je eigen 
wekelijkse maaltijdroutines een beetje 
meer van te eten? Met een gloednieuwe 
consumentencampagne neemt HAK 
het voortouw om ons maatschappelijke 
groenteconsumptie-probleem op een 
toegankelijke manier aan te pakken. 
Samen met de oer-Hollandse chef-kok 
Herman den Blijker laat HAK Nederland 
zien hoe elke maaltijd in het weekmenu 
eenvoudig blij wordt met groenten en 
bonen erbij. En zoals de consument dat 
gewend is: met een HAK knipoog.

Over de redenen en barrières waarom 
mensen nog steeds niet voldoende 
groenten en peulvruchten eten is al veel 
onderzoek gedaan en bekend. Het varieert 
van ‘ik zit vast in een routine,  ik weet niet 
hoe ik het lekker klaar moet maken, tot ik 
heb er onvoldoende tijd voor’. De nieuwe 
HAK campagne laat op een inspirerende 
en luchtige wijze zien hoe makkelijk het 
is om herkenbare gerechten uit het 
bestaande weekmenu lekker te verrijken 
met groenten en/of peulvruchten. 

“En dat is super eenvoudig en om blij van 
te worden”, zegt Nicole Freid, Directeur 
Marketing en Innovatie. “Daarom haken 
we in op de wekelijkse maaltijdroutines 
van Nederland en laten we zien hoe mak-
kelijk het is om de barrières te slechten die 
ervoor zorgen dat we regelmatig te weinig 
(tot geen) groenten eten.” 

Het weekmenu van Nederland| De routine 
van de consument bestaat uit een menu 
van slechts 6-10 gerechten die regelmatig 

gegeten worden. Het weekmenu van de 
Nederlander is overigens de afgelopen 
jaren flink veranderd. Hoewel een AGV 
maaltijd (Aardappelen Groenten, Vlees) 
nog in 80% van het Hollandse weekmenu 
te vinden is, zijn Pasta (nr. 2; 62%) en 
Salade (nr. 3; 60%) bezig met een opmars. 
Opvallend is ook de groei van de 
Mexicaanse maaltijd/Wrap in ons 
wekelijkse eetpatroon; vooral bij jonge 
gezinnen is deze populair. Maar liefst 
57% van hen eet elke twee weken mini-
maal 1x  Mexicaans (bron voorgaande 
data: No Ties). Mexicaans is dan ook de 
snelst groeiende maaltijd in de supermarkt 
(bron: IRI).

Het zijn echter vaak deze nieuwe op-
komende maaltijden die relatief minder 
groenten bevatten. Om die reden zijn in 
de campagne pasta, Mexicaanse gerechten
en salades het herkenbare startpunt om
snel, makkelijk nog even wat extra 
groenten en/of peulvruchten toe te voegen. 
Freid: “Onze populaire stazakken met 

Groentefabrikant zet gerichte maaltijdstrategie in om Nederland meer groenten en peulvruchten te laten eten. 

‘Van groenten wordt iedereen blij’ 

“Het was voor iedereen nog nooit zo makkelijk en leuk om meer groenten te eten”
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groenten en bonen (onder meer  linzen, 
kikkererwten, diverse schotels en 
saladeverrijkers) zijn daarvoor uitermate 
geschikt en passen perfect in de trend 
van ‘Het Nieuwe Eten.”  HAK hoopt dat 
iedereen op deze manier gestimuleerd 
wordt om zijn maaltijd uit het weekmenu 
op een makkelijke wijze te voorzien van 
(extra) groenten en/of bonen.

Populariseren in plaats van beleren| 
HAK wil met de nieuwe campagne op 
een toegankelijke manier stimuleren 
meer groenten te eten. “We willen niet 
veranderen wat mensen eten en hen niet 
vertellen dat ze meer groenten en peul-
vruchten zouden moeten eten. Want het 
belerende vingertje werkt niet. We zijn 
daarmee helaas de afgelopen jaren niet 
veel verder gekomen in Nederland; de 
dagelijkse groenteconsumptie blijft 
schommelen rond de 130/135 gram per 
dag. Dus wij kiezen voor een luchtige 
manier met lekkere, gezonde en kleur-
rijke oplossingen die aansluiten op de 
bestaande routine van het weekmenu én 
veel groenten en bonen bevatten. Op deze 

manier populariseren we het eten van 
meer groenten en peulvruchten.

HAK laat zien dat ze voor elke maaltijd 
in het weekmenu een oplossing heeft, 
voor iedereen. 
Of het nu een pasta is (‘Je pasta wordt blij 
met HAK erbij’) of een Mexicaanse wrap 
(‘Je wrap wordt blij met HAK erbij’). 

“We laten de breedte en variatie van ons 
assortiment zien. Daarnaast hebben we 
ook korte TV commercials, online video’s 
en veel confrontatiemomenten op de 
winkelvloer gecreëerd die consumenten
een duidelijk handelingsperspectief 
bieden: wat is het, hoe maak ik het lekker 
klaar en waar combineer ik het mee?”, 
aldus Freid.

Groentefabrikant zet gerichte maaltijdstrategie in om Nederland meer groenten en peulvruchten te laten eten. 

‘Van groenten wordt iedereen blij’ 
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Zonder zorgen, direct uw woning verkopen

Voor vrijblijvende informatie of het maken van een afspraak 
neemt u contact op met Marcel van der Net:
0161 - 49 32 68 / 06 - 51 75 46 86 of info@vdnvastgoed.nl

w w w . v d n v a s t g o e d . n l

WIJ KOPEN ZELF !

Dit kunnen wij u aanbieden:
•	 Een	vrijblijvend	bod	op	uw	woning;
•	 Een	aanbod	op	uw	situatie	afgestemd;
•	 Directe	zekerheid	en	duidelijkheid;
•	 Een	passeerdatum	naar	uw	keuze;
•	 Geen	bijkomende	kosten;
•	 Een	directe	aanbetaling;
•	 Geen	notaris-	of	makelaarskosten;
•	 Het	terug-huren	van	uw	eigen	woning;
•	 Een	landelijke	dekking;
•	 Veel	tevreden	verkopers	die	u	voor	gingen.

VDN 17 - Adv 180x122 FC 50Plus NW.indd   1 14-11-17   08:53
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Kilometers lange rode stadsmuren met 
oude hoge stadspoorten zijn kenmerkend 
voor de stad. Hierbinnen bevinden zich de 
immense marktjes, de zgn. souks waar het 
bonte Marokkaanse leven zich afspeelt. 
Een gezellige drukte met een wirwar van 
straatjes, waar je de meest fantastische 
aankopen kunt doen in de vele kraampjes 
en winkeltjes. Er gebeurt hier van alles; 
er zijn ververijen, koperslagers, tapijt-
verkopers, vis- en groentekramen en 
meer, veel meer. Daar tussendoor rijden 
brommers en karren, lopen zwaarbeladen 
ezels en muildieren en natuurlijk heel veel 
mensen. Kooplui prijzen luid hun waar 
aan, terwijl geuren van kruiden subtiel 
voorbij komen. Het is een verslavende 
plek en een feest voor je zintuigen. De 
kunst is om een beetje in het verkoopspel 
mee te gaan. Blijf je lief lachen en loop 

je door, dan zal niemand je lastig vallen. 
Wanneer je wel wat wil kopen, is afdingen 
een must. Begin met zeventig procent eraf 
en eindig met meer dan de helft van de 
oorspronkelijke vraagprijs. Doe dit zonder 
schaamte, want ze verwachten hier niets 
anders.
In de avonduren wordt nog een tandje 
bijgezet zodra het Djemaa-el-Fna-plein 
volstroomt met acrobaten, slangen-
bezweerders, waarzeggers en apen-
dresseurs. Een groot spektakel! Tientallen 
eetkraampjes staan klaar om de gasten te 
ontvangen, stoom- en rookwolken kruipen 
omhoog en heerlijke etensgeuren waaieren 
uit over het plein. Lopend van kraampje 
naar kraampje nuttig je hier voor heel 
weinig geld een verrukkelijke maaltijd. 
Het is hectisch, chaotisch en lawaaiig. 
Wil je rust, ga dan naar het dakterras van 

Café des Epices. Hier kun je met een glas 
muntthee genieten van de zonsondergang, 
kijken naar de drukte beneden en lekker 
chillen.

Couture tuin
Couturier Yves Saint Laurent verruilde 
ooit Parijs voor het kleurrijke Marrakech. 
Samen met zijn zakenpartner Bergé kocht 
hij het verwaarloosde landgoed 
Marjorelle. Het kubistische Villa Oasis 
restaureerden ze en schilderden de 
buitenkant in een heldere diepblauwe 
kleur. De tuin werd teruggebracht in de 
oorspronkelijke exotische toestand van 
weleer en is tegenwoordig een groot 
publiekstrekker. Het is hier heerlijk 
dwalen in de schaduw met alle planten 
in felgekleurde blauwe, gele en oranje 
potten. Na de dood van Saint Laurent 
werd zijn as verstrooid in deze tuin. Zijn 
voormalige modeatelier is nu een berber 
museum. In 2017 werd op deze locatie 
het Yves Saint Laurent museum geopend, 
hier worden zo’n duizend items tentoon-
gesteld van deze modekoning. De wijk 
waarin deze tuin ligt heet Gueliz, ook wel 
nieuwe wijk genoemd. Hier zijn moderne 
boulevards met luxe appartementen, 
hippe restaurants, kunstgaleries en trendy 
winkels te vinden. 

Een bezoek aan deze kleurrijke stad is duizelingwekkend en zorgt voor een ware 
cultuurshock. In amper vier uur vliegen beland je in een compleet andere wereld. 
Marrakech is een bonte mix van souks, eeuwenoude prachtige paleizen, hippe 
restaurants, slangenbezweerders en om de hoek het Atlasgebergte. In Marrakech 
komen de sprookjes van duizend-en-één-nacht echt tot leven. 

Tekst: Mirjam Preusterink  I  Foto’s: Maarten Preusterink

Magisch Marrakech

Lees verder op pagina 20
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Culinaire tradities en eigentijdse 
smaken 
Lekker eten is geen probleem in Marokko, 
het land biedt het beste van de Franse 
(het was ooit een Franse kolonie) en 
Noord- Afrikaanse keuken. Tajines en 
couscous kun je in alle mogelijke 
varianten bestellen. Probeer eens een 
pastilla, dit is een bladerdeegtaartje met 
kip en bedekt met poedersuiker. Een 
bijzondere combinatie. Wanneer je in 
Marrakech bent is het bezoeken van de 
populaire en trendy cocktailbar NOMADS 
en Café des Espices een must. Deze hippe 
toko’s zijn van dezelfde eigenaar als van 
het restaurant Le Jardin. Dit vierhonderd 
jaar oude paleizencomplex heeft, zoals de 
naam al zegt, een prachtige rustgevende 
binnentuin vol exotische planten. 
Bestel hier de briouats; dit zijn heerlijke 
bladerdeegpakketjes gevuld met rund-
vlees, kip, kaas of groente. Voor koffie-
liefhebbers is het café van Dar El Bacha 
Confluence museum een aanrader. Een 
keuze uit meer dan 140 verschillende 
soorten koffie uit heel de wereld in een 
luxe ambiance. Wanneer je bij de kassa 
van het museum aangeeft dat je alleen 
komt om een kop koffie te drinken, 
hoef je geen entree te betalen. 

Project Pikala
In Marrakech is fietsen voor de arme 
mensen; wie geld heeft koopt een 
brommer en wie nog meer geld heeft 
koopt een auto. In de smalle straatjes van 

de souk wordt de geur van verse kruiden 
hierdoor vermengd met de vele uitlaat 
gassen. Toen de Nederlandse Chantal 
Bakker op vakantie in Marrakech de fiets 
pakte om de stad te verkennen, kreeg ze 
zoveel positieve reacties, dat ze besloot 
de mogelijkheden van dit vervoermiddel 
populair te maken. Zo ontstond het 
Project Pikala, dat fiets in het Arabisch 
betekent. De fiets moet educatie en werk-
gelegenheid bevorderen in Marokko. 
Een heel mooi initiatief. Chantal inves-
teerde eigen geld en haalde honderden 
gedoneerde fietsen uit Nederland naar 
Marokko. Met het eveneens gedoneerde 
gereedschap leert ze jongeren fietsen 
repareren en samen met hun heeft ze een 
fietstour door Marrakech ontwikkeld. Zo 
nemen de jongeren de toeristen mee naar 

hun favoriete plekjes in de stad en leren ze 
gelijktijdig de Engelse taal. Voor velen 
is het een opstapje naar een baan, in 
Marokko is er een grote werkeloosheid 
onder de jeugd. Voor het huren van een 
fiets of het boeken van een georganiseerde 
fietstocht, kijk op www.pikalabikes.com

Hoge bergtoppen en traditionele 
berberdorpjes 
Marrakech ligt aan de voet van de 
Ourika vallei en de uitlopers van het 
Atlasgebergte. Wanneer je even weg wilt 
uit de drukte van de stad, dan is deze 
bestemming een mooie dagtrip. De tocht 
wordt niet alleen door toeristen gemaakt, 
maar ook door de lokale bevolking. Dit 
komt doordat de temperaturen in de vallei 
een stuk lager zijn en dit biedt gedurende 
de zomer een fijne afwisseling met de 
hitte in de stad.  ´s Morgens vroeg word 
je opgehaald bij je hotel of Riad. Vrij snel 
na het verlaten van de drukke stad doemen 
de bergtoppen al op, in de winter zijn deze 
bedekt met een laag sneeuw. De kleine 
berber dorpjes met huizen van leem en riet 
liggen uitgestrooid tegen de bergwanden 
en in de dalen. Je waant je eeuwen terug 
in de tijd. Pasgewassen kleding hangt te 
drogen in de bomen en wanneer je goed 
kijkt zie je de apen slingeren van de ene 
boom naar de andere. De Ourika vallei 
bestaat uit drie gedeeltes en door een 
slingerachtige weg zijn ze met elkaar in 
verbinding. De tour wordt altijd afgesloten 

Vervolg van pagina 19



21

met een heerlijke Marokkaanse maaltijd in 
een traditioneel berberhuis.

Romantische riads
Is het in de stad overdag levendig en 
druk, ’s nachts heerst er een serene stilte. 
Tenminste, wanneer je logeert in één van 
de riads. Veel oude, traditionele huizen 
met galerijen en kamers die uitkijken op 
een binnentuin zijn opgeknapt tot hotel. 
De mooiste liggen midden in de totaal 
onoverzichtelijke souks en zijn bijna niet 
te vinden. De straatjes zijn smal en niet 
bereikbaar met de auto. Maar de meeste 
accommodaties sturen gelukkig meestal 
een medewerker om je op te vangen en 

je naar hun verblijf te begeleiden en er 
lopen voldoende behulpzame mannen 
met handkarren die je bagage mee kunnen 
nemen. Riad O is zo’n wonderschoon 
logeeradres. Wanneer hier de deur van 
de toegangspoort achter je dicht valt heerst 
er een oase van rust. Er zijn 5 weelderige
 kamers met oosterse decoraties, een 
hamman, een verfrissend zwembad en een 
dakterras waar je heerlijk kunt relaxen. 
Modern comfort gaat hier harmonieus 
samen met authentieke details. 
De Belgische eigenaren Caroline en 
Gert zijn sinds 2013 eigenaar van dit 
kleinschalig pareltje. Na een vakantie in 
Marokko, had het land hun hart gestolen. 

Zoon Manu heeft de dagelijkse leiding en 
samen met het vriendelijke personeel 
staat hij garant voor een subliem verblijf. 
www.riad-o-marrakech.com  

Stomen in het badhuis
Er zijn ontzettend veel mooie oude 
traditionele badhuizen in Marrakech. 
Een bezoek aan de stad is niet volledig 
zonder een uurtje hamman. Het is dan 
heerlijk om na een intensieve dag een 
oosters wasritueel te ondergaan. Bezoek 
bijvoorbeeld Les Bains d’ Azahara voor 
een pittige scrub- en wasbeurt en een 
ontspannende massage, om weer herboren 
het bezoek aan deze oude Koningsstad te 
kunnen vervolgen. 
Marrakech blijft steeds verrassen, het is 
een juweel omgeven door palmbomen en 
een plek voor cultuurliefhebbers. Er zijn 
volop leuke concept winkeltjes en een 
verrukkelijke kruidige Marokkaanse 
keuken. De zon schijnt er 300 dagen per 
jaar, je kunt er eindeloos verdwalen in de 
drukke straatjes van de souk om steeds 
weer nieuwe plekjes te ontdekken. Nu 
eens superhip en dan weer authentiek. 
Op het dakterras van Riad O genietend 
van een kop muntthee en een magische 
zonsondergang die de stad nog roder 
kleurt, besef je: een bezoek aan Marrakech 
is geweldig!

Kijk voor meer informatie over 
Marrakech en omgeving op 
www.visitmarocco.com
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Vanaf maandag 3 februari om 21.30 
uur op NPO 1 zendt MAX Niet Zonder 
Ons uit. In het gloednieuwe programma 
gaan zes mensen met een hersenaan-
doening weer aan het werk. Presentator 
Martine van Os volgt de deelnemers 
bij dit traject. Neuropsycholoog Erik 
Scherder legt uit waarom het zo ontzet-
tend belangrijk is dat deze mensen deel 
uitmaken van de samenleving.

In Niet Zonder Ons volgen we zes mensen 
met een hersenaandoening die thuis zijn 
komen te zitten, en weinig om handen 

Mensen met een hersenaandoening weer aan het werk
hebben. De zes deelnemers vertegenwoor-
digen een vergeten groep, zonder perspec-
tief op een zinvolle of actieve toekomst. 
En dat is zonde, want het zijn mensen 
die stuk voor stuk nog veel capaciteiten 
hebben en nog zoveel mogelijk uit het 
leven willen halen. Neuropsycholoog Erik 
Scherder legt uit waarom het op lange 
termijn zo belangrijk is dat deze mensen 
deel uitmaken van de samenleving en wat 
dit doet voor hun gezondheid.

In Niet Zonder Ons gaan Daphne (26), 
Hendrika, (57), Arie (69), Cor (49), Hans 

(59) en Peter (72) weer aan het werk. De 
deelnemers gaan aan de slag bij onder 
meer een cultureel centrum, een restaurant 
en een opvangcentrum. 

Niet Zonder Ons (zes afleveringen) 
Vanaf maandag 3 februari om 21.30 uur
Op NPO 1. Presentatie: Martine van Os 
en Erik Scherder

Foto: © Janita Sassen / MAX
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De wereldreis van zeeschildpad Bunji
Vanaf 11 februari vertoont het Haagse 
filmtheater Omniversum ‘Turtle 
Adventure’.  Een onvergetelijk feest 
voor jong en oud op een reusachtig 
koepelscherm van 840 m². 
 
Vanaf haar geboorte op Great Barrier Reef 
in Australië volgt de grootbeeldfilm Turtle 
Adventure de levenscyclus van het groene 
zeeschildpadje Bunji. Op haar reis naar 
volwassenheid zwemt Bunji duizenden en 
duizenden kilometers door de oceanen. 
Onderweg ontmoet ze bijzondere zee-
bewoners, zoals enorme walvissen en 
kleine zeepaardjes, vervaarlijke haaien en 

vrolijke clownsvissen, en beleeft ze vele 
spannende avonturen. Als kijker volg je 
de belevenissen van Bunji op het reus-
achtige koepelscherm van Omniversum 
gefascineerd en ontroerd en krijg je steeds 
meer sympathie voor dit dappere, lieve en 
onverstoorbare diertje. Turtle Adventure 
is dan ook een onvergetelijke grootbeeld-
film voor jong en oud. De verteller in de 
Nederlandse versie is WWF-ambassadeur 
Daniel Boissevain. De acteur is bekend 
van speelfilms en tv-series zoals All Stars, 
Meiden van de Wit, Wild Romance, 
Gooische Vrouwen en All Stars 2: Old 
Stars.

Zeeschildpadden behoren overigens bij de 
meest majestueuze en oudste wezens op 
aarde. Al meer dan honderd miljoen jaar 
doorkruisen ze de oceanen. Ze overleefden 
alle natuurrampen en spelen een cruciale 
rol bij het behoud van een gezonde 
voedselketen onder water. De vriendelijke 
dieren ontroeren als ze vredig door het 
water glijden, maar hun persoonlijke 
overlevingstocht is al even fascinerend. 
Deze opmerkelijke reptielen zwemmen 
vijftig jaar lang vele duizenden kilometers 
om dan, van de andere kant van de wereld 
en met mysterieuze precisie, terug te keren 
naar hun geboorteplaats om met de eieren 
die ze leggen een nieuwe generatie te 
starten.

Op het prestigieuze Annual Worldfest 
Houston sleepte deze grootbeeldfilm over 
de wereldreis van zeeschildpad Bunji alle 
belangrijke prijzen in de wacht, inclusief 
beste film, beste regie en beste camera-
werk. 

Omniversum, President Kennedylaan 5 
Den Haag. Website: www.omniversum.nl 

Vijftig+ Winactie
Maak kans op vrijkaarten! Stuur voor 
1 maart uw naam en adres onder 
vermelding van ‘Turtle Adventure’ naar 
Vijftig+ Magazine, postbus 53 1700 AB 
Heerhugowaard of ga naar winacties op 
www.vijftigplusonline.nl 



24

Poëzie, popmuziek en pikanterieën verteld en gezongen door Josee Koning en Jim de Groot 

Testament - Lennaert Nijgh 75 jaar
Tekstdichter Lennaert Nijgh was een 
grootheid op de achtergrond. Iedereen 
kent Land van Maas en Waal, Malle 
Babbe en Jan Klaassen de Trompetter, 
maar weinigen weten dat Lennaert de 
tekst schreef voor deze hits.

Dit jaar zou Nijgh 75 jaar zijn geworden. 
Daarom vieren zanger/acteur Jim de Groot 
en zangeres Josee Koning zijn leven, 
poëzie, popmuziek en pikanterieën in de 
voorstelling Testament - Lennaert Nijgh 
75 jaar. De voorstelling, met vooral 
minder bekend werk van Nijgh, gaat 
woensdag 29 januari (de verjaardag van 
Lennaert) in première in de Schouwburg 
in Haarlem.

Josee Koning (twaalf jaar getrouwd met 
Lennaert) en Jim de Groot (opgegroeid 
met Nijgh) openen de deur naar de 
verrassende wereld van de tekstdichter. In 
de regie van Aike Dirkzwager, en begeleid 

door pianist Hans Vroomans en gitarist 
Ed Verhoeff zingen Josee en Jim minder 
bekend werk van Lennaert en vertellen 
ze over zijn turbulente leven. Bovendien 
ontvangen ze elke voorstelling een bijzon-
dere gast die door Nijgh is geïnspireerd.

Lennaert Nijgh (1945-2002) maakte naam 
als tekstdichter maar schreef ook musicals, 
verhalen, boeken en columns. Hij liet een 
indrukwekkende literaire erfenis na. 

www.lennaertnijghtheaterconcert.nl
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Drie plekken verwoest door een grote 
ramp: Amatrice in midden-Italië door een 
aardbeving, Tsjernobyl in de Oekraïne 
door een kernramp en Aleppo door een 
oorlog. Once the dust settles laat zien wat 
er gebeurt als het stof is neergedaald en 
de camerateams zijn vertrokken. Centraal 
staan de indringende verhalen van mensen 
die de gebeurtenis overleefden en nu hun 
leven weer proberen op te bouwen, tegen 
het achtergrond van het opkomend ramp-
toerisme op aangrijpende locaties. Een 
drieluik over rampverwerking en mentale 
wederopbouw: de enige overlevende van 
de controlekamer van de kerncentrale in 
Tsjernobyl, een van de beste gidsen van 
Syrië en de pastoor van het totaal ver-
woeste toeristenstadje Amatrice.

Regie: John Appel 
Genre: Documentaire 
Herkomst: Internationaal
Vanaf 20 februari in de bioscoop

Leningrad, 1945. De Tweede Wereld-
oorlog laat grote sporen na in de stad. De 
gebouwen zijn verwoest, de inwoners zijn 
zowel fysiek als mentaal gebroken. Tussen 
de wrakstukken bevinden zich twee jonge 
vrouwen, Iya en Masha, die proberen hun 
leven weer op te bouwen. Iya werkt als 
verpleegster in een ziekenhuis voor 
oorlogsveteranen en zorgt ondertussen 
voor de zoon van haar vriendin. Als 
Masha definitief terugkeert van het front, 
moeten ze samen zowel oude als nieuwe 
trauma’s het hoofd bieden.

Regie: Kantemir Balagov
Genre: Drama
Herkomst: Rusland
Vanaf 20 februari in de bioscoop

Beanpole

25

Jan is 35 jaar getrouwd met Gedda. 
Gedda houdt zóveel van Jan dat hij het er 
benauwd van krijgt. Ze ziet het huwelijk 
als een vorm van begeleid wonen. Als hij 
een glas van tafel wil pakken is zij hem al 
voor en reikt hem het glas aan. Daarnaast 
bepaalt ze zijn kleding, vriendschappen, 
vakanties en al hun andere bezigheden. In 
een poging meer ruimte te krijgen maakt 
Jan dermate rare sprongen dat hij zijn 
huwelijk letterlijk in een gesloten afdeling 
ziet veranderen. Dochter Liesbeth zit 
met haar afgepaste en jaloerse vriend in 
eenzelfde schuitje als haar vader. In DE 
BEENTJES VAN SINT-HILDEGARD 
nemen ze hun partner onder de loep en 
rijst de vraag: hoeveel liefde is te veel 
liefde?

Regie: Johan Nijhuis 
Genre: Drama
Herkomst: Twente 
Vanaf 13 februari in de bioscoop 

De Beentjes van Sint-HildegardOnce the Dust Settles

BIOSCOOPTIPS
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Hij trok veel bekijks bij de introductie 
in 1985. Reizigers konden in de Dubbel-
dekker ook boven zitten, hoe bijzonder 
was dat! Al in 2010 nam NS afscheid 
van deze eerste generatie dubbeldek-
kers, officieel DDM-1 genaamd. 

Stuurstandrijtuig de ‘Olifant’ kwam naar 
het Spoorwegmuseum in Utrecht. 
Vanwege materieelgebrek ten gevolge van 
een sneeuwrijke winter werd het rijtuig 
echter weer uitgeleend aan NS. Zondag 
5 januari was het toch zo ver, de Olifant 
reed zijn laatste rit. Inmiddels is hij 
definitief terug in het Spoorwegmuseum.
 

Meer capaciteit
Eind jaren zeventig groeide het forensen-
verkeer explosief. NS moest op zoek 
naar meer capaciteit. Langere treinen 
waren geen optie omdat de perronlengte 
op sommige stations te kort schoot. Al 
snel werd gekeken naar Frankrijk waar 
dubbeldekstreinen reden. In oktober 1980 
werd als test een Franse dubbeldekker 
ingezet. Deze bleek echter niet te voldoen 
in Nederland. De breedte van de zittingen 
(5 zittingen in de breedte)  en de stahoogte 
boven en beneden van respectievelijk 
1,94 en 1,92 meter pasten niet bij de lange 
Nederlanders.

Nieuw ontwerp
Daarom werd besloten een nieuw ontwerp 
te maken, waarbij onder andere de sta-
hoogte werd vergroot tot 2,01 meter. De 
zitplaatsen werden breder en er kwamen 4 
i.p.v. 5 stoelen in de breedte. De in 1985 
in dienst gestelde serie DDM-1 was de 
eerste serie dubbeldekstreinen van de NS. 
Op alle stuurstandrijtuigen was de naam 
en afbeelding van een bedreigde diersoort 
aangebracht. Dit was een gezamenlijk 
initiatief van de NS en het Wereld Natuur 
Fonds. De afgebeelde dieren waren arend, 
bizon, cheeta, condor, dolfijn, neushoorn, 
olifant, ooievaar, otter, panda, tijger, 
walvis en zeehond. De Olifant is de trein 
die vanaf nu weer in het Spoorweg-
museum te zien is.

Peter-Paul de Winter, Hoofd Collecties 
bij het Spoorwegmuseum, benadrukt het 
historisch belang van de Dubbeldekker: 
“Het was wel een revolutionair ontwerp, 
voor het eerst hadden treinen in Neder-
land twee passagiersdekken boven elkaar. 
Ineens konden er veel meer reizigers mee, 
dat was een vooruitgang. Het was wel een 
Spartaanse trein met die harde bankjes, 
maar deze waren zo solide dat gedurende 
zijn levensduur het vervangen van het 
interieur niet nodig was. En airco was 
natuurlijk toen nog niet standaard in 
treinen, dus in de zomer was het vaak 
geen pretje. Maar de reizigers vonden het 
fantastisch. Iedereen wilde in het begin 
boven zitten.”

‘Olifant’ terug in Spoorwegmuseum
DDM-1

De Olifant



27Deze documentaire daalt af naar de 
ziel van de legendarische Amerikaanse 
soulzanger Donny Hathaway, die door 
vele muzikanten wordt gezien als een 
inspirator en genie. Ten tijde van zijn 
grootste successen kreeg hij de diagnose 
paranoïde schizofrenie, wat hem er niet 
van weerhield harmonieuze muziek te 
blijven maken. Hoe balanceerde hij 
tussen zijn gekte en genialiteit. Kan er 
zoiets bestaan als te veel talent?

Artiesten als Stevie Wonder en Amy 
Winehouse haalden inspiratie uit zijn 
songs en zijn weergaloze concerten, zoals 
vastgelegd op Donny Hathaway Live, één 
van de beste live-registraties ooit versche-
nen.
 
In Amerika kreeg Hathaway vooral 
bekendheid door zijn samenwerking met 
Roberta Flack, met wie hij twee grote 
hits scoorde: The Closer I Get To You en 

Where Is The Love?. Ten tijde van dat 
succes had hij de diagnose paranoïde schi-
zofrenie al gekregen, wat hem er niet van 
weerhield tot aan het eind harmonieuze 
muziek te maken.
 
Regisseur David Kleijwegt (The Eternal 
Children, Low: You May Need a Murde-
rer) gaat in 2Doc: Mister Soul – A Story 
about Donny Hathaway op zoek naar de 
ziel van de soullegende. De documentaire 
volgt in feite dezelfde levensweg als Ha-
thaway: via een poëtische reis door steden 
als St. Louis, Chicago en New York duikt 
Mister Soul steeds dieper zijn leven in, tot 
aan zijn tragische einde. In januari 1979 
maakte hij met een val uit zijn hotelkamer 
een einde aan zijn leven. Naast Hathaways 
broer en zussen komen onder anderen 
zangeres Roberta Flack, predikant Jesse 
Jackson en producer James Mtume aan het 
woord over de genialiteit en gekte van de 
zanger. 

Regie David Kleijwegt, geproduceerd 
door Zeppers Film, in coproductie met 
VPRO.

Uitzending: zaterdag 8 februari 
om 23.05 uur op NPO 2. 

BBC First zendt in februari Traces uit, 
een spannende zesdelige thriller geba-
seerd op een origineel idee van best-sel-
ling misdaadschrijver Val McDermid. 

Tegen de achtergrond van het prachtige 
Schotse landschap in en rond Dundee, 
slaan drie fascinerende en totaal verschil-
lende vrouwelijke personages, Emma 

Hedges (Molly Windsor), Sarah Gordon 
(Laura Fraser) en Kathy Torrance (Jenni-
fer Spence), de handen ineen om de waar-
heid te achterhalen over een onopgeloste 
moordzaak. Deze sterke vrouwelijke cast 
wordt vergezeld door Martin Compston 
(bekend van Line of Duty).
 
Wanneer de 23-jarige Emma Hedges 
terugkeert naar Schotland om er te starten 
als laboratoriumassistente bij het Institute 
for Forensic Science, schrijft ze zich in 
voor een online cursus over de basisprin-
cipes van de forensische wetenschap. Ze 
ontdekt al snel dat een fictief scenario uit 
de cursus een opvallend shockerende link 
heeft met haar eigen verleden. Emma ont-
rafelt steeds meer geheimen: hoe intensie-
ver haar speurwerk des te duidelijk dat ze 
niemand meer kan vertrouwen.

Traces vanaf donderdag 20 februari 
21:00 uur op BBC First.

TV 8 februari op NPO 2

Mister Soul - A Story about Donny Hathaway

Donny Hathaway (Getty Images)

TV 20 februari BBC First

Spannende zesdelige Thriller op BBC First 
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Als jouw vader je moeder bin-
nen 48 uur ten huwelijk had 
gevraagd en inmiddels al bijna 
evenveel jaar gelukkig met 
haar getrouwd is, dan zou je dat 
verhaal toch ook met de hele 
wereld willen delen?
Dit ongelooflijk romantische 
verhaal is opgetekend door Ron 
Simpson, het levende resultaat 
van een sprong in het diepe.

Het verhaal, geïnspireerd door 
de ouders van Ron begint in 
Londen, in een bus. Waar een 

jonge man, Trev, een jonge vrouw, Nour spontaan mee uitvraagt. 
En haar moeder ook. Ze beleven een onvergetelijke avond. De 
mooiste uit hun leven tot nu toe. Maar de volgende dag vertrekt 
ze al weer naar een ander land. Wat doe je dan? Laat je de avond 
voor wat het was? Of ga je all in? Is de liefde niet bij uitstek het 
spel waarbij je de gok moet wagen?

Ron Simpson is creatief-ondernemer met een liefde voor sto-
rytelling, veelgevraagd spreker en oprichter van een inmiddels 
wereldberoemd restaurant concept.

ISBN: 978 90 00 36736 8   |   Prijs ca. € 15,00

-  Boeken  -

Fotograaf Anki Leene 
maakte een indrukwekkend 
boek waarin ze 66 99-jari-
gen portretteerde, in woord 
en beeld. Dit verhalende 
fotoboek geeft een prach-
tig, indrukwekkend en 
liefdevol tijdsbeeld van de 
afgelopen eeuw. Lang zal 
ik leven: authentieke le-
vensverhalen en levensles-
sen van de ouderen van nu. 
Zelden werd een generatie 
zo compleet en invoelbaar 
in beeld gebracht. 

Ode aan het leven
Het boek is een ode aan het leven geworden. De 99-jarigen 
geven blijk van een aanstekelijke levenslust, veerkracht en 
relativeringsvermogen. Maar fijn oud worden is ook hard 
werken: er komt veel op je pad en je raakt steeds meer kwijt. 
Toch hoeft dat geen reden te zijn om te gaan sikkeneuren, zo 
blijkt. Uiteindelijk werd iedere 99-jarige oud in dezelfde tijd 
maar wel ieder op zijn eigen manier en met zijn eigen verhaal.  
   
ISBN 9789090325521   |   Prijs ca. € 34,50
Verkrijgbaar via www.langzalikleven.nl

Ron Simson 

All in  

Vijftig+ Win Actie
Maak kans op een exemplaar van dit boek! Stuur voor 1 maart uw naam en adres onder vermelding van ‘Mr. Nobody’ naar 
Vijftig+ Magazine, postbus 53 1700 AB Heerhugowaard of ga naar winacties op www.vijftigplusonline.nl 

Op een Engels strand wordt een man gevonden: half bewusteloos en niet in staat om te pra-

ten. Iedereen toont belangstelling. De ziekenhuismedewerkers voelen zich op onverklaarbare 

wijze tot hem aangetrokken, de internationale medische experts staan voor een raadsel en de 

landelijke pers noemt hem al Mr. Nobody. Iedereen is op zoek naar antwoorden. Wie is deze 

man? En wat is er met hem gebeurd?

Neuropsychiater Dr. Emma Lewis, expert in haar vakgebied, wordt gevraagd om de patiënt 

te beoordelen. Dit is haar grote kans: deze zaak kan haar wereldwijde bekendheid bezorgen. 

Maar daarin schuilt ook gevaar. Veertien jaar geleden verliet Emma het dorp en sinds die tijd 

heeft ze er alles aan gedaan om elk spoor van haar verleden uit te wissen.

Hoe meer tijd ze met haar patiënt doorbrengt, des te meer alarmbellen er afgaan in haar 

hoofd. Er is iets – of iemand – die haar terugroept. Ze is doodsbang dat hij nét dat ene weet 

wat niemand anders over haar mag weten.

Catherine Steadman

Mr. Nobody

“Ouderen kunnen ons zoveel leren” 

Lang zal ik leven 

Mr. Nobody - Catherine Steadman   |   ISBN 978 90 452 1956 1   |   Prijs: ca. € 19.99   |   Paperback, ca. 376 blz.
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Austin 1800 Balanza
Weinig van u zullen hem zich waar-
schijnlijk nog herinneren, de Austin 1800 
Balanza. Een design van de legendari-
sche Italiaanse Pininfarina op basis van 
de even zo legendarische ontwerper 
Issigonis die ook de Mini uit de jaren 
’60 op zijn naam had staan. Een voor die 
tijd ruimte-auto met de revolutionaire 
Hydrolastic vloeistofvering. De vorm-
geving was heel bijzonder en leek wat 
op een uitgerekte Austin 1100 Glider 
met ook zo’n korte kont. Uiteraard veel 
glimmend chroom. Een Austin waarin 
het begrip ruimte werkelijk inhoud kreeg. 
Ik heb nog nooit zo’n kale auto gezien 
wat interieur betreft, want alles stond 
in het teken van bergruimte. Kaal, maar 
toch Engels chic. ‘Less is More’ had het 
thema kunnen zijn. 

Het dashboard bestond uit een lange 
smalle snelheidsmeter, een paar tuimel-
schakelaars en een paar controlelampjes 
en het contactslot. Voor de rest niets. 
Daaronder een enorme pakjesplank die 

AutoNostalgia
Door John Vroom (Autojournalist)

enorme ruimte bood voor het opbergen 
van kleine persoonlijke bezittingen, 
zoals camera’s, pakjes sigaretten, tasjes 
e.d., zoals beschreven stond in de folder. 
Het inbrekersgilde was toen blijkbaar 
nog niet zo actief. Dit moet je nu niet 
meer in je hoofd halen om in een folder 
te zetten. En zo schreef men ook: ‘Vele 
dingen die anders door de hele wagen 
slingeren, kunnen nu een plaats krijgen in 
de open opbergvakken in alle portieren. 
Wij denken hierbij vooral aan kaarten, 
reisgidsen, mappen met papieren, hand-
schoenen enz.’ Wat klinkt dit nu lief. 

De handrem kwam schuin uit de vloer 
en het was een kwestie van aantrekken. 
Om hem te ontgrendelen was het nog 
even verder aantrekken, knop draaien 
en hij schoot weer omlaag. Nu we het 
toch over de vloer hebben, daar zat ook 
een rond metalen voetknop, waarmee 
je het grootlicht bediende. Wat ook als 
pluspunt werd gezien in het kader van 
ruimte was de hoedenplank. Zo schreef 
Austin in de folder: “Tussen de achterruit 
en de leuning van de achterbank bevindt 

zich nog eens een ruime bergplaats voor 
kleine bagage”, met op de foto een hoed, 
een paraplu en een stratenboek. Lekker 
verhaal, maar bij de eerste de beste bocht 
vlogen al deze items natuurlijk van links 
naar rechts. De bagageruimte was ook 
heel plat en praktisch van vorm en tussen 
de achterruit en de leuning van de achter-
bank was nog een brede hoedenplank 
voor kleine bagage. Ook bij de Balanza, 
net als bij de Mini, stonden de wielen op 
de uiterste hoeken, hetgeen een goede 
besturing en een rotsvaste wegligging 
garandeerde. Royale voorstoelen en een 
ruime achterbank. Ik zie mij nog zitten 
als 13 jarig Haags pikkie in deze grote 
Balanza in de showroom van de Austin 
dealer in de Parkstraat, met verbazing 
kijkend naar het royale, wat kale dash-
board achter een fors stuur dat net als 
bij de Mini wat scheef naar het midden 
stond. Imposant, dat wel en heel bijzon-
der voor die tijd en ik heb het nu over het 
jaar 1964. Tja, de Austin 1800 Balanza. 
Volledig vergeten vrees ik.

[johnvroom@planet.nl]
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Natuur, sport, wellness en gourmet in de Dolomieten

Hotel Cyprianerhof Dolomit Resort, de ultieme 
bestemming voor sportieve levensgenieters
Een van de mooiste bestemmingen in 
de Dolomieten is vijfsterrenhotel 
Cyprianerhof. Het is gelegen aan de 
voet van het Rosengarten Massief, 
een indrukwekkend gebergte dat 
beroemd is vanwege de grillige vorm en 
dieprode kleur. Vanuit het hotel worden 
door gastheer Martin Damian en zijn 
berggidsen veel sportieve tochten 
georganiseerd. Samen met andere 
gasten maak je de mooiste wandelingen 
door het Tschamintal en over de 
Seiseralm. 

Informatie: www.cyprianerhof.com. 

Bergbeklimmen, skiën, wandelen, 
mountainbiken en golfen: als je houdt van 
inspanning en ontspanning ben je hier snel 
thuis. In het ultramoderne hotel kom je 

helemaal tot rust. Het wellnessresort van 
Cyprianerhof heeft veel bijzondere sauna’s 
en relaxruimtes. Zo is de Argilla-sauna 
een 100% ecologische cocon van klei met 
in het midden een ronde kachel. Dankzij 
deze constructie geeft de kleisauna een 
intense, natuurlijke infraroodstraling bij 
een temperatuur van circa 95 °C.

UNESCO World Heritage
Het binnen- en buitenzwembad is gevuld 
met kristalhelder Dolomietwater. Van 
hieruit heb je een prachtig uitzicht op 
de Rosengarten dat op de UNESCO 
World Heritage-lijst staat vanwege haar 
landschappelijke schoonheid. In de 
Similde Spa geniet je van ontspannende 
massages en beautybehandelingen. 
’s Avonds worden in het sfeervolle restau-
rant Zuid-Tiroolse en Italiaanse gerechten 

geserveerd, bereid door de culinaire dochter 
des huizes, Monika Damian.

Informatie
Cyprianerhof
The Damian family
Via S. Cipriano 69 / 39050 
Tires al Catinaccio / South Tyrol / Italy
Tel. +39 0471 64 21 43
hotel@cyprianerhof.com
www.cyprianerhof.com

Op zaterdag 29 Februari en zondag  
1 maart 2020  organiseert Van Aerle BV 
in de Brabanthallen te ’s-Hertogenbosch  
twee dagen lang de Internationale  
Curiosamarkt & Verzamelmarkt. Op 
deze tweedaagse markt liggen bijna  
500 marktkramen vol met de meest 
uiteenlopende verzamelonderwerpen. 

Naast de algemeen voorkomende verzamel-
onderwerpen, zoals postzegels munten en 
bankbiljetten, sigarenbanden, telefoon-

kaarten, lucifermerken, oude prentbrief-
kaarten en winkelwagenmuntjes, is er 
een grote groep deelnemers aanwezig 
met: curiosa, waaronder glas, aardewerk, 
keramiek, kristal, plateel, porselein en 
serviesgoed.

Verder zijn er vele andere onderwerpen, 
zoals onder andere: oude poppen en toe-
behoren, militaria, oorlogsdocumentatie,
oude verpakkingen, oude boeken en 
tijdschriften, foto’s en fotoknipsels, oude 
couranten, Coca Cola, Anton Pieck, 
prenten en litho’s, spoor- en tramwegen, 
reclame blikken, spulletjes uit groot- 
moederstijd, oud speelgoed, etnografica, 
50er, 60er en 70er jaren objecten en nog 
veel en veel meer!

Heel verzamelend Nederland kijkt 
reik-halzend uit naar alles wat men kan 
verzamelen of past in het interieur. De 
Internationale Verzamel & Curiosamarkt 
is een halfjaarlijks nostalgisch evenement, 

dat u niet mag missen. De beurs is beide 
dagen van 9.00 – 16.30 uur. De toegang 
voor volwassenen is € 6,00; kinderen 
onder geleide t./m.12 jaar hebben gratis 
entree, parkeren is gratis.

Vijftig+ Winactie
Maak kans op gratis toegangskaarten! 
Stuur voor 15 februari uw naam en 
e-mail adres onder vermelding van 
‘Mega Curiosamarkt’ naar Vijftig+ 
Magazine postbus 53 1700 AB 
Heerhugowaard of ga naar winacties op 
www.vijftigplusonline.nl 

Win toegangskaarten! 

Mega Curiosamarkt in Brabanthallen ‘s Hertogenbosch
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Mexicaanse receptinspiratie 

Mexicaanse Bowl
Ingrediënten 
n  1 zak HAK Mexicaanse Groenteschotel
n  2 avocado’s 
n  100 gr ijsbergsla
n  1 rode ui
n  Handje tortilla chips
n  150 gr rijst
n  125 ml zure room of crème fraîche light

Bereiding
Kook de rijst volgens de verpakking gaar. Verwarm 
de Mexicaanse Groenteschotel. Snijd ondertussen 
de avocado in plakjes en snipper de rode ui. Giet de 
rijst af en schep wat in een kom aan een zijde. Schep 
hier wat van de Mexicaanse Groenteschotel naast en 
voeg ijsbergsla, tortillachips en avocado toe. Schep 
een lepel zure room in het midden en garneer met 
wat rode ui. 

Eet smakelijk!

Gevulde Broodjes 
met Chilischotel
Ingrediënten 
n  1 zak HAK Kidneybonen Chilischotel
n  4 Kaiser broodjes
n  8 eetlepels mais
n  1 avocado
n  250 gr champignons in plakjes
n  Olie of boter

Bereiding
Kook de rijst volgens de verpakking gaar. Verwarm 
de Mexicaanse Groenteschotel. Snijd ondertussen 
de avocado in plakjes en snipper de rode ui. Giet de 
rijst af en schep wat in een kom aan een zijde. Schep 
hier wat van de Mexicaanse Groenteschotel naast en 
voeg ijsbergsla, tortillachips en avocado toe. Schep 
een lepel zure room in het midden en garneer met 
wat rode ui. 

Eet smakelijk!Bron: HAK 



33Dit is de Tarn in Zuid Frankrijk, een 
echt stuk authentiek Frankrijk met  
weinig toeristen nabij Toulouse. De  
geheel verbouwde wijnboerderij  
‘PuechBlanc’ van Andrea, Ian en hun  
2 kinderen is gelegen in de ‘gouden 
driehoek’ Albi - Cordes sur Ciel - Gaillac.

De boerderij heeft 5 mooie Gites en 
één B&B zodat je niet verplicht bent op 
zaterdag te komen of te vertrekken. De 

Gites zijn geschikt voor 2-4 personen. 
Ook is het gehele domein te huur voor 
max 12 personen. 

Vanaf de boerderij kun je uren wandelen 
en onderweg lekker eten in een lokaal 
restaurant. In de omgeving kun je golf 
spelen, kano varen, één van de vele 
brocantes  of middeleeuwse bastide 
dorpen bezoeken waaronder Albi met het 
bekende museum van Toulouse- Lautrec.

Op het domein van PuechBlanc staan vele 
fruitbomen waar je zelf fruit kunt plukken, 
een heerlijk 14m zoutwater zwembad en 
een jeu-de-boules baan. Andrea en Ian 
spelen graag een spelletjes  mee maar 
verliezen meestal!

Bij aankomst maakt Andrea een lichte 
maaltijd met groente en fruit uit de tuin 
en bij genoeg animo kookt ze graag 
nogmaals. Er zijn vele restaurants in de 

buurt waar je heerlijk kunt eten. ‘s Avonds 
worden wekelijks muziek en dans feesten 
in de verschillende wijndomeinen geor-
ganiseerd. Andrea en Ian geven je elke 
dag leuke tips en een informatie boek met 
wandelingen en overige informatie ligt 
voor je klaar.

Van harte welkom bij ons op PuechBlanc!

PuechBlanc
www.puechblanc.com
info@puechblanc.com
tel:  +33563 575414

Schitterend heuvellandschap met zonnebloemen, 
wijngaarden en middeleeuwse dorpjes

De nieuwe brochure van VOS Travel 
Fiets- en Wandelvakanties staat weer 
vol aantrekkelijke standplaats- en trek-
tochtvakanties. Al 25 jaar lang slagen 
wij als reisorganisatie erin om de 
prijzen voor onze reizen op een aan-
trekkelijk niveau te houden. Zowel voor 
de actieve fietser en wandelaar zijn er 
weer verschillende meerdaagse reizen in 
de brochure te vinden, die je van hotel 
naar hotel brengen en als service wordt 
de bagage vervoerd. 

Als nieuwe fietsvakanties hebben we 
toegevoegd: Elzas (vanuit Obernai langs 
verschillende wijngaarden, Colmar en 
Straatsburg), Frans-Vlaanderen (logeren 
in een kasteel in Aire-sur-la-Lys), Sicilië 
(rondrit door de barokke cultuur in de 
zuid-oosthoek met veel natuurschoon), 
Calabrië (standplaats Santa Domenica aan 
de Tyrrheense zee). De nieuwe wandel-
vakantie Noord-Macedonië brengt je in  
de ongereptheid van o.a. het Pelister  
Nationaal Park en meer van Ohrid.
Vernieuwde programma’s zijn er te vinden 
bij het winterwandelen in het Stubaital, in 
de Zwitserse Alpen, aan de Loire, in het 
Kempenland vanuit Veldhoven en bij de 
fiets/boottour op de Donau. 

De eilandhoppen fietsreis Kroatië vanuit 
Zadar is op een fraaie wijze mooi  
beschreven in het tijdschrift FietsActief 
(december 2019). Vroeg in het seizoen 
te boeken bestemmingen, zoals Portugal 
(Porto e.o., Algarve, Alentejo), Mallorca 
en de Griekse eilanden Corfu en  

Zakynthos zijn uiteraard ook weer  
van de partij.

Bij al haar reizen kiest VOS Travel voor 
programma’s op maat van de recreant, 
waarbij fietsen en wandelen middelen zijn 
om een land of streek op zijn mooist te 
beleven, niet om er een prestatie neer te 
zetten.

VOS Travel kijkt weer uit naar een mooi 
fiets- en wandelrijk seizoen!
www.vostravel.nl

VOS Travel, dé specialist voor fiets- en wandelvakanties 
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UitgelichtUitgelicht

B&B Casa Agradable
Arenas - Málaga - Andalusië - Spanje

 
Zeer rustig gelegen kleinschalige B&B met sfeervol 
ingerichte kamers met en-suite badkamer. In de bergen 
van Andalusië met adembenemende uitzichten op zee, 
bergen en omliggende witte dorpjes.

Reserveer nu online op: www.casagradable.com 
of stuur een mail naar: info@casagradable.com. 

Vergeet niet bij uw reservering de code VIJFTIG PLUS  
te vermelden. Dan staat er bij aankomst een GRATIS fles 

van onze lekkere huiswijn voor u klaar!!

 Eerste les is een gratis Proefles!

Kom mee doen met de 
beweegactiviteiten voor mensen 
van 55-100 jaar in Amsterdam.

Ons aanbod vindt u op 
www.mbvo-amsterdam.nl 
of bel ons op 020-8861070

Gratis uw nieuwe
brochure 2020!

VOS Travel - Th. Versteeghstraat 82 
7558 HV Hengelo - Tel: 074 - 277 83 82 
info@vostravel.nl - www.vostravel.nl

150 individuele fiets- en 
wandelvakanties met 
bagagetransport in Europa

Nieuw:
fietsen in 

Calabrië, Sicilië 
of Frans-Vlaanderen

Andrea en Ian Sutherland
Telefoon: 0033 563 575 414

www.puechblanc.com / info@puechblanc.com

Gites en B&B PuechBlanc, Tarn, Frankrijk
Gelegen in de ‘gouden driehoek’   

Albi - Cordes sur Ciel- Gaillac nabij Toulouse, 
een schitterende wijnboerderij met  

4 sfeervolle Gites, één B&B en een heerlijk 
14m zwembad. Cultuur, natuur, lokale 

keuken, wijnproeven, kanovaren en rust te 
vinden bij de gastvrije Andrea en Ian die hier 

een mooie plek hebben gecreëerd. 

Unieke ligging 
    op de Veluwe... 
•  Op 50 m van dorpscentrum  

van Nunspeet 
•  Gastenrestaurant, stijlvolle  

lounge, smaakvolle kamers 
•  Uitstekende keuken,  

variabele dinertijden 
•  Eigen parkeerplaats  

en fietsenstalling 
•  Gratis fietsroutes

Meer info: www.hetjagershof.nl of  0341-252393

Voorjaars-Arrangementen 
o.a. 4-dagen halfp. p.p. slechts 149,50

Droomhotel in alpine-design
Het prachtige Zugspitz Resort is een 

viersterren-superior-hotel midden in de natuur aan 
de voet van de Zugspitze in Ehrwald. Het heeft 
47 fraaie kamers, waaronder rooftopsuites met 

uitzicht op de Zugspitze en terras op het zuiden. 
Er is een luxe SPA-wereld voor volwassenen en 
een zwemparadijs voor gezinnen met kinderen. 

Informatie: www.zugspitz-resort.at. 

Zugspitz Resort
Obermoos 1, 6632 Ehrwald, Oostenrijk

Tel: +43 5673 2309
welcome@zugspitz-resort.at  I  www.zugspitz-resort.at

11 x per jaar voor slechts € 12,50!
Bel 072 - 57 150 13 of kijk op 

www.vijftigplusonline.nl

Neem een abonnement 
op Vijftig+ Magazine!

KIJK ook eens op de bijbehorende 
website www.vijftigplusonline.nl

Dé informatieve website met uittips, 
reizen en andere items voor 50plussers. 

Mis het niet!
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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 _____________________________________________
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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 2019 zijn de abonnementskosten voor 
Vijftig+ Magazine voor Nederland € 12.50  
Andere landen op aanvraag. Prijs voor losse 
nummers € 2,25.
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

02-20

Vijftig+ Magazine
Postbus 53
1700 AB Heerhugowaard

02-20
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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.

!

02
-2

0

37n Misschien wilt u weer eens in het 
bezit komen van zo’n echte radio met 
knoppen en een wijzerschaal of een 
grammofoon of bandrecorder. Zaterdag 
7 Maart 2020  is in De Schalm Dreef 
1 te Deventer een beurs waar deze nog 
werkende historische apparatuur wordt 
aangeboden. De beurs is geopend van 
9.30 tot 13.00 uur en de toegang is 
gratis. Ruime parkeer gelegenheid. De 
Schalm is vanaf het NS station bereik-
baar met buslijn 2

n Zijn er nog liefhebbers voor video-
banden VHS? Max. 2x opgenomen. in 
mooie beschermhoes tel: 06 - 20967224 

Vakantie en recreatie 

n Te huur in Ierland aan de monding van 
de Shannon vakantiehuisjes met een 
fantastisch uitzicht op de Atlantische 
Oceaan. Wifi aanwezig. Bezoek onze 
website www.loopheadholidayhomes.ie

n Te huur: Appartement direct aan de 
kust in Zuid-Frankrijk, CAGNES SUR 
MER, nabij Nice, met eigen parkeer- 
garage. Aan de boulevard met vrij 

uitzicht op de Middellandse Zee. Het 
vliegveld Nice ligt op 5 minuten  
afstand. Tel. 020 - 615 71 24

Kennismaking en relatie 

n Man 63 zoekt mannen om leuke dingen 
mee te ondernemen. Ik hou van lezen 
muziek koken en zwemmen. sms naar 
06 - 4910 4435

n Beste, ben vrouw van 52j en zoek
 nieuwe contacten van man of vrouw en
 indien man mogelijkheid op een relatie
 ikzelf woon in willebroek groetjes,
 elza.maes@outlook.com

Gratis Kijkertjes 
Helaas ontvangen wij regelmatig  
inzendingen die niet duidelijk leesbaar 
zijn en hierdoor niet worden geplaatst. 
Graag ontvangen wij van u duidelijk  
geschreven inzendingen via de  
onderstaande bon of ga naar ‘Kijkertjes’ 
op www.vijftigplusonline.nl 

Met vriendelijke groet, 
Redactie Vijftig+ Magazine

Te koop / aangeboden

n Voor caravan z.g.s. lichtgewicht ladder. 
Inklapbaar, hoogte 197 cm. Max 120 kg 
belastbaar. 036 - 5297686 

n Voor de liefhebber, gratis af te halen: 
complete serie Charles Dickens pockets 
tel: 0229 246448

Gevraagd
 
n DE punten. Aangeboden oude telefoon- 

kaarten/dozen met kralen.  
06 - 10517978 of 020 - 6762412

Diversen 

n Willy Magnetika; Geen Mindf+ck,  
wel vermakelijk en mysterieus magic 
act. Ook goochelprogramma voor kin-
deren. Tel. 0598 - 451918 mail;  
willymagnetika@ziggo.nl Boek nu al 
voor het laatste schooldagfeest! 

n Radioprogramma Back tot he Seventies, 
iedere dinsdag van 21.00-22.00 uur en 
zaterdag van 20.00-22.00 uur op de live 
stream van www.rickfm.nl
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65 66 67 68 69 70 71

72 73 74 75 76

77 78 79 80 81

82 83 84 85

86 87
2

24 80 17 69 83 50 5 36 59 11 34 28 21

56 48 70 79 38 81 65 46 26 49 62 51 46 7

Horizontaal  1. Brits hoofddeksel; 7. hoenderachtige vogel; 12. versleten lap; 13. kamerplant; 
14. deel van een dag; 15. grote kledingmaat (afk.); 17. een eik van schors ontdoen; 19. knaagdier-
tje; 21. heden; 22. flinke klap; 24. scheiding tussen rassen; 27. sluw dier; 28. nobel; 30. familielid; 
31. Engels bier; 32. liedje; 33. u edele (afk.); 35. zich niet goed voelend; 37. godin van het onheil; 
38. reiskoets; 41. oogholte; 42. onlangs; 44. bundel graanhalmen; 46. frisdrank; 47. familietwist; 
48. afzet voor een sprong; 49. drietal muzikanten; 50. reputatie (roem); 52. deel van een camera; 
54. hevige storm; 56. alcoholische drank; 58. leuning van een schip; 61. glansverf; 62. bepaalde 
speelkaart; 64. harde duw; 65. rivier in Oostenrijk; 67. aardkluit; 68. rivier in Utrecht; 
70. schoolvak; 72. priem; 73. vakbekwaam; 76. steen; 77. barium (scheik. afk.); 78. zangvogel; 
79. zwemvogel; 81. lidwoord; 82. oceaan; 83. Arabische vorst; 84. familielid; 86. bij iemand 
blijven slapen; 87. prehistorisch tijdvak.

Verticaal  1. plaats in Noord-Brabant; 2. laatstleden (afk.); 3. vragend voornaamwoord; 4. groot 
zeezoogdier; 5. deel van fietsverlichting; 6. telwoord; 7. lastdier; 8. zeer hoorbaar; 9. zoen; 
10. ondernemingsraad (afk.); 11. deel van gelaat; 16. zuinige verlichting; 18. dopingmiddel; 
20. nachtroofvogel; 21. kloosterzuster; 23. petroleum; 25. smal en tenger; 26. schor; 27. deel van 
het been; 29. jokkebrok; 32. loterijbriefje; 34. beeldplaatje; 36. plaats in Noord-Brabant; 
37. paling; 39. water bij Amsterdam; 40. veldgewas; 42. schaakstuk; 43. geheim agent; 45. familie 
(afk.); 46. halsboord; 51. binnenvaartuig; 53. namaak; 54. oudejaars lekkernij; 55. schoollokaal; 
56. weerkundig verschijnsel; 57. ontkenning; 59. land in Azië; 60. na aan het hart (bemind); 
62. liegen; 63. scheepvaart bedrijf; 66. bladgroente; 67. kookgerei; 69. Chinese vermicelli; 
71. reanimatieapparaat (afk.); 73. telwoord; 74. statenbond (liga); 75. wildebeest; 78. bezit van 
een boer; 80. droog en kaal; 82. zaliger gedachtenis (afk.); 85. meterton (afk.).Vijftig+ Winactie 

Maak kans op een lentejack van Regatta! 
Stuur voor 1 maart de oplossing van 
de prijspuzzel naar Vijftig+ Magazine, 
postbus 53 1700 AB Heerhugowaard 
of ga naar winacties op 
www.vijftigplusonline.nl 
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Nieuw van Regatta: Highton 
damesjack van ademend, wind- en 
waterdicht Isotex 10.000 

Lekker licht lentejack 
Het nieuwe Highton Jacket van 
Regatta is een lekker soepele jas met 
veel bewegingsvrijheid. Ideaal voor 
een heerlijke voorjaarswandeling, 
als de zon schijnt maar ook als het 
regent. De lichtgewicht jas heeft 
een zachte kraag die je hals lekker 
warm houdt. Dankzij de getailleerde 
pasvorm oogt de jas mooi slank. 
Als het weer omslaat trek je de 
capuchon over je hoofd zodat je 
goed beschermd bent. 

Het jack is gemaakt van wind- en 
waterdicht Isotex 10.000 dat 
optimaal ademt. Het heeft een 
perfect afparelend vermogen zodat 
de jas droog en warm blijft als het 
regent. De naden zijn getapet. Het 
jack is zeer compleet met handige 
afsluitbare zakken en verstelbare 
manchetten die water en wind bij de 
polsen goed buitensluiten. De twee 
steekzakken, borstzak en binnenzak 
hebben soepel lopende ritsen.

Informatie
Regatta Highton Damesjack, 
consumentenadviesprijs € 85. 
Verkrijgbaar in meerdere kleuren via 
de outdoor-winkel en bol.com. 
Info: www.regatta.com. 

PRIJSPUZZEL



Koop nu  
je tickets!

tuinidee.nl

Je tuindroom 
waarmaken?
Eerst TuinIdee.

13 t/m 16 februari 
Brabanthallen
’s‑Hertogenbosch

TuinIdee, de grootste tuinbeurs van Nederland, is dé plek om je klaar te maken voor het 
komende tuinseizoen. Wat je plannen voor het nieuwe tuinseizoen ook zijn, TuinIdee is de eerste 
stap om ze waar te maken. Je vindt er inspiratie en alles wat je nodig hebt om je plannen uit te 
voeren. Ontdek de laatste trends en innovaties, doe mee aan unieke workshops en activiteiten, 
bekijk de mooiste showtuinen en kom direct in contact met honderden experts die je dichter bij 
die droom brengen.



KOM DANSEN EN ZINGEN
IN

BEZOEK DE SCHATKAMERS VAN 
BEELD EN GELUID
In de weekenden en vakanties 
Ga op ontdekkingstocht en geniet van al het moois dat Beeld en Geluid 
te bieden heeft: van adembenemende architectuur, een kijkje achter 
normaliter gesloten deuren én een indruk van de enorme omvang van 
onze mediahistorische collectie. Reserveer je tickets op beeldengeluid.nl 
of aan de kassa.

DANS LEKKER MEE MET 
DE HITS VAN VROEGER EN NU!
15 februari t/m 1 maart 2020
 
Kinderen voor Kinderen bestaat 40 jaar en dat vieren we bij Beeld en 
Geluid! Tijdens de voorjaarsvakantie kunnen kinderen zingen en dansen 
op de leukste Kinderen voor Kinderen-hits en hun idolen ontmoeten. Kijk 
samen naar de mooiste fragmenten of ga op de foto met jullie favoriete 
koor uit de afgelopen 40 jaar.

WIJS MET MEDIA
5 februari / 11 maart 2020 / Meer data op beeldengeluid.nl
 
Leer de soms complexe wereld van media beter begrijpen en ga onder 
leiding van een museumdocent op reis door het medialandschap. In een 
videoprogramma gaat Astrid Joosten in gesprek met Bekende Nederlanders 
en door verhalen uit te wisselen leer je veel van media. 

KIJK VOOR MEER INFORMATIE EN HET BESTELLEN VAN TICKETS OP BEELDENGELUID.NL 


