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PROVIFORM HOOGWAARDIGE VOEDINGSSUPPLEMENTEN

MULTIVITAMINEN
Effectieveondersteuning voor jong
en oud

Proviform kwaliteit
Proviform biedt een groot assortiment voedings-
supplementen van zeer hoge kwaliteit. Bij het 
formuleren van de samenstellingen staat voorop 
dat de werkzaamheid en de doseringen van de 
gebruikte ingrediënten optimaal zijn.

Proviform is een Nederlands bedrijf en heeft 
de ontwikkeling van producten in eigen hand. 
Daarom zijn wij in staat de samenstellingen 
constant te monitoren, te verbeteren en innova-
tieve producten te ontwikkelen. Onze producten 
worden samengesteld met krachtige en 
verantwoorde doseringen.

Nieuwe ontwikkelingen en inzichten zorgen 
ervoor dat er gebruik wordt gemaakt van nieuwe 
actieve ingrediënten, dat er ingrediënten worden 
gekozen met een zo hoog mogelijke biologische 
beschikbaarheid en dat vegetarische capsules 
natuurlijke hulpstoffen bevatten. 

Proviform voedingssupplementen worden verpakt 
in een donkere, glazen verpakking wat zorgt voor 
een optimale versheid en bescherming van de 
ingrediënten. 

Proviform voedingssupplementen vermelden 
alleen de werkzame elementaire hoeveelheden 
en zijn 100% GMO- en glutenvrij. Het grootste 
deel van het assortiment is geschikt voor 
vegetariërs.

Proviform voedingssupplementen zijn o.a. te 
verkrijgen bij vitamine-speciaalzaken, natuur-
winkels, reformzaken, drogisterijen en op aan-
vraag via uw apotheek. Kijk op de Proviform 
website voor meer informatie.

Multi Puur 
Senior 50+
  Uitgebalanceerde zeer goed  
opneembare 50+ multi

  Biologisch actief vitamine B Complex
  Uitstekend opneembare mineralen
  Ginkgo biloba extract en biologisch  
ashwaganda extract

  Enzymen betaïne en bromelaïne
  Bio-actief alfa liponzuur
  Hoge doseringen luteïne en  
zeaxanthine

  30 mg Co-enzym Q10 en 25 mcg  
natuurlijke vitamine D3

  Kleinere capsules om het slikken te  
vergemakkelijken

  100% natuurlijke hulpstoffen
  Geschikt voor vegetariërs - glutenvrij

Multi Puur 
Haar Huid Nagel
  Uitgebalanceerde krachtige 
samenstelling voor haar, huid en nagels
  Met silica, hyaluronzuur en  
druivenpitextract 95%
  Met granaatappel-, gember- en  
rozemarijn extract 
  Biologisch actief vitamine B Complex
  Hoge dosering biotine - 2000 mcg
  Bio-actief alfa liponzuur
  Vitamine C als zuurvrije en zeer goed  
opneembare Ester-C®

  Uitstekend opneembare mineralen
  OptiMSM is de meest pure vorm 
  100% natuurlijke hulpstoffen
  Geschikt voor veganisten - glutenvrij

EEN NATUURLIJKE KEUZE VOOR PURE KWALITEIT

Voor meer informatie kijk op www.proviform.nl
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Pia, de lezers van Vijftig+ Magazine zijn 
erg benieuwd hoe het met je gaat? 
“Gelukkig weer een stuk beter. Ruim drie 
jaar geleden had ik plotseling geen stem 
meer. Ik wist niet wat er aan de hand was, 
ik heb allerlei onderzoeken en therapieën 
gehad in binnen- en buitenland. 
Mijn stembanden zelf waren goed maar 
ik kon niet zingen. Het was gedeeltelijk 
traumatisch en gedeeltelijk fysiek. Het 
is al een stuk verbeterd, maar nog niet 
helemaal goed. Het is een revalidatie-
traject, net zoals een sportblessure bij een 
sporter.”

Wat ontzettend vervelend voor je. Je hebt 
zware jaren achter de rug. 
“Dat klopt, deze stonden in het teken 

van hard werken, mantelzorgen en het 
overlijden van mijn ouders en ook nog een 
burn-out. Ik zag dat laatste niet aankomen. 
Maar dat hoort juist bij een burn-out, je 
ziet het niet aankomen, anders neem je 
zelf wel op tijd maatregelen. Er kwam 
destijds te veel samen en ik ging altijd 
maar door. En alles wat ik doe, doe ik 
voor meer dan honderd procent. Het is 
eigenlijk interessant om mee te maken 
hoe het lichaam signalen en ook grenzen 
aangeeft. Voor mijn genezing heb ik hard 
moeten werken, maar uiteindelijk heeft het 
mij veel nieuwe inzichten gegeven. Als ik 
nu theedrink, denk ik niet meer aan andere 
zaken, maar drink dan gewoon thee. Of ik 
ga even bij mijn hond zitten of een boek 
lezen. Ik voel daar geen onrust meer bij. 
Ik heb mijn grenzen leren bewaken. Door 
eerlijker te zijn naar jezelf, help je jezelf.”

In juni speel je met Stanley Burleson 
in de Musical Cruise 2023? 
“Ik verheug mij hierop. Stanley en ik zijn 
goed bevriend en kennen elkaar al erg 
lang. We hebben bijna 10 shows samen 
gedaan. Het is de tweede keer dat ik 
optreed op zo’n cruise. Wanneer je aan 
boord bent en op zee vaart, voelt het als 
een vakantie. We bezoeken ook mooie 
plaatsen, ik kom waarschijnlijk helemaal 
tot rust.”

Afgelopen jaar heb je de Musical Oeuvre 
Award gekregen. 
”Ja, dat was een grote verrassing om zo’n 
award te krijgen. Ik zit al 35 jaar in het 
vak zit, op dat moment realiseerde ik mij 
dat ik ontzettend veel gedaan heb in 
binnen- en buitenland.”
 
Je bent 58 jaar, hoe blijf je fit? 
“Ik speel momenteel in The Prom, daar 
wordt veel in gedanst. Elke dag voor de 
show doen we een warming up maar zo 
fit als ik vroeger was, ben ik niet meer! 
Tweemaal per week doe ik online een 
pilates les en elke dag twee uur naar 
buiten voor een boswandeling met Sansa 
mijn hond. Ik drink geen koffie, zelden 
alcohol, eet geen vlees en rook niet. Ik 
voel mij gezond, zie er voor mijn leeftijd 
goed uit en daar ben ik heel blij mee.”

Wat is mooi aan het ouder worden? 
“Je wordt relaxter, kleine irritaties worden 
minder belangrijk. Je leert dat het leven 
loopt, zoals het loopt. Je hebt de keuze 
hoe je daarmee omgaat. Je wilt niet meer 
de controle vasthouden. Vriendschappen 
die er echt toe doen, verdiepen zich. 
Wat ik bij mijn ouders zag, waren de 
herinneringen en de liefde voor elkaar. 

Lees verder op pagina 5

Pia Douwes schittert weer op het 
podium. Na ruim drie jaar gedwongen 
afwezigheid heeft ze de draad weer 
opgepakt. De internationale musical-
vedette speelt en zingt de sterren van de 
hemel in de Nederlandse theaters met 
Broadway-hit The Prom.  “Mijn stem 
was plotseling helemaal weg, ik kon een 
lange tijd helemaal niets. Ik sta geluk-
kig weer op de bühne en daarmee wil ik 
zeggen: Hallo allemaal, ik ben er weer.”

Pia heeft grote plannen, want binnenkort 
zal ze met onder andere Richard Groenen-
dijk en Stanley Burleson te zien tijdens 
de Musical Cruise 2023. Dit spectaculaire 
schip vaart van 10 tot en met 17 juni van 
Barcelona naar Civitavecchia (Rome). 
Samen zorgen deze vakmensen voor 
bijna 100 jaar musicalervaring. Pia en 
Stanley schitterden samen in verschillende 
musicals zoals Cats, Les Miserables, 
Chicago en Elisabeth. Steeds kruipt deze 
allround showvrouw in de huid van een 
ander, maar wie is Pia Douwes eigenlijk 
zelf? Het is tijd voor een interview.

Interview: Mirjam Preusterink
Foto’s: Simone Leonhartsberger en
Noortje Dalhuijsen

Wanneer je eenzaam bent, weet de ander dit vaak niet. Durf daarom zelf om hulp te vragen

Pia Douwes
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Vervolg van pagina 3

Dat is wat uiteindelijk rest en belangrijk is 
in het leven.”

Wat is minder mooi aan het ouder worden? 
“Bij een ongeval of ziekte herstelt het 
lichaam niet zo snel. Het duurt allemaal 
langer. De wereld gaat ontzettend snel, 
het kost steeds meer moeite om mee te 
komen, zoals de automatisering bijvoor-
beeld. Dan zou ik wel willen dat mijn 
brein wat sneller zou gaan.”

Wat doe je wanneer je een dag vrij hebt? 
“Vroeger bleef ik maar steeds hard 
werken, maar dat doe ik niet meer. 
Wandelen met Sansa en gezellig met een 
vriendin afspreken. Op de bank liggen en 
een boek lezen of een film kijken. Ik kijk 
dan toch hoe iemand acteert en probeer 
hier wat van te leren. (Pia lacht) Dus 
onbewust ben ik toch nog aan het werk.”

Welk boek dat je onlangs hebt gelezen 
is een aanrader? 
“Ik hou van lezen, maar de tijd ontbreekt 
vaak. Ik ben nu lid van een boekenclub 
en daardoor word ik gedwongen tijd te 
nemen om te lezen. Van het boek De haas 
met ogen van barnsteen van Edmund de 
Waal ben ik erg enthousiast. Het gaat 
over een schatrijke handelaar en kunst-
liefhebber die tegen het einde van de 
negentiende eeuw een verzameling 
netsukes koopt. (Japanse figuren van ivoor 

of hout, red.) Deze komen in verschillende 
handen en daardoor ook in landen terecht 
tijdens een bewogen eeuw. Doordat ik uit 
een kunstfamilie kom, had het verhaal 
extra mijn interesse.”

Welke kunst vind je mooi? 
“De school van Barbizon, opgericht door 
een groep Franse landschapsschilders, de 
Russische impressionisten en bijvoorbeeld 
de schilderijen van Jozef en Isaac Israëls 
of Jan van Goyen.”

Je had een goede band met je ouders. 
Wat voor mensen waren ze? 
“Mijn vader maakte van elke dag een 
feestje. Stond klaar voor de ander, niets 
was hem te veel. Mijn moeder was zeer 
begaan met haar medemens en had een 
steevast vertrouwen. Volgens haar had 
elke dag een lichtpuntje, ze stimuleerde 
ons vroeger om daaraan te denken voor 
het slapen gaan. Ze leerde mij altijd op 
alles voorbereid te zijn, de inhoud van 
haar tas leek op die van Mary Poppins. Ze 
had altijd een zakdoekje of een elastiekje 
bij zich, voor het geval iemand dat nodig 
had. (Pia lacht) Ook ik heb deze spullen 
tegenwoordig bij mij in de handtas.”

Wil je de lezers van Vijftig+ Magazine 
iets meegeven? 
“Ik denk dat veel mensen zich eenzaam 
voelen. Wanneer je dat bij jezelf merkt, 

wacht niet af tot iemand naar je toekomt, 
maar neem zelf initiatief. Durf hulp te 
vragen, geef aan dat je behoefte hebt aan 
aandacht. Die ander weet het vaak niet dat 
je alleen bent. Durf te zeggen: Hallo, ik 
ben er ook en ik heb je hard nodig. Dan 
wordt het leven een stuk mooier.”

Wie is Pia?
Pia Douwes (Amsterdam, 5 augustus 1964) is een Nederlandse zangeres en actrice. Na haar middelbare school studeerde 
ze aan de Brooking School of Ballet in Londen en volgde ze musicalcursussen in Oostenrijk en Duitsland. Pia speelde in vele 
musicals, o.a. Cats, Les Misérables, Evita, Billy Elliot en Chicago. Haar vertolking van de titelrol in Elisabeth in Wenen werd 
haar internationaal doorbraak. En met Chicago stond ze zelfs op Broadway en in het Londense West End. Ook werkte 
ze zeer succesvol mee aan talrijke toneelstukken en televisieprogramma’s in binnen- en buitenland en zong zelf voor de 
Oostenrijkse televisie een duet met de Spaanse zanger José Carreras. Pia is ambassadrice van Make A Wish Nederland, 
van Music Care en van de Ingeborg Douwes Stichting, opgericht in naam van haar aan kanker overleden schoonzus.  
Deze stichting heeft tot doel fondsen te werven voor psychosociale hulp aan kankerpatiënten en hun naasten. Ze heeft 
verschillende onderscheidingen gekregen voor haar werk, o.a. de Johnny Kraaijkamp Oeuvre Award. Douwes woont met 
haar hond Sansa in ‘t Gooi, maar verblijft voor haar werk soms ook langere tijd in het buitenland.  Voor meer informatie: 
www.piadouwes.com
Musical The Prom toert nog tot 13 maart 2023 door Nederland. www.theprom.nl
Kijk voor meer informatie over de Musical Cruise 2023 op www.zeetours.nl/musical-cruise
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Een plasticvrij milieu 
Dat is de toekomstdroom van de vereniging Vrouwen van Nu en de stichting EndPlas-
ticSoup, een initiatief van de Rotary Clubs. De organisaties bundelen hun krachten in 
een gezamenlijk initiatief om plasticvervuiling tegen te gaan. Een unieke samenwer-
king tussen twee organisaties die 100 jaar geleden zijn ontstaan vanuit maatschappe-
lijke betrokkenheid van vrouwen en mannen. Vrouwen van Nu, is met is met 29.000 
leden het grootste vrouwennetwerk van Nederland. Met het project Plastic en ik? 
Creëren zij bewustwording van de aanwezigheid van microplastics in dagelijkse ge-
bruiksproducten. Rotary Nederland telt 16.000 leden. De gemeenschappelijke ambitie 
is ervoor te zorgen dat er in 2050 geen plastic soep meer in de oceanen en zeeën is en 
geen plastic afval meer in onze meren, rivieren, parken, bossen en straten ligt. 

Kasteel Rondleiding XL
Kasteel Ammersoyen opent een aantal zondagen in 2023 deuren die normaal gesloten 
blijven. Tijdens deze rondleiding is het kasteel hélemaal te bekijken. Op o.a. 12 
februari en 26 maart 2023 is kasteel Ammersoyen gedurende een twee uur durende 
tocht te ontdekken met een gids. Van de kelders via diverse torenkamers en ver-
diepingen gaat de Rondleiding XL naar de grote zolder van Ammersoyen met zijn 
indrukwekkende overkapping en hijswiel. Op de zolder krijg je ook een kijkje in een 
van de grootste archeologische collecties ooit bij een Nederlands kasteel gevonden. 
Daarnaast is de oostvleugel van het kasteel, die gesloten is voor publiek, tijdens de 
rondleiding te bezichtigen. Uiteraard komen ook de vertrekken aan bod die altijd te 
zien zijn. De Rondleiding XL is geschikt voor volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar. 
Het wordt aangeraden stevige schoenen aan te trekken en kleding die stoffig mag 
worden. De Rondleiding XL is doorgaans snel volgeboekt. Via de site zijn de andere 
data ook alvast te boeken. Info: glk.nl/ammersoyen

Volkoren: een smakelijk en gezond product
Ondanks dat de gezondheidsredenen voor zich spreken, heersen er nog steeds 
veel mythes over (volkoren)brood. In de Week van het Brood, dat gehouden 
werd van 16 t/m 22 januari, lag de focus van het Nederlands Bakkerij  
Centrum daarom ook op feiten en fabels. Zo is donker brood niet altijd  
gezonder. Ook denken veel consumenten dat brood een dikmaker is. Feit is 
dat brood, en vooral volkorenbrood, juist een goede koolhydraatbron is,  
omdat het tevens tal van voedingsstoffen levert. Ook zit brood bomvol  
eiwitten: twee sneetjes volkoren bevatten meer eiwitten dan één ei. 

Foto: Van links naar rechts: Albert Jan Visser, Jannie 
Meeuwisse,  Leny Moerbeek en Gert-Jan van Dommelen.

(foto: Lidian van Megen)
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De kinderen zijn het huis uit, het 
pensioen komt in zicht. Het huis wordt 
een slag te groot. Maar toch voelt het 
nog te vroeg om aan een levensloop-
bestendige woning te denken. Of toch 
niet? “Lariekoek” zegt Kitty Hesen, 
procesbegeleider bij Kilimanjaro 
Wonen. Huub van Berlo,  initiatiefnemer 
van Ózzen Hôf, knikt instemmend: 
“Begin op tijd met hierover nadenken. 
Stel je wilt zelf een woning gaan bouwen, 
heb je daar best wel wat tijd voor 
nodig.” Van Berlo en zijn vrouw wonen 
nu in Ózzen Hôf, een woonhofje met 
levensloopbestendige woningen in 
Horst dat ze zelf bedacht en gerealiseerd 
hebben. 

“Meer last dan lust”
Ózzen Hôf bestaat uit acht duurzame, 
levensloopbestendige woningen in een 
u-vorm, met een gemeenschappelijke 
ruimte in het midden. In totaal wonen 
er 14 mensen die allemaal hebben mee-
gedacht over het ontwerp en de uitvoering. 
De bewoners wonen er sinds oktober, 
maar het begon allemaal in 2016, zegt 
Huub van Berlo: “In 2016 kwam het einde 

van mijn loopbaan in zicht en waren de 
kinderen het huis uit. Mijn vrouw en ik 
gingen nadenken over hoe wij wilden 
wonen. Wij hadden het geluk dat we een 
hele grote tuin hadden, maar dat werd 
meer last dan lust. Onze buren zaten in 
dezelfde situatie.” Na verdere gesprekken 
met de buren werd het idee geboren om 
samen zelf een alternatieve woonvorm te 
realiseren, en zo begon het project ‘Ózzen 
Hôf’, ofwel ‘onze tuin’ in het Limburgs. 

Nadat ze samen met hun buren het idee 
uitgewerkt hadden, stapten ze naar de 
gemeente. “Eerst kon het allemaal niet, 
want je mag niet op eigen grond bouwen,” 
zegt Van Berlo. “Maar toen zijn we naar 
de wethouder gegaan die niet alleen over 
wonen ging, maar ook over de mensen. 
Hij was wél gelijk enthousiast. Samen 
keken we naar wat wel kon, en niet naar 
wat niet kon.”

Lees verder op pagina 8 

In eigen tuin levensloopbestendige 
woningen bouwen
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Vervolg van pagina 7

“Merkte al snel dat we het niet 
alleen konden”
Al snel werd het Van Berlo duidelijk dat 
er bij het realiseren van zo’n project veel 
komt kijken. “Toen we naar hulp zochten, 
zijn we bij Kilimanjaro Wonen terecht 
gekomen. Dit is een organisatie die 
helpt bij het realiseren van verschillende 
woonvormen. Zij hebben ons geholpen 
bij het hele proces. Van het contact met 
de gemeente, ontwerp van de woningen 
tot invulling geven aan de gemeenschap-
pelijke ruimte. We zijn heel blij dat we 
zo’n organisatie als Kilimanjaro Wonen 
in de arm hebben genomen.” 
Het project begon met slechts twee 
buren, maar het moest wel financieel 
haalbaar zijn. Uiteindelijk werden het 
acht woningen met 14 bewoners. “Het 
moest voor ieders portemonnee kunnen,” 
aldus Van Berlo. 

Behalve vrienden van vrienden en familie, 
werd de rest van de bewoners geloot uit 
een groep geïnteresseerden met dezelfde 
visie. Om het met 14 mensen altijd eens 
te worden is niet makkelijk. “Je krijgt 80 
procent je zin, maar geen honderd. Wij 
stellen de vraag: kun jij hiermee leven?” 
vertelt Kitty Hesen. “Elke plek heeft zijn 
eigen identiteit, maar er is een rode draad. 
Er moet een gedeelde woonvisie zijn 
en sprake zijn van gemeenschappelijke 
voorzieningen,” zegt Hesen. “Het mooie 
van dit soort projecten is dat je begint bij 

de bewoner, in plaats van een bewoner te 
zoeken die bij een bestaand huis past.” 

Steun van gemeenten
Gemeente Horst aan de Maas is een 
voorstander van dit soort projecten. “Over 
10 jaar is 30% van het zorgpersoneel met 
pensioen,” zegt Roy Bouten, wethouder 
met onder andere gezondheid en wonen 
in zijn portefeuille. “Ook is er veel krapte 
op de woningmarkt. De huidige gang 
van zaken is niet houdbaar.” Volgens de 
wethouder zijn initiatieven zoals Ózzen 
Hôf broodnodig om de toekomstige 
situatie aan te kunnen. Alle gemeentes 
zouden blij moeten zijn als hun inwoners 
met dit soort initiatieven aankomen. 
Bouten hoopt dan ook dat alle gemeenten 

vrije kavels, bestemd voor dit soort initia-
tieven, meenemen in hun woningplannen.

Subsidies
Kilimanjaro wonen hielp bij het haalbaar-
heidsonderzoek van de plannen voor 
Ózzen Hôf. Dat is stap nummer één om 
te kijken of deze uitvoerbaar zijn. Om 
dit te bekostigen kunnen initiatiefnemers 
gebruik maken van subsidie. Van Berlo 
verteld: “Ik was op zoek naar subsidie-
mogelijkheden. Uiteindelijk kwam ik bij 
RVO.nl uit. Bij de initiatiefase maakten 
we gebruik van de subsidie van de 
Stimuleringsregeling Wonen en Zorg 
(SWZ).” De SWZ is een subsidie voor 
particulieren of sociale ondernemers die 
initiatiefnemer zijn van een innovatieve en 
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kleinschalige geclusterde woonvorm voor 
overwegend 55-plussers. 

“Wij wilden meer dan alleen woningen 
bouwen, zoals oog voor elkaar hebben 
en dingen samen willen delen,” zegt Van 
Berlo. Zo ontstond ook het idee voor een 
gemeenschappelijke ruimte. Eenzaam-
heid onder ouderen is een toenemend 
probleem. “In een gemeenschappelijke 
ruimte kunnen we samen een kopje koffie 
drinken, eten, of voetbal kijken. Maar 
ook andere ouderen uit de buurt zijn hier 
welkom.” Ook voor deze ruimte is er een 
subsidie verkregen: de Stimulerings-
regeling Ontmoetingsruimten in Ouderen-
huisvesting (SOO). “Door deze regeling 
kregen wij een behoorlijke bijdrage, die 

ervoor zorgde dat we deze gemeenschap-
pelijke ruimte echt konden realiseren,” 
vertelt Van Berlo.  

Zelf een alternatieve woonvorm realiseren
Van Barlo raadt ook anderen aan om met 
de omgeving in gesprek te gaan over 
alternatieve woonvormen. Kijk of je 
samen met gelijkgestemden of vrienden 
innovatieve geclusterde woningen kunt 
realiseren. Net zoals in Ózzen Hôf staat 
naar elkaar omkijken vaak centraal. Zo 
kun je nog lang zelfstandig wonen in een 
bekende omgeving in een woonvorm die 
het beste bij jou past.  

Ten slotte geven Hesen, Bouten en Van 
Berlo een aantal waardevolle tips voor 

mensen die ook hun eigen levensloop-
bestendige woningen willen realiseren. 
“Ten eerste: begin op tijd, anders heb je 
niets te kiezen. Het hele proces van idee 
tot de verhuizing duurt toch al gauw 6 
jaar,” bijt Van Berlo de spits af. “En ga 
ook op bezoek bij anderen, zoals bij 
Ózzen Hôf,” vult Bouten aan. Zijn tweede 
tip: doe het niet alleen.

Daar sluit Van Berlo zich bij aan. 
De begeleiding van Kilimanjaro noemt 
hij onmisbaar. Zo’n bedrijf heeft veel 
expertise en kan dus helpen met het 
begeleiden van het groepsproces, maar 
heeft ook een architect en bouwkundige 
in huis. Zorg daarnaast ook voor goed 
contact en samenwerking met de 
gemeente, adviseren de drie. Als laatste 
is ook een flinke portie doorzettings-
vermogen nodig, zegt Van Berlo. 
“Je krijgt hoe dan ook te maken met 
tegenvallers. Zo kwam bij ons de 
pandemie voorbij, met als gevolg onder 
andere vertraagde leveringen. Blijf op die 
momenten die stip op de horizon zien, het 
eindresultaat is het waard.” 

Wil je meer weten over het 
realiseren van kleinschalige 
en innovatieve woonvormen 
door 55-plussers? Kijk dan op 
www.rvo.nl/55+bouwen
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Evelyn Grijze beschrijft haar belevenissen als nieuwe inwoonster van een grensdorp

De keukenmonteur
De Achterhoekers zijn een vrolijk 
volkje dat elke gelegenheid aangrijpt 
om een feestje te vieren, bovendien 
zijn het harde werkers en niet voor een 
kleintje vervaard, meer zo van: ‘niet 
lullen maar poetsen’. Het zijn dus 
doorpakkers waar je van op aan kunt. 
Voor de installatie van een nieuw 
apparaat in de keuken komt een 
aardige jongeman die al 24 jaar bij 
hetzelfde bedrijf werkt. Hij kruipt over 
de grond om de leidingen goed aan te 
leggen, boort hier en daar en vraagt om 
een stofzuiger op het moment dat hij 
een aantal spullen terugbrengt in zijn 
werkbus.

Ondertussen zuig ik even het zaagsel weg 
en als hij terugkomt zegt hij: “Dat had ik 
wel voor u willen doen hoor.”
“Nog even, dan kan ik wel bij jullie 
werken voor hand-en-spandiensten,” 
antwoord ik.
“Dat is prima, dan kom ik u morgenvroeg 
om halfacht halen, ook brood meenemen 
en wat te drinken, op de zaak krijg je wel 
koffie. Wel de wekker zetten, anders wordt 
het niks.” 
Ik vertel hem over onze lange school-
dagen en de avondvergaderingen en zeg: 
“We zijn blij dat we niet meer ’s ochtend 
om 6 uur bij nacht en ontij uit de veren 
moeten.”
We praten nog over de vervanging van de 
keukenkastjes en als het mag wil hij wel 
één deurtje mee naar huis nemen, omdat 
hij thuis exact dezelfde keuken heeft en er 
een deurtje kapot is.
Natuurlijk mag dat en ben ik blij dat het 
materiaal hergebruikt wordt.
“Maar ik kom zelf de kastjes niet plaatsen, 
daar komen mijn collega’s voor, ik ben 
voor de apparatuur.”
“Hoe weten we dan dat je het juiste 
deurtje krijgt?” is mijn vraag.
“Dat los ik op met een plakker aan de 
binnenkant van het deurtje,” en plakt er 
vervolgens een sticker op met de tekst: 

‘Bewaren voor Mikel a.u.b.’, probleem 
opgelost. 
Hij werkt gestaag door en als de klus 
geklaard is, kun je bijna niet meer zien dat 
hij geweest is. Na uitvoerige uitleg over 
het apparaat gaat hij en zegt: “Nou, tot 
morgen dan, half acht!” 
Ik was zijn grapje alweer vergeten, maar 
hij niet en even kijk ik verbouwereerd en 
zie een brede smile op zijn gezicht, hij had 
me dus te pakken.  Hij loopt met mijn man 
naar buiten, die nog een fraaie folder krijgt 
over een waterontharder die je apparaten 
kalkvrij houdt. Ik ga beginnen met het 

inpakken van de laatjes en de pannen. Nu 
is het wachten op het telefoontje wanneer 
zijn collega’s tijd hebben voor het plaatsen 
van de nieuwe frontjes. Ik zal me niet 
meer aanbieden als jongste bediende bij de 
volgende klus. Ik weet ook niet of ze een 
gepensioneerd grensgevalletje als ik nog 
aannemen, bovendien denk ik dat de lange 
werkdagen me vies zouden tegenvallen.
De volgende morgen kijk ik met slaperige 
ogen op mijn wekker, half acht is erop te 
lezen en draai me met een glimlach nog 
even om.

Grensgeval
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Senioren zijn niet uitgerangeerd en ingedut
Elske Doets is een rasechte ondernemer. 
Niet alleen op zakelijk vlak, ze staat 
aan het roer van familiebedrijf Doets 
Reizen, maar ook op ‘sociaal’ vlak. Zo 
richtte ze de Young Lady Business Aca-
demy op, voor jonge, ambitieuze vrou-
wen en Buddybold, waarin jongeren 
(als zinvolle bijbaan) ouderen bezoeken. 
Binnenkort komt haar derde boek uit: 
‘De leeftijdloze samenleving’.

Interview: Wilma Vervoort
Foto’s: Niké Dolman

Elske houdt daarin een pleidooi voor het 
‘radicaal’ integreren van jong en oud. 
Volgens haar maakt dat de samenleving 
taaier, wijzer en veerkrachtiger. ”Maar 
daarvoor is durf nodig: om afscheid te
nemen van het cliché dat senioren uitge-
rangeerd en ingedut zijn.”

Verplicht met pensioen??
Dat zal nog niet zo makkelijk zijn, want 
in de huidige samenleving horen senioren 
eigenlijk nog steeds achter de geraniums 
thuis. Niet alleen volgens de jongere 
generatie overigens, werkgevers kunnen 
er ook wat van. “Ik ken een vrouwelijke 
purser van 65 die dat werk al 45 jaar 
doet. Ze is topfit en wil dolgraag blijven 
werken. Maar helaas, in de CAO staat dat 

ze met pensioen moet over twee jaar. Want 
dan is ze 67 en dat is nu eenmaal de regel. 
Einde oefening dus. En denk niet dat ze 
daar iets tegen kan doen. De enige optie is 
activist worden en op die manier proberen 
een trendbreuk te veroorzaken.” 

Hier in Nederland word je op basis van 
je leeftijd gewoon afgeschreven; de 
opgestelde regeltjes worden gevolgd, 
zonder aanzien des persoons. “In Amerika 
is het heel anders” vertelt Elske. “Veel 
mensen lachen hier in hun vuistje om die 
ogenschijnlijk seniele oude president 
Biden. Maar daar is het heel normaal 
dat je, ook op hogere leeftijd, gewoon 
doorwerkt. En niet alleen maar omdat het 
nodig is. Het houd je vitaal en je blijft 
onderdeel uitmaken van de maatschappij. 
Dat betekent dus ook dat je in contact 
blijft met jongere generaties.”

In haar boek toont Elske aan dat meer in-
teractie tussen jong en oud voor iedereen 
waarde creëert. “Jongeren steken ouderen 
aan met hun levensenergie. Ouderen, die 
vanuit hun levenservaring weten waar 
Abraham de mosterd haalt, kunnen hen le-
ren omgaan met tegenvallers en wrijving. 
Daardoor worden jongeren weerbaar en 
minder gevoelig voor burn-outs; ze kun-
nen beter dealen met dingen die op hun 
pad komen. En de ouderen blijven vitaal, 
want ze blijven meedoen. Zo kunnen ze 
samen een betere bijdrage leveren aan de 
maatschappij.”

Obstakels
De vergrijzing slaat toe. Inmiddels is de 
helft van de bevolking al 50-plus en dat 
getal neemt de komende jaren alleen maar 
toe. Het moment waarop meer mensen 
met pensioen zijn dan aan het werk komt 
langzaam maar zeker dichterbij. Hoe 
eerder we met die integratie beginnen, 
hoe beter dus. Maar zijn er obstakels?

“Er is sprake van een soort ‘bozigheid’. 
De jongeren vinden dat de ouderen het 
allemaal maar goed hebben. Ze hebben 
genoeg geld, vaak zonder hypotheek 
toch een dak boven het hoofd en dat is 

tegenwoordig voor jongeren allemaal veel 
minder vanzelfsprekend. Maar er wordt 
ook nogal eens vergeten dat die ouderen 
daar keihard voor gewerkt hebben. 
Part time werken? Dat is voor die 
generatie nooit vanzelfsprekend geweest. 
Terwijl jongeren daar vaak al meteen mee 
beginnen. Dat betekent natuurlijk ook: 
minder inkomen en daardoor wordt het 
al lastiger om aan een huis te komen, om 
maar eens een voorbeeld te noemen. Een 
ander heikel punt: het klimaat. Ouderen 
hebben, vaker dan jongeren, het idee van 
‘het zal mijn tijd wel duren!” als het om 
een duurzamere levenswijze gaat. 
Jongeren kunnen daar met hun pet niet 
bij. Zij vinden zo’n ‘laat maar waaien’-
instelling onbegrijpelijk.”

Elkaar leren kennen bevordert begrip
Echt begrip hebben voor elkaars stand-
punten, dat is nog niet zo makkelijk. De 
kans daarop neemt sterk toe naarmate 
er meer diepgaand contact plaatsvindt, 
dus wanneer ‘partijen’ echt in de praktijk 
met elkaar te maken krijgen Dat opent de 
ogen. 

Met begrip en respect kom je een heel 
eind. Als we daarnaast ook nog de bezem 
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zouden halen door de regelgeving en we 
zouden ophouden met mensen in allerlei 
hokjes te plaatsen, kwamen we nòg veel 
verder. 

“Die hokjes zie je met name terug in het 
onderwijs: een kind wordt gezien als een 
mavoleerling, of een havoleerling, maar 
niet als een persoon of een individu die 
een passende aanpak verdient. Mensen 
worden te veel langs de standaard meetlat 
gelegd en er is niet zoveel begrip voor 
de uitzonderingen. Zeker, er vinden nu 
veel discussies plaats over inclusiviteit 
en diversiteit. Er wordt volop gesproken 
over gender en achtergrond, maar over 
leeftijd? Welnee. De ouderen worden in 
het debat niet meegenomen. Terwijl zij 
zo’n waardevolle bijdrage kunnen leveren, 
zelfs als ze niet full time zouden werken. 
Het zou de balans in organisaties ten 
goede komen. Gelouterde mensen kunnen 
de boel immers relativeren. Bij Doets 
Reizen nemen wij bewust senioren aan en 
dat werpt echt vruchten af.”

Ouderen zijn niet opgegroeid in het social 
media tijdperk en voelden en voelen 

daardoor ook minder druk van buitenaf. 
Ze zijn experimenteler, speelser en werden 
als kind veel minder ‘gepamperd’ dan de 
kinderen en jongeren van nu. Dat heeft 
hun zelfredzaamheid bevorderd. En het 
bijna krampachtige gedrag dat je regel-
matig ziet bij jongeren, omdat ze zo druk 
bezig zijn met hun imago, dat kennen 
ouderen eigenlijk niet. 

“Dat krampachtige, dat zie ik in mijn 
Young Lady Business Academy helaas te 
veel. En dat is zorgelijk. Die vrouwen zijn 
zo ambitieus en serieus en op jonge leef-
tijd al constant bezig met hun reputatie, 
hun imago. Maar je moet toch ook 
gewoon leven? Plezier maken? Ik daag ze 
uit om iets ‘stouts’ te doen, om compleet 
buiten hun comfortzone te stappen. Want 
dat hoort ook bij het leven. Alleen dan leer 
je om te gaan met tegenslagen, creatief 
te denken om aan oplossingen te komen. 
Dat houd ik ze dus voor. Er mag regel-
matig buiten de lijntjes gekleurd worden. 
Deelname aan de Academy is gratis, een 
geschenk. Maar daarvoor krijg ik ook wat 
terug: ze hebben mijn beeld op de wereld 
en het ondernemerschap flink veranderd.

Hoe wij zelf kunnen bijdragen aan de 
integratie van jong en oud? “Sta open voor 
intensief contact. Elkaar ontmoeten, elkaar 
begrijpen, dat is een enorme verrijking. 
Dan heb je echt de maximale winst te 
pakken.”

Voor haar boek interviewde Elske allerlei 
‘witte raven’. Een vrouw die op 93-jarige 
leeftijd nog steeds balletles geeft. Een 
super hippe opticien van 80 jaar oud. “Het 
zijn stuk voor stuk mensen die allemaal 
hun eigen pad hebben gekozen en daarom 
vitaal blijven. Daar hebben we er veel 
meer van nodig. In mijn boek krijgen ze 
een broodnodig, positief podium.”

Het boek verschijnt vanaf 10 februari.

Wilma Vervoort 
Schrijft o.a. voor Vijftig+ Magazine, is 
correspondent voor het Eindhovens 
Dagblad en De Wereld van BNNVARA
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Het Grote Race Circus 
Het stof is gedaald, de vlaggetjes liggen 
in de kast en de zondagen worden weer 
als vanouds. Maar Nederland heeft een 
prachtige titel op haar naam erbij. 

Namelijk voor de tweede keer op rij 
wereldkampioen formule 1 door Max 
Verstappen! Nu het erepodium van dit 
seizoen bekend is, staan de autosport-
liefhebbers met lege handen. Daarom 
komen Tom Coronel en Rob Kamphues 
na twee succesvolle theatertours door 
Nederland op veler verzoek opnieuw met 
Het Grote Race Circus (voorheen Het 
Grote Grand Prix Circus)! De mannen zijn 
gestart in Waalwijk en zijn tot 11 maart 
2023 in het hele land te zien. 
Anderhalf uur lang vermaken Rob en 

Tom de echte formule 1-liefhebber met 
verhalen en anekdotes tot de avond uit de 
bocht vliegt. In de show komen allerlei 
onderwerpen aan bod waar de autosport-
liefhebber niet over uitgepraat raakt. Zo 
is er een quiz met het publiek, wordt er 
gebeld met internationale topnamen uit 
de racewereld en is er een simulator waar 
iemand uit het publiek op kan racen. 
Natuurlijk gaat het ook weer over Max; 
waarom is Max zo goed, hoe is hij voor de 
tweede keer wereldkampioen geworden én 
is hij als coureur beter dan Kamphues en 
Coronel samen?

Rob Kamphues: ‘Ooit verkoos ik het 
theater boven de autosport en besloot 
ik cabaretier te worden in plaats van for-

mule-1-coureur. In Het Grote Race Circus 
komen die twee passies op een wonder-
lijke manier samen dankzij de successen 
van Max Verstappen en de populariteit 
van de formule 1 in Nederland. Wie had 
ooit kunnen denken dat ik nog eens een 
hele avond met mijn grote racevriend Tom 
Coronel het afgelopen f1-seizoen mag 
doornemen.

Het Grote Race Circus is tot en met 
11 maart door het gehele land te zien. 
Meer informatie en de speellijst op 
www.ntk.nl
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Heesterman (69) nog in goede conditie. 
En belangrijker, hij heeft dagelijks veel 
plezier in zijn werk. En dat al bijna 40 
jaar bij dezelfde werkgever, de Belas-
tingdienst. De laatste jaren als team-
leider van de afdeling Dienstverlening 
in de regio Utrecht. Op 4 maart wordt 
hij 70. “Nu mijn laatste klus erop zit, 
krijg ik meer rust. Om te tuinieren, 
op te passen op mijn kleindochter, te 
genieten van kunst en cultuur en tijd te 
maken voor twee vrijwilligersfuncties.”
 
Pieter Heesterman is klaar voor een nieuw 
hoofdstuk in zijn leven. Afgelopen jaar ging 
hij écht met pensioen. Hij was dit in het 
voorjaar van 2020 al van plan, op z’n 
67ste. De corona-uitbraak, begin 2020, 
had echter een grote impact op de fysieke 
dienstverlening van de Belastingdienst. 
“Doordat alle kantoren dichtgingen, 
moesten we snel de telefonische hulp 
bij belastingaangifte organiseren. Mijn 
directeur vroeg mij, met mijn kennis van 
HR en Excel, om hieraan mee te helpen. 
We hebben dit in 2020 in een mum van 
tijd voor burgers georganiseerd. Voor mij 
was het een mooie uitdaging om in crisis-
tijd maatschappelijk betrokken te blijven”, 
zo vertelt Heesterman.     
 
Werk als sociale functie
Dit grote aanpassingsvermogen heeft 
ook te maken met zijn pragmatisme. 
Een vakantie boekt Heesterman vaak een 
paar dagen van tevoren, een lekkende 
kraan probeert hij eerst zelf te repareren, 
en op het werk schrijft hij plannen die 
altijd het belang voor burgers voorop 
stellen. “Het werk als dienstverlener 
binnen de Belastingdienst heeft ook een 
sociale functie. Je staat klaar voor mensen 
die hun belastingzaken even niet kunnen 
doorgronden, bijvoorbeeld door een 
levensgebeurtenis. Daarnaast staan we 
op onze locaties klaar voor mensen met 
financiële problemen, of voor hen die 
hierin dreigen te komen. Onze balie-
medewerkers stimuleer ik dan altijd om 
in het persoonlijk contact met mensen 

maatwerk toe te passen. Daar krijgen 
ze van mij, binnen de wettelijke kaders, 
maximale ruimte voor.”
 
Complimenten voor medewerkers
Er schuilt een docent in Pieter Heesterman,
hoewel hij hiervoor nooit enige ambitie 
had. Dat zeggen ook collega’s die al jaren 
met hem samenwerken. “Je kunt altijd 
bij hem binnen lopen voor hulp of een 
advies”, stelt medewerker Dienstverlening 
Zakia Youssfi. “Hij drukte mij daarnaast 
jaren op het hart om een mbo-opleiding 
te volgen. Daardoor heb ik nu een 
nieuwe coördinerende functie binnen 
de Belastingdienst.” Ook medewerker 
Dienstverlening Ria Broekman prijst 
Heesterman’s coachende rol en prettige 
samenwerking. “Hij maakt complexe 
zaken simpel, waarbij hij ons zélf laat 
nadenken over een oplossing voor burgers. 
Voor dat bewustwordingsproces neemt 
Pieter alle tijd.” Heesterman lacht om 
de complimenten. “Ik vind het mooi 
om beleid vanuit de directie te vertalen 
naar de praktijk. Neem integrale klant-
behandeling, oftewel het even een stap 
verder kijken dan de vraag waarmee een 

inwoner onze balie bezoekt. Diverse 
medewerkers pasten dit al jaren toe. Dan 
wil ik hen laten inzien dat zij aan de wieg 
hebben gestaan. Zij verdienen hiervoor de 
complimenten.”
 
Oog hebben voor angst en verdriet
Hoewel hij hét voorbeeld is dat een 
pensioengerechtigde leeftijd geen rol 
speelt om te blijven werken, trok 
Heesterman eind december toch echt 
de deur achter zich dicht. Hij is dan bijna 
70 jaar en gaat genieten van andere zaken. 
“Zo wachten twee nieuwe vrijwilligers-
functies voor besturen. Beiden houden 
verband met mijn grote hobby kunst en 
cultuur.” Heesterman kijkt ernaar uit en 
laat zijn werk met een gerust hart achter. 
“Er staat een volwassen en klantgericht 
team voor onze digitale en fysieke 
dienstverlening. Dit levert ook weer 
nieuwe uitdagingen op. Toch geef ik mijn 
opvolger een écht belangrijk advies mee. 
Neem altijd de tijd voor mensen. En houd 
ook oog voor de angst en het verdriet die 
schuilgaan achter de getallen. Dan straal je 
uit mee te werken aan een Belastingdienst 
die klaar staat voor mensen.”

Dienstverlener Pieter (69):  
pensioengerechtigde leeftijd speelt geen rol in het aangrijpen van nieuwe kansen
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Het regent en het stormt

Effecten pensioenwijzigingen zijn groot
Na het ook dit jaar weer uit de hand 
gelopen kersteten en de oliebollen op 
oudjaar, zijn we inmiddels weer aan de 
slag. Binnen nu en exact vier jaar gaan 
alle pensioenregelingen in Nederland op 
de schop. De financiële effecten zijn groot, 
dus het vergt een gedegen voorbereiding 
en voorlichting aan werknemers en 

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.

Kerst en oudjaar zijn inmiddels achter 
de rug en we vorderen gestaag in 2023. 
Vanmorgen heb ik weer mijn dagelijkse 
vroege ochtendwandeling gemaakt, in 
korte broek en T-shirt door het bos bij 
het dorp waar ik woon. Best wel fris 
met die wind, maar je wordt er wel 
wakker van en ik ben het gewend. Als 
ik er zelf niet wakker van zou worden, 
dan worden mijn  dorpsgenoten die de 
hond aan het uitlaten zijn dat wel. Soms 
spreekt men mij aan om te zeggen dat 
ze het al koud krijgen als ze mij zo zien 
lopen. Mijn standaard antwoord is dan, 
dat ik het al warm krijg als ik hen zo 
zie lopen met dikke jassen en sjaals aan. 
Het is dan uiteindelijk de vraag wie van 
ons een probleem heeft. gepensioneerden. Over het waarom van 

het nieuwe stelsel is voldoende geschreven, 
dus dat ga ik niet herhalen. Voor en tegen-
standers zijn er jarenlang over met elkaar 
in debat geweest. Op het laatste moment 
zijn er toch nog wat wijzigingen doorge-
voerd, zo is onder andere uw recht om te 
ageren tegen de inbreng van uw vermogen 
in het nieuwe stelsel aanzienlijk beperkt. 
Maar het is, in ieder geval in de Tweede 
Kamer, afgerond en we zullen het ermee 
moeten doen.

Bakken werk
De pensioenadviespraktijk verwacht 
bakken werk te krijgen de komende 
jaren. Werkgevers ervaren de zoveelste 
wijziging in hun pensioenregeling als 
net zo vervelend als hun werknemers dat 
doen. Maar, zij zullen even moeten 
volhouden, het is niet anders.

Gepensioneerden moeten gewoon 
afwachten
Gepensioneerden zullen de komende tijd 
in spanning moeten afwachten. Ergens 
binnen nu en vier jaar krijgen zij te horen 
of hun pensioen er op voor- of achteruit 
gaat. Omdat in de Tweede Kamer ruim 
2/3 van de parlementariërs voor de nieuwe 
wet heeft gestemd, verwacht ik niet dat de 
Eerste Kamer er nog een stokje voor zal 
steken. Hoewel, je weet maar nooit, 
in maart zijn er weer verkiezingen voor 
de provinciale staten en worden de ver-
houdingen in de Eerste Kamer gewijzigd.  
De verwachting is dat de coalitie veel 
zetels zal verliezen en dat zou de verhou-
dingen wel eens danig door elkaar kunnen 
gooien. Eerlijk gezegd denk ik dat er alles 
aan gedaan zal worden om het voor die 
tijd al behandeld te krijgen. Maar, je weet 
maar nooit.
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ineens is de gang bekend terrein en loopt 
ze mee naar de lift als we weg gaan. De 
volgende dag wil ze mee naar buiten. 
Intussen zijn we bij de tandtechnicus 
geweest om het wassen model van haar 
nieuwe ondergebit te bekijken. Een hele 
toer voor een bezoekje wat niet nodig was 
geweest. Pas een week later is de prothese 
klaar en wordt bij de tandarts het restant 
van haar gebit getrokken. De afspraken 
waren niet duidelijk en klopten ook niet 
helemaal. Omdat hij ons verwachtte zijn 
we toch maar naar hun huis gereden om 
te lunchen. De emoties waar ik bang voor 
was bleven uit. Ze genoot maar ging 
makkelijk weer mee naar het huis. Ze 
vroeg wel of hij met haar wilde vluchten 
naar Hong Kong of Lapland. Hij had het 
er moeilijker mee dan zij denk ik. Hij 
raakt steeds meer vermoeid, wil de regie 
over zijn leven terug en voelt zich 
eenzaam. De luxe bezorg maaltijden van 
een top kok eet hij niet. Bij zijn dochter 
geeft hij aan zelf weer dingen te willen 
doen waaronder de boodschappen en 
koken. Het lijkt ons hoog gegrepen, maar 
we zeggen dat we het begrijpen. Dezelfde 

Column

dag vraagt hij of ik boodschappen wil 
doen. Ik zeg nee. Hij gaat zelf die avond 
zegt hij. Hij is niet in de winkel geweest. 
De zorg om hem groeit. We bespreken de 
frequentie van de bezoeken, twee keer per 
dag met anderhalf uur tussen de bezoek-
tijden waarin hij naar huis moet om te 
eten (dit kan niet in het huis) is niet vol 
te houden. Met tegenzin geeft hij toe. Hij 
blijft een middag thuis. Ik ga wel en neem 
haar mee naar de winkels, we racen door 
de jumbo, bekijken de andere winkels en 
wandelen terug naar het huis. Ze geniet 
zichtbaar en in het restaurant van het huis 
drinken we iets fris. Met schalkse blik 
vraagt ze of ze ook wijn hebben, dat is 
er. In goed overleg besluiten we de wijn 
te laten staan. We zijn net pubers op zoek 
naar de nieuwe grenzen. Kleinkinderen 
bezoeken haar met achterkleinkinderen. 
We maken foto’s van een stralende 

oma, de namen die er het laatst bij zijn 
gekomen zijn vaak weg. De laatste 
achterkleindochter blijft een lief ventje 
en een mooi mannetje, het maakt niet uit, 
we maken herinneringen. Schrijnend en 
toch mooi. Het woord dementie gebruik 
ik steeds vaker en dendert in mijn hoofd. 
Hij wil er niets van weten.
Weer volgt er een week waarin hun 
dochter bij hem is. Ik doe even een stapje 
terug. Geef mijn huis wat extra liefde, 
was een stapel wasgoed weg en voel 
me uitgeput. De onzekerheid over de 
toekomst, de hoop en verwachting die ze 
hebben en die voor ons er toch wel anders 
uit is gaan zien maken het zwaar. Er niet 
over kunnen praten met hen die het (be)
treft vind ik moeilijk. Ik moet oppassen 
niet voor mijn beurt te praten. De arts 
moet de diagnose vertellen.

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



18

Op zoek naar een verrassend winters uitje? 
Dan ben je bij ‘t Veluws Zandsculpturenfestijn in Garderen aan 
het juiste adres. Deze editie is het een fantastische reis door de 
tijd, want het thema staat in het teken van ‘Onze Vaderlandsche 
Geschiedenis’. Zie hoe de mensen van vroeger tijdens de 
Middeleeuwen leefden, hoe er handel werd gedreven in de 
Hanzesteden en verbaas je over de levensechte creaties vol 
details, gemaakt door de beste beeldhouwers ter wereld. 
Naast ruim honderd zandsculpturen, die zowel binnen als 
buiten staan opgesteld, maak je kennis met schitterende ijs-
sculpturen, een prachtig aangelegde tuin met een reusachtige wa-
terval, een heuse iglo en kom je oog in oog te staan met indruk-
wekkende ijsberen en pinguïns. Het winterdorp van ‘t Veluws 
Zandsculpturenfestijn is nog geopend t/m 4 maart. 
Info: zandsculpturen.nl

Het geluk van een lege agenda. Het verlangen om, desnoods 
ingevroren, eeuwig mee te gaan. Jezelf tot museum maken. De 
angst voor gemis. De herinnering die net niet klopt met wat er op 
de foto staat. Waren de dingen vroeger beter, of moet alles juist 
nog beginnen? Kan er niet even iemand anders dood zijn dan 
die ene? Stop de tijd is een voorstelling met zes musici en een 
dichter. De songs bewegen zich van klein en intiem naar groots, 
orkestraal en episch. Een combinatie van het alledaagse met het 
onwaarschijnlijke en absurde. Er zijn songs gezongen vanuit 
wanhoop, overgave of juist euforie. Met teksten van Vrouwkje 
Tuinman, Margriet Sjoerdsma: zang, composities; Martin Fond-
se: piano, vibrandoneon, fender rhodes, zang, met het Matangi 
Quartet. Info: viarudolphi.nl/productie/stop-de-tijd

Vakanties naar Caribisch gebied in opmars
Nederlanders hebben zich in 2022 vaker op vakanties 
georiënteerd dan in 2019. Vooral thema’s als kamperen, 
all-inclusive en roadtrip zijn populair. Ook is er een explosieve 
groei in online zoekopdrachten voor vakanties naar Curaçao. 
Zo blijkt uit onderzoek dat Vakantiebeurs heeft laten uitvoeren 
naar het online zoekgedrag van consumenten rondom vakanties. 
Marleen Rompen, beursmanager van de Vakantiebeurs, die plaats-
vond van 12 t/m 15 januari: “Dit onderzoek laat interessante 
resultaten zien van een reisbranche die volop in ontwikkeling 
is. Een interessante ontwikkeling is bijvoorbeeld dat het thema 
van een vakantie veel belangrijker is geworden dan de bestem-
ming. En qua bestemmingen zien we dat het Caribisch gebied in 
opmars is. 

Een week zonder vlees 
Van 6-12 maart vindt de zesde editie van de Nationale Week 
Zonder Vlees & Zuivel plaats in Nederland. Deze duurzaam-
heidscampagne is een jaarlijks terugkerend initiatief dat laat 
zien dat minder vlees en zuivel eten en drinken een positieve 
impact heeft op de klimaatcrisis. Naast vlees, focust de 
campagne zich sinds vorig jaar ook blijvend op zuivel vanwege 
het belastende effect van ook dit dierlijke product op het klimaat. 
Het doel van de campagne is om heel Nederland te inspireren 
een week zonder vlees en zuivel te eten en Nederland te laten 
zien hoe lekker, leuk en eenvoudig het is om plantaardig te eten. 
Info: weekzondervlees.nl
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In januari vond de eerste Landelijke 
DipDag plaats, een initiatief van 
marathonloper, ademhalingsexpert en 
koudwaterdipper Koen de Jong. “De 
gezondheidseffecten van kou zijn erg 
groot maar worden helaas nog onder-
belicht”, zegt hij. “Dippen in koud 
water verlaagt de ontstekingswaarden 
in je bloed, is een acute uitknop voor 
stress en het helpt met een snellere 
vetverbranding.” 
 
Plonskaart
De Jong lanceerde vlak voor de corona-
pandemie de ‘Plonskaart van Nederland’ 
waarmee hij dippers en dipgroepjes met 
elkaar in contact brengt en zoveel moge-
lijk mensen aanmoedigt om ook de kou te 
trotseren. Tijdens de eerste lockdown zag 
hij het aantal locaties van dipgroepjes 
op de plonskaart met 400% procent 
toenemen. Intussen staan er 600 locaties 
in Nederland op de kaart waar mensen het 
water in gaan. En de populariteit neemt 
alleen maar toe, zelfs tijdens de eerste 
week vorst in december. “Ik stond twee 
weken geleden in de rij voor mijn eigen 
wak”, aldus Koen.
 
Veiligheid
Huisarts Monique Tjon-A-Tsien is 
voorstander van koudwaterdippen maar 
waarschuwt wel dat veiligheid voorop 
moet staan.”Als beginner is 30 seconden 
tot 1 minuut in het koude water genoeg. 
Zorg ook voor een warming-up en ga 
samen met iemand die ervaring heeft. Je 
lichaam reageert heftig op koud water. 
Door de koudeshock gaan je hart, longen, 

hormonen, lymfevaten, immuunsyteem 
en het bruine vet heel hard werken om 
warmte te maken. Je kan gaan hyper-
ventileren en dan is het belangrijk om je te 
focussen op je ademhaling totdat deze 
rustig is. Daarna volgt de blije kick 
doordat er een enorme hoeveelheid 
gelukshormonen vrijkomen.”
 
IJskoude gracht
Janneke Poort uit Amsterdam ligt elke 
week even in een ijskoude gracht. “Mijn 
reuma is minder actief als ik dip”, vertelt 
ze. “Ik merk ook dat ik me mentaal beter 
voel. Ik heb minder last van angsten en 
ben gedurende de dag vrolijker, vrijer en 
actiever. Als ik na een dip uit het koude 
water komt krijg ik een enorme energie-
boost. Janneke begeleidt ook groepjes 
met beginners die willen dippen. “Ik kan 
het zeker aanbevelen aan mensen die zich 
gemakkelijk laten overmannen door 
stress, depressieve gevoelens en angstige 
gedachten. Wij dippen vanuit kalmte en 
rust en focussen op de ademhaling. 
Mijn leven is er echt door veranderd in 
positieve zin. De kou maakt me fitter, 
scherper en daadkrachtiger.”
 
Contra-indicaties
Een van de redenen waarom Koen de 
Jong de ‘Plonskaart van Nederland’ heeft 
gemaakt is om te voorkomen dat mensen, 
en dan met name beginners, in hun eentje 

gaan dippen in koud water. “Iedereen 
krijgt een klap op zijn ademhaling als je 
erin gaat”, aldus Koen. “Als je alleen 
bent, vergeet je door de schrik vaak op 
je ademhaling te letten. Dan neemt de 
intense kou het over en wordt het dippen 
een vervelende ervaring.” Er zijn ook 
contra-indicaties volgens huisarts 
Monique. “Ben je zwanger, heb je een 
zwak hart, epilepsie, koorts of de ziekte 
van Raynaud die zorgt voor bloedvat-
vernauwing, ga dan niet!” 
 
Mentale booster 
Koudwaterdippen is de meest ideale 
controle-alt-deleteknop tegen stress 
volgens De Jong. “Stress wordt bij 
negen op de tien mensen veroorzaakt 
door negatieve gedachten die over elkaar 
heen buitelen. Als je in koud water dipt 
krijg je geen enkele kans om ergens 
aan te denken. Je focust alleen op een 
rustige ademhaling. Dat is meteen het 
belangrijkste verschil tussen dippen en 
de traditionele nieuwjaarsduik, waar 
mensen hysterisch gillend het water in 
en uit rennen. Alleen als je compleet 
ontspannen in koud water zit ondervind je 
de mentale en lichamelijke voordelen.” 
 
Wil jij ook dippen? Meld je dan aan op 
de Plonskaart van Nederland via 
sportrusten.nl. Hier kan je zien waar en 
wanneer er gedipt wordt. 

Koudwaterdippen?
Janneke Poort uit Amsterdam ligt elke week even in een ijskoude gracht

Foto: Janneke Poort
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21Zeg: ‘Doesburg’ en je denkt aan 
mosterd en het Lalique museum. Maar 
het heeft veel meer te beiden en nodigt 
uit voor een bezoek. Doesburg was al 
ver voor de Hanzetijd een belangrijke 
stad, de prachtige historische gebouwen 
in het charmante kleine centrum zijn 
hiervan nog getuige. Het heeft een 
levendige sfeer, dankzij de gezellige 
zonovergoten terrasjes, rijke 
geschiedenis en het vele stadsgroen. 
Waar vroeger de handelaren huisden, 
vinden we nu leuke speciaalzaken en 
bijzondere boetieks. En natuurlijk zijn 
er de vriendelijke bewoners die de 
bezoekers niet alleen welkom heten, 
maar ze zelfs lijken te omarmen.

Tekst: Mirjam Preusterink
Fotografie: Ernst Preusterink, 
Roy Kappert en Linda Roelfszema

Een reis door het verleden
Omstreeks het jaar 1000 is Doesburg als 
nederzetting op een rivierduin van de 
Oude IJssel  ontstaan. De naam herinnert 
daar nog aan. ‘Does’ betekent plek met 
lichte turf en mossen, terwijl ‘burg’ 
zowel berg als burcht kan betekenen. 
Toen Amsterdam en Rotterdam tijdens de 
middeleeuwen nog kleine dorpjes waren, 
had Doesburg zich al ontwikkeld tot een 
machtige stad. De stad sloot zich in 1447 

aan bij het Hanze-verbond, de handel 
floreerde en de imposante koopmans-
huizen en handelskantoren verrezen en 
de rijkdom en allure spatte hiervan af. De 
erfenis is tegenwoordig nog altijd goed 
zichtbaar in Doesburg.

Struinen door het historisch centrum
Het gezellige centrum is klein en over-
zichtelijk. Hier vind je een wirwar van 
smalle sfeervolle straatjes en steegjes 
met talloze aantrekkelijke winkeltjes. 
Doesburg kent meer dan 150 monumenten 
en beeldbepalende panden. Vergeet niet 
naar de sierlijke gevels te kijken, met de 

vele details. Een Hanze stadswandeling 
is een leuke manier om de historische 
hoogtepunten te ontdekken. Voor meer 
details en achtergrond informatie regel 
één van de bevlogen en enthousiaste 
gidsen via de VVV. Wat opvalt is de street 
art op verschillende gebouwen en zelfs 
afvalbakken van onder andere de getalen-
teerde Doesburgse kunstenaar Rosalie de 
Graaf. Deze schilderingen zorgen voor 
vrolijkheid. De blikvanger van de 
Hanzestad is de Grote of Martinikerk. 
De kerk dateert uit de 15e eeuw en is 
gebouwd in laatgotische stijl. Op 15 april 
1945 bliezen de terugtrekkende Duitsers 
de toren op. Gelukkig is die weer volledig 
hersteld. Met een hoogte van 94 meter 
is het de hoogste kerk van Gelderland. 
Beklim de 220 traptreden van de toren 
en je wordt beloond met een fantastisch 
uitzicht over Doesburg en de wijde 
omgeving. Vooral bij helder weer zorgt 
dit voor prachtige foto’s.  In de kerk 
bevindt zich ook het Zilvermuseum met 
o.a. een internationale collectie zilveren 
mosterdpotjes. Het is duidelijk, Doesburg 
is verbonden met mosterd. Loop even 
binnen bij Alberdeco chocolaterie voor 
een smakelijk souvenir, namelijk de 
Doesburgse mosterd bonbons. Succes 
verzekerd!

Lees verder op pagina 22

De Hanzestad die groot werd door handel, maar bescheiden bleef door klein te blijven! 

Ontdek de diversiteit van Doesburg
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Vervolg van pagina 21

Oudste horecagelegenheid 
van Nederland
Niet te missen in de stad is het Oude 
Stadhuis, het oorspronkelijke schepenhuis, 
dat waarschijnlijk uit de 15e eeuw stamt. 
Twee eeuwen later werd het aangrenzende 
stadswijnhuis bij het schepenhuis aange-
trokken. Hier onthaalde het stadsbestuur 
de gasten op kannen wijn. Tegenover het 
Stadhuis ligt het pareltje van de stad: De 
Waag, het oudste horecagelegenheid van 
Nederland. Lang geleden een brouwerij 
voor het Doesburgse stadsbier en herberg 
waarin de arbeiders van de stad een deel 
van hun loon in bier kregen uitbetaald. 
Momenteel een gezellig etablissement 
waar je o.a. het Hanzemenu kunt nuttigen 
met een Hanze Oerblond biertje. Het 
gebouw heeft een prachtige trapgevel, 
luiken en bijzondere korfboognissen. 
Ook het interieur van De Waag is 
geweldig mooi en authentiek met kamers 
versierd met vele ornamenten en toren-
hoge plafonds.

Bloeiende cultuurstad
Het Lalique museum heeft juwelen en 
glaskunst van René Lalique (1860-1945) 
en is gehuisvest in prachtige Rijksmonu-
menten. De kunstwerken van Lalique, de 
Da Vinci uit de art deco en art nouveau 
periode zijn verfijnd en vervuld van 
symboliek. Tot 28 mei is een tentoonstel-
ling over exclusieve juwelen en zilver 

te zien in samenwerking met Martijn 
Akkerman, bekend van het programma 
‘Tussen Kunst en kitsch’. Een halsketting 
ontworpen door Lalique werd onlangs aan 
het museum geschonken door een klein-
dochter van hem. De nieuwe locatie van 
het museum wordt momenteel gerestau-
reerd. Daarom is het museum in de maand 
juni gesloten. Voor meer informatie kijk 
op www.laliquemuseum.nl

Waar haalt Abraham de mosterd 
vandaan?
Al vanaf de 15e eeuw was Doesburg 
beroemd om zijn mosterd. De mosterd-
makerij is tegenwoordig ook een museum, 
hier is te zien hoe de mosterd op 
ambachtelijke manier wordt bereid. 
Bij het museum is een winkeltje waar 
diverse mosterdpotten en verschillende 
soorten azijn te koop zijn. De Doesburgse 
mosterdsoep is een heerlijke delicatesse. 
Bij ieder restaurant in de stad staat dit dan 
ook op de menukaart.

IJsselkade
Tot 2005 was de IJsselkade in Doesburg 
een industrieel gebied met op- en over-
slag. Er stonden loodsen, er was een 
havencafé en er lagen boten. De IJssel-
kade was toen niet bepaald het visite-
kaartje van de Hanzestad Doesburg. Nu 
ligt aan de IJsselkade een fraaie woonwijk 
ontworpen door de Italiaanse architect 
Adolfo Natalini. Moderne grachten-
panden en een grote woontoren maken de 

aanblik vanaf het water nu prachtig. Op 
de zonnige lentedag zitten veel mensen 
op de bankjes aan de kade. Hier is ook het 
Stadshotel gevestigd waar je prima kunt 
overnachten in de sfeervolle en comfor-
tabele kamers op loop afstand van het 
centrum. De volgende dag wordt er een 
smaakvol ontbijt geserveerd. 

Pure verwennerij
Het bezoek aan deze stad kan perfect 
afgesloten worden door een bezoek aan 
Het Arsenaal 1309. Dit restaurant is 
gesetteld in een gigantisch middeleeuws 
gebouw met een behaaglijke stadstuin. 
Ooit een nonnenklooster en wapenopslag, 
nu een culinaire aanrader. Sinds kort is de 
26e-jarige bevlogen en gastvrije Björn de 
Waal de eigenaar. Hij gebruikt producten 
uit de regio en is lid van de Dutch Cuisine, 
een stroming die de Nederlandse keuken 
promoot. Alle gerechten zijn gemaakt met 
passie en dat proef je. 

Genietend van een gerecht bereid met 
Doesburgs mosterd, met daarbij een glas 
biologische wijn van een wijnboer uit de 
omgeving wordt mijn verblijf passend 
afgesloten. Deze Hanzestad heeft genoeg 
ingrediënten voor een boeiende trip. We 
hoeven niet altijd ver weg. Dichtbij ligt 
de schoonheid voor het oprapen. Ik heb 
genoten. Proost!

Tot slot nog een tip
Iedere eerste zondag van de maand 
organiseert Doesburg een culturele 
zondag. Je kunt dan op bezoek bij 
kunstenaars die hun atelier, galerie of 
podium die dag gastvrij openstellen. 
Parkeren & toegang zijn gratis.

Kijk voor meer informatie op 
www.visithanzesteden.nl
Advies: regel een gids via VVV Doesburg 
en ontdek zo de vele pareltjes van 
Doesburg
In 2023 is het Hanzejaar. Dit wordt groots 
gevierd met een omvangrijk programma 
van evenementen en activiteiten, van 
kleine lokale initiatieven tot grote 
éénmalige events die plaatsvinden in 
het historische decor van de negen 
Hanzesteden. 
www.hanzejaar2023.nl
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Controleer de voorlopige aanslag en 
houd zo grip op uw financiën  
In december en januari ontvingen ruim 4 
miljoen particulieren en ondernemers van 
de Belastingdienst een voorlopige aanslag 
inkomstenbelasting over 2023. Met een 
voorlopige aanslag kunt u belasting in 
termijnen betalen. Ook als u met pensioen 
bent, kunt u van de Belastingdienst een 
voorlopige aanslag ontvangen. Heeft u 
naast uw AOW meerdere pensioenen 
of uitkeringen? Dan wordt er soms te 
weinig belasting ingehouden en kan een 
voorlopige aanslag handig zijn om te 
voorkomen dat u achteraf moet bijbetalen. 
 
Hoe komt het dat er soms te weinig 
wordt ingehouden? 
Als u naast uw AOW meerdere pensioenen 
of uitkeringen heeft, bestaat de kans dat 
u meer belasting moet betalen dan er 
ingehouden wordt bij de verschillende 
uitkeringsinstanties. Dat komt door de 
optelsom van de verschillende uitkeringen 
(zoals pensioenen) waardoor uw totaal-
inkomen misschien in een hogere 
belastingschijf terechtkomt. Het kan ook 
voorkomen dat de loonheffingskorting 
door meerdere uitkeringsinstanties wordt 
toegepast. Bij de aangifte inkomstenbelas-
ting moet u dan bijbetalen. 

Het is niet zo dat u als gepensioneerde 
meer belasting moet betalen. In algemene 
zin betalen gepensioneerden een lager 
belastingtarief dan werkenden. Daarom 
hebt u vanaf uw pensioenleeftijd ook een 
lager belastingvoordeel, bijvoorbeeld voor 
de hypotheekrenteaftrek van uw eigen 
woning.
 
Hoe voorkom ik dat ik achteraf 
een groot bedrag aan belasting moet 
bijbetalen? 
Om te voorkomen dat u achteraf een 
groot bedrag moet betalen, kunt u zelf een 
voorlopige aanslag aanvragen. Met een 
voorlopige aanslag betaalt u maandelijks 
een deel van de belasting die u anders in 
één keer achteraf moet betalen. Ontvangt 
u een voorlopige aanslag? Dan krijgt u 
die voortaan ieder jaar automatisch. Ook 

zijn er twee andere manieren om grip te 
houden op uw financiën.
1. Bij het aanvragen van uw AOW- 

uitkering en werkgeverspensioenen 
wordt u gevraagd een loonheffings- 
verklaring in te vullen. Op deze 
verklaring geeft u aan of er rekening 
gehouden moet worden met de loon-
heffingskorting. Doorgaans wordt de 
heffingskorting alleen toegepast op de 
hoogste uitkering.

2. Om uw belasting straks te kunnen  
betalen, kunt u nu alvast geld opzij-
zetten.

Bent u met pensioen gegaan? En hebt u 
sindsdien aangifte inkomstenbelasting 
gedaan? Dan kan het zijn dat u in januari 
2023 voor het eerst een voorlopige aanslag 
van de Belastingdienst ontvangt.
 
Controleer altijd de gegevens op 
uw voorlopige aanslag
De voorlopige aanslag is een schatting 
op basis van de gegevens die bij de 
Belastingdienst bekend zijn. Daardoor 
kan het zijn dat er in de voorlopige 
aanslag nog geen rekening is gehouden 
met een grote stijging van de AOW of 
het pensioen. Het is daarom verstandig 
de gegevens op de aanslag bij ontvangst 
goed te controleren om te zien of alles 
klopt. Ook als u ieder jaar een voorlopige 
aanslag ontvangt. Kloppen alle gegevens? 
Dan hoeft u niets te doen.

 
Wijzigen kan op ieder moment
Is er iets gewijzigd? Bijvoorbeeld doordat 
u te maken kreeg met een verandering in 
uw persoonlijke of financiële situatie? 
Dan is het belangrijk te weten dat u de 
voorlopige aanslag op ieder moment 
gedurende het jaar kunt aanpassen via 
Mijn Belastingdienst op belastingdienst.nl. 
U ontvangt dan een nieuwe voorlopige 
aanslag van de Belastingdienst. Zo weet u 
waar u fiscaal aan toe bent en houdt u grip 
op uw financiën. Dat kan zeker met de 
hoge energieprijzen, dure boodschappen 
en onzekere economische vooruitzichten 
handig zijn. 
 
Hulp bij de voorlopige aanslag
De Belastingdienst begrijpt dat het 
controleren van alle gegevens en 
bedragen op de voorlopige aanslag 
soms ingewikkeld kan zijn. Of dat het 
lastig is de aanslag te wijzigen omdat er 
iets niet klopt. Op de speciale webpagina 
belastingdienst.nl/voorlopigeaanslag 
beantwoordt de Belastingdienst veel-
gestelde vragen. En via Twitter, Facebook 
en Instagram kunt u zelf algemene vragen 
stellen. Wilt u liever iemand spreken over 
de voorlopige aanslag? Maak dan online 
een afspraak om langs te komen bij de 
Belastingdienst of bel met de Belasting-
Telefoon op 0800 - 0543. Door de drukte 
kan het zijn dat u langer moet wachten 
voordat u een medewerker aan de telefoon 
krijgt. 

Met pensioen? 
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Stanley Burleson is tot eind februari nog 
te zien als de Geest in Disney’s Aladdin, 
een rol waarvoor hij zijn zesde Musical 
Award ontving. Drie dagen later gaat hij 
vervolgens op tournee met de familie-
voorstelling De Wolf en de 7 Geiten 
Wollen Sokjes, een voorstelling die hij 
samen met Joris van Veldhoven heeft 

Familievoorstelling De Wolf en de 7 Geitenwollen Sokjes
bedacht, geschreven en in gaat spelen. 
het verhaal van een gelukkig, typisch 
Jordanees geitengezin, bestaande uit 
Vader, Moeder en zeven kinderen: de 
geitenwollen sokjes. Vader is opgegroeid 
in een weeshuis en leidt aan lykantropie, 
de weerwolfziekte die door een vader 
wordt doorgegeven aan het zevende kind, 

als dat kind van het mannelijk geslacht 
is. Hij heeft dit geheim nooit met iemand 
gedeeld, zelfs niet met zijn vrouw. Als 
het volle maan is verandert Vader in een 
weerwolf! Van 1 maart t/m 9 juni 2023 
door heel Nederland te zien. 

Info: www.tec-entertainment.com

Binnenkort starten de opnames van het  
derde seizoen van Klassiekers met 
Kleinsma. Het concept is onveranderd; 
Simone Kleinsma nodigt collega’s uit in 
haar sfeervolle studio en duikt met hen 
in de grote liedjesschatkist die Nederland 
rijk is. Dit seizoen schuiven Loes Luca, 
Tineke Schouten, Veldhuis & Kemper, 
Gordon, Ruth Jacott en Jon van Eerd bij 
Simone aan. Op 15, 16, 18 en 19 februari 
worden de afleveringen opgenomen en 
daar kan publiek bij aanwezig zijn. 
Aanmelden kan via: www.maxvandaag.nl/ 
sessies/paginas/oproep/gezocht-publiek-
voor-klassiekers-met-kleinsma

De uitzenddata worden later bekend- 
gemaakt. 

Opnames bijwonen van Klassiekers met Kleinsma?

Foto: Simone Kleinsma | © Sander Mulkens/MAX
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Het Spoorwegmuseum beheert een 
collectie objecten uit de periode rond 
de Tweede Wereldoorlog. Dankzij een 
bijdrage van het Mondriaan Fonds in 
het kader van ‘75 jaar Vrijheid’ kon het 
museum deze collectie registreren, 
digitaliseren en nu ook online op de 
website spoorwegmuseum.nl/ontdek/
tweede-wereldoorlog publiceren. Het 
betreft circa 10.000 foto’s en objecten 
uit de periode Mobilisatie, Tweede 
Wereldoorlog, Bevrijding en Weder-
opbouw (1939-1960). Daarmee is deze 
collectie nu zichtbaar en doorzoekbaar 
geworden voor alle belangstellenden.

Blogs
Tegelijkertijd publiceert conservator 
Evelien Pieterse op de website een aantal 
blogs over de spoorwegen in oorlogstijd. 
“Deze blogs vormen een aanvulling op 
de permanente presentaties en digitale 
dossiers die het Spoorwegmuseum al over 
de Tweede Wereldoorlog heeft gemaakt,” 
aldus Evelien Pieterse. “Ze gaan bijvoor-
beeld over hoe de NS tijdens de oorlog 
functioneerde, over vrouwen in het verzet, 
over de bevrijdingsoptochten en de ra-
zendsnelle elektrificatie na de oorlog.”

Online doorzoekbaar
Directeur Nicole Kuppens is verheugd 
met het ontsluiten van de collectie Tweede 
Wereldoorlog: “Het Spoorwegmuseum 
heeft een collectie waarvan we maar een 
bescheiden deel kunnen tonen in de vaste 
museumopstelling. De deelcollectie 
Tweede Wereldoorlog maken wij nu 
online doorzoekbaar voor iedereen. Het 
is mooi dat we dit nu met steun van het 
Mondriaan Fonds voor elkaar hebben 
gekregen en dat iedereen nu kennis kan 
nemen van de Tweede Wereldoorlog 
collectie van het museum.”

Vaste presentaties
Het Spoorwegmuseum vertelt het verhaal 
van de spoorwegen in de Tweede Wereld-

oorlog in de permanente exposities 
‘Beladen Treinen’ en ‘Kinderen van 
Versteeg’. Gaat ‘Beladen Treinen’ 
specifiek over de rol van de spoorwegen 
bij de deportaties van Joden, Roma en 
Sinti, het in 2019 geopende ‘Kinderen 
van Versteeg’ vertelt het verhaal van NS 
in de Tweede Wereldoorlog met speciale 
aandacht voor de spoorwegstaking. Hier-
voor werd een deel van de WOII-collectie 
onderzocht, beschreven en reeds online 
gepubliceerd in een gelijknamig digitaal 
dossier. Met behulp van een financiële 
bijdrage van het Mondriaan Fonds kon het 
Spoorwegmuseum de afgelopen twee jaar 
deze collectie registreren, digitaliseren en 
nu ook online op de website publiceren. 
De collectie is tevens te vinden op www.
oorlogsbronnen.nl. Ook wordt het - 
slechts gedeeltelijk bewaard gebleven - 
NS-archief uit de oorlogsperiode 
gedigitaliseerd en online ontsloten door 
Het Utrechts Archief.

Collectie
De deelcollectie van het Spoorweg-
museum die nu online staat, geeft inzicht 
in de wijze waarop NS tijdens de oorlog 
functioneerde. De vele foto’s van de 
bevrijding en wederopbouw geven 
bovendien een goed beeld van de rol van 
NS bij het herstel van het goederen- en 
reizigersvervoer na de oorlog. De collectie 
bevat slechts enkele objecten die expliciet 
verwijzen naar de deportaties van Joden, 
Roma, Sinti, tewerkgestelden, politieke 
tegenstanders en krijgsgevangenen die 
NS voor de Duitsers uitvoerde. Dat heeft 
onder meer te maken met het feit dat het 
voor NS-personeel streng verboden was 
om tijdens de bezetting foto’s te maken 
van militair gevoelige zaken. In de deel-
collectie zijn dan ook helemaal geen 
foto’s met betrekking tot de omstreden 
transporten gevonden.
www.spoorwegmuseum.nl/ontdek/
tweede-wereldoorlog

Spoorwegmuseum ontsluit collectie 
Tweede Wereldoorlog

Foto: Aankomst eerste trein na de bevrijding in 1945 te Dieren-Doesburg
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Documentaire

The Proof of the Pudding 
De 90-jarige architect Herman Hertzberger 
verwierf al op jonge leeftijd internationale 
bekendheid als belangrijk vertegen-
woordiger van de architectuurstroming 
structuralisme. Zijn gebouwen en ideeën 
zijn wereldberoemd en worden nog altijd 
bewonderd. In de documentaire The Proof 
of the Pudding van Herman Hertzberger 
leren we hem kennen als een gedreven, 
humoristisch en bescheiden mens. Nog 
altijd ontwerpt hij mee aan de projecten 
van zijn bureau AHH. Het meest iconische 
gebouw van Herman Hertzbergers sociale 
visie, het voormalige Centraal Beheer-
kantoor in Apeldoorn uit 1972, staat al 
jaren leeg en verloedert langzaam maar 
zeker. De documentaire volgt Herman en 
zijn opvolger bij AHH, Laurens Jan ten 
Kate, in hun strijd om van het kantoor 
woningen te maken. Een transformatie 
die Herman altijd voor ogen heeft gehad 
en die hij in de film ‘the proof of the 
pudding’ noemt. De werkelijkheid blijkt 
echter weerbarstiger. Hermans idealisme 
botst met het hedendaagse rendement 
denken dat ruimte vooral als winstgevende 
vierkante meters ziet en niet zozeer als een 
ontmoetingsplek voor mensen.
Vanaf 9 februari 2023 in de bioscopen. 

Documentaire

Dicht bij Vermeer
Het melkmeisje en Meisje met de parel 
zijn wereldberoemd, maar wat weten we 
van de man die ze maakte? Geen zelf-
portretten, geen brieven, geen aante-
keningen; een klein oeuvre is alles wat 
Johannes Vermeer naliet. Er worden ruim 
dertig schilderijen aan hem toegeschreven, 
waarvan de meeste zich buiten Nederland 
bevinden. In februari 2023 komt een 
groot aantal Vermeers ‘thuis’ voor wat 
de grootste Vermeertentoonstelling ooit 
moet worden. In Dicht bij Vermeer volgt 
filmmaker Suzanne Raes de betrokken 
conservatoren in hun missie dit voor 
elkaar te krijgen: ze willen het verhaal 
van Vermeer op een nieuwe, completere 
manier vertellen. Maar musea die een 
Vermeer bezitten laten hun kwetsbare 
publiekslievelingen niet graag gaan. Het 
vereist stille diplomatie en innovatief 
transport om ze over te halen. 
Voor Gregor Weber, wereldwijd vermaard 
Vermeerkenner is deze tentoonstelling het 
sluitstuk van zijn carrière. De tentoonstel-
ling over zijn lievelingsschilder is zijn 
grote droom: “Zoiets kan je blik op de 
werkelijkheid voorgoed veranderen.”
Vanaf 9 maart 2023 in de bioscopen. 

Speelfilm

Godland
Aan het einde van de negentiende eeuw 
reist een jonge Deense priester naar een 
afgelegen deel van IJsland om een kerk te 
bouwen en de bewoners te fotograferen. 
Maar hoe verder hij doordringt in het 
woeste landschap, hoe meer hij afdwaalt 
van zijn doel, zijn missie en zijn geloof. 
Godland, een spannend noordelijk drama 
van Hlynur Pálmason in de traditie van 
Bergman en Dreyer, ging in première bij 
Un Certain Regard in Cannes en kreeg er 
lovende kritieken. Elliott Crosset Hove en 
Ingvar Sigurðsson spelen de hoofdrollen 
in deze speelfilm. 
Vanaf 16 februari 2023 in de bioscopen.

Binnenkort in de Bioscoop
26



27Als 50-plusser geniet je meer van het 
leven als je regelmatig in beweging 
komt. Ga daarom aan de slag met 
VitaalPlus dat helemaal is afgestemd op 
de seniore levensgenieter. Driemaal per 
week volg je een bewegingsprogramma 
van 30 minuten en je voelt je gezonder, 
meer ontspannen en gelukkiger. 

Wil je als actieve senior wat meer bewegen 
of samen met anderen gaan wandelen of 
fietsen: VitaalPlus maakt het mogelijk. 
Het kan allemaal gewoon vanuit je 
eigen vertrouwde huis, tuin of buurt. 
Want zit je goed in je vel, dan geniet je 
meer van het leven. Je bekijkt de 
bewegingsprogramma’s op je smartphone, 
tablet, TV of laptop. Zo voldoe je ook 
eenvoudig aan de beweegnorm van de 
Gezondheidsraad. 

Lekker bewegen in je eigen tempo
Naarmate we ouder worden, lopen we 
tegen de nodige beperkingen aan. Dus 
moeten goed voor onszelf zorgen. 
Bewegen hoort daar onlosmakelijk bij. 
Liefst op een leuke manier die past bij je 
leeftijd. Uit onderzoek blijkt dat een grote 

groep 50-plussers best meer wil bewegen, 
maar liever niet in een sportschool. Joggen 
op een loopband of trainen met gewichten 
zijn minder favoriet. Driemaal per week 
lekker bewegen op je eigen tempo, niet te 
moeilijk of te zwaar, dat is wat ze willen.

VitaalPlus.nl
Doe je mee dan staan er iedere week 
drie nieuwe video’s voor je klaar op 
www.vitaalplus.nl. Per video ga je 30 
minuten aan de slag waarbij je iedere 
spiergroep gebruikt. Je start met een 
warming up, daarna volgen drie rondes 
met gerichte oefeningen en je sluit af 
met een cooling down. Alle oefeningen 
worden duidelijk in beeld gebracht, zodat 
je ze eenvoudig kunt nadoen. Zo werk je 
aan je gezondheid op je eigen tempo, met 
ervaren en deskundige beweegexperts.

Het huidige aanbod thuisfitness is vooral 
gericht op jonge mensen, voor senioren 
zijn er amper gerichte programma’s. 
VitaalPlus is daarom een welkome 
aanvulling. Veel senioren vinden het fijn 
om een zeker ritme te hebben, een routine 
die goed past bij hun leven. En een stok 

achter de deur om het makkelijk vol te 
houden. Driemaal per week VitaalPlus 
ondersteunt deze behoefte. Je leven wordt 
leuker en je krijgt er positieve energie 
van. Zo blijf je nog lang genieten van je 
camper, fietsen door de natuur, stoeien met 
de kleinkinderen of wandelen langs het 
strand. Met af en toe een lekker hapje 
eten en een mooi glas wijn. VitaalPlus is 
uiteindelijk puur genieten.

Informatie
Start vandaag met www.vitaalplus.nl en 
je krijgt toegang tot een uitgebreid 
beweegprogramma. Je vindt er ook 
yoga-programma’s voor ieder niveau 
met veel afwisseling. Klik hier voor de 
introductievideo van VitaalPlus. Bij een 
jaarabonnement betaal je € 14,95 per 
maand. Je kunt het nu 7 dagen gratis 
proberen. Meer info op VitaalPlus.nl 

Doe mee met de Vijftig+ Prijspuzzel op 
pagina 46 en maak kans op een gratis
 jaarabonnement op VitaalPlus ter 
waarde van 180,= euro.

Lekker bewegen voor levensgenieters
VitaalPlus, het online vitaliteitsplatform speciaal voor 50-plussers
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Accu-heggenschaar

Strakke tuin richting het voorjaar
Dankzij deze elektrische heggenschaar is geen enkele heg een te zware op-
gave. Uitgerust met een lang zwaard van maar liefst 58 centimeter, dubbel-
zijdige messen en een 180° draaibare handgreep zorgt hij ervoor dat iedere 
heg er strak bij staat deze winter en weer mooi kan uitlopen in het voorjaar! 
Prijs: €139,-  Info: stiga.com/nl

SLIDE

Slimme gordijnen
Houd winterkou buiten: sluit de gordijnen!
Meer dan de helft van de Nederlanders met 
gordijnen sluit deze eerder en vaker om 
energie te besparen. Maar wat als je niet 
thuis bent? De Nederlandse scale-up Slide 
heeft een systeem ontwikkeld waarmee  
je van je bestaande gordijnen ‘slimme  
gordijnen’ kunt maken. Je hoeft Slide  
alleen op je bestaande rails te monte-
ren, zonder boren. Wil jij je gordijnen van  
afstand openen en sluiten met een app? 
Prijs: € 349,- Info: nl.slide.store

Bruisend water in een handomdraai

De HEMA ♥ SodaStream 
Met dit toestel zet je in een handomdraai 
kraanwater om in bruisend water. Water 
dat je daarna gemakkelijk kunt bewaren 
in de herbruikbare HEMA ♥ SodaStream-
fles. “We zijn trots op deze unieke samen-
werking van HEMA met SodaStream!” 
Aldus Susan Houben van SodaStream. 
“Samen met HEMA kunnen we nog meer 
consumenten bereiken en de mogelijkheid bieden om thuis eenvoudig van kraan-
water een eindeloze variatie aan bruisende, smaakvolle drankjes te maken. 
En, op deze manier het eenmalig gebruik van plastic flessen tegen te gaan.” 
De SodaStream wordt geleverd met een herbruikbare fles met een unieke HEMA-
print die je overal mee naartoe neemt. De fles is verkrijgbaar in verschillende 
maten - 1 liter en 0.5 liter, HEMA-kleuren en prints. De flessen zijn geschikt voor 
de vaatwasser. Info: Hema.nl 

28
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Vallen is een groot probleem onder 
ouderen. In Nederland belandt elke 5 
minuten een 65-plusser op de spoed-
eisende hulp na een valongeval. In de 
data van 2021 ziet VeiligheidNL dat 
10 procent van de ouderen die in huis 
zijn gevallen langere tijd op de grond 
hebben gelegen. In 2010 was dit 3 
procent. In 10 jaar tijd is dit aantal dus 
verdrievoudigd.
 
We zien dat dit voornamelijk voorkomt 
bij oudere ouderen. De gemiddelde 
leeftijd van deze groep is 83 jaar. De 
gevolgen van een val kunnen enorm zijn. 
Een valongeval heeft veel impact op de 
zelfredzaamheid van ouderen, het langer 
thuis kunnen wonen en de kwaliteit van 
leven. Daarom is het belangrijk om op tijd 
te starten met valpreventie.
 

Ouderen kunnen zelf veel doen om het 
risico op een val te verlagen. Maar zij 
doen dit vaak niet omdat zij zich niet 
bewust zijn van hun valrisico of er niet 
over willen nadenken. Ze starten dus vaak 
niet uit zichzelf met valpreventie.
 
Een eerste stap om te voorkomen dat een 
oudere ten val komt is het op tijd opsporen 
van ouderen met een verhoogd valrisico. 
Hierin ligt een belangrijke taak van de 
mantelzorger of de zorgprofessional die 
de oudere vaak ziet, zoals een POH of 
een wijkverpleegkundige. Deze kunnen 
gemakkelijk een verhoogd valrisico 
vaststellen door het beantwoorden van een 
aantal vragen over valgeschiedenis en de 
mate van mobiliteit.
Dit vormt aanleiding om de oudere door 
te verwijzen om verder aan de slag te 

gaan met valpreventie. Zo kan het tijdig 
opsporen van een verhoogd valrisico 
voorkomen dat een oudere (weer) ten val 
komt en draagt het bij aan het langer zelf-
standig thuis kunnen blijven wonen.
 
Elvera Overdevest, adviseur valpreventie 
bij ouderen, VeiligheidNL.

‘Tijdig signaleren van risico’s nodig om toename valongevallen onder ouderen af te remmen’

Valpreventie

Gerrit 
van der Veen

Het verhaal van 
De Tweede Wereldoorlog

in 100 verhalen

BELEEF HET IN HET GEHEEL VERNIEUWDE VERZETSMUSEUM AMSTERDAM. BESTEL TICKETS ONLINE: WWW.VERZETSMUSEUM.ORG

Dicht op je huid

Verzets
resistance
museum

Dicht op je huid

WEER OPEN!
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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!
Altijd een smoes om brood & zoet te bakken - Jayne Jubb

Elke dag Bakdag
Noem een willekeurige dag en Jayne Jubb weet de perfecte smoes om iets lekkers uit de oven te toveren. 
Van luxe broden tot zoete lekkernijen; vanuit haar geliefde Buiksloter-Bakery laat Jayne je genieten 
van baksels voor álle gelegenheden. Van Sakura kersenpistachenotentaart om de lente in te luiden tot 
sinaasappel-speltcake om de verjaardag van onze koning te vieren. Bij het NK tegen-de-wind-in-fietsen 
hoort een stevig uitwaaiuienbrood, Le Quatorze Juillet is hét excuus voor een brioche-kaneelvlecht en 
Wimbledon volg je met een bord versgebakken scones op schoot. In elk hoofdstuk staan ook anytimers, 
die altijd kunnen, maar eigenlijk geldt dat voor alle baksmoesjes in dit boek.
  
ISBN 9789023017066   |   Prijs: € 26,99

Interviews met bekende mavoklanten over een onderschatte school

Mavoklanten 
Ze zijn minister, actrice, cabaretier, chef-kok of topsporter geworden en hebben een ding gemeen: 
ze gingen naar de mavo en behoren nu tot de allerbesten van hun vak. Youp van ’t Hek, Bettine 
Vriesekoop, Jochem van Gelder, Francis van Broekhuizen, Dieuwertje Blok, Willy Wartaal, Mounir 
Toub, Joy Delima en vele anderen kijken terug en delen wat ze hebben geleerd van deze meest 
vormende periode uit hun leven. Daarbij duiden topwetenschappers als Eveline Crone, Daphne van de 
Bongardt en Sjoerd Karsten begrippen als doorzettingsvermogen en identiteit, en vertellen ze ons over 
het puberbrein.

Auteurs: Jim Jansen & Peter de Brock | Mavoklanten | Bob Bronshoff (fotograaf) |
ISBN 9789021035277   |   Prijs: € 20,99   |   Prijs e-book: € 12,99

Caroline Cauchi’s 

Mevrouw Van Gogh  
1888. Om de aandacht af te leiden van een schandaal verhuist de Nederlandse Johanna Bonger naar 
haar broer in Parijs. Ze probeert zichzelf op te werken in de kunstwereld en trouwt met kunsthandelaar 
Theo van Gogh. Samen met hem ontfermt ze zich over Theo’s broer Vincent, die tevergeefs een carrière 
als kunstschilder najaagt. Vincent van Gogh sterft uiteindelijk berooid en anoniem. Decennialang kent 
niemand zijn werk, totdat zijn schoonzus na de dood van haar man de regie in handen krijgt. Johanna 
keert terug naar Nederland, met in haar koffers een groot aantal als waardeloos beschouwde schilderijen. 
Maar Johanna ziet wél iets in de kunstwerken. Vastberaden zet ze alles op alles om ervoor te zorgen dat 
Vincents werk alsnog tentoongesteld wordt...

Caroline Cauchi werkte als docent voordat ze begon te schrijven. Onder het pseudoniem Caroline 
Smailes schreef ze onder andere de roman The Drowning of Arthur Braxton, die ook verfilmd werd. 
Naast romans schrijft ze korte verhalen en musical- en filmscripts. Ze woont met haar man en kinderen in Liverpool.

ISBN 978 94 027 1195 0   |   Prijs: € 23,99
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Voor een winterwalhalla hoef je niet 
direct de bergen in te duiken. Zeker 
voor een weekend kun je het gerust één 
deurtje verderop zoeken. Want vlak 
over de grens wacht een winters decor: 
Nationaal Park Hoge Kempen bij de 
Belgische buren. En dat allemaal onder 
de rook van de stad Hasselt, Genk en 
Maastricht. In de zomer trekken park, 
en provincie een miljoenenpubliek. 
Maar ook in de wintermaanden is 
Vlaams Limburg een magische plek. 
Samen met Robbert, dochters Pip en 
Juup, Buffel de beagle maken wij er een 
heerlijk familieweekend van…

‘Ha, mam, gaan we vlaai eten in Limburg?’ 
vraagt onze oudste dochter bij vertrek. 
‘Lekker Pip, maar er is ook een tweede 
Limburg: in België. Wie weet bestaat 
er zoiets als Vlaamse vlaai maar dat en 
heel veel meer gaan we vast ontdekken’ 
antwoord ik. De provincie beslaat vier 
verschillende streken met ieder een totaal 
ander karakter en landschappen. Van 
de Voerstreek, via fruitig Haspelgouw, 
tot heuvelachtig Kempen, en waterrijk 
Maasland. Onze focus ligt vooral bij de 
Kempen, en in het bijzonder het Nationale 
Park de Hoge Kempen. Dit mag dan wel 
het enige Nationale Park van België zijn, 

maar met meer dan 12000 hectare natuur, 
400 km fiets- en wandelpaden is het er 
wel eentje van wereldformaat. Heuvels, 
dennenbossen, heide, terrils en vennen 
kenmerken de het park. En met een laagje 
sneeuw ben je hier helemaal Koning 
Winter te rijk. Wat te zien en te doen? Wat 
dacht je hiervan…

De wereld van de dondergod
De omgeving van Genk staat bekend om 
zijn sterke mijnverleden. Sommige mijnen 
zijn nog steeds toegankelijk voor het 
publiek en zeer de moeite van een 
bezoekje waard. Zoals de voormalige 
steenkoolmijn van Waterschei in Genk. 
Ook dit sterke staaltje industriële 
architectuur maakt deel uit van het 
Nationaal Park. Mijn en bijbehorend 
terrein zijn omgetoverd tot culturele hub 
Thor Park. Het reusachtige schachtbok is 
al van ‘mijnenver’ zichtbaar. Ook het 
imposante hoofdgebouw van de mijn 
springt direct in het oog. Achter het 
mijnencomplex ligt een uitgestrekt park 
met terrils (bergen van steen ontstaan door 
mijnafgraving). Deze grote grijze heuvels 
met flarden groen gras rijzen op uit het 
landschap. Klaar om te worden bedwongen. 
Het Steenmannetjespad is de kortste weg 
naar de top van de terrils. Doorgaans 
wordt deze eenvoudige klim met een 
weids uitzicht beloond. Echter tijdens ons 
bezoek zien we door wind, regen en mist 
geen hand voor ogen. Maar zelfs bij slecht 
weer is dit een unieke beleving. Alsof je 
wandelt door de wereld van Thor. 

Lees verder op pagina 32

Een winterwalhalla binnen handbereik
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Vervolg an pagina 31

Wandelen over water
Toen onze kinderen klein waren kwamen 
deze regelmatig met de meest onmogelijke 
vragen en ideeën. ‘Kunnen we eens 
wandelen over water?’ was er zo eentje. 
Eenmaal aangekomen in Domein Bokrijk 
bij Genk blijkt dit -jaren later- plots een 
haalbaar plan. Want hier is een fietspad 
dwars door een vijver, onder het water-
niveau aangelegd. Omdat het water op 
ooghoogte staat voelt het alsof je hier 
kunt waden door water: al is het maar 
200 meter. Een magische gimmick en een 
mooi tafereel. Want van een afstandje 
bezien steken alleen de hoofden van 
mensen boven de vijver uit. Deze gratis 
experience genaamd Fietsen door water, 
is in de zomer zeer populair en wordt 
daardoor in de volksmond ‘Fietsen in de 
file’ genoemd. Wil je het rijk praktisch 
alleen hebben? Grijp je kans in het laag-
seizoen. Tip: vanaf het Infocenter is een 
(rolstoelvriendelijke) wandelroute van 
ongeveer 4,1 km uitgezet. Volg de 
bewegwijzering ‘Fietsen door het Water’. 

Struinen door kruinen
Van de ene schijnbaar onmogelijke 
uitdaging, fietsen wij door naar de 
volgende. Want als je kunt wandelen 
over water, waarom dan niet struinen 
door de kruinen? Een tien meter hoge 

cirkelvormige fietsbrug in Bosland 
(Hechtel-Ecksel) maakt het mogelijk. 
Deze rondweg genaamd Fietsen door 
de Bomen van 700 meter werpt in alle 
opzichten een andere kijk op het bos. 
Oog in oog met de bladeren voelt het 
bijna alsof je door de lucht kunt zweven. 
Ook het construct van staal heeft iets 
betoverends.  In de ochtend, of aan het 
einde van de dag is deze attractie op z’n 
allermooist. Het zonlicht lijkt dan door 
de palen van staal te dansen. Tip: vanaf 
parkeerplaats de Schans zijn verschillende 
fiets- en wandelroutes uitgezet die naar het 

pad ‘Fietsen door de bomen’ leiden. Van 
hieruit vervolgen de routes hun weg 
door Bosland.

Tussen kunst en kerk
Vlaams Limburg blijft verbazen. Maar 
als je kunt fietsen door bomen en water, 
waar moeten bezoekers zich dan nog 
over verwonderen?... moeten de makers 
van de kunstroute in Haspelgouw hebben 
gedacht. Met wat kunst en vliegwerk is 
het hen gelukt om een vleugje magie in 
Haspelgouw: de Belgische Betuwe te 
creëren. Op het hoogste punt van de fruit-
streek prijkt een kleine zwevende kapel. 
Dit uitkijkpunt is het werk van kunstenaar 
Frits Jeuris. ‘Twijfelgrens Helsh(ea)ven’ 
is gemaakt van gekapte, of beter gezegd 
gerecyclede fruitbomen uit de omgeving. 
What’s in a name? Op de plek van het 
kunstwerk stond ooit een galg, daarbij 
‘zweeft de kapel tussen hemel en de hel’ 
aldus de kunstenaar. Hoe dan ook: het 
kunstige kerkje is een geliefd uitkijkpunt 
annex fotostop tussen de fruitbomen.

Een ander bijzondere kunstkerk is 
Reading between the lines van het 
Belgische architectenduo Van Vaeren-
bergh. Deze transparante kerk is gemaakt 
van stalen platen. Ondanks zijn gewicht 
van 20 ton oogt het kerkje licht en speels. 
Het stalen lijnenspel creëert een optische 
illusie: ieder perspectief werpt een andere 
blik op de omgeving. Door de lijnen 
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heen gezien lijkt de Loonse kerk op de 
achtergrond een ingelijst schilderij. Zeker 
bij zonsondergang is dit kunstwerk een 
plaatje. Maar als je het onze hond vraagt 
is de doorkijkkerk bovenal het perfecte 
speelobject. Als een malle rent Buffel in, 
rond en door de kerk. Maar na tien rondjes 
om de kerk moeten we toch ergens een 
lijn trekken. Even verderop wacht nog een 
ander optisch kunstwerk genaamd 
‘Twijfelgrens’ van Fred Eerdekens. 
Uiteraard zijn er nog meer verrassende 
werken op de route te bewonderen. 

Schuifdeur scheiding tussen binnen 
en bos
Waar overnachten? Wij kiezen voor een 
verblijf in Holiday Suites Limburg in 
Houthalen-Helchteren. Zeker voor 
families met opa’s, oma’s of vrienden is 
dit de ideale uitvalsbasis. Bovendien zijn 
ook huisdieren hier welkom. Grootste 
troef? De locatie! Zodra je de schuifdeur 
van het appartement opendoet sta je zo 
met -viervoeter en al- midden in het bos. 
Dit vakantiepark ligt dan ook aan de 
voeten van Nationaal Park de Hoge 
Kempen. Overdag vermaken wij ons 
dan ook prima buiten, maar ook het 
appartement voelt echt als Holiday. 
Terwijl de regen tegen de ruiten tikt, is 
het binnen lekker knus. De avond vliegt 
voorbij met kokkerellen, spelletjes spelen, 
of relaxen in de sauna: precies wat je in 

een winterweekend nodig hebt. Onze 
Buffel installeert zich met haar eigen 
kleedje op de bank. Toch fijn dat iedereen 
zich hier thuis voelt. Deze accommodatie 
zonder poespas is comfortabel en 
functioneel. Want inchecken kan digitaal, 
waardoor je niet bij een receptie in de rij 
hoeft te staan. Bovendien ligt Holiday 
Suites Limburg dichtbij snelwegen, waar-
door je snel uit en thuis bent. Kortom: alle 
ingrediënten voor een korte vakantie zijn 

aanwezig. Alleen met Pip’s Vlaamse vlaai 
wilde het maar niet lukken. Gelukkig is er 
in Hasselt een alternatieve specialiteit te 
vinden: Hasseltse speculaas. Deze dikke 
kruidkoek past precies in het plaatje van 
een winters weekend.     
  
Meer weekendjes weg, korte vakanties 
dichtbij of iets verder weg? 
Reisachtig.com
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Wij zijn op zoek naar 
enthousiaste vrijwilligers! 

Bezorg jij onze reizigers een

onvergetelijke
vakantie?

Voor meer informatie:
www.buitenhof.nl/vrijwilligers
0182 - 587 055
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Wij zijn op zoek naar 
enthousiaste vrijwilligers! 

Bezorg jij onze reizigers een

onvergetelijke
vakantie?

Voor meer informatie:
www.buitenhof.nl/vrijwilligers
0182 - 587 055

Lente Kriebels? 
Het is misschien iets te vroeg voor lente kriebels maar februari is bij uitstek het 
moment om alvast weg te dromen over komende vakanties en een begin te maken 
met het lente klaar maken van de tuin. Ook bij de tv zender ONS heeft men deze 
maand de lente in het hoofd met programma’s als ‘Ons tuintje’ en ‘Heavenly 
Gardens’. Ook ‘Love for the campsite’ en ‘So schön ist….’ komen terug op de 
zender. Daarnaast zijn er enkele nieuwe series om voor op de bank te kruipen zoals 
‘The Hornblower’. Ook heeft men enkele verassende nieuwe films uitgezocht voor 
deze maand met o.a. Neil Diamond, Cliff Richard, Romy Schneider & Robert Duvall. 
Hierna sluiten ze februari af met de start van de 5-delige filmreeks Angelique. 
Info: kijkbijons.nl

Bij Van Duin op de Achterbank
Na decennia zelf als komiek in de theaters te hebben gestaan, 
gaat André van Duin in een nieuw tv-programma in gesprek met 
zijn collega’s; komieken en cabaretiers die hij bewondert. André 
ontvangt zijn gasten op de achterbank van een prachtige oldtimer. 
Terwijl zij door André naar het theater worden gebracht vinden op 
de achterbank gesprekken plaats over alles wat met humor en 
komedie te maken heeft. Te gast zijn: Youp van ‘t Hek, Herman 
Finkers, Brigitte Kaandorp, Peter Pannekoek, Jochem Myjer 
en Tineke Schouten. André van Duin: “Wat is er leuker dan 
gezellig babbelen over humor?! Jarenlang heb ik zelf op het toneel 
gestaan en nu mag ik mijn collega’s onderweg naar hún werk vergezellen. Het worden vrolijke gesprekken.” Bij Van Duin op de 
Achterbank is vanaf vrijdag 10 februari 21.20 uur te zien bij MAX op NPO 1.  

The Francis & Dominic Show
De populaire en hilarische sopraan Francis van Broekhuizen en de charmante 
en grappige Britse contrabassist Dominic Seldis gaan dit voorjaar samen de 
Nederlandse theaters in met hun eerste voorstelling The Francis & Dominic 
Show. Van 15 maart t/m 30 juni 2023 brengt het duo een vermakelijke 
muzikale show vol glitter en glamour, waarin het publiek een kijkje krijgt 
in het backstage leven van klassieke supersterren en kan genieten van een 
verbluffend concert. The Francis & Dominic Show gaat op 19 maart in 
première in Amare in Den Haag.
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Veiligheid, milieu en behoud
Bij de Vrijwillige Klassieker Inspectie 
kijkt een inspecteur naar veiligheid en 
milieu, maar ook naar aandachtspunten 
die van belang zijn voor het behoud van 

de klassieker. Na afloop van een inspectie 
ontvangt de eigenaar een inspectierapport 
over de status van de klassieker. Als de 
auto voldoet aan alle veiligheids- en mili-
eueisen krijgt de auto een keuringssticker 

met de klassieke krul. Het inspectierap-
port kan als startpunt dienen voor een 
onderhouds- of restauratieplan. Ook kan 
de klassiekerinspectie ingezet worden als 
extra check bij aankoop. 

De Vrijwillige Klassieker Inspectie is 
een initiatief van de Stichting Vrijwillige 
Klassieker Inspectie waar BOVAG Dutch 
Car Restorers, FEHAC en KNAC zitting 
in hebben. 
Meer informatie op: 
vrijwilligeklassiekerinspectie.nl 

Vrijwillige Klassieker Inspectie (VKI) voor auto’s 
van 50 jaar en ouder
Begin 2021 zijn auto’s van 50 jaar en ouder vrijgesteld van de apk omdat deze 
auto’s vaak weinig rijden en hun eigenaren volgens toenmalig minister Van 
Nieuwenhuizen ‘veel aandacht besteden aan het onderhoud van hun voertuig’. En 
dat klopt, echter: in de herfst en winter staan deze auto’s vooral stil. En juist deze 
stilstand kan tot problemen leiden. Om veilig en niet onnodig milieubelastend op 
pad te gaan, en om deze auto’s in tip-top conditie te houden, kunnen deze auto’s nu 
de Vrijwillige Klassieker Inspectie ondergaan, bij gecertifieerde bedrijven.
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Opel Rekord
Soms zijn hele gewone auto’s toch 
bijzonder. Althans voor mij is dat de Opel 
Rekord uit 1960. Hij staat duidelijk in 
mijn geheugen gegrift. Ik was een jaar of 
11 en woonde op de Carel Reinierszkade 
in Den Haag. Deze kade grensde en nog 
steeds aan Huis ten Bosch en in het eerste 
gedeelte woonde Herman Krebbers 
de violist en Coen Flink de acteur. In het 
derde gedeelte bij de molen bleek ook 
Bridget Maasland te wonen. Wij woonden 
in het middengedeelte tussen het 
Eerensplein en de Sillestraat. En waarom 
vertel ik dit? Omdat er in dat gedeelte 
drie Opels Rekord [model 1960] voor 
de deur stonden. Wat kan ik mij daar 
allemaal van herinneren? Een model 
dat geïnspireerd was door de mode van 
Amerikaanse auto’s, maar minder dan het 
vorige Rekord model, waarbij de voorruit 
doorliep naar de zijkant en daar in een 
punt eindigde. Veel eigenaren zullen daar 
vaak hun knie tegen gestoten hebben. De 
voor- en achterruit bij  dit model hadden 
nog wel een lichte kromming richting de 
zijkant. Aan chroom ook geen gebrek bij 
dit model. Fraaie smalle en vooral brede 
grille, uiteraard van glanzend chroom met 
in het midden het forse Opel-logo. Fraaie 

AutoNostalgia
Door John Vroom (Autojournalist)

chroomstrip over de zijkant die eindigde 
in de letters Rekord. Een familiegezicht 
dat ook de Opel Kapitän had in die jaren. 
Maar het interieur zat vol met opvallende 
bijzonderheden. Allereerst de tocht-
raampjes die bediend werden door een 
ronddraaiende platte knop in de deur, in 
plaats van de toen veelal toegepaste, maar 
ook zo inbraak gevoelige hendeltjes op het 
raampje zelf. Het stuur was fraai gevormd 
in de kleur wit, met een mooie aparte 
chromen claxonring. Het versnellings-
hendel rechts onder het stuur, ook in het 
wit, was elegant gevormd. Naar je toe 
halen en omhoog was de achteruit. 
Omlaag was 1 en dan bleven in de H-vorm 
de 2e en 3e over. Niet te vergelijken met 
de 6-bak van tegenwoordig, maar ja, je 
wist niet beter. De snelheidsmeter was ook 
een bijzonder verhaal, want het was geen 
klok, maar een langwerpig horizontaal 
lint, dat net als een thermometer opliep 
tot 50 kilometer in het groen. Daarboven 
tot 100 kilometer werd de kleur oranje 

en daarboven werd het lint rood. Té leuk 
toch? En dan de universele sleutel die 
vanaf de fabriek in een crèmekleurig 
kunststof hoesje zat. De bovenkant van 
de sleutel was puntig afgewerkt, zodat je 
hem makkelijk uit het hoesje kon draaien. 
Ja, daar was over nagedacht. Iets anders 
wat mij altijd is bijgebleven is het feit dat 
Opel af fabriek een sticker op de achter-
ruit plakte met daarop het bouwjaar van de 
betreffende Rekord. Wat daar de lol van 
was is mij altijd ontgaan, maar wel apart. 
Tja Opel had in die tijd niet het imago 
van een sportief rijdende auto. “Hij rijdt 
als een natte dweil” , was een veelge-
hoorde opmerking. Het was toen een echte 
gezins- en zakenauto. Duitse degelijk-
heid die de no-nonsense Nederlander erg 
aansprak. Hij was ook leverbaar in een 
4-deurs, Car-A-Van en Coupé uitvoering. 
Eigenlijk een Buma-auto met voor mij 
toch wat bijzondere bijzonderheden.

johnvroom@planet.nl
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Ingrediënten voor pizza 
american style:

n  1 rol Tante Fanny Vers pizzadeeg  

extra dik 550 gr

n  150 ml blik tomatenblokjes in tomatensaus

n  8 plakjes spek

n  1/2 gele paprika in reepjes gesneden

n  1 ui in ringen gesneden

n  80 gr geraspte cheddar

Op zoek naar Pizza American Style? Een extra dikke pizzabodem, belegd met 
paprika, ui, spek en kaas - dat is  wat onze rustieke bacon pizza is. 
Geniet van de volgende tv-avond  voor twee!

Bereidingswijze
Stap 1 Verwarm de oven voor op 210° C hete lucht.
Stap 2 Verwerk het deeg direct uit de koelkast en rol het met het opgerolde  

bakpapier direct uit op de bakplaat.
Stap 3 Bestrijk het deeg met tomatensaus, beleg met spek, paprika en ui.  

WBestrooi met cheddar.
Stap 4 In het midden van de oven in 15-20 min. goudbruin bakken.

TIP: Voor een pittig accent kun je ook chilivlokken aan de pizza toevoegen.

Eet smakelijk

Pizza Bacon & Paprika
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De belangrijkste tuintrend voor 2023 
is: Ode to Nature. Het betekent dat 
strakke vormen verdwijnen en dat 
de natuur centraal staat. Er is altijd 
en overal wel plek om te genieten van 
levend groen. Of het nu in eigen tuin is 
of op balkon of terras. Duurzaamheid 
en klimaatbestendigheid vormen steeds 
meer de basis voor de tuin. Vijftig+ 

Magazine gaat in gesprek met Brenda 
Horstra van Tuinbranche Nederland.

Meer groen
Horstra: “Het is de trend om natuur vrij 
spel te geven zodat de tuin een verwilderd 
karakter krijgt met organische en grillige 
vormen. Bijvoorbeeld met kronkelige 
paadjes en wilde borders. In plaats van 
eentonig plantgebruik, zie je juist veel 
verschillende planten terug in de tuin. 
Sierplanten worden afgewisseld met 
groenten en kruiden. Zo wordt de tuin 
ook een walhalla voor onder meer bijen, 
vlinders en vogels.” In deze tuintrend zie 
je overwegend groen- en bruintinten waar-
bij bloemen zorgen voor kleuraccenten. 
Welke kleur dat is, is van ondergeschikt 
belang. De gebruikte accessoires zijn van 
natuurlijke of gerecyclede materialen. 

Minder tegels
Bestrating wordt vervangen door planten 
of maakt plaats voor halfverharding zoals 
houtsnippers of waterdoorlatende tegels. 

Horstra: “Dat draagt bij aan de natuur-
lijke uitstraling en zorgt er voor dat bij 
een flinke plensbui plasvorming wordt 
voorkomen. Het regenwater kan namelijk 
eenvoudig de bodem inzakken. Bovendien 
is het tijdens tropische zomerdagen in een 
omgeving met veel beplanting aanmerke-
lijk koeler dan in betegelde tuinen.”

Terras en balkon
Heb je een klein balkon, patio of terras? 
Ook als je maar een paar vierkante meters 

tot je beschikking hebt, kun je volgens 
Horstra vergroenen: “Er zijn tal van moge-
lijkheden. Denk bijvoorbeeld aan verticaal 
tuinieren, hanging baskets of speciale 
bakken voor aan de balustrade. Iets meer 
plek? Maak van een oude vuurschaal een 
plantenbak voor op het terras. Door te 
kiezen voor een mix van planten ontstaat 
er vanzelf een ‘mini-jungle’. Het natuur-
lijke effect kan worden versterkt door 
bijvoorbeeld afgezaagde boomstammen 
als bijzettafeltje of kruk te gebruiken.” 

Groen Klimaatplein
Bij ruim 50 tuincentra in Nederland is 
een Groen Klimaatplein te vinden dat 
ontwikkeld is door Tuinbranche Neder-
land in samenwerking met gemeenten en 
waterschappen. Bezoekers vinden er 
slimme producten en volop inspiratie 
om de eigen tuin klimaatbestendig in te 
richten of aan te passen. Vaste onderdelen 
zijn: aanleg van groene daken, water-
management in de tuin, verminderen van 
bestrating en biodiversiteit stimuleren. 
Meer informatie inclusief een overzicht 
van deelnemende tuincentra en subsidie-
mogelijkheden per gemeente is te vinden 
op www.groenklimaatplein.nl. 

Tuintrend 2023: vrij spel voor natuur
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Een dutje doen om wat slaap in te 
halen. Herkenbaar? Dat is best logisch, 
wetende dat ruim een kwart van de 
Nederlanders (21%) nooit wakker 
wordt met een uitgerust gevoel. Maar 
is een dutje wel de oplossing voor 
slaaptekort? En wat zijn nou de meest 
gemaakte slaapfouten, maar nog 
belangrijker: hoe lossen we die op? 

We hechten waarde aan goede 
slaapgewoontes
De meeste Nederlanders vinden dat een 
goede slaapkwaliteit een positief effect 
heeft op het mentaal welzijn (84%) en op 
de fysieke gezondheid (81%), blijkt uit 
onderzoek* van Swiss Sense. We zijn na 
een goede nachtrust productiever en 
kunnen ons beter concentreren (82%). 
Toch blijkt dat Nederlanders nog 
worstelen met het vinden van een goed 
slaapritme en we sliepen in 2022 dan 
ook slechter dan het jaar ervoor. De helft 
(46%) heeft moeite met doorslapen en 
voor maar liefst een vijfde is er zelfs nooit 
sprake van een uitgerust gevoel. Tijd voor 
actie!

Slaaptip 1: Stop met snoozen
13% doet het vrijwel dagelijks: op de 
snoozeknop duwen. Maar wist je al dat 
snoozen een negatief effect op je slaap-
ritme heeft? Sta in plaats daarvan op een 
vast moment op, doordeweeks én in het 
weekend.

“Idealiter word je uit jezelf op een 
natuurlijke manier wakker, en niet door 
de wekker. Toch kun je er in sommige 
gevallen niet omheen om een wekker te 
gebruiken. Als je dat doet, is het niet aan 
te raden om te snoozen nadat de wekker 
is afgegaan. Als je de tijd hebt om te 
snoozen, zet je wekker dan simpelweg 

later. Je hersenen hebben namelijk het 
liefst een ononderbroken nachtrust en dan 
profiteer je het meest van alle voordelen 
van slapen. Dus: gaat de wekker af, sta 
dan direct op”, aldus dr. Els van der Helm.

Slaaptip 2: Lukt in slaap vallen niet? 
Stap even uit bed
Duurt het langer dan 30 minuten om in 
slaap te vallen? Ga dan uit bed. Meer dan 
een vijfde van de Nederlanders (22%) 
doet dit al. Het is een goede gewoonte 
waarbij je jezelf mentaal kan resetten en 
daarna opnieuw kan proberen om in slaap 
te vallen.

“Als je ‘s nachts wakker wordt, blijf dan 
eerst rustig liggen en probeer prikkels en 
stressvolle gedachtes zo veel mogelijk te 
vermijden. Pieker je ergens over? Schrijf 
het dan van je af. Wanneer je na een half 
uur nog wakker ligt, sta dan op of ga 
een boekje lezen. Met gedimd licht om 
prikkels te voorkomen en het liefst in de 
woonkamer. Dit voorkomt dat je de slaap-
kamer gaat associëren met iets vervelends 
als ongewild wakker liggen.”

Slaaptip 3: Los je slaaptekort op
Een kwart van de Nederlanders probeert 
één of twee keer per week overdag slaap 
in te halen. Dat kan soms een oplossing 
zijn, maar let op wanneer je zulke 
momenten inplant. Wanneer je die inhaal-
tijd op het juiste moment inplant, verstoor 
je jouw nachtritme niet.

“Wanneer je last hebt van een slaaptekort, 
je een fitter gevoel wil hebben en je beter 
wil presteren overdag, kan een middag-
dutje vaak wel helpen. Hierbij maken we 
onderscheid tussen een powernap van 20 
minuten en een recovery nap van 90 
minuten, waarbij je de hele slaapcyclus 
doorloopt. Doe dit bij voorkeur tussen 
12.00 en 15.00 uur in de middag om je 
biologische klok niet te verstoren. Later 
op de dag kun je beter geen dutje meer 
doen. Het is dan beter om op tijd naar bed 
te gaan.”

Slaaptip 4: Vermijd blootstelling aan 
blauw of te fel licht voor het slapengaan

Voor het slapengaan zit 28% van de 
Nederlanders nog op zijn smartphone. 
Een kwart kijkt nog graag even naar series 
en films via de smartphone, laptop of tv. 
Door die blootstelling aan veelal fel of 
blauw licht onderdrukken we het slaap-
hormoon melatonine.

“Door het gebruik van digitale schermen 
in de avond ga je vaak later slapen. Dat 
heeft simpelweg te maken met prikkels en 
afleiding. Maar daarnaast heeft fel, blauw 
licht invloed op je hersenen. Het zorgt er-
voor dat slaperigheid afneemt, doordat de 
aanmaak van het slaaphormoon melatoni-
ne wordt afgeremd. Ook zorgt het ervoor 
dat je alertheid toeneemt, al verschilt dat 
wel per medium.

Slaaptip 5: Jouw eigen slaapritueel
Een vast slaapritueel kan helpen om 
gemakkelijker in slaap te vallen. Zoek 
daarom een alternatief slaapritueel dat 
helemaal bij jou past.

“Met een aantal algemene slaaptips ben je 
natuurlijk al goed op weg om je slaap-
gewoontes op te krikken, maar sta zeker 
ook stil bij wat voor jou persoonlijk werkt. 
Wat deed je vroeger als kind om in slaap 
te vallen? Met welke bezigheid beland je 
in een natuurlijke flow waardoor je stopt 
met piekeren? Met een paar kleine 
ingrepen in je dagelijkse leven kan je 
zo het effect van een goede slaaptip nog 
meer laten meetellen. Weet ook dat het 
voor iedereen anders is: wat bij de ene 
werkt, slaat niet altijd aan bij de andere. 
Blijf dus dicht bij jezelf. Van mediteren 
tot een favoriete luisterapp beluisteren of 
je gedachten even neerschrijven: het zijn 
allemaal kleine en persoonlijke signalen 
waarmee je jouw lichaam laat weten dat 
het tijd is om te gaan slapen.”

*Het onderzoek is in opdracht van Swiss 
Sense uitgevoerd door onafhankelijk 
veldwerkbureau Panel Inzicht onder 1.000 
Nederlandse respondenten van 18 jaar en 
ouder, zowel werkend als niet-werkend, in 
september-oktober 2022 en is nationaal 
representatief op leeftijd, geslacht, regio, 
opleiding en werkstatus.  

Slaaptips voor een uitgerust gevoel



4141

UitgelichtUitgelicht

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
Beleef een prachtig zeilavontuur op de  

Waddenzee op een comfortabel historisch 
zeilschip. We bezoeken de eilanden en genieten 

van het Wad. Onze meevarende kok verwent u met 
heerlijke maaltijden. Er zijn maximaal 14 gasten 

aan boord, als er nog coronamaatregelen zijn 
passen we dat aan. Zeilervaring is niet nodig,  

u mág meehelpen!
Senioren comfort reizen (5 dagen), 7-12 mei, 
21-26 mei, 25-30 juni, 2-7 juli, 10-15 september. 
Prijzen, all inclusive: 1-persoonhut: € 750,-
2-persoonhut: € 1080,-, 2-pers.hut groot: € 1200,-

Boek nu online www.spesmea.nl/boeken 
Info: K. Bosch 06 - 5155 0902

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

Vijftig+
Magazine

Hét magazine voor 50-plussers!

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

Vijftig+
Magazine

Hét magazine voor 50-plussers!

Prijs € 3,95
37e jaargang nr 1
Januari 2023
www.vijftigplusonline.nl

Gratis Nieuwsbrief 
Als lezer van Vijftig+ Magazine kunt u zich 
ook abonneren op de gratis nieuwsbrief! 

Ga naar www.vijftigplusonline.nl en vul rechts bovenaan 
de site uw e-mail adres in, of stuur een e-mail met de tekst 

‘nieuwsbrief aanmelden’ naar redactie@indekijker.nl  

Vijftig+
Magazine

Neem een abonnement op VijftigNeem een abonnement op Vijftig++ Magazine! Magazine!

Vijftig+
Magazine

Hét magazine voor 50-plussers!

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

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

3

4242
Te koop / aangeboden

n Warme nertsmantel tot over de knie 
maat 42/44 zgan 150 euro.  
Tel 020 - 686 90 57

n 7 bollen DMC garen 50 gr. 9 bollen 
DMC Anchor 20 gr. 4 bollen Anchor  
10 gr. Totaal bedrag € 65,-  
Tel 0544 - 795 015

n Een korte bontjas en een lange bontjas. 
Maat m/l Misschien voor mensen in 
Oekraïne 6551as26@hetnet.nl 

n Tegen een redelijk bod 10 smurfen,  
te koop. En 50 eierdoppen  
Tel 030 - 600 00 50 mob. 06 - 1431 7203 

n Unieke antieke tafel en drie antieke 
stoelen. Vraagprijs € 500,=  
Tel 0599 - 613 218 

n Camping wasmachinetje nieuw 30,- 
euro. ANWB ‘Het beste boek van de 
weg’ nw 25,= euro. Space Shuttle origi-
neel miniatuur (1987) uit Amerika ± 7 x 
4 cm. 25,- euro. Tel: 010 - 429 10 76 

Gevraagd

n Ik verzamel bidprentjes van de gemeen-
te Wijchen, ik kom ze ook ophalen.  
Tel: 06 - 8762 5425 

n Altijd een maatje in huis? Vraag gratis 
de brochure aan op www.roommit.nl 
of bel naar 040 - 240 50 01 voor extra 
informatie. 

n Wandelvakantie met gids in de  
Auvergne. Elke dag een mooie tocht 
van vier uur met picknickpauze.  
Volledig verzorgd verblijf in onze 
authentieke watermolen met zwembad. 
Prijs 675 Meer info?  
www.eenprachtplek.nl 

n Dit  voorjaar nog een weekje op  
VAKANTIE naar de Veluwe, logeren  
in een vrijstaand luxe vakantiehuis  
en heerlijk fietsen, wandelen en  
genieten in het bos? Ga dan naar  
www.lekkernaardeveluwe.nl voor meer 
informatie.

Vriendschap en relatie 

n Weduwe, 82 jr jong. maak klass. 
muziek. loop met rollator, ben gezond. 
Zoek vriend A’dam, of omg. voor 
concertbezoek. Terrasje e.d. gez kosten. 
m.poelvoet@gmail.com 

n Gezocht: man omgeving Rivierenland 
of Maas en Waal. Ben vrouw 68 jaar. 
Geen auto, kan met goedkope taxi reizen, 
man tot 75 jaar. Voor vriendschap 

 vooral in weekend. Tel: 06 - 5113 8883 
n Eenvoudige verzorgde gevoelige man 

45 (weduwnaar geen kinderen licht 
christelijk) zou op basis van vriend-
schap vrouw leren kennen voor  
duurzaam verbond. Ben je ook lang 
alleen of nooit iemand gehad, leeftijd 
40-70, diepgang en emotioneel gelijk-
waardig belangrijk en onvoorwaarde-
lijk. eenvoudigleven@proton.me 

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. 

Typfouten voorbehouden.

n Gezocht vintage retro meubelen uit de 
jaren 50t/m90. Mail naar info@juenju.nl 
of bel 071 - 512 48 30

n Zoek muntjes, ruilmogelijk + klein spul 
PTT tel: 038 - 851 95 85  

Diversen

n Houdt u van stijldansen, kom dan eens 
naar De Danssalon, voor iedereen vanaf 
50+ die van dansen houdt. Kijk op onze 
website voor alle informatie:  
www.de-danssalon.nl 

n Radioshow Back tot he Seventies met 
de popmuziek van de jaren 70.  
Uitzendtijden, frequenties en 
livestreams: www.jarenzeventig.com 

n Wat is uw verhaal? Elk LEVENSVER-
HAAL is de moeite waard om verteld 
te worden, te bewaren of door te geven. 
Laat ook uw biografie schrijven en 
beleef hoe waardevol het is de balans op 
te maken. Een bijzonder kado, voor uw 
kleinkind, kinderen of voor uzelf! Kijk 
op www.schrijfateliercaleidoscoop.nl

Vakantie en recreatie 

n 2- of 4-persoons chalets te huur in het 
mooiste natuurpark van Nederland ‘t 
Springendal nabij pittoresk kunststadje 
Ootmarsum. Vanaf € 250,- per weekend/
midweek. info@chaletootmarsum.nl

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

Let op: onduidelijk (niet leesbaar) geschreven teksten kunnen wij helaas niet plaatsen. 

!
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Handige opslag voor je bestanden
Pagina 47: 
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Woonplaats Heerhugowaard
Land Nederland 
Incassant ID NL33ZZZ370408830000
Kenmerk machtiging  Vijftig+ Magazine
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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 2023 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

02-23

Vijftig+ Magazine
Postbus 53
1700 AB Heerhugowaard

02-23
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2 9 6 5

5 1 7 3 4 9

9 8 5 6 1

4 6 1

9 4 8 7

3 6 7 2 8

6 4 5 8 3

8 5 3 6 4 5

3 5 2 1

1 STER

SUDOKU

3 STERREN 4 STERREN

2 STERREN

Je lost de Sudoku op door de lege vakjes in te vullen met de juiste cijfers. Hierbij mag je de 
spelregels niet overtreden. Zo moet elke rij, kolom en rooster de cijfers 1 tot en met 9 bevatten 
in willekeurige volgorde en er mogen in deze rijen, kolommen en roosters geen dubbele getallen 
voorkomen.

9 5 4 8

5 9 1

6 8 9 7 5

3 6 9

5 3 4 1

6 4 2 9 3

7 9 4

9 8 1 7 6

2 5 3

6 8 3 5

2 4 7

3 8 2

9 7

3 7

8 2 5 9

1 4 9

9 4 7 5 3

6 5

2 3 1

3 8 5 2

4 6 2

1 4 6

6 5 8

6 9

7 9 5

4

9 1 6 7
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Horizontaal   1. vol afgunst; 7. schamel bezit; 12. kever; 13. som van de opbrengsten; 
14. vrouwtjesschaap; 15. klein kind; 17. zuivelproduct; 19. examen (proef); 21. bekende Neder-
landse motorrace; 22. brandstof; 24. periode van volwassen worden; 27. Marokkaans hoofddek-
sel; 28. zwarte lekkernij; 30. duinvallei; 31. bouwland; 32. paarsachtige kleur; 33. scheepsvloer; 
35. antitank wapen; 37. dierenverblijf; 38. voor niets (pro deo); 41. deel van de hals; 
42. tweekleppig weekdier; 44. openbaar vervoermiddel; 46. plaats in Noord-Brabant; 47. Engelse 
dame; 48. losplaats voor schepen; 49. religieuze omroep (afk.); 50. ontvangstbewijs; 52. opge-
rolde gevulde snack; 54. elektriciteit; 56. hemellichaam; 58. mals; 61. lokspijs; 62. stankafsluiter; 
64. Chinese vermicelli; 65. deel van bijenkorf; 67. deel van zitvlak; 68. kledingstuk; 70. plezier; 
72. ambacht (stiel); 73. akte van uiterste wil; 76. vurig strijdpaard; 77. persoonlijk voornaam-
woord; 78. nep (namaak); 79. afgesneden stuk vis; 81. deel van de bijbel (afk.); 82. anticonceptie-
middel; 83. verdieping; 84. houten drinkbeker; 86. denksport; 87. zwemtechniek.

Verticaal  1. jong en pril; 2. militaire rang (afk.); 3. gehoororgaan; 4. op het genoemde; 
5. neerslachtig; 6. metaal; 7. galant (oplettend); 8. ongegist druivensap; 9. wilde haver; 
10. kippenproduct; 11. kantine (mess); 16. voertuig; 18. bejaard; 20. boomsoort; 21. ogenblik; 
23. reinigingszout; 25. geestdrift; 26. schadelijk insect; 27. stevig en flink; 29. onderrok; 32. zijn 
mond voorbij pratend; 34. witte wijn met crème de cassis; 36. begraafplaats; 37. vragend voor-
naamwoord; 39. mooi en fraai gelegen; 40. Oosterse groet; 42. onaangenaam zoet; 43. icoontje in 
een tekst-bericht; 45. in de grond levend zoogdier; 46. rijksdienst voor het wegverkeer (afk.); 
51. godin van de dageraad; 53. oude wijnmaat; 54. set vaatwerk; 55. getroffen; 56. zoutachtig; 
57. algemeen voorschrift; 59. boomvrucht; 60. positief (voordelig); 62. geluid van een slang; 
63. deel van een breukgetal; 66. binnenvaartuig; 67. gong; 69. keel-, neus- en oorheelkunde (afk.); 
71. elektrisch geladen deeltje; 73. huidsmeer; 74. eerste mens; 75. deel van de mond; 78. langs 
(over); 80. handbagage; 82. Nederland op vliegtuigen; 85. Polen (op auto’s).

Vijftig+ Winactie 
Maak kans op een gratis jaar-

abonnement op VitaalPlus! 

Stuur 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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Bewegen voor 
levensgenieters
Wil je als actieve senior wat meer 
bewegen of samen met anderen gaan 
wandelen of fietsen: VitaalPlus maakt 
het mogelijk. Het kan allemaal gewoon 
vanuit je eigen vertrouwde huis, tuin 
of buurt. Want zit je goed in je vel, dan 
geniet je meer van het leven. Je bekijkt 
de bewegingsprogramma’s op je smart-
phone, tablet, TV of laptop. Zo voldoe 
je ook eenvoudig aan de beweegnorm 
van de Gezondheidsraad.

Doe je mee dan staan er iedere week 
drie nieuwe video’s voor je klaar op 
www.vitaalplus.nl. Per video ga je 30 
minuten aan de slag waarbij je iedere 
spiergroep gebruikt. Je start met een 
warming up, daarna volgen drie rondes 
met gerichte oefeningen en je sluit af 
met een cooling down. Alle oefeningen 
worden duidelijk in beeld gebracht, 
zodat je ze eenvoudig kunt nadoen. Zo 
werk je aan je gezondheid op je eigen 
tempo, met ervaren en deskundige 
beweegexperts.
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Horizontaal   1. Amerikaanse dans; 7. niet ver reikend (matig); 12. jongensnaam; 13. Amerikaan-
se president; 14. nachtroofvogel; 15. titel (afk.); 17. bladader; 19. rode planeet; 21. lengtemaat 
(afk.); 22. roem; 24. bagageruimte in een auto; 27. maat in een houthandel; 28. maaigereedschap; 
30. steen; 31. familielid; 32. palmmeel; 33. doping in de wielersport; 35. groep voorname  
mensen; 37. plaats in België; 38. niet echt (vals); 41. snijwerktuig; 42. land in Noord-Amerika;  
44. deel van een kachel; 46. ontwerp of idee; 47. metaal; 48. mengsel van vloeistof; 49. tijdperk; 
50. plaats in Turkije; 52. onderdeel van een opera; 54. aanval (Engels); 56. springstof (afk.);  
58. ijzeren spijltje; 61. hoge pief (nonkel); 62. bordeelhoudster; 64. bontgekleurde papegaai;  
65. positieve verwachting (wens); 67. gymnastiektoestel; 68. paling; 70. Spaanse schilder;  
72. duizend kilogram; 73. omslaan van een schip; 76. schreeuw; 77. persoonlijk voornaamwoord; 
78. videofilmpje; 79. filter van fijn gaas; 81. boksterm (afk.); 82. voormalig Chinees leider;  
83. Amerikaans goudmunt; 84. rivier in Utrecht; 86. afwateringsslootje; 87. danklied.

Verticaal  1. vrouw uit een Nederlandse provincie; 2. grote klerenmaat (afk.); 3. Engels telwoord; 
4. kraaiachtige vogel; 5. karamelblokje; 6. ligplaats voor schepen; 7. voedsel voor panda’s;  
8. varkentje uit Sesamstraat; 9. vordering; 10. Rotterdamse Lloyd (afk.); 11. loterij zonder nieten; 
16. hertjes; 18. kledingstuk; 20. vochtmaat van vier ankers wijn; 21. insect; 23. broekophouder; 
25. rolprent; 26 grote steenmassa; 27. zuivelproduct; 29. zuinige verlichting; 32. Europeaan; 
34. organisatie van Amerikaans staten (afk.); 36. Europees land; 37. bladgroente; 39. afname 
(verkoop); 40. kantoorbediende; 42. oplettend; 43. zwarte vogel; 45. alleenstaande minderjarige 
asielzoeker (afk.); 46. meisjesnaam; 51. tennisterm; 53. Ierse vrijheidsbeweging (afk.); 54. hoog 
aanzien (respect); 55. klankkleur; 56. belasting; 57. moeilijk buigzaam; 59. van geringe hoogte; 
60. slotwoord (narede); 62. plaats in Drenthe; 63. gelukkig toeval; 66. bovendien; 67. tentoonstel-
lingsgebouw in Amsterdam; 69. waterloop; 71. streling met de tong; 73. hamerslag; 74. echtgenoot; 
75. familielid; 78. ruiter pet; 80. Arabisch hoofddeksel; 82. mobile eenheid (afk.); 85. moeder. Vijftig+ Winactie 

Maak kans op de Klokbox! 

Stuur de oplossing van de Prijspuzzel 

naar Vijftig+ Magazine, postbus 53, 

1700 AB Heerhugowaard of ga naar 

winacties op www.vijftigplusonline.nl

Klok Waspoeder Kleur en Wit 
voor een ecologisch verantwoorde 
en huidvriendelijke was

In de winter leef je intensiever binnens-
huis en gaat je bad- en beddengoed wat 
vaker in de was. Met de waspoeders 
van Klok was je alles weer schoon en fris 
voor het hele gezin. Op een ecologisch 
verantwoorde manier zodat je het milieu 
minder belast. Klok Waspoeder Wit is 
door de Consumentenbond aangeduid 
als beste witwasmiddel met allergiela-
bel. En bekroond met het predicaat 
‘Groene Keuze’. 

Zorg dat je de waspoeders van Klok 
op voorraad hebt: Kleur en Wit. Ze zijn 
krachtig tegen vlekken en lossen vuil 
snel op, ook bij lage temperaturen. De 
waspoeders bevatten 0% parfum en 
0% kleurstof. Klok waspoeder kleur 
wast alle gekleurde was intensief en 
veilig schoon, met bescherming van alle 
kleuren. Waspoeder wit wast alle witte 
en kleurechte was ook bij lagere tempe-
raturen weer stralend fris. De formule is 
gericht op een uitstekende waswerking 
op alle temperaturen, dus ook bij lage 
temperaturen.

Door vaker te wassen met Klok kunnen 
vuil en vlekken zich minder goed hech-
ten aan de meeste soorten textiel. De 
waspoeders bevatten geen parfum of 
kleurstoffen en zijn gecertificeerd met 
een EU Ecolabel en het Asthma Allergy 
Nordic label.

Klok Waspoeder Wit en Waspoeder 
Kleur zijn verkrijgbaar bij de supermarkt 
en online via www.klok-eco.nl.  
Consumentenadviesprijs € 5,99  
(18 wasbeurten). XXL-verpakking 74 
wasbeurten € 22,50

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27

28 29 30 31 32

33 34 35 36 37

38 39 40 41 42 43

44 45 46

47 48 49

50 51 52 53

54 55 56 57 58 59 60

61 62 63 64

65 66 67 68 69 70 71

72 73 74 75 76

77 78 79 80 81

82 83 84 85

86 87
2

8 67 9 70 36 78 20 42 58

86 26 13 35 38 60 24 33 14 79 22

84 75 44 87 59 48 4 76 77 74 69 54 7 83 50

PRIJSPUZZEL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27

28 29 30 31 32

33 34 35 36 37

38 39 40 41 42 43

44 45 46

47 48 49

50 51 52 53

54 55 56 57 58 59 60

61 62 63 64

65 66 67 68 69 70 71

72 73 74 75 76

77 78 79 80 81

82 83 84 85

86 87
2

8 67 9 70 36 78 20 42 58

86 26 13 35 38 60 24 33 14 79 22

84 75 44 87 59 48 4 76 77 74 69 54 7 83 50



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.

29 
Jaar

Enjoyhotels

Hoe kan het voor zo’n prijs?
5 dagen alles inclusief! Overnachten, eten, drinken en entertainment.

Keuze uit 29 
Enjoyhotels!

ALLES INCLUSIEF 
5 dagen met eigen auto!

 Ontvangst met warme lunch of ko�  e met gebak
 4 x Overnachting met uitgebreid “Enjoy” ontbijtbu et
 4 x Warme lunch of lunchpakket
 4 x Driegangenkeuze menu
 Ko�  ecorner: ko�  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
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

Inbegrepen bij uw 5-daagse alles-inclusief vakantie: De nieuwe Enjoyhotels

BROCHURE

2023
Vraag ’m nu gratis aan
op www.enjoyhotels.nl

SAUERLANDSAUERLAND

Enjoyhotel am Kurpark Brilon
NIEUW

Enjoyhotel 

in Duitsland!

Openingsaanbieding
€274,95

p.p.

MAART 2023 VANAF

• In Sauerland
• Op loopafstand van
 Hanzestad Brilon
• Prachtige fi ets- en
 wandelroutes
• Kurpark naast het hotel
• Unieke ‘Panorama Skybar’

MOEZEL

Mülheim an der Mosel

Enjoy Deluxe hotelschip Prinses Juliana

NIEUW
Enjoyhotel 

in Duitsland!

Openingsaanbieding €249,95

p.p.

FEBRUARI
2023 VANAF

SAUERLAND

Winterberg - Sauerland

Enjoyhotel Aktiv Winterberg

NIEUW
Enjoyhotel 

in Duitsland!

Openingsaanbieding €229,95

p.p.

MAART 
2023 VANAF

ARDENNEN

Maissin - Ardennen

Enjoyhotel Maison des Ardennes

NIEUW
Enjoyhotel 

in België!

Openingsaanbieding €199,95

p.p.

MAART 
2023 VANAF

TWENTE

Hengevelde -  Achterhoek

Enjoyhotel Hof van Twente

€229,95
p.p.

5 DAGEN
VANAF

LIMBURG

Valkenburg

Enjoyhotel Riche

€ 199,95
p.p.

5 DAGEN
VANAF

SAUERLAND

Siedlinghausen - Winterberg

Enjoyhotel Marleen

Siedlinghausen - Winterberg

€229,95
p.p.

5 DAGEN
VANAF

ZUID-LIMBURG

Epen 

Enjoy Deluxe Hotel La Source Epen

€279,95
p.p.

5 DAGEN
VANAF
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