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25 km per uur

De jaren zestig, zeventig en tachtig liggen alweer ver 
achter ons. Maar wie deze foto’s ziet, herinnert zich 
meteen hoe die lang vervlogen zomers eruitzagen, 

proefden en voelden.

ZANDVOORT, 1975 
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Door de coronacrisis is iedereen momenteel aan huis gebonden en dat 

merken de bouwmarkten. Er wordt massaal geklust. Hoog tijd dus om 

met interieurontwerper Jan des Bouvrie (77) te praten over inrichting. 

“Het mooiste meubel is ruimte.” 

mensen. Ze zitten grotendeels thuis door corona 
en daardoor is de ruimte waarin ze verblijven be-
langrijker geworden. Ineens bekijk je je woonka-
mer in een heel ander licht en je gaat jezelf vra-
gen stellen: wat kan ik veranderen, waar word ik 
blij van? Niet voor niets is het zo druk in bouw-
markten.” 

VROLIJK VAN HAZES
“We worden vaak gevraagd door kinderen om de 
ƦÒŰ�ƐÒĸ�ĔŸĸ�łŸôúşŦ�ĭúŸĪúş�Űú�ĶÒĪúĸȫ�Júôúşúúĸ�
heeft een hang naar verbetering. Als ik een be-
jaardencentrum binnenstap, dan jeuken mijn 
handen om de eetzaal een nieuw leven te geven. 
Met wat leuke Thonet-stoelen en kleden kun je 

“Mooi jong wonen, dat is belangrijk. De oma van 
Monique zat in een bejaardencentrum en haar ka-
mer stond nokvol. Ik heb het anders voor haar in-
gericht, vooral veel oude kasten eruit gehaald. 
Daarna wilde iedereen bij haar in de kamer zitten 
– niet alleen de familie, maar ook andere bewo-
ners. Ik heb ooit in een interview gezegd: ‘Zet alles 
uit je huis eens buiten neer en neem alleen mee 
naar binnen wat je mooi vindt.’ Altijd als we te-
rugkomen van vakantie, zie ik weer hoe ons huis 
is dichtgeslibd. Ik haal het allemaal weg. Het 
mooiste meubel is ruimte.”

NIEUWE BLIK
“In feite zie je dat hetzelfde nu gebeurt bij veel 

“GEZELLIGHEID  
ZIT IN JEZELF.  

NIET IN SPULLEN”

ZOMERDOEBOEK 17
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van zo’n ruimte een gezellig restaurant maken. En 
dat hoeft niet eens veel geld te kosten, daar gaat 
het niet om. 
Je moet wat van het leven maken. En dan heb ik het 
niet alleen over interieurs. Als ik chagrijnig ben – 
wat ik bijna nooit ben – dan kleed ik me goed aan. 
Dus wat was ik vanmorgen? Haha! Dat is zo belang-
rijk, dat je aandacht besteedt aan je kleding en dat 
je je scheert. Niet voor de buitenwereld, maar voor 
jezelf. Je moet goed voor jezelf zorgen. Als ik on-
danks de mooie kleren nog chagrijnig ben, dan zet 
ik keihard Hazes op. Daar word ik vrolijk van.”

ZO ZENUWACHTIG
“Het is vijftig jaar geleden dat mijn eerste bank 
werd gemaakt door het meubelmerk Gelderland. Ik 
weet nog dat ik op een meubelbeurs in Utrecht was, 
op weg naar hun stand. Ik was zó zenuwachtig. Nu 
ontwerp ik nog steeds voor ze. Er zijn net weer 
nieuwe banken gepresenteerd. Comfortabele meu-

bels, want ik vind dat een stoel of bank gewoon lek-
ker moet zitten. Dat is véél belangrijker dan hoe een 
meubel eruitziet. Het is toch onzin om iets te ma-
ken wat niet lekker zit? Daar was ik vroeger al mee 
bezig, met leeftijd heeft het niets te maken. Er is 
helemaal geen leeftijd, je maakt je eigen leeftijd. 
Gebreken heb ik ook, maar daar is tegenwoordig zo 
veel aan te doen. Trainen bijvoorbeeld. Je moet niet 
toegeven aan ouder worden, maar focussen op jong 
blijven. 
Ik geloof vooral ontzettend in energie. Daar word je 
mee geboren – de meeste mensen met goede ener-
gie, sommige met slechte. Het is belangrijk om zelf 
je energie te gebruiken en als je jong bent een be-
roep te kiezen dat je leuk vindt. 'Als je doet wat je 
leuk vindt, hoef je nooit te werken,' is een uitspraak 
van Gandhi. Dat herken ik, nog steeds is dit mijn 
ĔłííƗȫ��ĭŦ�ęĪ�úş�ŦŰşÒĪŦ�ĸęúŰ�Ķúúş�íúĸȦ�čÒÒŰ�ôęú�úĸúş-
gie over op een nieuwe generatie. Ik ken veel men-
sen die niet meer werken en helemaal niets doen. 

“ DOOR DE CORONACRISIS   
WORDT ONS HUIS  
WEER BELANGRIJKER”

ZOMERDOEBOEK 18



Dat begrijp ik niet, je wilt toch iets blijven doen? 
Ook nu we door die pandemie in een veranderende 
wereld leven ga ik niet bij de pakken neerzitten. Ik 
geniet van elke mooie dag en ben volop nieuwe idee-
en aan het bedenken en lekker aan het tekenen.” 

KEIHARD WERKEN, KEIHARD 
GENIETEN
“Als er 50-plussers of 65-plussers bij ons komen 
voor advies, valt me vaak op dat het mensen zijn die 
hun zaak hebben verkocht en zeggen: ‘Nu gaan we 
genieten.’ Ineens hebben ze aandacht voor hun in-
terieur of voor reizen, al is dat laatste nu even wat 

lastiger. Maar goed, dan denk ik: wat heb je dan de 
şúŦŰ�ƐÒĸ�ħú�ĭúƐúĸ�čúôÒÒĸȬ�JĪ�Ĕúí�Ķęħĸ�Ĕúĭú�ĭúƐúĸ�ƥČ-
ŰƗɁƥČŰƗ�Ɛúşôúúĭôȥ�ĪúęĔÒşô�ƑúşĪúĸ�úĸ�ĪúęĔÒşô�čúĸęú-
ten. Al bestond dat genieten bij mij ook vaak uit 
werken. Ik vind reizen zonder te werken helemaal 
niet leuk. Ik moet iets te doen hebben. Van elke reis 
heb ik inspiratie mee teruggenomen. Nooit souve-
nirs, al het tastbare zat in mijn hoofd. Ik houd niet 
van prullen. De interieurs van nu vind ik ook een 
rotzooitje. Rotanstoeltjes, vaasjes: een ramp. Ik heb 
daar altijd tegen gevochten. Toen ik begon, zag je 
veel tuttemerul in de interieurs. En nu weer. Er 
moet weer rust komen. Gezelligheid zit in jezelf, 
niet in al die spullen. Je verzamelt maar en verza-
melt maar. Ik ben zelf gestopt met oldtimers kopen. 
Nu heb ik nog maar een paar auto’s over uit de jaren 
50 en 60 en daar geniet ik echt meer van.” 

Jan des Bouvrie (1942) volgde een opleiding aan de Gerrit Rietveld Academie. Zijn 
ouders hadden een interieurwinkel in Bussum. Hij ontwerpt al decennialang voor 
Nederlandse meubelmerken, waaronder Gelderland en Linteloo. Sinds 1993 heeft hij 
samen met zijn vrouw Monique Het Arsenaal in Naarden. In het monumentale pand 
zit hun eigen ontwerpstudio, maar ook andere (interieur)shops. Des Bouvrie heeft 
twee kinderen uit zijn eerste huwelijk en twee kinderen samen met Monique. Ook 
heeft hij drie kleinkinderen en vier achterkleinkinderen.

“HET IS ONZIN OM IETS TE 
MAKEN WAT NIET LEKKER ZIT”

“ JE MOET NIET 
TOEGEVEN AAN 
OUDER WORDEN”

ZOMERDOEBOEK 21



5 VRAGEN AAN 
JAN DES BOUVRIE

HOOGTEPUNT CARRIÈRE?
“De twee scholen waar ik bij betrokken ben, de Jan 
des Bouvrie Academie in Deventer en het Jan des 
Bouvrie College in Amsterdam. Ik herken mezelf 

erg in deze leerlingen en ben er goed in om hun ta-
lent eruit te halen.”

PAPIER OF COMPUTER? 
“Ik schets overal op, zelfs op sigarendoosjes. Tij-

dens een gesprek met een klant teken ik hele hui-
zen op zo’n doosje.”

WOONERGERNIS? 
“Soms staan de Marcel Wanders-stoeltjes scheef 
aan de eettafel. Oh, dat haat ik zo! Dan zet ik ze 

weer recht, maar na een uur staan ze weer scheef. 
Monique wil het speelser hebben.”

NOOIT MEER WEG? 
“Een kunstwerk in mijn werkkamer. Het is van 
kunstenares Ilona Lénárd en gemaakt met een 

ǲ%ɁŜşęĸŰúşȫ��ĭŦ�ħú�čłúô�ĪęħĪŰȦ�ĔúşĪúĸ�ħú�ôú�½ęîŰłşƗ�
Boogie Woogie van Mondriaan.”

KUNST KIEZEN? 
“Monique en ik gaan vaak naar een galerie en dan 
lopen we allebei een andere kant op. Als we elkaar 
dan weer tegenkomen, blijkt vaak dat we hetzelfde 

stuk hebben gezien!”

FAMILIE AAN TAFEL 

“Monique heeft een steeds grotere rol gekregen 
in de zaak. Zij is meer bezig met kleur en sfeer, 
ik blijf bij de minimalistische stijl – veel wit 
met kunst. Vroeger vlogen de potten weleens 
door de ramen, inmiddels geven we elkaar op-
bouwende kritiek. Ze is het met me eens en ik 
met haar. Monique heeft echt balans in mijn le-
ven gebracht.
Familie is het enige echt belangrijke in het le-
ven, het enige wat je overhoudt. Daar sta ik 
meer bij stil. Wanneer het even kan zit ik met de 
familie aan tafel om te lunchen, ook met de 
kleinkinderen en achterkleinkinderen erbij. Dan 
hebben we veel lol met elkaar. Jong en oud moe-
ten één worden, vind ik. Ik voel me soms ook 
een kind. Dan hoor ik Monique zeggen: ‘Jan, wat 
doe je weer kinderachtig!’”

ZOMERDOEBOEK 22
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Cock Droog-Luijnenburg (80) voelt zich ge-
rustgesteld nu de thuiszorg een extra oogje 
in het zeil houdt door met haar te beeld-
bellen. 
“Op een dag ben ik lelijk gevallen in de gang. Ik 
brak mijn jukbeenderen en lag een week in het 
ziekenhuis. Daarna heeft de thuiszorg geregeld 
dat ik een beeldtelefoon kreeg. Dat is heel gezel-
lig: twee keer per dag maakt een van de dames van 
de thuiszorg een praatje met me. Zo houden ze 
úúĸ�łłčħú�ęĸ�ĔúŰ�Ơúęĭ�úĸ�ôÒŰ�Ɛęĸô�ęĪ�ƥħĸȫ��ĭĭú�ôÒ-
mes die met me beeldbellen zijn zulke lieve men-
sen; ik heb er altijd een goed gevoel bij. De 
coronatijd maakt dat mijn leven beperkter is ge-
worden. Ik ga niet meer naar de bingomiddag en 
ĸęúŰ�Ķúúş�ĸÒÒş�ôú�ČƗŦęłŰĔúşÒŜúŸŰȫ�%ÒÒş�ĶłúŰ�ęĪ�
mee leven. Dat de thuiszorgdames met me bellen 
en ik hun gezicht erbij zie, heeft als gevolg dat ik 
wat makkelijker grapjes met ze maak. Ik hou wel 

Koos Hollebeek (79) wil nog weleens zijn 
medicijnen vergeten. Doordat de thuiszorg 
met hem beeldbelt, kan hij laten zien dat 
hij zijn pillen inneemt. 
“Ik hou niet zo van bellen, maar beeldbellen is een 
stuk persoonlijker. Voordat de coronamaatregelen 
er waren, had ik elke vrijdag een borrel met bewo-
ĸúşŦ�úĸ�úş�ƑÒşúĸ�ĪłČƥúĶęôôÒčúĸȫ�gŸ�ôÒŰ�ĸęúŰ�
meer is, wordt het eenzamer en stiller. Doordat ik 
heb leren beeldbellen, maak ik eindelijk weer 
eens een babbeltje met iemand. Een thuiszorgme-
dewerker kwam bij me langs en heeft me uitge-
legd hoe het werkt. Nu belt de thuiszorg me elke 
ochtend en avond. Ze vragen me dan of ik mijn 
medicijnen heb ingenomen. Ik laat ze het lege 
zakje zien waar mijn pillen inzaten. Soms vergeet 
ik ze in te nemen en ben ik blij dat zij me eraan 
herinneren. Ook vragen ze hoe het met me gaat, 
wat ik ga doen of gedaan heb die dag. We hebben 
dan even een leuk gesprekje. Mijn dochter en ik 
beeldbellen ook met elkaar. Veel leuker om elkaar 
te zien en niet alleen te horen. Wat handig is: een 
belprogramma zoals FaceTime kun je gratis ge-
bruiken. Je betaalt niet per minuut, zoals bij de 
gewone telefoon wel het geval is.” 

Wanneer je de hele dag geen bezoek meer krijgt of 
bijna niet de deur uitkomt, dan is het een verrij-
king om weer eens een gezicht te zien. Dat praat 
een stuk vertrouwder, leuker en gemakkelijker. De 
mensen die we spraken, leerden het beeldbellen 
van een thuiszorgmedewerker of van hun kinderen. 
Er is namelijk altijd wel iemand in de buurt die kan 
laten zien en voordoen hoe het werkt. Zo leren we 
het makkelijkst iets nieuws: met de hulp van een 
ander die al weet hoe het moet.

Alles wat ò zo vertrouwd was, zoals de wekelijkse 
ĪłČƥúĶęôôÒčúĸ�ĶúŰ�ĪúĸĸęŦŦúĸȦ�ôú�íúƠłúĪħúŦ�ƐÒĸ�
kinderen en kleinkinderen en de afspraken met 
ôú�ČƗŦęłŰĔúşÒŜúŸŰȥ�ôłłş�ôú�îłşłĸÒîşęŦęŦ�Ĕęúĭô�ĔúŰ�
plotseling allemaal op.  En toen bleek dat beeld-
bellen een uitkomst zou kunnen zijn, maar dat 
vond u gedoe en veel te ingewikkeld. In de prak-
tijk valt dat echter mee. Ouderen die hebben leren 
beeldbellen zijn reuze blij dat ze via de computer, 
iPad of telefoon hun geliefden weer kunnen zien. 

“Ik hou niet zo van bellen, 
maar beeldbellen is  
een stuk persoonlijker"

“IK HOOR MIJN
DOCHTER NIET 
ALLEEN, IK KAN  

HAAR OOK ZIEN!”
Bent u niet technisch of hebt u geen idee hoe beeldbellen werkt? 

Met de juiste hulp leert u het zó. (En deze mensen gingen u voor!)  

ɉ�EúŰ�ŜşÒÒŰ�ƑÒŰ� 
čúƠúĭĭęčúş�ÒĭŦ�ħú�úĭĪÒÒşŦ�
čúƠęîĔŰ�ƠęúŰɊ

ɉ�EúŰ�ęŦ�ĭúŸĪ�łĶ�łŜ�
ôúƠú�ĶÒĸęúş�úúĸ� 
íÒííúĭŰħú�Űú�ĶÒĪúĸɊ

TEKST�n�È«��à�z�(0«�x00«� �
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van dat sociale, even bijkletsen. Zo voel ik dat ik 
er nog steeds bij hoor. Mijn dochter gaat me nu 
uitleggen hoe Whatsapp werkt op de mobiele te-
lefoon. Dan kan ik met haar chatten, foto’s sturen 
en beeldbellen. Dat wil ik nu ook wel leren.”  

�ɉ�EúŰ�ęŦ�ĔúĭúĶÒÒĭ� 
ĸęúŰ�ĶłúęĭęħĪɊ
Thomas Kret (86) leerde van zijn kinderen 
hoe hij moet beeldbellen. 
“Voordat de coronacrisis uitbrak, kwam de zuster 
dagelijks langs om mijn ogen te druppelen. Dat 
was altijd gezellig, omdat we dan gelijk een praatje 
maakten. Nu moet ik zelf mijn ogen druppelen en 
daar was ik niet blij mee. Gelukkig hebben mijn 
kinderen me wegwijs gemaakt op de iPad zodat ik 
kan beeldbellen. Eerst wilde ik er niet aan. Toen 
ik het probeerde, ging het mis. Ik had er geen ge-
duld voor, ik dacht echt dat ik het niet kon. Maar 
wat ben ik blij dat ik heb doorgezet! Als je het 
eenmaal snapt, dan is het helemaal niet moeilijk. 
Door de coronacrisis zag ik bijna geen mensen. Nu 
gebruik ik het beeldbellen elke dag en zie ik weer 
gezichten. Zoals de verpleegkundige, die dagelijks 
met me beeldbelt om te vragen hoe het gaat, maar 
ook mijn zoon en dochter kan ik nu zien tijdens 
het bellen. Ik spreek ze vaak ’s avonds, dat kort de 
avond een beetje in.” 

STAPPENPLAN 
BEELDBELLEN
Een smartphone kan niet alleen gebruikt wor-
den om te bellen, maar ook om te videobellen. 
Een handige manier om dit te doen, is met 
WhatsApp. Vraag iemand in uw omgeving om 
WhatsApp op de telefoon te installeren. Vervol-
gens kunt u via WhatsApp praten met iemand 
die u niet in levende lijve kunt zien, maar wel 
op de telefoon!
 

1Bij de contactpersonen die in uw WhatsApp 
staan (zoals uw kinderen, kleinkinderen, 

vrienden of de thuiszorg) kunt u de persoon uit-
kiezen met wie u wilt beeldbellen. Tik op die 
naam.

2    Rechtsboven in de hoek van het beeld-
scherm ziet u nu een afbeelding van een  

videocamera. Drukt u hierop, dan maakt de  
telefoon verbinding met de telefoon van degene 
die u wilt bereiken. Als deze persoon opneemt, 
kunnen jullie elkaar zien. 

3 Wordt u gebeld via WhatsApp, dan tikt u op 
de groene knop die in beeld verschijnt. Is 

het gesprek klaar en wilt u ophangen, dan tikt u 
op de rode knop. Is de knop niet in beeld, tik 
dan even kort op het scherm. 

4 Voor het gebruik van WhatsApp hebt u  
internetverbinding nodig. Wees niet pessi-

mistisch als het beeldbellen de eerste keer niet 
lukt. Iets nieuws leren kost tijd! Hoe vaker u 
WhatsApp gebruikt, hoe sneller u het onder de 
knie krijgt. 

 

LUISTERBIEB
Met de LuisterBieb geniet u altijd en 

overal van de mooiste luisterboeken. 

Leuk voor tijdens het koken, wandelen, of om 

samen met anderen te luisteren. Ook voor ieder-

een die geen lid is van de Bibliotheek. 

DE SLIMSTE MENS
Dol op quizzen? Met de app van De 

Slimste Mens is het mogelijk online 

mee te spelen met het populaire televisiepro-

gramma. Speel de quiz tegen vrienden, onbe-

kenden of gewoon in uw eentje. 

KLUP
Behoefte aan sociaal contact in de 

buurt? Via Klup vindt u eenvoudig 

personen in de buurt die dezelfde interesses 

hebben, of het nou schilderen, wandelen of ko-

ken is. Nu is het contact misschien nog even op 

afstand, maar des te leuker wanneer we elkaar 

weer in het echt kunnen zien. 

SUDOKU
Dit populaire Japanse puzzelspel is 

niet meer weg te denken uit onze 

kranten. Maar het is ook eenvoudig op de tablet 

of telefoon te spelen. Ook handig: in de app kiest 

u zelf de moeilijkheidsgraad, van ‘eenvoudig’ tot 

‘nachtmerrie’.

MUSEUMTV
Nieuwe en interessante musea ont-

dekken kan gewoon op de telefoon 

of tablet. Bekijk online de collecties, leer meer 

over de kunstwerken en krijg via korte video’s 

een kijkje achter de schermen. 

EINSTEINS BREINBREKERS
Deze app is zowel voor ontspanning 

als training van de hersenen. Elke 

ƳƏǕ�ɯȒȸƳɎ�Ƴƺ�ˡɎǝƺǣƳ�ɮƏȇ�ǝƺɎ�ƫȸƺǣȇ�ƫƺȸƺǸƺȇƳ�ƏƏȇ�

de hand van allerlei leuke spelletjes. Door dage-

lijks verschillende soorten puzzels op te lossen, 

blijven de hersenen bovendien in vorm. 

SOLITAIRE
Het spelletje Solitaire, ook vaak  

Patience genoemd, stond vroeger 

op elke Windows computer. Tegenwoordig zijn 

er verschillende apps te vinden om dit verslaven-

de kaartspel mee te spelen. 

WORDFEUD
De meesten van ons zullen dit spel 

inmiddels kennen. Maar voor wie het 

nog nooit gespeeld heeft: via Wordfeud speelt u 

Scrabble tegen vrienden, buren en kleinkinde-

ren. Tegelijkertijd is het mogelijk elkaar chatbe-

richtjes te sturen.

SCHERMVERMAAK
Van verslavende spelletjes tot 
een complete online bibliotheek: 
met deze apps hoeven we ons 
niet meer te vervelen.  
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UIT &
THUIS

4 X FAVORIET
NACHTWACHT VOOR JEZELF 
De virtuele tour door het Rijksmuseum is bijna beter dan 
de echte. Geen hordes bezoekers, maar in alle rust genieten 
van De Nachtwacht en andere meesterwerken. 
www.rijksmuseum.nl/nl/ontdek-meesterwerken

KOM UIT DIE STOEL
Van al dat thuiszitten worden 
ɯƺ�ȇǣƺɎ�ˡɎɎƺȸِ�(ƏƏȸȒȅ�ɯƺȸȵɎ�
Olga Commandeur zich op 
als nationale personal trainer 
van thuiszittend Nederland. 
En 1 en 2, en 1 2 3 4!

www.maxvandaag.nl/heel-nederland-thuis-in-beweging

TERUG NAAR DE SCHOOLBANKEN
Misschien is dit wel de ideale tijd om iets nieuws te leren. 
Stichting Oud Geleerd, Jong Gedaan biedt gratis colleges 
aan over uiteenlopende onderwerpen. 
www.oudgeleerdjonggedaan.nl/onlinecolleges

SCHILDERLES
Bob Ross was zijn tijd ver vooruit, 
met zijn schilderlessen op afstand. 
 ǣǴȇƏ�ƏǼǼƺ�ƏˢƺɮƺȸǣȇǕƺȇ�ɿǣǴȇ�ɎƺǕƺȇ-
woordig gratis online te vinden. 
Dus grijp een kwast, een palet, 
en oefenen maar!  
www.youtube.com

EEN KIJKJE IN DE KEUKEN(HOF)
De Keukenhof blijft dit jaar gesloten, maar dat bete-
kent niet dat we de schitterende kleuren van de voor-
jaarsbloemen hoeven te missen. Op de website van 
de Keukenhof staat namelijk een virtuele tour door 
het park. Met speciale 360 graden-techniek is het 
mogelijk om alle uithoeken van het park te bekijken.  
www.keukenhof.nl

DIGITAAL WANDELEN  
IN BLIJDORP
Bezoekers of niet, er is altijd veel be-
drijvigheid in Diergaarde Blijdorp. Kijk via spe-
ciaal geïnstalleerde webcams direct mee in de 
verblijven van de leeuwen, okapi’s en olifanten, 
en blijf zo op de hoogte van het reilen en zeilen in 
het park. Ook leuk: met Google Maps een digitale 
wandeling door het dierenpark maken. 
www.diergaardeblijdorp.nl

 KIJKEN, KIJKEN,  
 NIET LOPEN
Het thuismuseum is een initiatief 
van cultuurvloggers, die de kijker 
meenemen op online rondleidingen 
door verschillende bekende musea. 
Bevlogen vertellen ze over de wer-
ken die langskomen. De rondleidin-

gen zijn gratis 
te bekijken, 
maar echte 
cultuurliefheb-
bers kunnen na 
ƏˢȒȒȵ�ƺƺȇ�ƳȒ-
natie doen aan 
het museum.  

www.thuismuseum.mydaily-
shotofculture.com

 NATUUR SNUIVEN
Van vliegen over de pieken en dalen van 
de Grand Canyon tot zwemmen tussen 
kleurige koraalvissen bij de kust van 
Florida. Via de site The Hidden Worlds of 
the Nationals Parks bezoekt u de mooi-
ste natuurparken van Amerika, gewoon 
vanaf de bank. Rangers laten de prach-
tigste uithoeken zien, en vertellen alles 
Ȓɮƺȸ�Ƴƺ�ˢȒȸƏً�ǔƏɖȇƏ�ƺȇ�ƫǣǴɿȒȇƳƺȸǝƺƳƺȇ�
van de overweldigende Amerikaanse 
natuur. 
www.artsandculture.withgoogle.com

We blijven allemaal zo veel mogelijk thuis. Maar gelukkig betekent 
 dat tegenwoordig niet dat we van alles moeten missen. Via internet is er namelijk 

meer dan genoeg te zien, doen en beleven. 

TEKST�³�zz0�xÈn(0«
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Weet u welke vogels er 
in uw tuin rondvliegen? Spot ze 

allemaal en vink ze af. 

VOGELBINGO

Boomkruiper

Zwartkop (vrouwtje)

Sijs (vrouwtje)

JȸȒɎƺ�ƫȒȇɎƺ�
specht

³ǣǴɀ�٢ȅƏȇȇƺɎǴƺ٣

JȒɖƳɮǣȇǸ�
(vrouwtje)

JȒɖƳɮǣȇǸ
٢ȅƏȇȇƺɎǴƺ٣

�ȵȵƺǼɮǣȇǸ

àǣȇǸ�
٢ȅƏȇȇƺɎǴƺ٣

JȸȒƺȇǼǣȇǕ�
(vrouwtje)

Zwarte 
ȸȒȒƳɀɎƏƏȸɎ

kȒȒǼȅƺƺɀ�
(vrouwtje)

Zwartkop

Boomklever

«ȒȒƳƫȒȸɀɎ

RƺǕǕƺȇȅɖɀ

Pimpelmees

Tjiftjaf

áǣȇɎƺȸǸȒȇǣȇǕ

JȒɖƳǝƏƏȇ

Staartmees

kɖǣǔȅƺƺɀ

JǼƏȇɀǸȒȵ

Zwarte mees

Huismus 
٢ȅƏȇȇƺɎǴƺ٣

Huismus 
(vrouwtje)

«ǣȇǕȅɖɀ

ñɯƏȸɎƺ�ȸȒȒƳɀɎƏƏȸɎ
(vrouwtje)

kȒȒǼȅƺƺɀ�
٢ȅƏȇȇƺɎǴƺ٣

JǣƺȸɿɯƏǼɖɯ

³ȵȸƺƺɖɯ�٢ɯǣȇɎƺȸ٣

³ȵȸƺƺɖɯ�٢ɿȒȅƺȸ٣

ñƏȇǕǼǣǴɀɎƺȸ

kȒȵƺȸɯǣƺǸ

JȸȒɎƺ�nǣǴɀɎƺȸ

kȸƏȅɀɮȒǕƺǼ

kƏɖɯ

Sperwer 
٢ȅƏȇȇƺɎǴƺ٣

Sperwer 

RȒɖɎƳɖǣǔ

RȒǼƺȇƳɖǣǔ

Turkse tortel

Ekster

JƏƏǣ

kƺƺȵ�
٢ȅƏȇȇƺɎǴƺ٣

àǣȇǸ�٢ɮȸȒɖɯɎǴƺ٣

Merel 
(vrouwtje) 

Putter

JȸȒƺȇǼǣȇǕ

kƺƺȵ�
(vrouwtje)

Merel 
٢ȅƏȇȇƺɎǴƺ٣

RɖǣɀɿɯƏǼɖɯ
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Elwin van der Kolk is bioloog en natuurschilder, en verzorgde de tekeningen 

voor de vogelbingo. Hij is huisillustrator van Vogelbescherming Nederland en 

schilderde vogels voor talloze boeken en publicaties, zoals De Zakgids Vogels 

van Nederland en België.

Als je een vogelsoort niet herkent, valt het je 

ook niet op dat-ie op een bepaalde plek in 

aantal afneemt of zelfs verdwenen is. Ik hoop 

dat mijn illustraties ertoe bijdragen dat meer 

mensen de vogels in hun omgeving leren (her-)

kennen, hun aanwezigheid gaan opmerken en 

waarderen. 

Ik wil laten zien hoe mooi de wereld om ons 

heen is, en hoe belangrijk het is dat we deze 

blijven beschermen. Maar ik doe het ook voor 

mezelf: het maken van een treffend vogelpor-

tret is bijna verslavend. Mijn favoriete vogel is 

de huismuis. Hij is bekend en ik zie hem veel. 

Toch blijf ik leren. Hoe loopt de tekening op 

"Vogels zijn overal, waar je ook komt. In de stad, 

het bos of in onze eigen tuin. Soms onver-

wacht, zoals een appelvink op de voederplank. 

Maar vaak ook juist verwacht, zoals de eerste 

gierzwaluw op Koningsdag, of het geluid van 

overvliegende koperwieken die de herfstvakan-

tie inluiden. Vogels kijken geeft genieten in de 

natuur een extra dimensie. De schoonheid, de 

diversiteit aan vormen, kleuren, gedragingen 

en geluiden van vogels verveelt nooit. 

Veel mensen genieten van vogels, maar 

hebben niet door dat het slecht gaat met een 

heleboel soorten, zoals de meeste weide- en 

ƏǸǸƺȸɮȒǕƺǼɀِ�xƺɎ�ǝƺɎ�Ǖƺɿǣȇ�ˡƺɎɀƺȇ�ɯƺ�ȸƺǕƺǼ-

matig door het Binnenveld bij Bennekom. De 

grutto doet het daar dit voorjaar aardig goed, 

maar de uitbundige zang van de veldleeuwerik, 

hoog in de lucht, is er niet meer. Mijn kinderen 

groeien op zonder dat geweldige geluid. 

zijn kop nou precies? Ik ben niet snel tevreden. 

Ik weet niet of het ooit gaat lukken de perfecte 

huismus te schilderen. Maar dat is juist goed, 

daardoor kom ik steeds een stapje verder."

Elwin verzorgt een rubriek in het blad Vogels van 

Vogelbescherming Nederland. Daarnaast is hij 

sinds 2016 lid van de Society of Animal Artists, en 

exposeerde hij op de prestigieuze tentoonstelling 

Birds in Art. Meer van zijn werk is te zien op www.

elwinvanderkolk.nl 

‘OOIT HOOP IK EEN 
PERFECTE HUISMUS 

TE SCHILDEREN’
LEDENAANBIEDING
VOGELCOLLECTIE
ONTVANG NU 20% KORTING BIJ VIVARA.NL  

EN HAAL DE PRACHTIGE  
VOGELILLUSTRATIES IN HUIS.

U ontvangt 15% korting in de webshop van Vivara.nl, 
de expert voor tuinvogels in Nederland. Hier vindt u 
onder andere servies, brillenkokers en posters met 
de prachtige tekeningen van Elwin. En dat niet 
alleen: de korting geldt ook voor andere items uit de 
collectie van Vivara. Zoals voederbakken, nestkastjes 
en vogelvoer en planten. 

Ga naar Vivara.nl en gebruik de 
kortingscode: DOEBOEK2020. 
Met uw aankoop ondersteunt u tevens 
verschillende natuurorganisaties in 
Nederland! De actie is geldig tot 
31 juli 2020. 

*Over de verzendkosten wordt geen 
korting gerekend. Bij orders vanaf € 25 
worden geen verzendkosten berekend. 

Mok Tureluur, € 4,99
Mok Huismus, € 4,99

 ȸǣǼǼƺȇǸȒǸƺȸ�«ȒȒƳƫȒȸɀɎǴƺًחחًח�ڡ�

ÁɖǣȇɮȒǕƺǼȵȒɀɎƺȸ
€ 39,99 

 
Əȅ

ƫ
Ȓƺ
�ƫ
Ȓȸ
Ƴ
�k
ȒȒ
Ǽȅ
ƺƺ
ɀ�
ڡ
ג�
חً
ח

 INTERVIEW 0náXz�à�z�(0«�k�nk�TEKST�³�zz0�xÈn(0«



ZOMERBOEK 01ZOMERDOEBOEK 34 ZOMERDOEBOEK 35

(0�x��X³Á0�IX0Á³ٳ�
EN WANDELROUTES 

ACTIEF IN EIGEN LAND

1. PITTORESK
DWINGELOO

2. FRIESE 
MEREN

3. HET MAASLANDSCHAP

4. DE STELLING 
VAN AMSTERDAM

6. HET
WESTLAND

12. LISSERBROEK

5. DE STRABRECHTSE
HEIDE

9. DE
VERRASSENDE
KAMPINA 7. HET ZWART

WATER

10. 'T PAD 
VAN ZUS

11. DE WILPSE KLEI

8. DE BAKKEVEENSE
DUINEN

VEILIG OP PAD
Houd tijdens het wan-
ƳƺǼƺȇ�ƺȇ�ˡƺɎɀƺȇ�ƏǼɎǣǴƳ�Ƴƺ�
richtlijnen van het RIVM 
in acht. Bewaar ander-
halve meter afstand tot 
anderen, ga hooguit met 
zijn tweeën op pad en 
vermijd drukke plekken. 
Van plan een pitstop te 
maken? Informeer van 
tevoren bij restaurants 
en terrassen of ze 
geopend zijn, en hoe zij 
omgaan met de maat-
regelen.

 TEKST ANNA VAN OERS
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3.
KASTELEN EN
HET STOERE
MAASLANDSCHAP 
Afstand: 54,33 km

Duur: 3:02 uur

Gebied: Boxmeer – Noord Brabant

De route gaat van start bij Hotel Restaurant de Baronie in 

Boxmeer. Rijd vanaf hier naar Cuijk, wat haar naam nog 

te danken heeft aan het Keltische woord ‘Keukja’, dat ver-

wijst naar de kromming in de Maas. Steek hier de rivier 

over richting Milsbeek. Ten noorden van Gennep ziet u het 

imposante Reichswald en ten zuiden het Maasheggenland-

schap met de beboste stuifduinen die het Maaslandschap 

kenmerken. Vlak voor het eind van de route ligt kasteel-

museum Boxmeer, in de kelders van het oude kasteel. Hier 

zwaaiden de kasteelheren en –vrouwen tot het einde van 

de 18e eeuw de scepter over de Vrije Heerlijkheid Boxmeer. 

De Zusters van Julie Postel namen in 1896 het kasteel Box-

meer in gebruik als zieken- en later verpleeghuis. Zeer ze-

ker een bezoekje waard. 

2.
FRIESE MEREN EN
SPINNENKOPMOLENS 
Afstand: 36,26 km

Duur: 2:18 uur

Gebied: Leeuwarden, Friesland

àƏȇɖǣɎ�ǝƺɎ�Iȸǣƺɀƺ�JȸȒɖ�ɀɎƏȸɎ�ƺƺȇ�ǝƺƺȸǼǣǴǸƺ�ˡƺɎɀɎȒƬǝɎ�

ƳȒȒȸ�Ƴƺ�ɖǣɎǕƺɀɎȸƺǸɎƺ�ȵȒǼƳƺȸِ�0ƺȇ�ˡǴȇƺ�ȸȒɖɎƺ�ǼƏȇǕɀ�

Friese meren, vele waterwegen en prachtige oude 

molens. Grou is een historisch plaatsje aan het zoge-

naamde Pikmeer.  Start in het bijzondere oude cen-

trum, met de romaanse Sint-Pieterkerk uit de 13de 

eeuw. Neem vervolgens het pontje over het water, en 

zie in de verte de Haensmole staan, een poldermolen 

die naar verluidt in de achttiende eeuw is gebouwd. 

Verderop staat poldermolen De Burd. 

Fietsend door de polders vallen niet alleen de uit-

zichten op, maar ook de verkwikkende rust. Neem 

opnieuw een pontje om over te steken naar De Veen-

ǝȒȒȵ�ƺȇ�ˡƺɎɀ�ǼƏȇǕɀ�Ƴƺ�Ƴȸǣƺ�ǝǣɀɎȒȸǣɀƬǝƺ�ȵȒǼƳƺȸȅȒǼƺȇɀ�

bij Goëngahuizen.Deze zogenaamde spinnenkopmo-

lens werden vroeger gebruikt om de polder droog te 

malen, en zijn tegenwoordig open voor bezoekers. Op 

zoek naar meer bezienswaardigheden? In het dorpje 

Nes staat nog een authentieke Friese klokkenstoel en 

in het aangrenzende en al even charmante Akkrum 

is het tijd voor een pitstop bij Eetcafé Kromme Knilles. 

Een echt ouderwets dorpscafé waar een gemoedelijke 

huiskamersfeer heerst en het eten overheerlijk is.

1. 
ONTDEK HET 
PITTORESKE
DWINGELOO
Afstand: 43,26 km
Duur: 2:27 uur
Gebied: Drenthe, Westerveld

Brinkdorp Dwingeloo stamt 

nog uit de middeleeuwen, en 

wordt gekenmerkt door de gro-

te groene brink in het centrum. 

Hier hield men vroeger het vee 

en plantten de bewoners popu-

lieren en eiken. Dit hout werd 

later gebruikt voor de bouw 

van huizen. Ook wordt hier van 

oudsher de markt gehouden. 

Start vanaf dit pittoreske plein 

ƺȇ�ˡƺɎɀ�ƳǣȸƺƬɎ�zƏɎǣȒȇƏƏǼ�¨ƏȸǸ�

Drents-Friese Wold in. Dit is een 

van de grootste natuurgebieden 

van Nederland. Het landschap 

wisselt tussen bos, heide, stuif-

zand en beekdalgraslanden. Op 

de vlaktes lopen grazers, en met 

een beetje geluk spot u mis-

schien wel een zwarte specht. 

Halverwege geeft u uw benen 

even rust bij Park Drentheland. 

Geniet daar op het terras van 

een heerlijke lunch, alvorens aan 

de terugweg te beginnen.

4. 
ONTDEK DE
STELLING
VAN AMSTERDAM 
Afstand: 48,35 km

Duur: 2:49 uur

Gebied: Vinkeveen, Utrecht

(ƺɿƺ�ˡƺɎɀȸȒɖɎƺ�ǕƏƏɎ�ɮƏȇ�ɀɎƏȸɎ�ƫǣǴ�

kȒǔˡƺǝɖǣɀ�(ƺ�JȒƺƳƺ�xȒȸǕƺȇ�ǣȇ�

Vinkeveen. Vanaf hier verkent deze 

een deel van de 135 kilometer lange 

verdedigingslinie rond onze hoofd-

stad: de Stelling van Amsterdam. In 

1914 was de Stelling van Amsterdam, 

samen met de Nieuwe Hollandse 

Waterlinie, aanleiding voor de Duit-

sers om Nederland niet in te vallen. 

De volledige waterlinie van 45 forten 

staat op de Werelderfgoedlijst van 

UNESCO. 

De route vervolgt zich door natuur-

reservaat Botshol. Door het afgraven 

van veen is hier helder water achter-

gebleven, waardoor prachtige water-

planten zoals kranswieren en groot 

nimfkruid duidelijk te zien zijn. Ook 

heeft dit gezorgd voor de groei van 

ɿƺǼƳɿƏȅƺ�ȒȸƬǝǣƳƺƺǆȇِ��ȇɎƳƺǸ�ƏǼ�ˡƺɎ-

send Ouderkerk aan de Amstel en 

landhuis Oostermeer in Amstelveen, 

een van de weinige goed bewaarde 

buitenplaatsen. Dit landgoed uit 

1728 is in zijn geheel benoemd tot 

rijksmonument. 

FIETSEN
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7. 
HET ZWART WATER 
EN VENLO 
Afstand: 7,37 km 

Duur: 1:28 uur 

Gebied: Venlo - Limburg

Natuurgebied Zwart Water is een oude meander van 

de Maas. Op de plaats van natuurgebied Zwart Water 

lag vroeger een moeras. Daar is nu niets meer van 

over, omdat het gebied droog is gelegd voor de turf-

winning. De wandeling loopt om de Venkoelen heen, 

een groot ven in een oude Maasbedding, ontstaan 

door turfwinning aan het begin van de 19e eeuw. 

Ook werd er hier rivierklei gewonnen om bakstenen 

van te maken. Op sommige plekken in het natuurge-

bied liggen nog sporen van deze kleiwinning, zoals 

de overblijfselen van het oude tramlijntje waarmee 

de klei werd afgevoerd. 

Het begin- en eindpunt van de wandeling ligt bij 

Tuincentrum Leurs aan de rand van Venlo. Hier kan 

ɮȒȒȸ�Ȓǔ�ȇƏ�ǝƺɎ�ɯƏȇƳƺǼƺȇ�ƺƺȇ�ǼƺǸǸƺȸ�ǸȒȵǴƺ�ǸȒǔˡƺ�Ȓǔ�

wat te eten besteld worden. Waar het in natuurge-

bied Zwart Water stil en rustgevend is, bruist Venlo 

van de activiteit. Er kan goed gewinkeld worden en 

ze hebben er een heerlijk, prijswinnend biertje: ‘Ven-

loosch Alt’. Een welkome afwisseling.

6 . 
HET WESTLAND: RIJSWIJK, 
MONSTER EN WATERINGEN 
Afstand: 37,75 km 

Duur: 2:05 uur

Gebied: Rijswijk, Zuid-Holland

³ɎƏȵ�Ȓȵ�Ƴƺ�ˡƺɎɀ�ƺȇ�ɮƺȸǸƺȇ�ǝƺɎ�áƺɀɎǼƏȇƳِ�(ƺ�ȸȒɖɎƺ�

voert langs Rijswijk, Monster en Wateringen. De start 

ligt in Rijswijk bij Brasserie Bijna Thuis / Hotel Hoeve-

voorde, middenin een bosrijke omgeving, de ideale 

plek voor quality time met partner, familie of vrien-

den. Of gewoon alleen om even helemaal tot rust te 

komen. Vanuit Rijswijk loopt de route naar de kust, 

richting Monster. Bij Monster en Ter Heijde vervolgt 

de route zich door de duinen, wat leidt tot prachtige 

ɖǣɎɿǣƬǝɎƺȇِ�àǣƏ�zƏƏǼƳɯǣǴǸ�ƺȇ�áƏɎƺȸǣȇǕƺȇ�ǼƺǣƳɎ�ǝƺɎ�ˡƺɎɀ-

pad uiteindelijk weer terug naar Rijswijk. Onderweg 

komt de route langs De Zeven Gaten, een stukje wa-

terland met veel vogels. Een beetje verscholen achter 

het struikgewas staat een picknicktafel voor een beet-

je rust met een mooi uitzicht op het gebied.

5. 
FIETS DOOR DE
JEUGD VAN VINCENT
VAN GOGH
Afstand: 54,13km

Duur: 3:00 uur

Gebied: Eindhoven, Noord-Brabant

 

Noord-Brabant is de geboorteplaats van 

één van Nederlands bekendste kunste-

naars: Vincent van Gogh. Ontdek tijdens 

Ƴƺɿƺ�ˡƺɎɀȸȒɖɎƺ�Ƴƺ�ǼƏȇƳƺǼǣǴǸƺ�ȒȅǕƺɮǣȇǕ�

waarin hij opgroeide en zie waar hij zijn 

inspiratie opdeed: natuurgebied De Peel. 

Hoogveengebied De Peel ontstond op 

een zanderige vlakte met daaronder 

ondoordringbare kleilagen. Daardoor 

stagneerde het regenwater en ontstond 

er veenmosveen in het gebied. Nu vormt 

De Peel een natuurgebied met bossen, 

heide en veenplassen. De Strabrechtse 

heide, waar deze route doorheen leidt en 

die een onderdeel is van De Peel, is één 

van de grootste heidegebieden van Ne-

derland.

8. 
WANDELEN OVER DE
ZANDVLAKTE VAN
DE BAKKEVEENSE
DUINEN 
Afstand: 8,23 km 

Duur: 1:43 uur

Gebied: Bakkeveen - Friesland

Ten oosten van het dorp Bakkeveen ligt een 

zandvlakte: de Bakkeveense Duinen. Hier kunt u 

heerlijk wandelen – eventueel met de hond – en 

even helemaal tot rust komen.

Bakkeveen, dat vlakbij Drachten ligt, was vroe-

ger een veenkolonie. De Bakkeveense Vaart is 

in de zeventiende eeuw gegraven voor de ont-

watering van het veen en de afvoer van turf. En 

daar is ook het bos op ingericht. Grote stukken 

zijn gekapt en de rechte, brede paden moesten 

de afvoer van turf zo gemakkelijk mogelijk ma-

ken. Ook de route rond de zandvlakte is verhard, 

dus de gehele route is geschikt voor rolstoelge-

bruikers.

De route start bij Bospaviljoen Bakkeveen. De 

wandeling loopt door de Bakkeveense Duinen. 

Dit gebied kenmerkt zich door uitgestrekte 

heide en een paar prachtige vennen. Ook lig-

gen hier de pingoruïnes de Harmsdobbe en de 

Pûpedobbe. Daarnaast loopt de route langs het 

Monument Executies 10 April 1945, ter nage-

dachtenis aan tien Groningse verzetsmannen 

die drie dagen voor de bevrijding van Noord- 

Nederland om het leven kwamen.

WANDELEN
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11. 
R0Á� �0«0zn�z(ٳ
SCHAP VAN 
DE WILPSE KLEI 
Afstand: 8,51km

Duur: 1:42 uur

Gebied: Wilp - Gelderland

De Wilpse Klei is een prachtig oud boeren-

landschap in de IJsselvallei. Trek waterdich-

te wandelschoenen aan en kom dit uniek 

stukje Nederland ontdekken.

De route start bij restaurant De Kribbe. 

Vanaf hier loopt de route direct de polder 

in. Loop door een oud agrarisch cultuur-

landschap van dijken, boomgaarden, wil-

gen en meidoornhagen. De boerderijen 

liggen hier van oudsher op terpen. Geen 

overbodige luxe, want bij een hoge stand 

van de IJssel wordt de Wilpse Klei als over-

loopgebied gebruikt, en stromen de wei-

landen dus vol water. 

In de Wilpse Klei is het heerlijk rustig wan-

delen. Ideaal om even de alledaagse routi-

ne achter te laten. De dijk zorgt voor schit-

terende uitzichten over de IJssel. In het 

winterseizoen zit het hier vol met ganzen 

en eenden, in het voorjaar broeden hier 

vogels als grutto, wulp en kievit. Een onver-

hard pad loopt door de weilanden naar het 

dorpje Wilp. Aan het einde van de route is 

het tijd voor een terrasje. 

12. LISSE: BOOMGAARDEN
EN SCHATTIGE STRAATJES 
Afstand: 12,30 km

Duur: 2:27 uur

Gebied: Lisserbroek - Noord-Holland

Lisse staat bekend om de bloembollenvelden die 

in het voorjaar volop in bloei staan, maar ook de 

rest van het jaar is Lisse een heerlijk gebied om 

te verkennen. Start bij Landgoed de Olmenhorst. 

Verspreid over dit landgoed staat een aantal ka-

rakteristieke gebouwen. Wandel door de boom-

gaarden en geniet van de rust. Wandel daarna 

richting het historische Lisse. Dit dorp is ontstaan 

op een oude strandwal en vroeger leefden de 

inwoners van landbouw, veeteelt en turfsteken. 

In de eeuwen daarop ontstond de bloembollen-

cultuur. De zandgronden in de omgeving zijn bij 

uitstek geschikt voor deze teelt. Tijdens de wan-

deling verkent u de leuke straatjes van Lisse. De 

terugweg staat in het teken van het prachtige 

uitzicht over water.

10. 
'T PAD VAN ZUS 
Afstand: 9,95 km

Duur: 1:59 uur

Gebied: Garderen - Gelderland

Wie aan de Veluwe denkt, denkt aan uitgestrekte bos-

sen en heidevelden. Maar de Veluwe herbergt ook inte-

ressant erfgoed. Met ’t Pad van Zus loop je langs enkele 

van deze cultuurhistorische schatten.

Op de heide van Bergsham ligt bijvoorbeeld een groep-

je grafheuvels uit de bronstijd, 2000-800 voor Christus. 

Voordat op de Veluwe grote percelen bos werden aan-

gelegd, bestond dit gebied uit heide en lage begroeiing. 

Bergsham was dankzij zijn hogere ligging een mooi 

uitkijkpunt, bij helder weer kon men vanaf hier zelfs de 

Zuiderzee zien liggen.

Het pad slingert verder over de landgoederen Groot en 

Klein Boeschoten. Hier ligt onder andere een karakteris-

tieke schaapskooi die onderdak biedt aan de schaaps-

kudde die overdag de Veluwe en het Speulderbos be-

graast. De weg vervolgt langs Het Gat van Zus. Toen na 

de laatste ijstijd de overgebleven brokken ijs smolten, 

bleven er op de Veluwe verschillende kuilen in het land-

schap over, zogeheten doodijsgaten. Het Gat van Zus is 

enkele meters diep en zo’n dertig meter in doorsnee.

Startpunt van deze route is De Beeldentuin in Garderen. 

Rǣƺȸ�ɿǣɎ�ȒȒǸ�ƺƺȇ�ǼɖȇƬǝȸȒȒȅ�Ȓȅ�ȇƏ�ƏˢȒȒȵ�ɮƏȇ�ƺƺȇ�ƳȸƏȇǸ-

je, lunch of een high tea te genieten. 

9. 
VENNEN,
PAARDEN EN
ZELDZAME
PLANTEN 
Afstand: 6,72 km 

Duur: 1:20 uur

Gebied: Oisterwijk – Noord Brabant

In de Oisterwijkse Bossen tref je weel-

derige en verwilderde natuur. De mys-

terieuze vennen geven je het gevoel 

ver van de bewoonde wereld vandaan 

te zijn.

Deze route begint in de bossen die 

rondom de meanderende Rosep lig-

gen. Net voor knooppunt 48 steekt de 

route dit riviertje over. Even verderop 

ligt de grote Belversven. Rondom dit 

ven groeien kenmerkende en zeld-

zame planten als moerashertshooi, 

biesvaren en oeverkruid. Na een tijdje 

wandelen leidt de route naar het uit-

gestrekte heideveld waar de Kampina 

Ȓȅ�ƫƺǸƺȇƳ�ɀɎƏƏɎِ�(ȒȒȸ�Ƴƺ�ȸǣǴǸƺ�ˢȒȸƏ�ƺȇ�

fauna is het één van de meest waarde-

volle heidegebieden van ons land. De 

IJslandse paarden die hier grazen dra-

gen bij aan het gevoel van een onge-

rept landschap. Er staan bankjes voor 

ƺƺȇ�ˡǴȇ�ȸɖɀɎȅȒȅƺȇɎً�ƺƺȇ�ɯƺǼǸȒȅƺ�

tussenstop voordat de route vervolgt 

naar Het Boscafé, wat een heerlijk ter-

ȸƏɀ�ǝƺƺǔɎ�ɮȒȒȸ�ƺƺȇ�ǸȒȵ�ǸȒǔˡƺِ

�ȵ�ɿȒƺǸ�ȇƏƏȸ�ȅƺƺȸ�ȅȒȒǣƺ�ˡƺɎɀٮ�ƺȇ�ɯƏȇƳƺǼȸȒɖɎƺɀّ��ȵ�
Route.nl staan meer dan 100.000 gratis routes in Ne-
derland, België, Duitsland en Denemarken. Download 
de app en vindt een passende route middels de uitge-
breide zoekfunctie. In de buurt, een nieuwe provincie 
ontdekken, of een tocht langs mooie bezienswaardig-
heden, alles is mogelijk. Of bezoek de website route.nl 
ɮȒȒȸ�Ƴƺ�ȅȒȒǣɀɎƺ�ɎȒƬǝɎƺȇِ�àƺƺǼ�ˡƺɎɀٮ�ƺȇ�ɯƏȇƳƺǼȵǼƺɿǣƺȸٍ



AAN DE 
SLAG!

PUZZELS & ZOEKPLAATJES



WOORDZOEKER

E T G N I N N A P S T N O

O E A P G I R E I E O R B

E V D N O Z R E M O Z N Z

T H E R M O S F L E S O I

T O I R N N K T M A N G O

I O T S V N E R N N D E Z

H I N E M E R C E N N O Z

R W A I W S R S S V N D A

E A K Z T C C H S N T U N

M G A O U H O O I E N I D

O E V E IJ E I G V T N N U

Z N E N F R A M B O Z E N

K E O R B M E W Z K A N O

• BROEIERIG
• DUINEN
• FRAMBOZEN
• HOOIEN
• HOOIWAGEN
• KANO
• MANGO
• MEER
• ONTSPANNING
• OVERVERHIT
• SEIZOEN
• THERMOSFLES

• UITVERKOOP
• VAKANTIEDAG
• VISSEN
• ZAND
• ZOMERHITTE
• ZOMERZON
• ZONNECREME
• ZONNESCHERM
• ZONNESCHIJN
• ZONNIG
• ZWEET
• ZWEMBROEK

Woordzoeker

© Sanders puzzelboeken

De overgebleven letters vormen de oplossing.

Eten in de Tuin

Oplossing

E T G N I N N A P S T N O

O E A P G I R E I E O R B

E V D N O Z R E M O Z N Z

T H E R M O S F L E S O I

T O I R N N K T M A N G O

I O T S V N E R N N D E Z

H I N E M E R C E N N O Z

R W A I W S R S S V N D A

E A K Z T C C H S N T U N

M G A O U H O O I E N I D

O E V E IJ E I G V T N N U

Z N E N F R A M B O Z E N
K E O R B M E W Z K A N O

E T G N I N N A P S T N O

O E A P G I R E I E O R B

E V D N O Z R E M O Z N Z

T H E R M O S F L E S O I

T O I R N N K T M A N G O

I O T S V N E R N N D E Z

H I N E M E R C E N N O Z

R W A I W S R S S V N D A

E A K Z T C C H S N T U N

M G A O U H O O I E N I D

O E V E IJ E I G V T N N U

Z N E N F R A M B O Z E N

K E O R B M E W Z K A N O

• BROEIERIG
• DUINEN
• FRAMBOZEN
• HOOIEN
• HOOIWAGEN
• KANO
• MANGO
• MEER
• ONTSPANNING
• OVERVERHIT
• SEIZOEN
• THERMOSFLES

• UITVERKOOP
• VAKANTIEDAG
• VISSEN
• ZAND
• ZOMERHITTE
• ZOMERZON
• ZONNECREME
• ZONNESCHERM
• ZONNESCHIJN
• ZONNIG
• ZWEET
• ZWEMBROEK

Woordzoeker
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De overgebleven letters vormen de oplossing.

Eten in de Tuin

Oplossing

E T G N I N N A P S T N O

O E A P G I R E I E O R B

E V D N O Z R E M O Z N Z

T H E R M O S F L E S O I

T O I R N N K T M A N G O

I O T S V N E R N N D E Z

H I N E M E R C E N N O Z

R W A I W S R S S V N D A

E A K Z T C C H S N T U N

M G A O U H O O I E N I D

O E V E IJ E I G V T N N U

Z N E N F R A M B O Z E N
K E O R B M E W Z K A N O

ZWEEDSE PUZZEL

SLUITING DEELBAAR 
DOOR TWEE

AANLEG-
PLAATS KOOKGEREI VAN MINIMALE 

DIKTE HEIDE SOORT ERTS GEDWEE VAN BEPAALD 
METAAL KUIL

VOERTUIG

TON SPAANS 
EILAND

1

VOLGEND OP

ADELLIJKE BINDMIDDEL 
IN DE BOUW

AFWIJZING ONBUIGZAAM PAUSENNAAM SLOTWOORD

4

COMPUTER-
SCHIJF

PRONKEND LOFDICHT SCHAAKTERM JAARTELLING SLUISKOLK GROTE HER-
TENSOORT

2

DEEL VAN EEN 
VOERTUIG

3

OVERDREVEN

LATER

5

PROEF

VULKAAN 
OP SICILIË

NOOD-
SIGNAAL

6

DEEL VAN 
DE HALS

Zweedse puzzel 
Breng de letters uit de genummerde vakjes over naar de gelijkgenummerde vakjes van de oplossingsbalk.
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V E T
D E K S E L R IJ T U I G
V A T I B I Z A N A
E D E L E C E M E N T
N E E S T A R E

L D E L A N D
P O M P E U S R E M I
D A A R N A T O E T S
E T N A S O S N E K

zomers

1 2 3 4 5 6
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BLOKPUZZEL ZEESLAG

Vul elk blokje van negen vakjes in op de juiste plaats in het diagram, zodat een 
ingevuld kruiswoordraadsel ontstaat. Om u op weg te helpen, zijn enkele letters 
al gegeven.

Blokpuzzel

 

R

P

 

N

 R IJ

A  N

R T  

D  O

 S P

A L E

E B  
R A Z

 N O

G E N

L  A

A N L

G  P

E N E

N E N

L O T

 P I

S  M

O T E

 I  
I E F

T E  
IJ  O

N IJ S

V I E

A R E

D  R

R I N

 N  
E G E

T R E

A  R

M A  

V E R

E R N

N  A

7

1 1 0
1 0

1
0 1

1 0 1 0
1

1
1 0 1 0 1

Binaire puzzel
Vul alleen nullen of enen in. 

Geen drie nullen of enen naast elkaar.
Elke rij of kolom is uniek.

© Sanders puzzelboeken

1 1 0 1 0 0 1 0
1 0 1 1 0 1 0 0
0 0 1 0 1 1 0 1
0 1 0 1 0 0 1 1
1 1 0 0 1 0 1 0
1 0 1 0 1 1 0 0
0 0 1 1 0 0 1 1
0 1 0 0 1 1 0 1

De schepen liggen horizontaal of verticaal, maar ze raken elkaar nergens, ook niet diagonaal. De 
cijfers naast en onder het diagram geven aan hoeveel delen van schepen zich in de betreffende rij 

of kolom bevinden.

 2 2 1 2 2 3 2 2 1 3

4

1

1

1

3

1

3

1

4

1

Water

Slagschepen

Kruisers

Torpedojagers

Onderzeeërs

Zeeslag
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15

N N A

L A

S D E

Paardensprong
Spring met de paardensprong (uit het schaakspel) het woord bij elkaar.

© Sanders puzzelboeken

SANDALEN

N N A

L A

S D E

Paardensprong
Spring met de paardensprong (uit het schaakspel) het woord bij elkaar.

© Sanders puzzelboeken

SANDALEN
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CRYPTOGRAM Á0zÁh0ٳ ��x¨h0

HORIZONTAAL

 1 Snel en ook langzaam dier.!(8)

 7 Doen gasten die honing consumeren. (3-4)

 8 Zonder veel ervaring mag je doorrijden.!(5)

 9 Strop voor het diertje.!(5)

 10 Dat is de narigheid met een entrecote van bijna 70 cm.!(7)

 11 Stamelende landbouwer bij de hulppost.!(6)

 13 'Ik hang,' sprak de kwajongen.!(6)

 16 Make-up voor zwartkijkers.!(7)

 18 Die voedingsstof maakt een sul kleurloos.!(5)

 20 In Rome heeft men dat luchtje.!(5)

 21 Goed van vet en geld voorzien.!(7)

 22 Innemend vervullen.!(8)

  1 2 3 4    
      5  6

7  8

      
9  10

        
11 12  13 14

    15     
16 17  18 19

      
20  21

       
   22   

L U I P A A R D
I N A E Z I

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

B E Z E T T E N

Cryptogram

© Sanders puzzelboeken

VERTICAAL

 1 Iets aangenaams onder een brief.!(5)

 2 Krijgt de geest bij binnenkomst.!(7)

 3 Het talent waarmee ik de boot afmeer.!(6)

 4 Wetmatigheid die aan de andere kant minder inhoud heeft.!(5)

 5 Zo'n karakter kent geen buien.!(6)

 6 Belegerd! Dat komt er nog bij.!(10)

 7 Doorsnee taillewijdte.!(10)

 12 Dit kerkelijke gebied is nog eens onnozel.!(6)

 14 In die stof voelt men zich thuis.!(7)

 15 Een hartstochtelijk stapje zo te horen.!(6)

 17 Eersteklas talent in de tuin.!(5)

 19 Oppassen om niet te slapen.!(5)

HORIZONTAAL

 1 Snel en ook langzaam dier.!(8)

 7 Doen gasten die honing consumeren. (3-4)

 8 Zonder veel ervaring mag je doorrijden.!(5)

 9 Strop voor het diertje.!(5)

 10 Dat is de narigheid met een entrecote van bijna 70 cm.!(7)

 11 Stamelende landbouwer bij de hulppost.!(6)

 13 'Ik hang,' sprak de kwajongen.!(6)

 16 Make-up voor zwartkijkers.!(7)

 18 Die voedingsstof maakt een sul kleurloos.!(5)

 20 In Rome heeft men dat luchtje.!(5)

 21 Goed van vet en geld voorzien.!(7)

 22 Innemend vervullen.!(8)

  1 2 3 4    
      5  6

7  8

      
9  10

        
11 12  13 14

    15     
16 17  18 19

      
20  21

       
   22   

L U I P A A R D
I N A E Z I

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

B E Z E T T E N

Cryptogram

© Sanders puzzelboeken

VERTICAAL

 1 Iets aangenaams onder een brief.!(5)

 2 Krijgt de geest bij binnenkomst.!(7)

 3 Het talent waarmee ik de boot afmeer.!(6)

 4 Wetmatigheid die aan de andere kant minder inhoud heeft.!(5)

 5 Zo'n karakter kent geen buien.!(6)

 6 Belegerd! Dat komt er nog bij.!(10)

 7 Doorsnee taillewijdte.!(10)

 12 Dit kerkelijke gebied is nog eens onnozel.!(6)

 14 In die stof voelt men zich thuis.!(7)

 15 Een hartstochtelijk stapje zo te horen.!(6)

 17 Eersteklas talent in de tuin.!(5)

 19 Oppassen om niet te slapen.!(5)

De camping is volledig bezet: bij elke boom staat een tentje (horizontaal of verticaal). De tentjes 
raken elkaar niet, ook niet diagonaal. De cijfers naast en onder het diagram geven aan hoeveel 

tenten zich in de betreffende rij of kolom bevinden.

 1 4 1 2 1 3 1 2 2 3

4

1

3

1

1

2

2

2

2

2

Tentje-boompje
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De camping is volledig bezet: bij elke boom staat een tentje (horizontaal of verticaal). De tentjes 
raken elkaar niet, ook niet diagonaal. De cijfers naast en onder het diagram geven aan hoeveel 

tenten zich in de betreffende rij of kolom bevinden.

 1 4 1 2 1 3 1 2 2 3

4

1

3

1

1

2

2

2

2

2

Tentje-boompje
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DOOLHOF
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KRUISWOORD LEGPUZZEL

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

horizontaal
1!vangwerktuig 4!slechte tweedehands auto 
8!theelepel (afk.) 9!onder meer 10!af 12!getijde 
13!muziekschijfje 14!voetbalclub uit Alkmaar 
16!vriesvak 18!telwoord 21!rivier in Siberië 
23!ondersteek 24!Japans bordspel 26!perfect 
28!Universiteit Twente (afk.) 30!pratende vogel 
32!gevecht 35!zeezoogdier 37!Romeinse keizer 
39!hoefdier 42!familielid 43!plus 45!personal computer 
46!bevestiging 48!dierengeluid 50!overdreven 
52!weelderig 55!grafsteen 57!opnieuw (in 
samenstellingen) 59!lekkernij 60!bezittelijk 
voornaamwoord 62!het naar binnen zien 64!kanarie 
(volkstaal) 65!bolgewas 66!toonaangevende groep 
67!riviervis.

verticaal
1!betaalplaats 2!proefperiode 3!groente 4!vrouwelijk 
dier 5!in de buurt van 6!oude lengtemaat 
7!schoonmaakmiddel 11!deel van een mast 13!kern 
van een grap 15!op die wijze 17!politieke partij 
19!gesteldheid van de atmosfeer 20!kluitenbreker 
22!kroeg 25!gecastreerde stier 27!aangenaam 29!teugel 
30!boodschapper 31!in orde 33!blauwwit metaal 
34!toiletartikel 36!hoge berg 38!gebonden botersaus 
40!komisch nummer 41!radioberoep 44!proest 
47!hoewel 49!slee 51!bijwoord 53!hummel 54!uitbouw 
55!kant 56!deel van het been 58!kiem 61!pijn 
63!voordeel 64!onmeetbaar getal.

Kruiswoord
Breng de letters uit de genummerde vakjes over naar de 

gelijkgenummerde vakjes van de oplossingsbalk.

© Sanders puzzelboeken

L A S S O K N E U S
O T L Z O A L O
K L A A R E B C D
E G A Z IJ S L A
T W E E O B P O
E G O A F U T

B E O S T R IJ D O
O R K A I N E R O
D E L A N D O O M
E N P C J A U
I A T E L U X E

Z E R K R E K R
IJ S UW I N K IJ K
D P I E T U I E
E L I T E S T E U R

bikini

30 48 10 62 5 62

3

Welk woord staat hier?

Z
V=W

R

Rebus

  O

zomerweer

3

AAI 

ALS 

CUP 

DIE 

ESP 

ETS 

IEP 

REE 

SPA 

ZIT

4

ARTS 

BAAT 

CHAT 

ECHT 

EMOE 

EVER 

NIPT 

PAPA 

RIEK 

SMAK

5

CACAO 

EPIEK 

ETHER 

GAPEN 

HEISA 

HOEST 

PLOOI

6

GEDRAG 

KROKET 

MARINE 

POEZIE 

TABLET 

TEEVEE

D      
 I     

E      
    

     
     

     
      
     
      
     

     
     

7

CHIANTI 

PAASKIP 

SCHOTEL 

WINTERS

Legpuzzel
Leg de woorden uit de woordenlijst in het diagram zodat een ingevuld kruiswoordraadsel ontstaat. Breng de letters uit de genummerde vakjes over naar de 

gelijkgenummerde vakjes van de oplossingsbalk.

© Sanders puzzelboeken

G E D R A G W C B
A I A H E I S A A
P O E Z I E N C A
E I C H A T A R T S
N I P T H E M O E

A E T H E R E T S
E S P P O S P A A
M A R I N E L B
A E S C H O T E L
K R O K E T O E
I V C H I A N T I

T E E V E E U L E
K R P A A S K I P

4
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ZWEEDSE PUZZEL MANDALA

TEGEN HONORAIRE 
BENOEMING SPEELGOED ZICH 

BEVINDEND IN

NAAR BOVEN 
VOORT-

TREKKEN

GEZEL-
SCHAPSSPEL SET TEUG BIJWOORD

2

ZUIVER 
GEWICHT

EEN KLEIN 
BEETJE

PUINHOOP
LAND IN HET 

MIDDEN-
OOSTEN

OUDE MAAT
DEEL VAN HET 

GEZICHTS-
ORGAAN

FLETS TEKENMAL

3

VERSTIJVEND 
KOUD GRAFSTEEN COMPUTER-

SPEL

ENERGIE-
ZUINIGE 

VERLICHTING
GAST LAGE TEM-

PERATUUR

5

1

LOOPVOGEL
HONDERD 

VIERKANTE 
METER

RENLOOP BIJ 
HONKBAL

NAALD-
TEKENING

DEEL VAN EEN 
WIELER-
RONDE

GRAAN

6

BELEM-
MERING PLUS NAAR BUITEN

ONAAN-
ZIENLIJK

4

UIT EEN NE-
DERLANDSE 
PROVINCIE

Zweedse puzzel 
Breng de letters uit de genummerde vakjes over naar de gelijkgenummerde vakjes van de oplossingsbalk.

© Sanders puzzelboeken

A M S W
N E T T O I E T S J E
T R O E P K E L L
I E L S J A B L O O N
T L E D K O U

IJ Z I G E M O E G
E T A P P E T A R W E
R E M E N E R U I T
K L E I N D R E N T S

zwaluw

1 2 3 4 5 6
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KLEURPLAAT KLEURPLAAT
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SUDOKU

WAT HOORT BIJ ELKAAR?

ZOMERDOEBOEK 59ZOMERDOEBOEK 58

ZOEK MENEER JANSEN

Kijk voor de antwoorden op pagina 132

Meneer Jansen loopt in totaal drie keer rond 
op dit strand. Waar loopt hij? 
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PUNTJE VAN JE STOEL
Drie bloedstollende thrillers om helemaal 
in op te gaan. 

 Tabitha wordt beschuldigd van deژ1
moord op haar buurman. Ze twijfelt 

aan haar schuld, maar ook aan haar 
onschuld. Nicci French – In Hechtenis. 
Ambo|Anthos € 22,99

 Terwijl een hoofdverdachte inژא
hechtenis zit, gaat het moor-

den gewoon door. Zo begint een 
race tegen de klok voor recher-
cheur Sam Porter.  
J.D. Barker – Vergeef me. Meulen-
hoff Boekerij € 20,00

 Na de verdwijningژב
van de 6-jarige 

Max gaat zijn vader undercover in het psychi-
atrisch ziekenhuis waar de verdachte zit, om 
zo een bekentenis af te dwingen. Tenmin-
ste, als hij zelf zijn verstand niet verliest… 
Sebastian Fitzek – De Patiënt. The House 
of Books € 21,99

LEKKER 
LEZEN

WEER ACTUEEL
Deze klassieker over een 
kuststadje in de greep van 
een dodelijke ziekte is op-
eens relevanter dan ooit. 
Albert Camus - De Pest. 
De Bezige Bij € 15,00

 RUZIE OM MAMA 
De onderlinge verhoudingen bin-
nen Karins familie komen op scherp 
te staan wanneer Karin besluit 
haar moeder te ontvoeren uit het 
verzorgingshuis, en haar zelf in huis 
te nemen. Een tragikomische en 
ontroerende roman over een gezin 
dat uit elkaar valt en de verwoesten-
de kracht van dementie.  
Karin Bruers - Het zal je moeder 
maar wezen. Lebowski € 21,99

VOOR ALLE THUISKOKS
Nu we niet naar restaurants kunnen, 
moeten we zelf maar extra ons best 
doen. In Home Made Basics staan 
makkelijke recepten voor elke dag 
die écht iedereen kan maken.  
Yvette van Boven – Home Made 
Basics. Nijgh & van Ditmar € 39,99

 ZIEKE GEEST 
Wachtend op een operatie 
neemt Alan Noland vanuit zijn 
ziekenhuisbed zijn omgeving 
onder de loep. Scherp en wars 
van politieke correctheid.  
Alfred Birney – In de wacht. 
De Geus € 22,50

TOCH EEN BEETJE TOUR
Voor iedereen die de Tour mist: de 
beste wielerverhalen van Tim 
Krabbé in een bundel.  
Tim Krabbé – De Veertiende  
Etappe. Prometheus € 18,99

KLEIN ONGELUK,  
GROTE GEVOLGEN
Tijdens een voorstelling loopt actrice 
Margôt Ros backstage met haar hoofd 
tegen een ijzeren balk. Wat in eerste 
instantie een klein ongelukje lijkt, 
verandert haar leven. Van een suc-
cesvolle, vrolijke vrouw met een actief 

sociaal leven verandert ze in een persoon die veroordeeld 
is tot eenzame opsluiting in haar huis. Margôt beschrijft op 
openhartige wijze haar revalidatie, met de humor die we van 
haar gewend zijn. 
Margôt Ros – Hersenschorsing. Nijgh & van Ditmar € 20,99

 HET ZAL JE MAAR   
 GEBEUREN 
Als Fiona Lawson op een dag thuis-
komt, ziet ze dat er een verhuiswagen 
voor de deur staat. Vreemde mensen 
zijn bezig haar huis te betrekken. 
Haar man en kinderen zijn nergens 

te bekennen… Ons Huis werd 
verkozen tot boek van het 
jaar door o.a. The Washing-
ton Post, The Guardian en 
Publishers Weekly.  
Louise Candlish – Ons Huis.  
Volt € 17,50

ACHTER GESLOTEN  
DEUREN
De Zweedse Academie, verant-
woordelijk voor het uitreiken 
van de Nobelprijs voor Litera-
tuur, komt in 2017 onder vuur te 
liggen, nadat achttien vrouwen 
artistiek leider Jean-Claude 

Arnault beschuldigen van seksueel misbruik. Wanneer 
journalist Matilda Gustavsson in dit mysterieuze bolwerk 
duikt, stuit ze op seksueel misbruik, intimidatie en cor-
ruptie. Een onthullend onderzoek dat een verregaande 
machtsstrijd in een van de meest verheven culturele 
kringen ter wereld blootlegt. 
Matilda Gustavsson – Het Bolwerk.  
Nijgh & van Ditmar € 21,99. 

áƺǣȇǣǕ�ɿȒ�ˡǴȇ�ƏǼɀ�ȅƺɎ�ƺƺȇ�ƫȒƺǸ�ȒȇɎɀȇƏȵȵƺȇ�ȇƏƏȸ�ƺƺȇ�
andere wereld. Met deze boeken komen we de corona-
periode wel door.

TEKST�³�zz0�xÈn(0«
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KUNST EN VLIEGWERK
Documentairemaakster Oeke Hoogen-
dijk onderzoekt wat het werk van Rem-
brandt zo bijzonder maakt, en volgt on-

der andere verzamelaar Jan Sixt, wanneer 
deze ervan overtuigd is twee ‘onontdekte’ 

Rembrandts op het spoor te zijn. Een 
prachtige ode aan een van Nederlands 

grootste meesters. Mijn Rembrandt 
Pathé Thuis

AFSCHEID VAN  MOEDER 
De ernstig zieke moeder van April, May 
en June roept haar dochters bij zich. 
Want wie gaat er na haar dood zorgen 
voor hun autistische broer Jan? Deze 
ǝǣɎˡǼȅ�ȅƺɎ�nǣȇƳƏ�Ƴƺ�xȒǼً�ÁǴǣɎɀǸƺ�«ƺǣƳǣȇǕƏ�
en Elise Schaap trok vorig jaar ruim een 
half miljoen bezoekers, en is nu te zien bij 
Pathé Thuis. April, May en June. 

VLUCHT NAAR VRIJHEID
De 19-jarige Esty probeert zich te ontworstelen aan haar stren-
ge Joodse omgeving en vlucht naar Berlijn. Prachtige minise-
rie over traditie, familie en zelfontplooiing naar het gelijknami-
ge boek van Deborah Feldman. Unorthodox zƺɎˢǣɴِ

PAK ME 
DAN, 
ALS JE KAN
Een gepensi-
oneerde Isra-

elische topagent gaat op zoek 
naar een Palestijnse strijder die 
hij dacht gedood te hebben. 
Bloedstollend. Pas op, want dit is 
zo spannend dat uitzetten bijna 
onmogelijk is. Fauda zƺɎˢǣɴِ

BEELDBUIZEN
(ƺ�ȅȒȒǣɀɎƺ�ɀƺȸǣƺɀ�ƺȇ�ˡǼȅɀ�ɿǣǴȇ�ɎƺǕƺȇɯȒȒȸƳǣǕ�Ȓȵ�ƺǼǸ�ȅȒȅƺȇɎ�ƫǣȇȇƺȇ� 

handbereik. Wij selecteerden de leukste titels om deze zomer de regenachtige 
dagen mee door te komen.

ONZE BEA
Afgelopen april was het 40 jaar geleden 
dat Beatrix koningin werd. In deze serie 
vertellen directe betrokkenen, vaak voor 
het eerst en tot in persoonlijke details, 
hoe Beatrix van het koningschap een 
baan maakte. De zware jas van Beatrix 
NPO Start. 

ALSOF JE IN 
DE ZAAL ZIT
Dol op opera? Via 
Operavision zijn 
online gratis spec-
taculaire registra-
ties van bekende 
opera’s te vinden. 
Het aanbod varieert 
van La Bohème 
van Puccini en 
Don Giovanni van 
Mozart, tot mo-
dernere stukken 
zoals Billy Budd van 
Benjamin Britten. 
Met meer dan 30 
volledige opera’s, is 
uren kijkplezier in 
ieder geval verze-
kerd. OperaVision 
www.operavision.eu

GOEIE OUWE TIJD
Mist u ook wel eens de televisie van vroeger? 

Nergens voor nodig. Zender ONS zendt na-
melijk al onze nostalgische favorieten uit, zoals 

Flying Doctors, Ontdek je Plekje en Keeping up 
Appearances. Ook leuk om samen te kijken, en 

dan ondertussen met elkaar bellen. 
ONS ZIGGO 50 - KPN 89.

 MOORD EN 
 MYSTERIES 
Ook deze zomer zendt 
KRO-NCRV weer de Detec-
tivemaand uit, met bijna 
ƳƏǕƺǼǣǴǸɀ�ȇǣƺɖɯƺ�Əˢƺɮƺ-
ringen van verschillende 
detectiveseries. Onze fa-
voriet: Midsomer Murders, 
over het idyllische Engelse 
dorpje Midsomer waar 
tussen het bloemschikken 
ƺȇ�ƏȷɖƏȸƺǼǼƺȸƺȇ�ˢǣȇǸ�ɯƏɎ�
afgemoord wordt. Detecti-
vemaand NPO 1 en NPO 2. 

TEKST�³�zz0�xÈn(0«
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INTERVIEW�In0È«� �æx0X0«��FOTOGRAFIE��z�Èk�(0�kn00«x�0k0«

EúĸĸƗ�ȹǸǯȺ�úĸ��Òşúĭ�ȹǸǴȺ��şŸúĸŦ�Īúĸôúĸ�ęĸ�ĔŸĸ�ĭÒĸčú�ĭúƐúĸ� 
čúĸłúč�ŰúčúĸŦĭÒčúĸȦ�ĶÒÒş�Ơú�Ơęħĸ�ĸłč�ŦŰúúôŦ�ĶłĸŰúş�úĸ�ƥŰȫ�Íú�Ƒłĸúĸ�

ƠúĭČŦŰÒĸôęčȦ�Ơú�şęħôúĸ�ÒŸŰłȦ�Ơú�Ơęħĸ�ĔÒĸôęč�ĶúŰ�ôú�îłĶŜŸŰúşȫȫȫ� 
¾ÒŰ�ęŦ�ĔŸĸ�čúĔúęĶȬ

van gezond leven. Ik eet veel groenten en fruit, 
ik heb vijf kinderen gekregen – wat ik altijd een 
gezonde ziekte noem – en ik ben redelijk nuch-
ter omgegaan met alle kinderziektes. 
Op die manier kijken we ook naar de tegensla-
gen in ons leven; dat waren er best wat. Onze 
łŸôŦŰú�Ơłłĸ�ęŦ�ęĸ�úúĸ�ŜŦƗîĔłŦú�łƐúşĭúôúĸȦ�łĸƠú�
schoonzoon stierf van het ene op het andere 
moment en zelf heb ik twaalf jaar geleden 
darmkanker gehad. Nee, het leven staat niet stil, 

“OUD WORDEN 
ZIT IN DE GENEN. 

IK HEB 
GELUK GEHAD”

EúĸĸƗȥ�ɉeęħĸ�čşłłŰĶłúôúş�ęŦ�łŸô�čúƑłşôúĸ�úĸ�
mijn moeder ook. Dat zit in je genen; daar heb 
ik geluk mee gehad. Ik ben als kind altijd extra 
verzorgd door mijn moeder, die bang was dat ik 
tuberculose zou krijgen. Ze was ontzettend han-
dig en ging kundig om met voeding. Dankzij 
haar ben ik de oorlog goed doorgekomen en heb 
ik nooit kwaaltjes gehad. Bovendien werkte ik 
tot mijn huwelijk met Carel in een ziekenhuis, 
waar ik heel wijs ben geworden op het gebied 

ɉ¾ú�şęħôúĸ�Òĭĭúíúę�ĸłč�ÒŸŰłȦ
ôŸŦ�Ƒú�čÒÒĸ�Ĕúúĭ�čúĶÒĪĪúĭęħĪ
ĸÒÒş�ĔúŰ�Ĕłčú�ĸłłşôúĸɊ
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alhoewel ik nog heel goed kan koken. Ik zit ook 
vaak een paar uurtjes achter de computer. Van Fa-
ceTime heb ik veel plezier, maar ik doe ook alle 
geldzaken op de computer en ik schrijf briefjes. Op 
verzoek van mijn kinderen ben ik op dit moment 
bezig met mijn levensverhaal. Daar zoek ik ook 

beeldmateriaal bij, dus er gaan elke dag hon-
derden foto’s door mijn vingers. Ik heb 

dus nog volop werk. Het enige waar-
aan ik merk dat ik ouder word, is 

dat ik ’s ochtends niet meer zo 
vreselijk vroeg opsta. Uitslapen 
tot 10 uur lukt me niet, maar ik 
mag graag tot kwart voor 9 ’s 
ochtends op bed liggen.”
 

Carel: “Al mijn hele leven ben ik 
een actieve man die zijn werk goed 

in de gaten houdt. Ik ben monumen-
taal kunstenaar (kunst die is ontworpen 

met een bepaald doel, bijvoorbeeld glas-in-
lood-ramen in een kerk, red.) en ik geef er ook al 
heel veel jaren les in. Tot mijn 90e aan 25 man in 
Den Haag, nu nog wekelijks aan vrienden in Was-
senaar. Als je bezig blijft met wat je leuk vindt, 
dan geeft dat een enorme stimulans aan je condi-
tie en emoties. 
Ik lees al mijn hele leven ontzettend veel. Histori-
sche boeken, van die dikke pillen, daar kan ik he-
lemaal in opgaan. Muziek is een ander wezenlijk 
onderdeel van mijn leven. Die passie is begonnen 
op de kunstacademies waarop ik heb gezeten, in 
Arnhem en in Den Haag. Dat is daarna nooit meer 
weggegaan. Ik heb veel muziek in huis en kan bo-
ven in mijn atelier heerlijk naar iets luisteren. 
Toen onze zoon 34 jaar geleden door eigen in-

maar ik heb het idee dat wij er op zo’n manier 
mee omgaan dat het positieve de overhand heeft. 
Er zijn nog zo veel andere dingen; dat maakt de 
rouw toch zachter. Vergeten doen we het alle-
maal niet, maar we leven desondanks heel prettig 
door. 
Carel en ik hebben geen echte verplichtingen 
meer, behalve dan ons vrijwilligerswerk. Dat be-
last geen hele dagen, wat ons de ruimte geeft om 
onze tijd zelf in te vullen. Als we niet door het 
coronavirus aan huis gebonden 
zijn, gaan we heel graag op fa-
miliebezoek. We rijden alle-
bei nog auto, dus we gaan 
gemakkelijk naar het 
hoge noorden of Eind-
hoven, waar ik familie 
heb wonen. Of we ma-
ken een nostalgietoer-
tje langs de plekken 
waar we vandaan komen. 
In normale tijden gaan we 
ook graag naar de bioscoop. 
Niet naar die massale zalen, 
maar naar kleine bioscoopjes waar 
reclame en popcorn geen rol spelen. We houden 
van musea, concerten en tripjes maken met de 
trein. Dat is er op dit moment even niet bij, maar 
we vermaken ons thuis ook goed. 
We hebben ontzettend veel plezier van onze tuin, 
waar regelmatig iemand uit onze vinexwijk bin-
nenloopt om op gepaste afstand een praatje te 
maken. Mijn dochter woont vlakbij en doet bood-
schappen voor ons, de andere drie kinderen bren-
gen geregeld een bloemetje langs of iets te eten, 

ɉ�łúĸ�łĸƠú�
Ơłłĸ�ǲǳ�ħÒÒş�
čúĭúôúĸ 

łƐúşĭúúôȦ�Ĕúí�
ęĪ�Ɛúúĭ�ŰşłłŦŰ�
čúĔÒô�ÒÒĸ�Ķęħĸ�

ĶŸƠęúĪɊ
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ɉJĪ�ôłú�Òĭĭú�čúĭôƠÒĪúĸ� 
łŜ�ôú�îłĶŜŸŰúş�úĸ�ęĪ�
ČÒîúŰęĶú�łłĪ�čşÒÒčɊ

breng overleed, heb ik veel troost gehad aan mijn 
ƑúşĪ�úĸ�Ķęħĸ�ĶŸƠęúĪȫ�EúŰ�ƑÒŦ�úúĸ�Ĕúúĭ�ƥħĸú�ƠłłĸȦ�
een lieve zoon, en iemand die ook erg van muziek 
hield. Ik had goed contact met hem. Hij overleed 
op de dag dat ik afscheid nam van het college 
waar ik altijd had gewerkt. Het huis stond vol 
íĭłúĶúĸȦ�Ĕúúĭ�ƑşÒĸčȫ�EúĸĸƗ�úĸ�ęĪ�Ĕúííúĸ�úĭĪÒÒş�
in die periode goed geholpen, zoals we dat ons le-
ven lang hebben gedaan. 
We hebben elkaar nooit losgelaten, hoe moeilijk 
het soms ook was. Zeker het begin van ons huwe-
lijk was niet makkelijk. Een kunstenaar die een 
dochter uit een advocatenfamilie wilde trouwen, 
dat was niet direct acceptabel. Daarna heb ik mijn 
aktes gehaald om leraar te worden, wat de situatie 
verbeterde. Ik bleek het erg leuk te vinden om 
met de jeugd om te gaan en heb er gevoel voor, in 

alle bescheidenheid. Als kinderen mij zien, dan la-
chen ze naar me of rennen op me af. Dat heb ik 
een beetje in me, mijn vader had dat ook. Hij was 
een heel vrolijke, zeer sociale man. Ik kom uit een 
Ơúúş�łŜčúƑúĪŰ�čúƠęĸ�ĶúŰ�ƥħĸú�łŸôúşŦ�úĸ�Ɛúúĭ�îłĸ-
tacten in de familie, alleen leven zij helaas alle-
maal niet meer. Mijn moeder was ook een schat 
van een vrouw, ik denk nog vaak aan haar terug.
Gelukkig heb ik nog veel aanloop van mijn nich-
ten en neven, die zeer beschermend zijn naar mij, 
want ze hebben nog maar één oom. Ik geniet erg 
van de aandacht van jongere mensen en krijg veel 
van ze terug, ook van oud-leerlingen die inmiddels 
al over de 70 zijn. Er is een grote groep die mij niet 
loslaat en me nog steeds volgt. Heel merkwaardig 
eigenlijk, maar dat werkt erg heilzaam. Op mijn 
beurt geniet ik erg van onze zeven kleinkinderen 
en drie achterkleinkinderen. Ik kijk niet zo ver 
vooruit, alle dingen komen op een heel prettige 
manier op mij af, maar ik kan me altijd erg ver-
heugen op hun komst. Dat is één groot feest.”

çƏǸɖǼɎ�ǣɀ�ƏǼ�ɀǣȇƳɀ�ǴƏƏȸ�ƺȇ�ƳƏǕ�Ɏƺ�ɮǣȇƳƺȇ�ǣȇ�ǝƺɎ�ǸȒƺǼɀƬǝƏȵً�ȅƏƏȸ�
ǸƺȇɎ�ɖ�ǝƺɎ�ɮƺȸǝƏƏǼ�ƏƬǝɎƺȸ�ƳǣɎ�ǸǼƺǣȇƺ�ˢƺɀǴƺّ�

EEN STUKJE  WETENSCHAP
Yakult is niet zomaar een drankje. 
Er gaat een verbazingwekkende 
hoeveelheid wetenschap schuil achter 
de gefermenteerde zuiveldrank met 

ȵȸȒƫǣȒɎǣƬƏِ�Xȇ�ƺǼǸ�ˢƺɀǴƺ�çƏǸɖǼɎ�
zitten 20 miljard L. casei 

Shirota (LcS), een unieke 
bacteriestam die sterk 
genoeg is om de darmen 
levend te bereiken, 
in tegenstelling tot 
sommige bacteriën in 

gewone yoghurt.

JAPANSE KOMAF
Yakult viert zijn 85ste verjaardag! 
In 1935 kwam na jarenlang 
onderzoek van weten-
schapper dr. Minoru Shiro-
ɎƏ�ǝƺɎ�ƺƺȸɀɎƺ�ˢƺɀǴƺ�çƏǸɖǼɎ�
op de markt in Japan. Hij 
was ervan overtuigd dat 
voeding heel belangrijk 
ɯƏɀ�ɮȒȒȸ�Ƴƺ�ƳƏȸȅˢȒȸƏ�ƺȇ�
de algehele gezondheid.

"ELKE DAG DRINKEN 
MEER DAN 40 MIL JOEN 
MENSEN IN 40  LANDEN 

EN REGIO ’S  YAKULT"

DOE MEER MET YAKULT
Probeer eens dit smoothie-recept 
boordevol gezonde ingrediënten:
-�ǕȸƏȅ�ɮƺȸɀǕƺ��ˢƺɀǴƺɀ�çƏǸɖǼɎ�¨Ǽɖɀًא
wassen spinazie, 1 eetrijpe avocado, 1 
banaan, 2-3 eetlepels yoghurt

(Ȓƺ�Ƴƺ�ɀȵǣȇƏɿǣƺ�ɀƏȅƺȇ�ȅƺɎ�Ƴƺ�ˢƺɀǴƺɀ�
çƏǸɖǼɎ�¨Ǽɖɀ�ǣȇ�Ƴƺ�ƫǼƺȇƳƺȸِ�¨ɖȸƺƺȸِ�³ȇǣǴƳ�
de avocado doormidden, verwijder de 
pit en haal het vruchtvlees met een le-
ȵƺǼ�ɖǣɎ�Ƴƺ�ɀƬǝǣǼِ�¨ƺǼ�Ƴƺ�ƫƏȇƏƏȇِ�àȒƺǕ�Ƴƺ�
banaan en daarna de avocado aan het 
spinazie-Yakult mengsel toe en mix tot 
de smoothie helemaal glad is. Meng als 
laatste de yoghurt erdoor.

MOOI 
DES IGN
RƺɎ�ǣƬȒȇǣɀƬǝƺ�ˢƺɀǴƺ�
is van de hand van 
bekroond ontwerper 
Isamu Kenmochi en 
werd in 1968 geïntro-
duceerd. De oor-
ɀȵȸȒȇǸƺǼǣǴǸƺ�ˢƺɀǴƺɀ�
Yakult waren,
zoals je op de foto 
ziet, gemaakt van 
glas met een kurk.
¨ȸƏƬǝɎǣǕً�ȅƏƏȸ�ǣƺɎɀ�
minder praktisch.

 DE ZOMER IN 
MET YAKULT

aar

DRIE  KLEINTJES
We kennen allemaal wel de ori-
ǕǣȇƺǼƺ�ɀȅƏƏǸ�ǣȇ�ǝƺɎ�ȸȒƳƺ�ˢƺɀǴƺً�
maar tegenwoordig is er ook 
çƏǸɖǼɎ�¨Ǽɖɀ�ɮȒȒȸ�ǣƺƳƺȸƺƺȇ�Ƴǣƺ�ɯƺǼ�
wat extra vitamine C en vezels 
kan gebruiken en Yakult Light 
met vitamine D & E. Ook leuk: op 
de nieuwe verpakkingen staan 
‘Yakult verhalen’ met interessan-
te wetenswaardigheden. 

MEER INFO VINDT U OP YAKULT .NL 
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TEKST�I«�zk0�à�z�R�0à0z�

De huid goed beschermen tegen de zon is ontzettend belangrijk. Dat

weten we (bijna!) allemaal. Maar hoe doen we dat het best? Het laatste 

ȇǣƺɖɯɀ�Ȓɮƺȸ�ƫƺɀƬǝƺȸȅǣȇǕً�ƫǼǣǴɮƺȇ�ɀȅƺȸƺȇ�ƺȇ�ˡǴȇƺ�ȵȸȒƳɖƬɎƺȇِ

SMEER ’M! 
Zonnebrandcrèmes zijn er te kust en te keur, maar 
ƑúĭĪú�ęŦ�ĸłŸ�čúŦîĔęĪŰȬ��úÒŸŰƗħłŸşĸÒĭęŦŰ�ZÒşúĸ�ƐÒĸ�
Ede, bekend van Vogue, Jan en de Bijenkorf, legt 
uit: 'Koop een product met factor 50 om nieuwe 
ŜęčĶúĸŰƐĭúĪĪúĸ�Űú�ƐłłşĪłĶúĸȫ�ZęúŦ�Ɛłłş�úúĸ�ƥĭŰúş�
dat ook beschermt tegen de schade van infrarood, 
de stralen die voor de warmte in de huid zorgen. 
Omdat niet iedereen zich iedere twee uur helemaal 
opnieuw insmeert, is een extra sunstick SPF 50 
handig voor de plekjes die veel zon vangen: neus, 
jukbeenderen, randjes van de oren en nek. Kies 
een parfumvrij merk als de huid gevoeliger is dan 
ƐşłúčúşȦ�íęħƐłłşíúúĭô�\Ò��łîĔúɁ�łŦÒƗ�łČ��Ɛćĸúȫȯ

�nn0�ñ�zٳ
AANBIDDERS

OPGELET!

VAN DE HOED EN DE PET
Beschermen tegen de zon kan door 

een zonnebrandcrème te smeren, maar 
natuurlijk ook door hoofd en huid te 

bedekken. Winkels als Bever.nl, 
UV-fashion.nl, Perrysport.nl en 

 Odiezon.nl verkopen zonwerende 
kledingstukken, zoals badpakken, shirts 
en zwemleggings, maar ook hoeden en 
petten, prachtige kaftans en kleding in 

ȅȒȒǣƺ�ǸǼƺɖȸƺȇ�ƺȇ�ˡǴȇƺ�ȵȸǣȇɎɀِ�



ZOMERDOEBOEK 72 ZOMERDOEBOEK 73

�ŸŦŦúĸ�ôúƠú�Ÿşúĸ�ęŦ�ôú�Ơłĸ��
łŜ�Ơęħĸ�ČúĭŦŰȫ�EúŰ�ęŦ�íúŰúş�ôú�
Ơłĸ�ôÒĸ�Űú�Ķęħôúĸȫ�

3X HANDIGE 
APPS 

1. KWF ZONADVIES 
App die wereldwijd de voorspelling van zon-
kracht geeft, inclusief tips en persoonlijk ad-
ƐęúŦ�łŜ�íÒŦęŦ�ƐÒĸ�ĭłîÒŰęú�úĸ�ĔŸęôŰƗŜúȫ�eúúş�

info: www.kwf.nl 

2. ZONALARM 
Voor smartphones zijn er verschillende apps 

die een alarm laten horen als het tijd wordt om 
Űú�ŦĶúşúĸȫ�gÒ�ĔúŰ�ęĸƐŸĭĭúĸ�ƐÒĸ�ĔŸęôŰƗŜú�úĸ�

factor berekent de app wanneer smeren nodig 
is. Nooit meer als een kreeft uit de zon, dus!

3. SKINVISION
Verdacht plekje? Deze medische app maakt 
het controleren van huidplekken mogelijk. 

Binnen 30 seconden vertelt de app of een ver-
dacht plekje een hoger risico op huidkanker 

met zich meebrengt. 
Meer info: www.skinvision.com  

eÒÒş�ƑúĭĪú�
îşćĶú�ôÒĸȬ��
De grote boosdoener als het gaat om huidverou-
dering? Daar is-ie weer: de zon. De schadelijke 
uv-straling breekt namelijk elastine af, wat ver-
antwoordelijk is voor een soepele en veerkrachti-
ge huid. Niet alleen midden in de zomer, ook in de 
winter brengt deze straling schade toe aan de 
huid, zelfs als de zon niet schijnt! Een dagcrème 
gebruiken mét SPF (de mate waarin een crème be-
schermt tegen de zon, red.) is daarom altijd ver-
standig. In de meeste dagcrèmes zit SPF 15, maar 
úş�Ơęħĸ�łłĪ�îşćĶúŦ�ĶúŰ���=�Ǳǯ�Űú�Ɛęĸôúĸȫ��úÒŸŰƗ-
merk Paula’s Choice (Paulaschoice.nl) raadt zelfs 
minimaal SPF 25 aan. Merken met dagcrèmes met 
úúĸ�Ĕłčú���=ȥ�½ęîĔƗȦ�+ŸîúşęĸȦ�¥ĭŰşÒ�ŸĸȦ��ÒŸĭÒɌŦ�
Choice, Clarins en Rituals. Belangrijk bij het sme-
ren is om vooral ook de hals, handen en decolleté 
niet te vergeten. Oh, bijkomend voordeel is dat de 
hoge SPF ook meteen helpt om pigmentvlekjes te 
voorkomen. Twee vliegen in één klap, dus. 

ZELF MAKEN:
SCRUB
Scrubben is de perfecte manier om 
dode huidcellen te verwijderen, de 
celvernieuwing te stimuleren en de 
huid te laten stralen. Maar te hard 
scrubben is niet handig, omdat dat de 
natuurlijke barrière van de huid aantast. 
�îşŸí�ĶúŰ�ĶÒŰúȦ�ęŦ�ĔúŰ�ôúƐęúŦȫ�+úĸ�ƥħĸú�
scrub, speciaal voor de oudere huid, is 
gemakkelijk zelf te maken. Gebruik 2 
delen bruine suiker op 1 deel kokosolie. 
Deze scrub is niet te agressief, maar zorgt 
wel voor een zachte huid. Is de huid 
in de loop der jaren 
droger geworden? 
Elke dag een 
drupje (vitamine 
E)-olie doet 
wonderen. 

WAT EEN TYPE! 
Hoe snel iemand verbrandt, is genetisch 
íúŜÒÒĭôȫ�Júôúşúúĸ�ĔúúČŰ�úúĸ�úęčúĸ�ĔŸęôŰƗ-
pe. Hoe lichter de huid, hoe sneller deze 
verbrandt. De hoogte van de SPF is afhan-
ĪúĭęħĪ�ƐÒĸ�ôęŰ�ĔŸęôŰƗŜú�ûĸ�ôú�ƠłĸĪşÒîĔŰȫ�
Voor een zomerse dag is minimaal een SPF 
30 aan te raden. Er dient elke twee uur op-
nieuw gesmeerd te worden. Op de website 
van het KWF is meer informatie te vinden 
łƐúş�ôú�ĔŸęôŰƗŜúŦ�úĸ�ƑúĭĪú�ČÒîŰłş�ôÒÒşíęħ�
het meest geschikt is. 

HUIDKANKERWEEK 
De uv-stralen van de zon zijn een grote veroorzaker van huidkanker. 

Huidkanker is de meest voorkomende soort kanker in Nederland: 

1 op de 5 mensen krijgt ermee te maken. In 2018 zijn 901 mensen 

overleden aan huidkanker, waarvan maar liefst 86% voorkomen had 

kunnen worden met een tijdige behandeling. De Huidkankerweek, 

die de derde week van juni plaatsvindt, is een nieuw initiatief met als 

doel aandacht te vragen voor het risico van huidkanker, door meer 

informatie te geven over het belang van goede bescherming van de 

huid en de noodzaak van het tijdig ontdekken van verdachte plekjes. 

Meer informatie: www.huidkankerweek.nl

FEITJES & FABELS
•  Een dure zonnebrandcrème beschermt niet beter dan 
úúĸ�čłúôĪłŜúȦ�ĶÓÓş�úş�ĪŸĸĸúĸ�Ƒúĭ�łŸôúşƑúŰŦú�ƥĭŰúşŦ�
in zitten die de huid sneller irriteren
•  Een aparte gezichtscrème is niet nodig. Om huidaller-

gieën en irritatie te voorkomen, is een crème zonder 
parfum en alcohol beter voor het gezicht
•  Zonnebrandcrème kan nooit waterproof zijn, regelmatig 

smeren blijft dus belangrijk
•  Zonnebrandcrèmes verliezen een beetje aan kracht als 

ze langer worden bewaard. 

Bron: 9 Vragen over veilig zonnen, Monique Snoeien, NRC

12-15

=ÒîŰłş�Ǵǯ�ƑúúşŰ�ǸǷɹ�ƐÒĸ�ôú�
ŦîĔÒôúĭęħĪú�ŸƐ�ɁŦŰşÒĭúĸ

¨�Èn�ٔ³�!R�X!0�
«0³X³Á�³kXz�
«0³Á�«XzJ�

x�X³ÁÈ«Xñ0«�  
€ 38,00

!n�«Xz³�³Èz�
!�«0�á�Á0«�
xX³Áًב�ڡ��

ÈnÁ«�³Èz�
0æÁ«0x0חחًגא�ڡ�

àX!Rç�!�¨XÁ�n�
³�n0Xn�¨«�Á0!ÁXà0�
WATER € 20,00 
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¾ÒÒşłĶ�ƠłŸôúĸ�Ƒú�ÒĭŦ�Ƒú�łŸôúş�Ƒłşôúĸ�
ęĸúúĸŦ�ęĸ�úúĸ�ŦŸČ�čƗĶƠÒÒĭŰħú�čÒÒĸ�ŦŜłşŰúĸȬ�
�łĸŦŰÒĸîú��îĔŸĭĭúş�ȹǳǯȺ�úĸ�+ŦŰĔúş�
ÍłúŰĶŸĭôúş�ȹǳǰȺ�ƐÒĸ�>úƠłĸôpŸô�čúƐúĸ�ŰşÒęɁ
ĸęĸčúĸ�ęĸ�ôú�ĸÒŰŸŸşȫ�ɉ%łłş�îłşłĸÒ�ôúôúĸ�Ƒú�
ÒĭĭúŦ�úúĸ�Űęħôħú�łĸĭęĸúȦ�ĶÒÒş�čúĭŸĪĪęč�ĪŸĸĸúĸ�
Ƒú�ĸŸ�Ƒúúş�ĸÒÒş�íŸęŰúĸȨɊ

kunnen en of ze niet de langzaamste van de groep 
zullen zijn. Maar als ze dan meedoen, dan blijven 
Ơú�łłĪȫ�%Òĸ�úşƐÒşúĸ�Ơú�Ĕłú�ĭúŸĪȦ�ƥħĸ�úĸ�ĭÒÒčôşúĶ-
pelig wij het trainen maken.”

Zien jullie echt dat mensen sociale contacten 
opdoen? 
Esther: “Ze maken zelf een Whatsapp-groep aan 
en er worden wandelafspraken gemaakt en muse-
ŸĶíúƠłúĪħúŦ�čúŜĭÒĸôȫ�gÒ�ÒƦłłŜ�ƐÒĸ�ôú�ŰşÒęĸęĸč�
ƑłşôŰ�úş�ÒĭŰęħô�úúĸ�ĪłŜħú�ĪłČƥú�ęĸ�ôú�íŸŸşŰ�čú-
dronken. Dat is net zo’n belangrijk onderdeel als 
de training zelf. We delen interessante informatie 
en organiseren activiteiten waar vrijblijvend aan 
deelgenomen kan worden. Hierbij kan je denken 
ÒÒĸ�ƥúŰŦŰłîĔŰúĸȦ�úƖîŸşŦęúŦ�łČ�íłşşúĭŦȫ�%ÒŰ�ęŦ�łĸŰ-
zettend gezellig, maar ook intiem. Die klik is er 

Jullie vinden bewegen en plezier maken even 
belangrijk. Waarom? 
Constance: “Via bewegen willen wij sociale inter-
actie teweegbrengen. Natuurlijk richten we ons 
op actief bezig zijn, maar net zo belangrijk bij het 
gezond ouder worden is het sociale contact.” 
Esther: “Toen mijn schoonmoeder haar partner 
verloor, werkte ze nog fulltime. Ineens stond ze er 
alleen voor, zonder een stevige sociale kring. Dat 
is best eenzaam. Wij zien dat sporten mensen op 
een positieve, kleurrijke en vrolijke manier met 
elkaar verbindt! In je sport vind je gelijkgestem-
den zonder dat het opgelegd is. Je bent lekker 
sportief bezig én je maakt samen plezier.”

Hoe belangrijk is het sociale contact?
Constance: “Onzekerheid kent iedereen wel van 
vroeger en die verdwijnt vaak naarmate je ouder 
wordt. Je hebt je vrienden, je werk en je gezin, en 
je weet wat je belangrijk vindt. Ouderen krijgen 
vaak weer last van die onzekerheid. We zien dat 
voor sommigen er veel barrières zijn om mee te 
doen aan een eerste les. Ze vragen zich af of ze 
leuk gevonden worden, of ze de oefeningen wel 

“ HET IS NOOIT  
TE LAAT OM TE  
SPORTEN”

ɉJĸ�ŦŜłşŰ�Ɛęĸô�ħú�
čúĭęħĪčúŦŰúĶôúĸ�
Ơłĸôúş�ôÒŰ� 

ĔúŰ�łŜčúĭúčô�ęŦɊ
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Constance Schuller (40) heeft vijf kinderen. 
Na jarenlang in het bedrijfsleven te hebben 
gewerkt, besloot ze voor zichzelf te begin-
nen. Na de AALO Sportopleiding en de 
opleiding Overload Worldwide startte zij sa-
men met Esther GezondOud (GO) en geeft 
ze nu dagelijks trainingen aan ouderen.

Esther Zoetmulder (41) is moeder van 
twee kinderen. Net als Constance werkte 
ze in het bedrijfsleven. Op zoek naar meer 
betekenis en zingeving heeft ze na de 
AALO samen met Constance GezondOud 
opgericht.

Wilt u weten of en wanneer Constance en 
Esther bij u in de buurt gaan starten? Kijk 
dan op www.gezondoud.nl

Jullie trainen buiten, heeft dat een reden?
Esther: “Buiten trainen heeft heel veel voordelen. 
Veel groen, de frisse buitenlucht en rust: de na-
tuur zorgt voor allerlei zintuiglijke prikkels en 
een ontspannen gevoel. Daarbij heeft onderzoek 
aangetoond dat zonlicht een directe invloed heeft 
op je hormoonstelsel. Het gelukshormoon endor-
ƥĸú�ƑłşôŰ�ÒÒĸčúĶÒÒĪŰȦ�ôÒŰ�ħú�ŦîĔęĭôĪĭęúş�ŦŰęĶŸ-
leert. Dit zorgt ervoor dat je meer energie krijgt. 
Ook maak je door zonlicht meer witte bloed-
lichaampjes aan, waardoor je lichaam beter be-
schermd wordt tegen bacteriën en virussen. 
Vitamine D, wat je lichaam aanmaakt uit zonlicht, 

ƠłşčŰ�Ƒúúş�Ɛłłş�ŦŰúşĪúşú�íłŰŰúĸȦ�úúĸ�ƥŰŰúş�čú-
voel en een beter slaapritme. Ook niet 

onbelangrijk: het is bewezen dat 
sporten in de buitenlucht een ver-

tragende werking heeft op de-
mentie. De bossen, heide of 
duinen – daar kan geen sport-
ŦîĔłłĭ�łČ�čƗĶƠÒÒĭ�ŰúčúĸłŜȫɊ�

�łşłĸÒ�ĔúúČŰ�Ƒúĭ�úƐúĸ�ƦęĸĪ�
roet in het 

eten gegooid. Hoe hebben jullie 
dat 

opgepakt? 
Constance: “Tijdens de intelligente lockdown 

hebben wij helaas geen buitentrainingen kunnen 
čúƐúĸȫ�pĶ�łĸƠú�ĭúôúĸ�Űú�ĔúĭŜúĸ�Ơł�ƥŰ�úĸ�čúƠłĸô�
mogelijk te blijven zijn wij online trainingen aan 
gaan bieden. Die namen we op in de natuur, op 
steeds weer een nieuwe plek. Zo hadden onze 
leden toch een beetje het gevoel dat ze lekker 
buiten stonden. Om mensen te stimuleren ont-

dan heel snel. Iedereen heeft zijn eigen ervarin-
gen en in de groep vinden ze herkenning. Als ie-
mand vertelt dat hij of zij kanker heeft gehad 
dan is er vaak nog iemand die dat ook van dicht-
bij heeft meegemaakt. Mensen voelen zich ge-
zien en voelen dat ze ergens 
bij horen. Dat is zo waardevol.” 

Daarnaast is het onder-
deel bewegen belang-
rijk. Waarom?
Constance: “Er zijn dui-
zend redenen om te 
blijven bewegen en 
geen een om het niet te 
doen. Het mooie van be-
wegen is dat je er op elk 
moment mee kunt begin-
nen. ‘Heeft het nog nut?’ vra-
gen mensen zich af. Ja! Het is nooit 
te laat om weer te gaan bewegen. Je lichaam ver-
nieuwt zichzelf continu, ook als je ouder wordt. 
Als je vandaag begint met sporten dan merk je 
dat je binnen een paar weken sterker wordt. En 
dat motiveert. Laatst zei een dame die al dertig 
jaar rugpijn had dat ze nu helemaal geen last 
meer heeft. Geweldig toch? En dat door gewoon 
regelmatig te bewegen. Je wordt vanzelf sterker 
úĸ�ƥŰŰúşȫ�¾ú�Ơęúĸ�ôÒŰ�ŰúşŸč�ęĸ�ôú�čşłúŜúĸȥ�úĸĪúĭŦ�
worden sterker en knieën slaan minder naar bin-
nen. ‘Zie je dat je nu veel makkelijker die oefe-
ning doet?’ zeggen we vaak. Dan valt het ze ineens 
ook op.” 

ving iedereen de training via Whatsapp. De mees-
te mensen ervaren een motiverend berichtje in de 
ochtend als een stok achter de deur. De reacties 
hierop waren dan ook bovengemiddeld positief.  
Gelukkig kunnen we sinds 18 mei weer naar bui-
ten met onze deelnemers. Uiteraard hebben we 
voorzorgsmaatregelen genomen om te zorgen dat 
we dit zo veilig mogelijk kunnen doen.”

Hebben jullie tips wat mensen nu kunnen 
doen om in deze tijden in beweging te blij-
ven? 
Constance: “Een terechte vraag, want bewegen is 
natuurlijk altijd belangrijk, maar juist nu mis-
schien nog wel belangrijker. We willen allemaal 
čúƠłĸô�íĭęħƐúĸ�úĸ�ôÒĸ�ęŦ�úúĸ�ĪşÒîĔŰęč�ÒČƑúúşŦƗŦ-
teem cruciaal. Door iedere dag twintig minuten 
matig intensief te bewegen verhogen we onze 
weerstand tegen virussen. Erik Scherder, hoogle-
şÒÒş�ĸúŸşłŜŦƗîĔłĭłčęúȦ�ĔúúČŰ�Ĕęúş�ôú�ÒČčúĭłŜúĸ�
tijd heel veel aandacht aan besteed. Een leuke 
tip is de app Ommetje. Deze app stimuleert men-
sen om dagelijks 10.000 stappen te zetten. Pro-
beer veel te wandelen, te fietsen en doe dit 
natuurlijk bij voorkeur op plekken waar het niet 
al te druk is.” 

ɉ�ƑęĸŰęč�
ĶęĸŸŰúĸ�ĶÒŰęč�
ęĸŰúĸŦęúČ�
íúƑúčúĸȦ�

ƐúşĔłłčŰ�łĸƠú�
ƑúúşŦŰÒĸôɊ
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THUIS AAN  
DE SLAG

1. SQUAT 
Deze oefening is gericht op het ver-

sterken van de bovenbeenspieren. De 

oefening is uitvoerbaar op ieder niveau 

doordat gevarieerd kan worden in de 

diepte van de kniebuiging.

Instructie
•  Ga heupbreedte staan met de voeten 

iets naar buiten gericht.
• Doe alsof u op een stoel gaat zitten.
•  Span in de opwaartse beweging de 

bilspieren goed aan.
• Herhaal de oefening 10 x

3. HEUPCIRKELS
Oefening gericht op souplesse in het heupgewricht. 
Gebruik indien gewenst een stoel ter ondersteuning.

Instructie
Plaats uw voeten heupbreedte en verplaats uw gewicht 
naar één been.
• Til de knie op tot heuphoogte.
• Draai de knie vervolgens rustig naar buiten.
• Zet het gebogen been weer neer.

• Herhaal de oefening 5 x en wissel dan van been.

 2. BREDE SQUAT 
Deze oefening is gericht op het 
versterken van de binnenkant van de 
bovenbenen. De oefening is uitvoer-
baar op ieder niveau, afhankelijk van 
de diepte van de kniebuiging.

Instructie
•  Ga met de benen goed wijd uit 

elkaar staan en richt de voeten iets 
naar buiten.

•  Zak in een rustig tempo loodrecht 
naar beneden en kom terug om-
hoog.

• Herhaal de oefening 10 x

 6. SCHOUDEROEFENING 
Deze oefening is gericht op het soepel
houden van het schoudergewricht en 
het versterken van de schouderspieren.

Instructie
•  Ga in een actieve houding staan met 

de voeten op heupbreedte. 
•  Plaats de armen in een hoek van 90 

graden op schouderhoogte.
•  Duw de armen uit boven het hoofd en 

kom terug naar 90 graden.
•   Eventueel kan hierbij een gewicht 

van max 1 kg in iedere hand worden 
genomen.

• Herhaal de oefening 10 x

Deze 6 oefeningen zijn niet moeilijk, maar wel heel effectief om spieren te 
trainen. En u kunt ze gewoon in de woonkamer doen. 

4. ROMPROTATIE 
Oefening gericht op souplesse in de romp. Voer de oefening 
uit in een rustig tempo om duiziligheid te voorkomen. Let 
vooral op bij het omhoog komen!

Instructie
•  Plaats uw voeten breed uit elkaar en strek uw armen uit  

op schouderhoogte.
•  Buig voorover en probeer met de linkerhand de rechter- 

enkel/knie aan te raken en vice versa.
• Kijk bij het roteren de bovenste arm na.
•  Herhaal deze oefening 8 x en kom dan rustig terug  

omhoog.

5. BOKSEN
Met deze oefening traint u de schouders 
en de romp. Het is belangrijk dat u de 
oefening lekker krachtig uitvoert met 
een stevige vuist. 

Instructie 
•  Kom stevig staan in een actieve  

houding.  
• Boks om en om krachtig voorwaarts. 
•  Boks vervolgens krachtig recht 
omhoog. 
•  Boks als laatst krachtig zijwaarts. Draai 

hierbij goed in met de romp. 
•  Voer alle drie de oefeningen 10 x achter 

elkaar uit. 



Hersenkrakers
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DE BESTE 
TIPS VOOR 
EEN GEZOND 
BREIN

Net als ons lichaam verouderen 

onze hersenen. Dat komt doordat 

we ze elke dag, ieder uur en elke 

minuut gebruiken. Door veelvuldi-

ge inspanningen ontstaat slijtage, 

die ons lijf zo goed mogelijk pro-

beert op te vangen. Maar er blijft 

toch steeds een beetje schade in 

de vaten achter, wat zich met de 

jaren opstapelt. Zo komt het  bij-

voorbeeld dat we, naarmate we 

ouder worden, soms iets langer 

moeten nadenken voordat we op 

een woord komen. Maar ook dat 

deel zelf in de hand hebben. Het 

duidelijkste voorbeeld daarvan is 

te zien bij rokers: wie de onderzoe-

ken erop napluist, ontdekt al snel 

dat rokers eerder en vaker demen-

terend worden dan niet-rokers. 

Maar ook een gezond leefpatroon 

– goed eten, regelmatig bewegen, 

voldoende slapen – draagt abso-

luut bij aan de werking van onze 

bovenkamer.

ɯƺ�Ƴƺ�ˡǼȅ�ɮƏȇ�ǕǣɀɎƺȸƏɮȒȇƳ�ȇǣƺɎ�

meer tot in detail kunnen naver-

tellen of domweg vergeten wat 

we uit de koelkast gingen halen. 

Lange tijd werd gedacht dat we 

zelf weinig aan die achteruitgang 

konden doen, omdat slijtage aan 

de hersenen werd gezien als iets 

wat onlosmakelijk verbonden was 

met ouder worden. De laatste ja-

ren wordt steeds duidelijker dat 

we het proces zelf wel een beetje 

kunnen remmen, omdat we de 

kwaliteit van de vaten voor een 

We weten allemaal dat we onze fysieke ge-
zondheid kunnen beïnvloeden door goed te 
eten en regelmatig te bewegen. Maar ook 
de conditie van onze hersenen hebben we 
voor een deel zelf in de hand.

"WE HEBBEN DE
CONDITIE VAN
ONZE HERSENEN
DEELS ZELF IN
DE HAND" 

1. Train de hersenen door 

vaste routines te doorbreken. 

Loop op een andere manier 

naar de supermarkt of zet de 

radio op een ander station 

dan normaal.

2. Speel een strategisch spel 

waar goed bij nagedacht 

moet worden, zoals Rum-

mikub, Scrabble of Stratego. 

Een sudoku of kruiswoor-

draadsel werkt ook goed.

3. Neem elke dag even een 

moment om in het geheu-

gen te graven. Welk tv-pro-

gramma werd er gisteren ge-

keken? Waaruit bestond het 

avondeten van vorige week?  
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KOM IN BEWEGING
Elke vorm van beweging is goed voor je brein. Niet voor 

niets hamert hoogleraar en ‘beweegprofessor’ Erik Scher-

der, bekend van onder meer De Wereld Draait Door, er al 

jaren op dat ouderen meer moeten sporten. Beweging 

zorgt ervoor dat we sneller kunnen denken, zo vertelt hij 

vaak en graag. Dat komt door de stimulerende stofjes die 

worden aangemaakt als we bewegen. Zij zorgen ervoor 

dat bestaande verbindingen tussen cellen in je hersenen 

sterker worden en dat er nieuwe verbindingen worden 

aangemaakt. Daardoor werkt ons geheugen beter, ko-

men nieuwe ideeën eerder op en kunnen problemen 

makkelijker worden opgelost. Alles wat daarvoor nodig 

is, is zo’n 150 minuten per week matig intensief bewegen, 

volgens de richtlijn van de Gezondheidsraad.

e�>�JZ� 
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Elke vorm van beweging is goed 

om de hersenen in vorm te hou-

den, maar er kan er maar één 

de beste zijn. Dat is… dansen! 

0ƺȇ�ƺǣȇƳ�ǴȒǕǕƺȇ�Ȓǔ�ˡƺɎɀƺȇ�ǣɀ�

ook heel goed voor het brein, 

dus sla dat vooral niet over. 

Maar het effect wordt nog gro-

ter als een bewegingsvorm ook 

cognitief iets van je vraagt. Als 

we dansen, zijn onze hersenen 

constant bezig: welke stap zet 

ik, waar laat ik mijn handen, 

hoe beweeg ik mijn benen? 

Staan we met een partner op 

de dansvloer, dan komt daar 

ook nog het sociale aspect bij. 

Dat betekent dat de hersenen 

niet vanuit één, maar wel drie 

verschillende hoeken worden 

gestimuleerd: fysiek, cognitief 

en sociaal. Er worden daardoor 

extra veel nieuwe hersenverbin-

dingen aangemaakt en minder 

hersencellen afgebroken.

Wist u dat… 
Op uw zij slapen beter is voor de mentale gezondheid? Onderzoekers uit New York hebben 

aangetoond dat afvalstoffen sneller worden opgeruimd bij mensen die op hun zij slapen. 

Opgeruimde hersenen werken beter en hebben minder kans op bijvoorbeeld Alzheimer.

5Xčłúô�Ɛłłş� 
ħú�íşúęĸ
1.  Luister naar muziek. Onder-

zoek wijst uit dat muziek van alles 

teweegbrengt in de hersenen – op 

een positieve manier. Muziek maken 

werkt ook! 

2. Ga naar het bos. De natuur heeft 

een gunstige uitwerking op onze 

hersenen, omdat het de aanmaak 

van allerlei nieuwe verbindingen sti-

muleert. 

3. Kijk gewoon eens een tijdje in 
de rondte. Op die manier komt onze 

creativiteit op gang en laten proble-

men zich makkelijker oplossen. 

4. Spreek af met vrienden. Sociaal 

contact is niet alleen leuk en gezel-

lig, het zorgt er ook voor dat er volop 

nieuwe verbindingen worden aange-

maakt in onze hersenen. 

5. Slaap genoeg. Slaap is iets wat 

vaak wordt vergeten, maar een goe-

de nachtrust is ontzettend belangrijk 

voor het herstel van onze hersenen.  
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VERMIJD 
CHRONISCHE 
STRESS
Een beetje stress is prima, want dat 

zorgt ervoor dat onze hersenen tijde-

lijk extra alert en actief worden. Het 

wordt een ander verhaal als er sprake 

is van chronische stress, want dan 

leveren we cognitief in, kunnen we 

minder goed onthouden, zijn we er 

mentaal minder bij, beklijven nieuwe 

zaken niet en worden we sneller ang-

stig, geagiteerd en verward. 

EEN GOEDE
NACHTRUST
IS ESSENTIEEL
VOOR EEN FIT
BREIN 

Speel  
computerspelletjes!
Al dat gamen van de kleinkinderen lijkt misschien zinloos 

tijdverdrijf, maar ze zijn eigenlijk hartstikke goed bezig. Daar 

zijn steeds meer wetenschappers en onderzoekers het over 

eens. Hoe dat werkt? Heel simpel. Het spelen van digitale 

games vereist geconcentreerde aandacht. Spelers moeten 

doelen stellen, vraagstukken onderzoeken en razendsnel 

ɮƺȸƫƏȇƳƺȇ�ǼƺǕǕƺȇِ��ȇƫƺɯɖɀɎ�ɎȸƏǣȇƺȇ�ɯƺ�ƳƏƏȸƳȒȒȸ�ɀȵƺƬǣˡƺǸƺ�

cognitieve functies op het gebied van concentratie, geheu-

gen en probleemoplossing. Het is een complexe vorm van 

ǣȇǔȒȸȅƏɎǣƺɮƺȸɯƺȸǸǣȇǕً�ȇƺɎ�ƏǼɀ�ƫǣǴ�ɎƺǼƺɮǣɀǣƺɀƺȸǣƺɀ�ƺȇ�ˡǼȅɀِ�(ƺ�

hersenen moeten op volle toeren werken om alle verhaal-

lijnen te volgen. Terwijl we een computerspelletje spelen of 

een serie kijken, zijn we dus eigenlijk volop bezig met het 

trainen van ons brein.



Onze hersenen hebben we hard nodig. Bij alles wat we doen. Daarom kun je ze maar beter gezond houden. Want hoe 
gezonder je hersenen, hoe kleiner de kans dat een hersenaandoening je leven op z’n kop zet. Door bijvoorbeeld elke 
dag een ommetje te maken, houd je ze in beweging. Zorg daarnaast voor een goede nachtrust, en sta elke dag dezelfde 
tijd op. En daag je hersenen eens !ink uit door een ingewikkelde puzzel te maken of een nieuw recept uit te proberen. 
Begin er vandaag nog mee. Ontdek alle tips en tools van onze experts op hersenstichting.nl/gezondehersenen

Alles draait om 
gezonde hersenen
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COACH DE 
HERSENEN 
De juiste voeding, voldoende slaap en regelma-

tig bewegen kunnen bijdragen aan gezonde 

hersenen. Maar het is ook belangrijk om uw 

hersenen uit te blijven dagen. Bijvoorbeeld met 

de HersenCoach, een gratis online training van 

zeven weken met concrete opdrach-

ten en wetenschappelijk onder-

bouwde tips van experts (onder 

andere hoogleraar neuropsycho-

logie Erik Scherder).  

Meld u aan op www.hersen-

stichting.nl/hersencoach

In deze bijzondere tijd is het extra belangrijk om 

ɖɯ�ǝƺȸɀƺȇƺȇ�ˡɎ�Ɏƺ�ǝȒɖƳƺȇ�ƺȇ�ɿȒ�ǝƺɎ�ȸǣɀǣƬȒ�Ȓȵ�

hersenaandoeningen te verkleinen. Deze initia-

tieven van de Hersenstichting helpen u daarbij. 
�ĭÒŜúĸ�ÒĭŦ�
%łłşĸşłłŦħú
Slaaponderzoekers zijn het erover 

eens; een goede nachtrust is essen-

ɎǣƺƺǼ�ɮȒȒȸ�ƺƺȇ�ˡɎ�ƫȸƺǣȇِ�RȒƺɯƺǼ�ɯƺ�

over het algemeen lang genoeg sla-

pen, zijn we helaas geen goede sla-

pers. We piekeren, vallen pas laat in 

slaap of liggen tussentijds wakker. 

Op de juiste manier (gaan) slapen is 

te trainen. Let vooral hierop: 

1. Bouw de laatste twee uur voor-
dat u gaat slapen af. 
Doe het licht zachter, ruim wat op, 

lees een boek… Alles in een rustig 

tempo.

2. Ga elke dag op dezelfde tijd naar 
bed en sta op dezelfde tijd op. 
Lichaam en geest gedijen bij ritme 

en regelmaat. Ook in het weekend.

3. Eet kort voor het slapen gaan 
geen zware maaltijden. 
Het lijf moet dan te hard werken. 

Houd het bij een lichte snack. Ver-

mijd ook cafeïne en alcohol in de 

uren voor het slapengaan. 

Meer lezen over slapen en herse-

nen kan op www.ersenstichting.nl/

slaap

 

De Hersenstichting investeert 

in oplossingen die hersen-

aandoeningen helpen voor-

komen, afremmen en gene-

zen. Om dit te bereiken ondersteunt de stichting onderzoek, 

geeft voorlichting en zet zich in voor betere patiëntenzorg.

MAAK DAGELIJKS  
EEN OMMETJE 
Elke dag een wandeling maken is 

belangrijk, zowel fysiek als mentaal. 

Het helpt om te onthaasten, geeft 

energie en verbetert creativiteit 

en productiviteit. Met de Omme-

tje-app, ontwikkeld in samenwer-

king met prof. Erik Scherder, kunt 

u een wandelcompetitie aangaan 

met vrienden, familie, collega’s of 

zelfs de rest van Nederland. Zo wan-

delt u op een leuke manier samen, 

zonder op dezelfde locatie te zijn. 

U vindt de app op www.hersen-

stichting.nl/ommetje
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ZOMERS 
KOKEN 

MET 
JUMBO 

Eenvoudig en snel de lekkerste zomermaaltijden op 
tafel toveren? Dat doen we met Jumbo. Licht én 
ǕƺɿȒȇƳ�ǸȒǸƺȇ�ǣɀ�ȅƺɎ�Ƴƺɿƺ�ȸƺƬƺȵɎƺȇ�ƺƺȇ�ˢɖǣɎǴƺ�ɮƏȇ�

een cent. Van lunch tot toetje. 

TEKST�n0�zX0� 0«k0z �³!R
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Bereidingswijze
��Kook de eieren 6 min. Laat schrikken onder koud water en pel de 
eieren. Halveer ze in de lengte.
��Verhit de grillpan op hoog vuur. Snijd de ciabatta in 8 plakjes van 
ca. 1 cm en bestrijk deze met 1½ el olijfolie. 
��Gril de plakjes brood ca. 1 min. per kant, tot er mooie grillstrepen 
ontstaan.
��Leg op ieder bordje 2 plakjes ciabatta. Verdeel de zalm erover. 
Halveer de avocado en verwijder de pit. Schep het vruchtvlees uit 
de schil en snijd de helften elk in vier parten. Verdeel over de zalm.
��Leg op ieder broodje een half ei. Maal er verse zwarte peper over. 
Bestrooi met de blaadjes waterkers en druppel de rest van de olie 
half over de broodjes, half over het bordje.

Tip: eieren die 6 min. gekookt zijn, zijn het mooiste: het wit is ge-
stold maar het geel nog lekker vloeibaar en glimmend.

TOAST MET GEROOKTE 
ZALM, AVOCADO,  

EI EN WATERKERS
Voor 4 personen 

Bereiding: 15 minuten 
Voedingswaarde: 321 kcal 

per portie 

Ingrediënten 
2 eieren

0,5 ciabatta
2,5 el olijfolie

150 g gerookte zalm
1 eetrijpe avocado
4 takjes waterkers

Ook nodig: grillpan,  
bakkwastje

LUNCH AARDAPPELSALADEx0Á�J0J«Xn(0�xXzX³ٳn�
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Bereidingswijze
��Verwarm de oven voor tot 200 °C. Bak de ovenaardappelen 20 min. 
in de voorverwarmde oven volgens de aanwijzingen op de verpak-
king. Kook intussen de eieren in 6 min. half hard en laat ze schrikken 
in koud water.
��Verhit een droge koekenpan en rooster de pompoenpitten in 3 
min. knapperig. Schud ze op een bord. Verhit de grillpan voor. Snijd 
de mini romaine in kwarten, bestrijk ze rondom met 2 el olie en gril 
ze 2 min. per kant tot er lichte grillstrepen ontstaan.
��Boen intussen de schil van de sinaasappel en rasp 1 tl van de schil. 
Pers de sinaasappel uit en meng het sap met de rest van de olie tot 
een dressing. Breng op smaak met versgemalen peper.
��Verkruimel de kaas of snijd de kaas in blokjes. Laat de aardappelen 
iets afkoelen in een grote saladeschaal. Pel de eieren en snijd ze in 
kwarten.
��Schep de veldsla door de aardappelen en strooi er de kaas over. 
Verdeel het ei en de romaine sla over de salade en besprenkel met de 
dressing. Maak af met de pompoenpitten en 1 tl sinaasappelrasp.

Bereidingswijze
��Schaaf met een dunschiller 4 mooie linten van de courgette. Houd 
deze apart. Snijd de rest van de courgette in blokjes. 
��³ȇǣȵȵƺȸ�Ƴƺ�ɖǣ�ƺȇ�ǝƏǸ�Ƴƺ�ǸȇȒˢȒȒǸ�ˡǴȇِ�àƺȸǝǣɎ�ǣȇ�ƺƺȇ�ɀȒƺȵȵƏȇ�Ƴƺ�ȒǼǣƺِ�
IȸɖǣɎ�Ƴƺ�ɖǣ�ƺȇ�ǸȇȒˢȒȒǸ��ȅǣȇِ�³Ƭǝƺȵ�Ƴƺ�ƬȒɖȸǕƺɎɎƺ�ƺȸƳȒȒȸ�ƺȇ�ƫƏǸד��ȅǣȇِ�
mee.
��Voeg 1 liter water en de bouillonblokjes toe en breng aan de kook. 
Kook in 10 min. zachtjes gaar. Verwijder ondertussen de huid van de 
ɿƏǼȅˡǼƺɎɀ�ƺȇ�ɀȇǣǴ�Ƴƺ�ɮǣɀ�ǣȇ�ȵǣƺȵǸǼƺǣȇƺ�ƫǼȒǸǴƺɀِ�(Ȓƺ�Ƴƺ�ɿƏǼȅɎƏȸɎƏƏȸ�ǣȇ�ƺƺȇ�
kom en schep er 1 el crème fraîche door. Boen de citroen schoon en rasp 
Ƴƺ�ǝƺǼǔɎ�ɮƏȇ�Ƴƺ�ɀƬǝǣǼِ�RƏǸ�Ƴƺ�ƫǣƺɀǼȒȒǸ�ˡǴȇِ�àȒƺǕ�Ƴƺ�ƬǣɎȸȒƺȇȸƏɀȵ�ȅƺɎ��ƺǼ�
bieslook toe aan de zalmtartaar. Pers een halve citroen uit en meng met 
peper naar smaak door de zalmtartaar.
��Schep de zalmtartaar in het midden van 4 diepe borden. Neem de 
soep van het vuur en pureer met de staafmixer. Voeg de resterende 
crème fraîche toe. Breng de soep op smaak met peper.
��Schep de soep voorzichtig rondom de zalmtartaar. Rol de apart 
gehouden courgettelinten losjes op en garneer de soep ermee. Versier 
met de rest van de bieslook.
 

AARDAPPELSALADE MET 
J0J«Xn(0�xXzX³ٳn�

Voor 4 personen 
Bereidingstijd: 48 minuten 
Voedingswaarde: 669 kcal 

per portie 

Ingrediënten 
850 g ovenaardappelen  

rozemarijn
4 eieren

50 g pompoenpitten
2 kropjes mini romaine

6 el olijfolie
1 sinaasappel

150 g blauwaderkaas (Danablu)
85 g veldsla

Ook nodig: grillpan,  
bakkwastje, rasp

COURGETTESOEP  
MET ZALM

Voor 4 personen 
Bereidingstijd: 20 minuten 

Voedingswaarden 403 kcal 
per portie 

Ingrediënten
3 courgettes

1 ui
��Ɏƺȇƺȇ�ǸȇȒˢȒȒǸא

2 el olijfolie
2 groentebouillonblokjes
�Ǖ�ɿƏǼȅˡǼƺɎ�ȅƺɎ�ǝɖǣƳוא

125 g crème fraîche
1 citroen

20 g bieslook
Ook nodig: rasp, staafmixer

SOEP 

COURGETTESOEP

MET ZALM
LUNCH 
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ROMIGE PASTA MET 
AVOCADO 

Bereidingswijze
��Breng een ruime pan water 
aan de kook voor de pasta. Bak 
intussen in een koekenpan zon-
der boter of olie de spekblokjes 
in 9 min. uit. Schep ze uit de pan 
en laat uitlekken op keukenpa-
pier. Houd de pan apart.
��Halveer intussen het teentje 
ǸȇȒˢȒȒǸ�ƺȇ�ɯȸǣǴǔ�ȅƺɎ��ǝƺǼǔɎ�Ƴƺ�
binnenkant van een salade-
schaal in. Halveer de tomaatjes 
en doe ze in de schaal. Meng er 
de rucola door en breng de sala-

de op smaak met de azijn 
en olie.
��Kook de pasta volgens de 
aanwijzingen op de verpak-
king beetgaar. Bewaar 100 ml 
kookwater. Rasp intussen de 
Parmezaanse kaas. Halveer de 
avocado’s in de lengte, verwijder 
de pit en schep het vruchtvlees 
met een lepel uit de schil.
��Doe de avocado in de hoge 
ƫƺǸƺȸً�ɀƏȅƺȇ�ȅƺɎ�Ƴƺ�ǸȇȒˢȒȒǸ�
(ook de helft die je hebt gebruikt 
voor de saladeschaal), de helft 
van de kaas en 100 ml kookwa-
ter van de pasta. Pureer met de 
staafmixer tot een gladde saus.

��Giet de pasta af en doe in 
de koekenpan van de spekjes. 
Meng er de spekjes en de avo-
cadosaus door. Verwarm op laag 
vuur nog 3 min.
��Schep de romige pasta in een 
schaal en bestrooi met de rest 
van de kaas en versgemalen 
peper. Serveer de pasta met de 
tomatensalade.

Tip: Vervang de spekblokjes voor 
zongedroogde tomaatjes. Snijd 
ze in stukjes en bak ze 2 minu-
ten in de koekenpan. Voeg daar 
vervolgens de pasta aan toe. 

Bereidingswijze
��Verhit de grillpan op hoog vuur. Maak met de dunschiller of 
kaasschaaf linten van de courgette. Gril de linten in gedeeltes in de 
koekenpan, ca. 30 sec. per kant, tot er mooie grillstrepen ontstaan.
��Halveer de tomaatjes. Snijd de mozzarella in vier plakken. Pluk de 
blaadjes basilicum van de takjes.
��Verdeel de tomaatjes over 4 borden en leg 
de mozzarella met de snijkant 
naar boven er in het mid-
den tussen.
��Drapeer de cour-
gettelinten tussen 
de tomaatjes. Ver-
deel de blaadjes 
basilicum erover.
��Bestrooi royaal 
met versgema-
len zwarte peper 
en druppel de 
olijfolie erover.

Voor 4 personen 
Bereidingstijd: 23 minuten 
Voedingswaarden: 751 kcal 
per portie 

Ingrediënten 
250 g gerookte spekblokjes
�Ɏƺƺȇ�ǸȇȒˢȒȒǸ
500 g snoeptomatenmix
85 g rucola
1 el balsamicoazijn
1 el olijfolie
300 g volkorenrigatoni
100 g Parmezaanse kaas
2 eetrijpe avocado’s
Ook nodig: keukenpapier, 
rasp, staafmixer met hoge 
maatbeker

TOMATENSALADE MET 
MOZZARELLA
Voor 4 personen 

Bereidingstijd: 15 minuten 
Voedingswaarden: 225 kcal  

per portie 

Ingrediënten 
1 dunne courgette

500 g Tommies  
snackgroentencircus

1 bol buffelmozzarella
10 g basilicum

4 el olijfolie extra vierge
Ook nodig: grillpan,  

dunschiller of kaasschaaf

HOOFD

�ȒǸ�ǼƺǸǸƺȸ�ɮȒȒȸ�ƺȸƫǣǴي�

ROMIGE PASTA 
MET AVOCADO
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Voor 4 personen 
Bereidingstijd: 45 minuten 
Voedingswaarden: 306 kcal per portie 

Ingrediënten 
2 citroenen
3 eieren
�Ǖ�ˡǴȇƺ�ǸȸǣɀɎƏǼɀɖǣǸƺȸ
250 ml melk
250 g mascarpone
75 g zelfrijzend bakmeel
50 g bloem
250 g aardbeien
1 zakje vanillesuiker
poedersuiker om te bestrooien
Ook nodig: rasp. mixer of keukenmachine. 
quiche- of taartvorm (24 cm) 

Bereidingswijze 
��Verwarm de oven voor tot 180 °C. Rasp de 
citroenen en pers de vruchten uit.
��Klop in de keukenmachine of met de 
mixer de eidooiers met 75 g suiker in 5 min. 
bleekgeel en luchtig. Klop de melk, 2 el mas-
carpone, de citroenrasp en het -sap erdoor. 
Spatel het bakmeel en de bloem erdoor.
��Klop in een schone vetvrije kom met de 
keukenmachine of de mixer de eiwitten 
stijf. Voeg de resterende 25 g suiker toe en 
klop het eiwit tot stevige pieken. Spatel het 
eiwit in 3 porties door het beslag. Schep het 
beslag in de ovenschaal.
��Bak de cake in de voorverwarmde oven in 
25 min. goudbruin en gaar. Schep intussen 
de aardbeien om met de vanillesuiker en zet 
apart om te marineren.
��Haal de citroencake uit de oven en laat 
afkoelen.
��Roer de resterende mascarpone los met 
een garde of vork. Schep de room op de 
citroencake. Verdeel de aardbeien erover en 
bestrooi eventueel met een beetje poeder-
suiker.

DESSERT SIROOP

Bereidingswijze
��Maak het fruit schoon, snijd de aardbeien in vieren en breng ze met 
de frambozen en het water op laag vuur aan de kook. Druk de vruchten 
stuk met een houten lepel en houd 10 min. tegen de kook aan.
��Bekleed de zeef met de theedoek en leg de zeef op een kom. Schenk 
het fruitmengsel in de zeef en laat het 1 uur goed uitlekken. Druk niet, 
want dan wordt het sap troebel. Schenk het vruchtensap in de maatbe-
ker en vul het aan met water tot 500 ml.
��Schenk het mengsel weer in de pan, breng het tegen de kook aan en 
roer de suiker erdoor. Laat de suiker al roerend met een houten pollepel 
oplossen.
��Neem de pan van het vuur en voeg het citroensap toe. Schenk de 
ǝƺɎƺ�ɀǣȸȒȒȵ�ƳǣȸƺƬɎ�ǣȇ�Ƴƺ�ˢƺɀً�ɀǼɖǣɎ�Ƴƺɿƺ�ƺȇ�ǼƏƏɎ�ƏǔǸȒƺǼƺȇِ
��Verdun per glas limonade 15 ml siroop met 200 ml water.

Tip Op een zomerse dag is deze limonade ook erg lekker met bruis-
water. Doe nog een schijfje citroen of een aardbei in het glas voor een 
feestelijk tintje. 

ñ�x0«³0���«( 0X0zٳ
FRAMBOZENSIROOP 

Voor 4 personen 
Bereidingstijd: 75 minuten 

Voedingswaarden:  
44 kcal per glas

Ingrediënten 
250 g aardbeien

250 g frambozen
500 g suiker

1,5 citroen
100 ml water

Ook nodig: zeef, schone theedoek 
zonder wasmiddelluchtjes,  

ȅƏƏɎƫƺǸƺȸً�ɀƬǝȒȇƺ�ˢƺɀדו�٢�ȅǼ٣

FRISSE CITROENCAKEMET AARDBEIEN

SAMEN MET JUMBO
Bij Jumbo willen we dat onze 
klanten met plezier hun bood-
schappen doen. Dat het van 
een dagelijkse verplichting een 
beetje een feestje wordt.
Daarnaast proberen we dage-
lijks antwoord te geven op de 
vraag ‘wat eten we vandaag’ 
met suggesties voor lekkere 

gerechten. Ook in de zomer. Met 
het heerlijkste zomerfruit en de 
beste producten.
Met onze toegankelijke recepten 
willen we gezond eten makke-
lijk en bereikbaar maken voor 
iedereen. 

We staan overal voor u klaar, zowel 
in de winkel als via Jumbo.com 

Meer recepten vindt u

op Jumbo.com



SCHURENDE ZWEMBROEKJES
- Zandvoort, met zus en moeder, 1950 -

“Met het hele gezin gingen we vroeger naar het  
familiehuis in Zandvoort aan Zee. En dan werd ik als 
klein kind met een schepje in het zand gezet. Ik weet 
nog dat die wollen zwembroeken altijd heel verve-
lend schuurden als ze nat waren. Al het zand bleef 
ertussen plakken.” 

NEDERLAND 
VAKANTIELAND

- Friesland, 1973 - 

“Nederland is een  
prachtig land om vakan-

tie te vieren. Helemaal 
vanaf het water. Deze 

zomer heb ik dagenlang 
over de Friese meren 

gevaren met mijn boot.”

VERLATEN ALPEN
- Zwitserland, 1966 - 

“De liefde voor de bergen, en in het bijzon-
der de Alpen, heb ik van mijn ouders. Elke 
keer als ik er ben heb ik het gevoel dat ik 
daar thuishoor. De bergen, de planten, de 
koeien met die bellen, de houten hutjes; ik 
vind het er heerlijk. Begin jaren vijftig gin-
gen niet veel mensen buiten Nederland op 
vakantie. De Alpen waren toen ook nog rede-
lijk ‘leeg’. Als we Nederlanders tegenkwa-
men zwaaiden we uitbundig. Dat kun je je 
nu bijna niet meer voorstellen.”

REISLUSTIGE OUDERS
- Barunwald, Zwitserland, met zijn zussen en vader, 1974 -

“In de winter gingen we vaak skiën. Ik had niet alleen 
reislustige ouders, maar ook sportieve. Mijn vader, zussen 
en ik trokken gerust hele dagen door de sneeuw.”

INTERVIEW�³�³kX��³xXÁR�FOTOGRAFIE ي �¨«Xà1�«!RX0I�

"DE 
LIEFDE 
VOOR 

BERGEN 
HEB IK 

VAN MIJN 
OUDERS."

ñǣǴȇ�ȒɖƳƺȸɀ�ȇƏȅƺȇ�ǝƺȅ�ƏǼɀ�ƫƏƫɵ�ǕƺȸƺǕƺǼƳ�ȅƺƺ�ȇƏƏȸ�ɿƺƺِ�0ƺȇ�ˡǴȇ�

en veilig gevoel, zegt hij daarover. “Als ik met mijn vader in zee 

stond dan wist ik zeker dat ik niet kopje onder ging.” Later in zijn 

leven ging het gezin naar de Alpen om te wandelen en te skiën. De 

reislust van zijn ouders nam Rik al vroeg over. Eerst alleen en daar-

na met zijn gezin (hij heeft een zoon en een dochter). Nu ‘woont’ 

hij op vakantie zegt hij gekscherend. Op Bonaire heeft hij namelijk 

een appartement met uitzicht op zee.

DE VAKANTIES VAN 

¨ȸƺɀƺȇɎƏɎȒȸ�ƺȇ�ƏɖɎƺɖȸ�«ǣǸ�IƺǼƳƺȸǝȒǔ٣ו�٢�ȸƺǣɀɎ�ɮȒȒȸ�ɿǣǴȇ�ɯƺȸǸ�Ȓɮƺȸ� 

de hele wereld. Zijn leven voelt soms als een continue vakantie. Oók omdat 

hij schrijft, want in een verhaal ben je altijd op reis. 

RIK FELDERHOF
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DE VAKANTIE IS BEGONNEN!
- Egmond aan Zee, moeder Mary, jaren 50 -

“Mijn moeder had op vakantie altijd haar hoedje op. Het 
was een uitklapbaar zonnehoedje dat plat in de koffer 

meeging en op locatie in vorm werd getrokken. Dat was 
het teken dat de vakantie echt was begonnen.” 

EINDELOOS SPELEN
- Egmond aan Zee, met zoon Erik en 
dochter Daniëlle, halverwege jaren 80 -  

“Het allerleukste om te doen: met 
mijn kinderen op vakantie. De hele 
dag de tijd hebben om leuke dingen 
te doen en eindeloos samen te spe-
len. Net als toen ik klein was, nam ik 
mijn kinderen ook mee naar zee. Pas 
later zijn we op vakantie naar het 
buitenland gegaan en heb ik ze de 
wereld laten zien.”

VERLIEFD OP EEN LAND
- Tanzania, 2010 -

“Ik heb vijftien jaar in Tanzania gewoond. Ik was er voor opna-
mes van een programma en werd meteen verliefd op het land en 
de mensen. Het is er zo puur en wonderschoon. Ik heb veel door 
het land gereisd, de natuur is overweldigend. Het verraste me 
elke keer weer.”

EEN ITALIAANSE FILM
- Milaan, met zoon Erik, 2008 -

“Ik kom graag in Italië. Ze vieren daar nog echt het leven 
en ook de vakantie. Ik heb er altijd het gevoel dat ik in  
úúĸ�ƥĭĶ�íúĸ�íúĭÒĸô�ƑÒÒşęĸ�ęúôúşúúĸ�úúĸ�ĔłłČôşłĭ�ŦŜúúĭŰȫ� 
De ober, de taxichauffeur, de oude vrouw die uit het  
raam hangt. Het is heel leuk en intiem om met je kind  
op vakantie te gaan. Je komt op een andere manier dichter 
tot elkaar.”
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"IN TANZANIA 
WERD IK 
METEEN 

VERLIEFD OP 
HET LAND 

EN DE 
MENSEN." 
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1
In de gang van het huis waar later Carice van Houten zou gaan wonen was mijn moeder 
in de vroege ochtend van 9 augustus 1956 op haar knieën de vloer aan het dweilen. 
Telkens als zij meende dat ze het gemarmerde oranje linoleum nu wel droog had 
gemopt, moest ze weer opnieuw beginnen. Onrustig geslapen. Draaien. Kramp. Buik-
kramp. Vooral buikkramp. 
XÒĸĸƗȦ�ŰƑúúĄĸŰƑęĸŰęč�ħÒÒş�úĸ�ƠƑÒĸčúşȫ�%ÒŰ�ĔÒÒş�ƠƑÒĸčúşŦîĔÒŜ�čúŜÒÒşô�čęĸč�ĶúŰ�Òĸôúşú�
verschijnselen, anders dan dik worden, was haar onbekend. De enige vorm van seksue-
le voorlichting die zij ooit van haar moeder had gehad, was nauwelijks onderdrukt ge-
hijg, het grommende gelach van haar vele veroveringen en de ranzige geur die de hoek 
om kwam van het behangdunne wandje waarachter zij met haar oudere zusje Beppie 
sliep en die haar neus binnendrong. Plaats van handeling: een halve maar geheel uitge-
woonde woning in de Eerste Jan Steenstraat, in de Amsterdamse Pijp. Ook begreep 
XÒĸĸƗ�Òĭ�łŜ�ħłĸčú�ĭúúČŰęħô�ƑÒÒşŰłú�ôú�ŦĭÒĸč�ęĸ�ôú�Ƒî�ĶúŰ�ÒÒĸ�ĔúŰ�ŸęŰúęĸôú�úúĸ�łşÒĸħú�
ƦÒîłĸ�ôęúĸôúȥ�ÒĭŦ�ħú�ôÒÒş�ƠúúŜŦłŜ�ęĸ�ôúúô�ƠłŸôúĸ�úş�čúúĸ�íÒíƗɌŰħúŦ�ĪłĶúĸȫ�%ÒŰ�ôęŰ�čúúĸ�
bewezen methode was bleek toen er later een jongenstweeling werd geboren, haar 
broertjes Sjaak en Jan. 

Hun vader – en ook de hare – ging in 1942 voorgoed het huis uit. Mijn moeder was ne-
gen. Vrijwel direct daarna kwam er een stroom van mannen op gang. In de tijd dat haar 
vader nog met haar moeder getrouwd was en soms weken van huis was, druppelde het 
al, maar toen hij eenmaal echt zijn hielen had gelicht gingen alle sluizen open. ‘Ome 
XÒĸɌ�ĶłîĔŰ�XÒĸĸƗ�ôęú�ĸęúŸƑú�ĶÒĸĸúĸ�ęĸ�ĔúŰ�ĭúƐúĸ�ƐÒĸ�ĔÒÒş�Ķłúôúş�ĸłúĶúĸȫ�pČ�ɋłĶú�
Piet’ (twee keer). Ome Nico. Ome Teun. Ome Bart. Ome Massie. Ome, ome, ome. Het 
waren allemaal omes. En niet bepaald hoge. Eentje was een havenarbeider die haar 
Ķłúôúş�ĔÒô�łŜčúŜęĪŰ�ęĸ�úúĸ�îÒČû�łŜ�ôú��ĭíúşŰ��ŸƗŜĶÒşĪŰȫ�+ş�ƑÒŦ�úúĸ�ŦĭÒčúşŦĪĸúîĔŰ�
die twee vingers miste aan zijn linkerhand maar met zijn overige acht heel vaardig 
bleek. De aardappelboer die toch al aan huis kwam om zijn bintjes te brengen. En ach, 
wanneer hij in de buurt was kon-ie meteen wel wat anders kwijt. 
Soms bleven ze een paar uur. Een nacht. Een paar weken. Niet zelden richtten de omes 
hun ogen op de dochters des huizes. En het bleef niet alleen bij de ogen, al was mijn 

In Onder de rook van de Heineken keert  
gerenommeerd wijnjournalist en schrijver Harold  
Hamersma terug naar zijn jeugd. Op liefdevolle  
en humoristische wijze beschrijft Hamersma hoe  
het was om op te groeien in een Amsterdamse  
volksbuurt in de jaren zestig. 

moeder aan het einde van 
de oorlog nog maar twaalf. 
De buurt begon er schande 
over te spreken. Niet zozeer 
omdat haar moeder er wel 
pap van lustte, als wel om-
dat ze niet in staat bleek 
om voor een fatsoenlijk 
ontbijt voor haar kinderen 
te zorgen. Die werden ver-
waarloosd. Mijn moeders 
twee jaar oudere zusje red-
de zich nog wel, maar zelf 
Ƒúşô�XÒĸĸƗ�čúĶúôúĸ�łŜ�ŦîĔłłĭȦ�łĶôÒŰ�Ơú�ŦŰłĸĪȫ��úôŜĭÒŦŦúş�
was ze. Zich ’s ochtends wassen was er niet bij. De kleren 
waarin ze had geslapen droogde ze door voor de kachel te 
gaan staan. 

En natuurlijk was er de oorlog. Ook dat nog. Mijn moeders 
tante Branca was met haar zes kinderen naar Auschwitz ge-
stuurd. Nooit meer teruggekomen. Hongerwinter. Hond in 
de pot. Haar hond. Het huis vervuilde. Maden kropen door 
de nooit verschoonde kinderbedden. Inmiddels was ze han-
dig geworden in het met haar duim dooddrukken van het wriemelende wit. Uiteindelijk 
werd haar moeder uit de ouderlijke macht gezet. De meisjes waren inmiddels oud ge-
noeg, zo vond Jeugdzorg, om voor zichzelf te zorgen. Sjaak en Jan werden uit huis ge-
plaatst en kwamen terecht bij een kinderrechter in Haarlem. Die heel liefdevol was, 
vooral onder de dekens van de twee knaapjes. 

EúŰ�ŜşłĶęŦîŸú�čúôşÒč�ƐÒĸ�ĔÒÒş�Ķłúôúş�ĔÒô�łŜ�XÒĸĸƗ�úúĸ�ÒƐúşúîĔŰŦ�úČČúîŰȫ��úĪŦ�ƑÒŦ�
niet iets wat haar opwond, maar wat ze onderging, wat erbij hoorde. En nu was ze zwan-
ger, en nog wel van een man die van haar hield. Mijn vader. Ze had geen betere man 
ĪŸĸĸúĸ�ŰşúČČúĸȫ�\ÒĸčȦ�ĪşÒîĔŰęčú�ĪłŜȦ�ƥĭĶŦŰúşşúĸĭłłĪ�úĸ�ŦŰúşĪȫ�pŜ�ĭÒŰúşú�ĭúúČŰęħô�ƠÒč�Ĕęħ�
er nog steeds goed uit. Fotografen hielden hem zelfs op zijn vijfentachtigste nog staan-
de om hem te portretteren. Denk aan een kruising tussen Roodbaard de Piraat en Kapi-
tein Iglo en u hebt een idee van hem. Het zal dan ook niemand verbazen dat zijn groot-
ŦŰú�ĔłííƗ�ƐęŦŦúĸ�ƑÒŦȫ�+ĸ�ôÒŰ�Ĕęħ�íúşłúŜŦĶÒşęĸęúş�ęŦ�čúƑúúŦŰȫ��Ĕłęȫ�½úúĭ�íúĭÒĸčşęħĪúş�
echter: hij was onvoorwaardelijk trouw aan mijn moeder. En hij heeft tot aan zijn dood, 
op zijn zesentachtigste, van haar gehouden. Andersom was dat ook wel zo’n beetje het 
geval. Tenminste, zo meent zij het gevoel dat ze sinds hun trouwen in 1954 voor hem 
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had te omschrijven. ‘Hield je wel van papa, mama?’ vroeg ik haar toen hij was overleden. 
‘Ja hoor.’ Misschien werd haar ‘houden van’ mede gevoed doordat hij goed kon koken. 
Hoewel ik me altijd heb afgevraagd of ze wel van eten hield. Misschien was het meer ge-
negenheid die ze koesterde, omdat er eindelijk iemand was die voor haar zorgde.

Koken was niet haar forte. Als de liefde van de man door de maag gaat, heeft mijn moe-
der in de eerste jaren van hun huwelijk er alles aan gedaan om een echtscheiding te be-
werkstelligen. Zij liet water nog aanbranden. 
Ooit vroeg mijn vrouw mij welke herinneringen ik had aan wat wij vroeger thuis aten. 
Dat is te zeggen, voordat mijn vader – nadat hij was afgekeurd als marinier – zich van 
Ơęħĸ�íÒÒĸŰħú�ÒĭŦ�ĶúŦŦúĸŦĭęħŜúşȦ�čÒŦƥŰŰúş�úĸ�ĭÒŰúş�ƐúşƑÒşĶęĸčŦíŸęƠúĸĶÒĪúş�ĸÒÒş�ĔŸęŦ�
spoedde om voor zijn drie kinderen te koken. Voordat hij achter de pannen kroop was 
het hoogtepunt voor ons de zaterdagse broodmaaltijd die mijn moeder verzorgde. Daar 
kon niet veel mee misgaan. Na een week van gastronomische verschrikkingen van haar 
hand keken we er reikhalzend naar uit. Witbrood. Twee soorten. Gesneden. Rotterdam-
mer en casino. Verse vleeswaren kwamen van Loekie in de Ferdinand Bolstraat. Had 
mijn vader net zijn salaris gehad dan stond er achterham op tafel. Naarmate de maand 
Ɛłşôúşôú�Ƒúşô�ôú�ĪƑÒĭęŰúęŰ�ƐÒĸ�ôú�ɋČģĸú�ƐĭúúŦƑÒşúĸɌ�Ķęĸôúş�Čģĸȫ�
Mijn vader begon met soep maken. Kippensoep. Altijd kippensoep. Nog ruik ik de 
lucht die door de lange gang kwam aanzweven. Het hongergevoel versterkend, opge-
bouwd door een hele middag voetballen in de speeltuin op het Kleine-Gartmanplant-
soen, waar ome Arie de beheerder was. Weer een ome. Maar deze kon zijn handen 
thuishouden. 

Ervaringen met andere mannen dan mijn vader heeft mijn moeder niet gehad. Of het 
moet die avond in 1951 zijn geweest, voordat ze hem leerde kennen. Toen ontmoette 
Ơú�EÒşşƗ�eŸĭęŦîĔȫ�Íú�ƑÒŦ�ÒîĔŰŰęúĸȫ��ĭúîĔŰú�ŦĶÒÒĪ�ƑÒŰ�ƐşłŸƑúĸ�íúŰşúČŰ�ĪŸĸĸúĸ�Ƒú�ôú�

auteur niet verwijten. Mijn moeder was – en is nog steeds – een mooie vrouw. Ze 
ôÒĸŦŰúĸ�łŜ�ĔúŰ�\úęôŦúŜĭúęĸȫ�Eęħ�íşÒîĔŰ�ĔÒÒş�ÒîĔŰúş�łŜ�Ơęħĸ�ƥúŰŦ�ĸÒÒş�ĔŸęŦȫ�Ełú�ƠłŸ�Ơęħ�
hem vastgehouden hebben? Waar hebben ze het over gehad tijdens dat korte tochtje? 
‘Wat doe je voor de kost?’
‘Wil je later kinderen?’
JĪ�Ĕúí�úş�ƑúĭúúĸŦ�łƐúş�čúƥĭłŦłČúúşô�Ĕłú�ĔúŰ�ĶúŰ�Ķęħ�ƠłŸ�Ơęħĸ�čúčÒÒĸ�ÒĭŦ�ęĪ�eŸĭęŦîĔɌ�
zoon zou zijn geweest. In ieder geval had het dan meer voor de hand gelegen dat ik 
schrijver was geworden, maar dan was er sprake geweest van het Jordi Cruijff-effect: 
een zoon die best goed in zijn vak is, maar lang niet zo goed als zijn vader. Bovendien 
was ik dan niet opgegroeid in De Pijp, maar had ik pijp gerookt. 

De Pijp was de buurt waar ook de rest van mijn moeders familie woonde. En die van 
mijn vader. Ik ben er geboren. Na dertig jaar in Duur-Zuid te hebben gewoond, het re-
ŦúşƐÒÒŰ�ÒîĔŰúş�ĔúŰ��łĸîúşŰčúíłŸƑȦ�íúĸ�ęĪ�úş�ĸŸ�Ƒúúş�ŰúşŸčȫ�pŜ�ôú��ŸƗŦôÒúĭĪÒôúȫ�gúúȦ�
niet op het stuk dat vroeger bekend- stond als ‘Het Fluwelen Eindje’, waar de meisjes 
van plezier huisden. 

%ÒčúĭęħĪŦ�ĭłłŜ�úĸ�ƥúŰŦ�ęĪ�Ƒúúş�ôłłş�ôú�íŸŸşŰ�Ⱦ�Ķęħĸ�íŸŸşŰ�Ⱦ�łŜ�Ƒúč�ĸÒÒş�ôú�>úşÒşô�
Doustraat, vlak bij de Van Wou, waar mijn vrouw een kookboekwinkel heeft die tevens 
dienstdoet als mijn werkplek. Daar proef ik mijn jaarlijkse quotum van achtduizend 
wijnen om erover te kunnen schrijven. Ik ruik er de roti als ik langs Warung Spang Ma-
kandra kom, het Surinaamse eethuis aan het begin van de straat. Er schuiven laatjes 
van mijn geurgeheugen open en ik bevind me weer in het trappenhuis van mijn ge-
boortehuis, waar ik tot mijn dertiende heb gewoond. Boven ons kwamen op een zeker 
moment een Surinaamse moeder en haar dochter wonen. Dochter Nettie was vijfen-
zestig en haar moeder zesentachtig. Ondanks hun leeftijd kookten ze het liefst hun ei-
gen potje. Alle benodigde ingrediënten waren in de buurt te koop. Toen al kende De 
Pijp zijn toko’s. Bovendien fungeerde mijn vader als leverancier. Als fanatiek sportvis-
ser was hij bijna iedere zaterdag in Vinkeveen te vinden en na de komst van ‘tante Net-
tie’ en ‘Moesje’ was de vangst terugzetten er niet meer bij. Snoeken en snoekbaarzen 
verdwenen in de pan. Ik zie nog hoe die forse karper in die veel te kleine zinken bad-
kuip midden in hun keuken zwom, zodat hij zijn darmen kon ledigen en later niet gron-
derig zou smaken. 
In ruil voor de vis kregen wij regelmatig pannetjes aangereikt. Zo aten wij roti in zijn 
vele gedaantes. Met kip. Met vis. We aten B.B.R., Bruine Bonen met Rijst. Aan de rode 
madame-jeanettepepers die Moesje bij wijze van snack at, uit de struik die mijn moe-
ôúş�Ɛłłş�ĔÒÒş�ĔÒô�ĶúúčúĸłĶúĸ�ƐÒĸ�ôú��ŸƗŜȦ�ƑÒÒčôúĸ�Ƒęħ�łĸŦ�ĸęúŰȫ�eÒÒş�Ɛúşôúş�ÒŰúĸ�
we en zongen we met ze mee, vooral als hun familie er was. Max Woiski liet zijn ‘B.B. 
met R.’ door het trappenhuis klinken. Zo ook zijn verzoek ‘O Nederland, geef mij rijst 
met kousenband’. Ik hoor hem weer. En ik ruik ook mijn jeugdherinneringen. 
Nooit neem ik dezelfde weg naar mijn werkadres. De ene keer ga ik door de Frans Hals-
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straat en kom ik langs de plek waar bakker Paradijs zat, de vader van de voormalige 
hoofdredacteur van De Telegraaf. Daar gloeit nog steeds een oven, maar nu die van een 
pizzeria. Het melkboertje is Japans geworden. Soms neem ik de route door ‘mijn oude 
straat’ waar vroeger buurtcafé ’t Hoekje zijn gasten ontving. Dat waren onder anderen 
mijn vader en ik. Hij leerde mij er als jochie biljarten. Inmiddels hebben de groene la-
kens plaatsgemaakt voor witte servetten. Café Caron is er gevestigd. 
Ik voel me thuis in De Pijp. En onze werkplek in de Gerard Dou draagt eraan bij. Mis-
schien komt dat doordat het dna van mijn vader er nog tussen de plinten zit. Niet dat 
ik er ooit naar gezocht heb, maar het kan niet anders. Toen hij nog een kleine jongen 
was, zat op dit adres zijn kapper. Of zoals hij hem noemde: ‘m’n kappert’. 

De winkeldeur gaat open. Mijn moeder komt binnen. Dat doet ze twee keer per week. 
Íú�ƑłłĸŰ�ƐĭÒĪíęħȫ�Íú�ĪłĶŰ�úúĸ�ĪłŜ�ĪłČƥú�ôşęĸĪúĸȫ�+ĸ�ƑÒŰ�Űú�úŰúĸ�ĔÒĭúĸ�Ɛłłş�ɌŦ�ÒƐłĸôŦȦ�
ƑÒĸŰ�ĪłĪúĸ�ĪÒĸ�Ơú�ĸłč�ŦŰúúôŦ�ĸęúŰȫ�Íú�ĔúúČŰ�ĸúŰ�ĪęĭłĶúŰúşŦ�ôłłş�ôú�ŦŰÒô�čúƥúŰŦŰȫ�pČ�
anders toch wel een lange wandeling ge-maakt, langs de Amstel of door de buurt. 
ɋ�îĔęŰŰúşúĸôȫɌ�=ęúŰŦúĸ�úĸ�ĭłŜúĸȫ�\łŜúĸ�úĸ�ƥúŰŦúĸȫ�ɋXÒȦ�ƑúúŰ�ħú�ƑÒŰ�ĔúŰ�ęŦȬ�JĪ�Ƒłşô�ĸłłęŰ�
moe.’ Iedere keer zegt ze het weer. ‘Of had ik dat al gezegd?’ 
Aan beide handen heeft ze een tremor. Ze ziet er wel het voordeel van in: ‘Zo houd ik 
altijd lekker schuim op mijn biertje.’ Terwijl ze helemaal geen bier drinkt.  
Alles – maar dan ook echt alles – bekijkt ze van de positieve kant. Alles wat na 
ĔÒÒş�ħúŸčô�ĪƑÒĶ�ƑÒŦ�íúŰúşȫ�½úúĭ�íúŰúşȫ�pĸčúĭłłƦęħĪ�Ɛúúĭ�íúŰúşȫ�pČ�ƠłÒĭŦ�Ơęħ�ƠúčŰȥ� 
‘Schitterend.’ Alles vindt ze schitterend. Een stopwoordje dat ze tot haar levensmotto 
heeft verheven. 
Ik kijk naar haar. Daar zit ze dan, omgeven door het dna van mijn vader. Maar ook zij 

had wat beschikbaar voor mij. Zij wees mij 
erop dat slecht weer eigenlijk mooi weer is. 
Dat mooi weer vervolgens schitterend is. En 
omdat een mens nooit te oud is om te leren 
laste ze onlangs nog een leermoment in. Ze 
biechtte op dat ze laatst een nachtmerrie 
had gehad. Om deze bekentenis in één 
adem weer te ontkrachten: ‘Bijna dan. Ik 
droomde dat ik heel even niet blij was. 
Schitterend hè?’ 

Is ze gek? Ik vraag het me weleens af. Waar-
om huilde ze niet toen haar man doodging? 
U begrijpt het: zij vond de begrafenis ook 
schitterend. Apart was die zeker. Omdat 
mijn vader zo’n jaar of dertig Sinterklaas 

heeft gespeeld werd zijn kist onder de klanken van ‘Dag Sinterklaasje’ de aula van 
Zorgvlied uit gedragen. Het was haar idee. 
‘We hebben het zo goed gehad samen, maar die man was op, hè, en ik had me voorge-
nomen om niet te gaan huilen,’ luidde haar antwoord toen ik het vroeg. Het bracht een 
Ĕúşęĸĸúşęĸč�ęĸ�Ķú�íłƐúĸȫ�ɋgłłęŰ�čÒÒĸ�ƠęŰŰúĸ�ŜşŸęĭúĸȦ�EÒşłĭôħú�%ƑÒşşúĭŰħúȦɌ�ƦŸęŦŰúşôú�Ơú�
mij vroeger in vanaf de rand van mijn bed, als ik meende dat daar reden toe was. Zij liet 
Ķęħ�Ơęúĸ�ôÒŰ�úúĸ�čĭÒŦ�ĸłłęŰ�ĔÒĭƦúúč�ęŦ�ĶÒÒş�łłĪ�ĸłłęŰ�ĔÒĭČƐłĭȫ�ɋZęħĪȦ�ħú�čłłęŰ�ôú�ęĸĔłŸô�
gewoon in een kleiner glas. Dan is dat weer helemaal vol.’ 

Inmiddels is het zachtjes gaan regenen. 

ɋgłŸȦ�ęĪ�čÒ�ĶÒÒş�Ƒúúş�úúĸŦ�úúĸ�úęĸôħú�ƥúŰŦúĸȦɌ�ƠúčŰ�ƠúȦ�ŰúşƑęħĭ�Ơú�ĸÒÒş�íŸęŰúĸ�ĪęħĪŰȫ�ɋEúŰ�
is schitterend weer.’ 

 

2 

Met mijn moeder heb ik afgesproken op neutraal terrein, bij de huisartsenpost in de 
Maasstraat, tussen haar huis bij het De Mirandabad en De Pijp in. De laatste tijd is ze 
wat vergeetachtig, vindt ze zelf. Ik kan het beamen. Met kerst heeft ze een halfuur bij 
ons in de straat op nummer 165 staan aanbellen. 
‘Maar het hele huis was donker en jullie deden niet open.’
 We wonen al meer dan dertig jaar op 169. 
Vervolgens liep ze naar de kookboekwinkel in de Gerard Doustraat om te kijken of we 
daar de kerstdis hadden opgetuigd. 
‘Maar daar waren jullie ook niet.’ 

Drie uur later dan gepland gingen we aan tafel. Ze was maar weer terug naar huis ge-
wandeld. Een mobiele telefoon heeft ze niet, want ze weet niet hoe die werkt. Na het 
overlijden van mijn vader hebben we zelfs weer een ouderwets telefoontoestel met 
draaischijf geïnstalleerd. We vonden nog een appelgroene in hun berging. Eentje met 
druktoetsen ging al te ver. 
Die avond reageerde de aanwezige visite wat ontdaan op de laconieke reactie van mijn 
broer en mij op de vermeende vermissing. ‘Als ze om tien uur vanavond thuis nog de 
telefoon niet opneemt, gaan we de ziekenhuizen maar eens bellen.’ We kennen onze 
pappenheimers. Onze moeder is als een postduif. Ze keert altijd terug op het vertrouw-
de nest. Al gaat dat soms met omwegen. Na de zestiende keer bellen was het raak.  
pĸƠú�Ơłłĸ�ĔÒÒĭôú�ĔÒÒş�ĶúŰ�ôú�ÒŸŰł�łŜ�úĸ�ŦŰŸŸşôú�ÒĭƐÒŦŰ�úúĸ�Ŧúĭƥú�ƐÒĸ�Ĕúĸ�íúęôúĸ�ęĸ�
haar appartement terwijl ze verbaasd en licht verwilderd in de camera blikte: ‘Ladies 
and gentlemen, we got her!’ 
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Vandaag is ze niet vergeten dat ze een afspraak bij de huisarts heeft. Ze is komen lo-
Ŝúĸȫ�+úĸ�ĭÒĸč�łşÒĸħú�ƐúŦŰ�úĸ��ôęôÒŦɁčƗĶŜúĸ�ƑÒÒş�Ơú�ƐúúşŰęč�ħÒÒş�čúĭúôúĸ�ĸłč�łŜ�ħłčôú�
in het Amsterdamse Bos kondigen haar komst aan. Voor dergelijke schoenen wordt in 
vintagewinkels inmiddels een klein vermogen betaald. 
De jonge arts meet haar bloeddruk (uitstekend) en stelt geroutineerd wat vragen. Aan 
die vergeetachtigheid is niet veel te doen. Vanaf een jaar of zestig – hij kijkt nu ook mij 
aan – ga je bij hersenonderzoek altijd wel wat vinden, zo diagnosticeert hij. ‘En dan 
gaat u zich alleen maar ongerust maken, want er valt toch niets aan te doen. Maar hoe 
voelt u zich verder?’ 
ɋ¥ęŰŦŰúĪúĸôȦ�ôłĪŰúşȫ�JĪ�ĔłŸô�ƐÒĸ�ĭłŜúĸ�úĸ�ƥúŰŦúĸȫ�+ĭĪú�ôÒčȫ�+ĸ�ƑúúŰ�Ÿ�ƑÒŰ�ĔúŰ�ęŦȦ�ôłĪ-
ter: (ik ken het antwoord al: ‘ik word nooit moe’) ‘ik word nooit moe.’  
Ze heeft haar zwarte tas met de opdruk gemeente Amsterdam die ze overal mee naar-
toe sleept op schoot en kijkt tevreden wanneer ze hem vertelt dat ze gisteren nog naar 
¥ęŰĔłłşĸ�ęŦ�čúƥúŰŦŰȫ�
ɋpŜ�úúĸ�úĭúĪŰşęŦîĔú�ƥúŰŦȬɌ�
Verbaasd kijkt zij hem aan. Ze heeft er geen idee van dat die dingen bestaan. 
Ze doet haar tas open. Niet om een foto van haar voor het gemeentehuis van Uithoorn 
als bewijs van de inspanning eruit op te diepen maar om een pepermuntje te pakken.  
‘Hoe vond u Uithoorn?’ 
ɋgęĪŦ�ÒÒĸȫ�%ÒÒşłĶ�íúĸ�ęĪ�ĶúŰúúĸ�ĶÒÒş�Ƒúúş�ŰúşŸččúƥúŰŦŰȫɌ�

We gaan wat eten – in ieder geval een poging daartoe doen – in de kookboekwinkel en 
lopen naar De Pijp. Ze vond het een aardige dokter. Een schat. In de Eerste Van der 
Helststraat staan we even stil bij het pand waar haar tante Emmie heeft gewoond, de 
zuster van haar moeder. Op de begane grond zit nu Cottoncake, een conceptstore. Het 
is niet de enige in De Pijp. Kledingrekken met weinig aan de hangertjes. Een parfum-
lijn. Een vitrinekast met één muts. Vetplanten in glazen potjes. Een wit gesausde bak-
stenen muur. Een appende verkoopster. Tante Emmie kan ik mij nog herinneren. Een 
verzorgde vrouw. Keurig gekapt. Gelakte nagels. Al haar hele leven met ome Arie, een 
tandtechnieker. Ik vraag me af wat zij van haar zuster had gevonden, die in alles het te-
genovergestelde was. 

�ęîĔŰęĸč�ôú�>úşÒşô�%łŸ�ŦŰúĪúĸ�Ƒú�ôłłş�łƐúş�ôú��ĭíúşŰ��ŸƗŜȫ�eęħĸ�Ķłúôúş�íĭęħČŰ�ŦŰÒÒĸ�
bij een kraam met schoenen. Ze heeft een schoenentic. Misschien heeft ze die overge-
houden aan al die jaren dat ze als jonge vrouw in schoenenwinkels werkte. Of mis-
schien was het wel de reden om er te gaan werken. Bij De Lange op het Koningsplein, 
bij Borsjé op de Haarlemmerdijk, bij Bakker op de Middenweg. Op de markt kan ze geen 
kraam met schoenen voorbijlopen. Waar anderen het Pieterpad lopen, loopt zij naar de 
�úĸ�ZÒŰúĶÒşĪŰȦ�ôú�%ÒŜŜúşĶÒşĪŰ�úĸ�ôú��ĭíúşŰ��ŸƗŜȫ�+ĸ�Ơú�ĪłłŜŰȦ�úĸ�Ơú�ĪłłŜŰ�úĸ�Ơú�
koopt. Alle schoenenverkopers kennen haar. Ze schuiven dozen wat beter in het zicht, 

wijzen haar op fraaie exemplaren, maar haar hoef je niets aan te prijzen. Ze weet of de 
pumps, instappers of laarzen goed zijn gemaakt. Hoewel ze zich laatst had vergist. Toen 
ze thuiskwam met een paar laarzen, bleek ze twee linker exemplaren te hebben meege-
kregen van de marktkoopman op de Ten Kate. Ze was meteen weer teruggelopen. Rijk 
zullen ze niet van haar worden. Meer dan vijf euro per paar geeft ze nooit uit en ze 
glundert als ze haar trofeeën laat zien. ‘Moet je nou kijken hoe mooi gemaakt.’ Thuis 
heeft ze kasten vol. In de gang en in haar slaapkamer staan ze in rijen langs de plint. 
Als ze op ieder paar een dag ging lopen, zou ze jaren onderweg zijn. De Imelda Marcos 
van de Rivierenbuurt. 

eęħĸ�Ķłúôúş�ĭęħĪŰ�ƠúĭČŦŰÒĸôęčȫ�eÒÒş�Ơú�ęŦ�ĔúŰ�ĸęúŰȫ�\łŜúĸ�úĸ�ƥúŰŦúĸ�Ơęħĸ�úúĸ�ĸłłôƠÒÒĪȫ�
Ze doet het omdat ze geen idee heeft hoe ze moet in- en uitchecken in het openbaar 
vervoer. Toen ze, na bijna dertig jaar in Almere te hebben gewoond, naar het apparte-
ment bij het De Mirandabad verhuisde, liet ze mijn vader de deur openmaken. Dat ging 
met een elektronische badge. Ze wist niet hoe die werkte. Bovendien vond ze ’m eng. 
Na zijn dood pas heeft ze haar angst overwonnen. Noodgedwongen, maar zonder thera-
Ŝęúȫ�JĪ�Ĕúí�ĔúŰ�ĔÒÒş�úúĸ�Īúúş�ĭÒŰúĸ�Ơęúĸȫ�EúŰ�ƐęôúłŦƗŦŰúúĶ�ĶúŰ�úúĸ�ĪĸłŜħú�łĶ�Űú�ĪęħĪúĸ�
wie er voor de deur staat en het knopje 
om deze van afstand te openen, wordt 
niet gebruikt. Als er iemand aanbelt, 
loopt ze naar de ingang van het complex 
en gaat in de sensor staan. Deur open. ‘Zo 
kan het toch ook?’ Nadat we een nieuwe 
televisie voor haar hadden gekocht, heeft 
deze maanden op brt1 afgestemd ge-
staan. De afstandsbediening durfde ze 
niet te gebruiken. Al die knopjes. Uitein-
delijk heb ik ze allemaal afgeplakt, op 
drie na: aan-uit, volume, en zender voor- 
en achteruit. 
Haar onkunde doet ze af met ‘ik was al-
tijd een meeloper’. In haar jeugd liep ze 
mee met haar oudere zusje. In haar huwe-
lijk met mijn vader. En in haar leven met 
de overtuiging dat het aan het eind alle-
maal goed komt. ‘En als dat niet zo is, dan 
is dat nog niet het einde’, zo is haar over-
tuiging. Zo was het immers altijd gegaan. 
En het lijkt wel of het zo is. 
Onlangs heeft ze een week geen warm 
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water gehad. De ketel moest bijgevuld worden. Ze wacht totdat zoiets vanzelf gebeurt. 
Haar overbuurvrouw van tweeënnegentig belde uiteindelijk de beheerder. 
‘Die vrouw ziet mij als haar dochter,’ jubelde ze.  
Ik zei haar dat er in dat geval sprake was van een wonder. Zelf is ze zesentachtig.

Tegenover ons oude huis houden we even stil bij een Ethiopisch restaurant. Niet om-
dat ze daar de menukaart wil bestuderen (een Hollandse gehaktbal eet ze al met lange 
tanden), maar omdat ze het herkent als het benedenhuis waar vroeger mijn vriendje 
Bennie Baltus woonde. Bennie had mooi speelgoed. Ik was op mijn zesde eens vergeten 
te vertellen dat ik naar hem toe ging en vergat er de tijd. Het staat mij nog helder voor 
de geest, vooral omdat ik aan mijn oor door mijn tante Beppie uit dit huis werd ge-
sleept om op de stoep op mijn andere oor een klap te krijgen. Ik huilde. Van de pijn, de 
schrik en de woede die ik in mijn tantes anders zo lieve ogen zag. Ze had overal in de 
straat aangebeld. Mijn moeder huilde. Omdat ik huilde. Maar veel meer nog omdat ze 
niet had geweten wat ze had moeten doen als je kind weg is. 
‘Weet je toen nog, met tante Beppie?’ Dat weet ze niet meer. 

Behalve meelopen – met haar zusje, met haar man, met het leven zoals het haar voor 
de voeten kwam – liep ze als kind ook weg. Weg van haar moeder. Weg van al die omes 
die met haar moeder het bed deelden. Weg van het huis dat geen thuis was. Weg van 
waar zij niet wezen wilde. Net zo lang tot ze niet meer wist waar ze was in Amsterdam 
en op een stoep ging zitten totdat de politie werd gehaald. Blij met het eten dat ze op 
het bureau kreeg. Met de aandacht. Dat iemand naar haar omkeek. Dat iemand zich om 
haar bekommerde. Inmiddels is ze het bijna als vanzelfsprekend gaan beschouwen. 

Als in mijn telefoonscherm de naam van mijn moeder oplicht, weet ik dat er iets aan 
de hand is. Ze belt nooit. Soms is het omdat een van de poezen een vogeltje heeft bin-
nengebracht. ‘En het leeft nog.’ Of omdat plotseling de gang van het complex wordt 
geschilderd. ‘Die ouwe gang was nog prima.’ 
gŸ�ĪĭęĸĪŰ�úş�úúĸ�íşúúĪíÒÒş�ŦŰúĶĶúŰħúȫ�EÒÒş�ƥúŰŦ�ęŦ�čúŦŰłĭúĸȫ�
‘Wie doet nou zoiets?’
ɋ+úĸ�ƥúŰŦúĸôęúČȫɌ
Ik ga meteen een andere met haar kopen. En kom – doe eens gek –we doen er meteen 
ĸęúŸƑú�ƥúŰŦŰÒŦŦúĸ�íęħȫ�%ÒŰ�ęŦ�ĔÒĸôęč�ÒĭŦ�Ơú�íęħ�ôú�%úúĸ�ĔÒşŰ�Ɛłłş�ôú�ĪÒŰŰúĸ�čÒÒŰ�ĔÒĭúĸȫ�
Ze is als een kind zo blij. 
Ik zeg haar dat ze er verstandig aan doet om de nieuwe aanwinst in de garage onder 
haar appartementencomplex te zetten. Maar ik besef dat dit weinig kans van slagen 
heeft. Die is alleen bereikbaar via een lift en ze weet niet hoe die werkt. Knopjes. En dit 
keer kan ik de overbodige niet afplakken. 

Op een ochtend ga ik extra vroeg naar de kookboekwinkel omdat ik daar een zending 
Űú�íúłłşôúĭúĸ�Ƒęħĸúĸ�ƐúşƑÒîĔŰȫ�JĪ�ƥúŰŦ�ôłłş�úúĸ�łĸŰƑÒĪúĸôú��ęħŜȫ�EúŰ�čúĪĭúŰŰúş�ƐÒĸ�ôú�
�ŸƗŜ�ęĸ�łŜíłŸƑȫ�pŜ�ĔúŰ�>úşÒşô�%łŸŜĭúęĸ�ĭúčúĸ�ôú�ŦîĔłłĸĶÒĪúşŦ�ƐÒĸ�íŸŸşşúŦŰÒŸşÒĸŰŦ�
Petit Caron en Brut de Mer simultaan hun emmers in de goot. Een vrachtwagen van 
horecagroothandel De Kweker staat op de knippers. Aan een tafeltje voor De Wasseret-
Űú�ƠęŰ�úúĸ�ŰłúşęŦŰ�ôęú�Ơęħĸ�íúô�Òĭ�ŸęŰ�ęŦ�ÒÒĸ�úúĸ�ĪłČƥúȫ�EúŰ�ĪÒĸ�łƐúşęčúĸŦ�łłĪ�Ơęħĸ�ôÒŰɁęú�
er nog in moet. 

Op de hoge drempel van de winkel zit mijn moeder. Met bibberende handen. Maar nu 
zie ik ook een bibberend kinnetje. Toen we kinderen waren zeiden mijn broer en ik dat 
mama ‘sikkiebeef’ had. We wisten dan dat ze ergens ontdaan over was. Een handdoek 
die van het wasrek was afgewaaid en in de binnentuin terecht was gekomen. De melk 
die was overgekookt. De lapjeskat die raar vanuit haar keel begon te mauwen, omdat ze 
weer eens moest gaan jongen. 
gŸ�ŦŰÒÒĸ�łŜ�ôú�ŦŰłúŜ�Ɛłłş�ôú�ƑęĸĪúĭ�ĔÒÒş�ĸęúŸƑú�úĸ�ĔÒÒş�łŸôú�ƥúŰŦȫ�
‘Hij stond weer gewoon op slot,’ zegt ze. ‘Hoe doen ze dat?’ 
‘Gewoon door hem niet te stelen.’
pŜ�ôú�ĔłúĪ�ƐÒĸ�ĔúŰ��ÒşŜĔÒŰęŜÒşĪ�ƑęħŦŰ�Ơú�ĔúŰ�şúĪ�ÒÒĸ�ƑÒÒş�Ơú�ĔÒÒş�čúŦŰłĭúĸ�ƥúŰŦ�ęĸ�
heeft teruggevonden. Ze weigert te geloven dat ze vergeten was dat ze hem een paar 
weken eerder daar zelf had gezet. 
ɋJĪ�ƑúúŰ�ŰłîĔ�Ƒúĭ�ƑÒÒş�ęĪ�Ķęħĸ�ƥúŰŦ�ÒîĔŰúşĭÒÒŰȫɌ

Jĸ�ôú�ƑęĸĪúĭ�ôşęĸĪ�ęĪ�úúĸ�ĪłŜ�ĪłČƥú�ĶúŰ�ĔÒÒşȫ�gęúŰ�Ɛúúĭ�ĭÒŰúş�şęħôúĸ�Ķęħĸ�Ķłúôúş�úĸ�ęĪ�
door de Van Woustraat naar haar huis. Zij op het gestolen exemplaar (‘Die zit toch het 
lekkerst’) en ik op de nieuwe. 

EúŰ�ęŦ�ĭÒĸč�čúĭúôúĸ�ôÒŰ�Ƒú�Ơł�ĶúŰ�úĭĪÒÒş�Ĕúííúĸ�čúƥúŰŦŰȫ�

Harold Hamersma is wijnjournalist en schrijver van met 
name boeken over wijn, waaronder De Grote Hamersma, die 
sinds 2011 elk jaar verschijnt. Hij publiceert wekelijks in NRC 
Handelsblad en Het Parool en maandelijks in Plus Magazine. 
Onder de rook van de Heineken is zijn eerste ‘andere’ boek. 
Ambo Anthos (€ 21,99). 
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 EEN Het kan zomaar gebeuren. We krijgen te maken met verlies  
of onze gezondheid gaat achteruit en plotseling wordt ons  
wereldje kleiner. Met deze tips doorbreekt u de eenzaamheid.

over de voorstelling. Als vrijwilliger doe je echt 
aan de avond mee. Ik geniet ook van het concert 
of het theater waar ik de mensen naartoe breng. 
Door het vrijwilligerswerk ben ik geestelijk rijker 
geworden. Het is toch prachtig om iemand te mo-
gen helpen? Ik krijg er energie van en het maakt 
me blij. Je ziet dat de mensen genieten en lachen. 
Dat is heel belangrijk in het leven. ” 

VERBINDING MAKEN
½łłş�\úĸƗ�íĭúúĪ�ƐşęħƑęĭĭęčúşŦƑúşĪ�úúĸ�ŦîĔłŰ�ęĸ�ôú�
roos. Het geeft structuur aan de week, een gevoel 
van tot nut zijn, er is aanspraak, er gebeurt altijd 
wat en je komt met een voldaan gevoel thuis. Na-
tuurlijk is niemand hetzelfde. We zijn niet alle-
maal in de wieg gelegd om vrijwilligerswerk te 
doen, of we zijn er simpelweg niet meer toe in 
ŦŰÒÒŰȫ�+ĸ�ôÒĸȬ�+ĶĶƗ�gŸíúşč�ęŦ�ĭúôúĸÒôƐęŦúŸş�ƐÒĸ�
de Espria Ledenvereniging en heeft zich gespecia-
liseerd in vragen over eenzaamheid. Zij en haar 
collega’s komen graag langs om te praten over wat 
er gedaan kan worden om de sociale contacten uit 
te breiden.  “Gevoelens van eenzaamheid zijn een 
signaal van de hersenen dat je verbinding met an-
ôúşúĸ�ĶłúŰ�ĶÒĪúĸɊȦ�ĭúčŰ�+ĶĶƗ�ŸęŰȫ�ɉEúŰ�ęŦ�íú-

Gevoelens van eenzaamheid kennen we allemaal, 
maar we praten er zelden over. Van jong tot oud, 
iedereen heeft weleens het gevoel aan de zijlijn te 
staan. Bijvoorbeeld omdat we ons niet gezien voe-
len, omdat we door omstandigheden te beperkt 
zijn om leuke dingen te doen of omdat we na ons 
pensioen de zingeving missen. Eenzaamheid is 
nog altijd een taboe. Dat is jammer, want juist 
door erover te praten kan het leven een hele 
mooie wending krijgen.

GEESTELIJK RIJKER
ÍłÒĭŦ�íęħ�\úĸƗ�ȹǶǷȦ�ƑúôŸƑúȺȦ�ôęú�ƠęîĔ�ŰęħôúĸŦ�ĔúŰ�
ziekbed van haar man geregeld eenzaam voelde. 
“Ik stond overal alleen voor en had niet altijd ie-
mand om mee te praten. Er waren wel een paar 
lieve vrienden, maar daar wil je ook niet altijd op 
terugvallen.” Na het overlijden van haar man werd 
het helemaal stil. “Kinderen heb ik niet en mijn 
sociale netwerk is klein. Ik heb mensen nodig in 
mijn leven. Gelukkig kwam ik erachter dat men-
Ŧúĸ�Ķęħ�ŃŃĪ�ĸłôęč�ĔúííúĸȨɊ�\úĸƗ�íúŦĭłłŰ�ƐşęħƑęĭĭę-
gerswerk te gaan doen bij Stichting Vier het Le-
ven. “Ik haal deelnemers op van huis, breng ze 
naar het theater, haal de drankjes en praat met ze 

WEG MET

ZAAM
HEID

TEKST�n�È«��à�z�(0«�x00«�
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GELUKKIG EN MINDER EENZAAM
Een heftige gebeurtenis zoals het overlijden van 
een dierbare of tegenslagen met onze gezondheid, 
versterken onze gevoelens van eenzaamheid. Na 
een moment van bezinning, kan het ons ook voor-
uit helpen. Door vragen te stellen als: ‘Wat wil ik, 
waar heb ik behoefte aan en waar word ik blij 
van?' kunnen we vormen van contact vinden die 
bij ons passen. Voor iemand die van koken en lek-
ker eten houdt is er een initiatief zoals Resto Van-
Harte. Hierbij worden buurthuizen omgetoverd 
tot gezellige restaurants waar gezonde en betaal-
bare driegangendiners worden aangeboden. Zitten 
sociale activiteiten er niet in door gezondheids- of 
ƥĸÒĸîęĄĭú�ŜşłíĭúĶúĸȦ�ôÒĸ�Ơęħĸ�úş�ôú�EŸęŦĪÒĶúşŦ�
voor ouderen, waar mensen met elkaar en met 
vrijwilligers een praatje kunnen maken. Veel deel-
nemers geven aan zich hierdoor gelukkiger te voe-
len en minder eenzaam te zijn. 

DANSEN ALS EEN PUBER
De sociale leegte kan ook gevuld worden met ont-
plooiing en verdieping. Rob (73) kwam zijn hele 
werkende leven er niet aan toe om cursussen of 

dat niet meer. Maar nadat zijn vrouw was wegge-
vallen waren zijn dagen lang, saai en voorspelbaar 
geworden. Ruud: “Ik heb astma. Uithoudingsver-
mogen had ik helemaal niet meer. Daar besloot ik 
wat aan te doen. Ik wilde oud worden op een leu-
ke manier.” Ruud sloot zich aan bij een senioren-
team om te basketballen. “Het is grandioos om te 
doen. Ik ben de oudste van het team, maar met 
Ķęħĸ�ĭúúČŰęħô�íúĸ�ęĪ�ĔúĭúĶÒÒĭ�ĸęúŰ�íúƠęčȫ�EúŰ�ęŦ�ƥħĸ�
om onder de mensen te zijn en niet in je eigen 
huis in een kringetje te blijven ronddraaien. Mijn 
conditie en souplesse zijn zo vooruit 
gegaan. Inmiddels hap ik niet meer naar adem.” 

DE WANDELCLUB
Voor velen kan de drempel om uit het isolement 
te komen best groot zijn. ‘Kan ik dat wel?’ Wat 
zullen anderen van me denken? Waar moet ik het 
over hebben? Zitten mensen wel op me te wach-
ten?’ Zomaar wat gedachten die door het hoofd 
kunnen spoken. Dat was het geval bij Marijke (68), 
die na een beroerte in een rolstoel terechtkwam, 
zich depressief voelde en last kreeg van angsten. 
“De sterke vrouw die ik eens was, pakte de tele-
foon niet meer op als iemand belde. Er waren da-
gen waarop ik niemand zag of sprak. Ik schaamde 
me zo voor mijn eenzaamheid. Het was net alsof 
ik niet meer meetelde in de maatschappij.”  Via 
Humanitas, een organisatie die zich inzet voor 
mensen die in een isolement terecht zijn geko-
men, kwam ze in contact met een maatje. “We 
ôşłĸĪúĸ�ŦÒĶúĸ�ĪłČƥúȦ�ĶÒÒĪŰúĸ�ƑÒĸôúĭęĸčúĸ�úĸ�
ik sloot me ook aan bij een wandelclubje. Voor 
mijn herstel was het goed om meer te bewegen. 
Eenzaamheid kan ons allemaal overkomen, weet 
ik nu. Juist door naar anderen uit te reiken en je-
zelf te durven laten zien, zorg je dat mensen bij je 
willen zijn.” 

langrijk om naar dit signaal te luisteren. Vergelijk 
het maar met honger: wanneer je iets eet, ver-
dwijnt het hongergevoel. Dus voel je je regelmatig 
eenzaam? Doe er dan iets mee, het liefst zo snel 
mogelijk. Want: hoe langer je wacht, hoe lastiger 
het wordt.” 

SPORTIEF BEZIG ZIJN
Denk eens na over wat u vroeger het liefste deed. 
Hield u van sporten, koken, musea bezoeken, sa-
Ķúĸ�ĶúŰ�úúĸ�Ɛşęúĸôęĸ�ĪłČƥúôşęĸĪúĸ�ęĸ�ôú�ŦŰÒô�łČ�
een biertje pakken op een terras met een vriend? 
Voor Ruud (84) was het antwoord op die vraag dat 
hij het sporten zo miste. Voorheen was hij altijd 
een sportieve kerel die van hardlopen en wielren-
nen hield. Vanwege gezondheidsredenen deed hij 

studies te doen. Inmiddels heeft hij zich aangeslo-
ten bij HOVO: een cursusprogramma voor mensen 
vanaf 50 jaar die wat willen leren op het gebied 
ƐÒĸ�ĪŸĸŦŰȦ�čúŦîĔęúôúĸęŦȦ�ŜŦƗîĔłĭłčęúȦ�ƥĭłŦłƥúȦ�
exacte vakken en noem maar op. Rob: “De cursus-
sen vinden overdag plaats. Ik vind het daarnaast 
leuk om aan thuisstudie te doen, maar een studie-
verplichting is er niet. Iedereen doet dit omdat hij 
het wil, niet omdat het moet. In één klap ben ik 
omringd met gelijkgestemden, met wie ik na af-
ĭłłŜ�ĪłČƥúôşęĸĪȫ�JĪ�Ĕúí�úş�úîĔŰ�ĸęúŸƑú�Ɛşęúĸôúĸ�
bij.” Marja (82) ontdekte het Danspaleis, een soort 
‘disco voor ouderen’. “Ik hou zó van dansen. Vroe-
ger met mijn man, maar dat kan nu niet meer. 
Dankzij het Danspaleis dans ik weer, kan ik me 
weer even voelen als een jong meisje.”

Eenzaamheid: laten we ons er niet voor schamen. 
Het belangrijkste is: wat doen we eraan? Wat de 
omstandigheden ook zijn die de eenzaamheid 
veroorzaken, er is actie te ondernemen om het 
om te keren. Dat is soms eng en niet altijd mak-
kelijk, maar het is meer dan de moeite waard om 
te proberen. 

“Juist door 
naar anderen 
uit te reiken 
en jezelf te  
laten zien, 
zorg je dat 

mensen bij je 
willen zijn.”
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GLUREN BIJ 
DE BUREN
Altijd leuk…een 
kijkje in de tuin 
van een ander. Is 
het niet uit pure 
nieuwsgierigheid 
dan wel om  
ideeën op te doen 
voor uw eigen 
groene zone.

INTERVIEW�I0xk0�³Á0«k0z�FOTOGRAFIE�0³Á0«�J0 ÈX³



ZOMERDOEBOEK 118



ZOMERDOEBOEK 120 ZOMERDOEBOEK 121

1. Naam? 

"Elise Dekker"

2. Leeftijd? 

"71 jaar"

3. Wanneer begon u met tuinieren? 

“In 1970, in het eerste huis waar mijn man en ik 

woonden. Ik volgde het voorbeeld van mijn vader 

die altijd in de tuin bezig was.”

4. Hoe is deze tuin ontstaan? 

“Toen wij in dit huis kwamen wonen, twintig jaar 

geleden, zag de tuin er min of meer zo uit. Wel 

hebben we grotere terrassen gemaakt en de 

beplanting vervangen. Er stonden voornamelijk 

boompjes en ik houd heel erg van bloemen.”

5. Wat is uw grote trots in deze tuin? 

“Ik ben dol op kleine bloemetjes die elk jaar weer 

dapper terug komen (of niet…dat gebeurt na-

tuurlijk ook weleens).”

6. Wordt tuinieren zwaarder naarmate u ou-

der wordt?

“Zeker, je moet eigenlijk elke dag iets doen. Het 

probleem is dat ik altijd moeilijk kan stoppen. 

Gelukkig kan ik nog goed op mijn knieën zitten. 

Voordeel: ik hoef niet naar de sportschool!”

02

7. Heeft u een tip voor mensen zonder groene 

vingers?

“Begin in maart met het vullen van potten met 

viooltjes, dan is het al lente. Verder vind ik vaste 

planten makkelijk, die komen vanzelf weer op.”

8. Geen zomer zonder..? 

"Lathyrus! Een zakje zaadjes kost rond de twee 

euro. Eerst even in potgrond voorzaaien en daar-

na in de tuin of in grote pot. Je moet ze wel steu-

nen. Ik heb ze in verschillende potten in de tuin. 

De hele zomer pluk je de bloemetjes die heerlijk 

ruiken!"

9. Wat moeten we nog over u weten?

"In onze familie hebben we een pluktuin. Twee-

enhalve hectare wilde bloemen. De tuin is op za-

terdag open en iedereen mag een eigen boeket 

plukken voor vijf euro."

10. Wat leuk! Waar is dat?

"Kromme Zandweg 73 in Dordrecht."

10 VRAGEN AAN: 
TUINLIEFHEBBER ELISE 
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Een tuin is niet voor iedereen weg-
gelegd. Omdat we klein wonen of 
omdat we er niet zoveel tijd in willen 
steken. Maar tuinieren in het klein 
kan natuurlijk ook. Een balkon biedt 
genoeg mogelijkheden.

1. Verticaal tuinieren. Weinig vierkante 

meters? Geen probleem. Tuinieren kan 

namelijk ook verticaal. Bijvoorbeeld 

door plantenbakken op te hangen, of 

een plantenrek neer te zetten. 

2. Vogelvriendelijk. Geniet u van vo-

gels op het balkon? Maak dan het bal-

kon vogelvriendelijk met een nestkast-

je, en een paar besdragende struiken. 

kǼǣȅȒȵ�ɮǣȇƳƺȇ�ɮȒǕƺǼɎǴƺɀ�ȒȒǸ�ˡǴȇً�ƳƏƏȸ�

kunnen ze goed in schuilen.

3. Opbergruimte. Niet zo’n groot 

balkon? Kies dan voor inklapbaar tuin-

meubilair, of bijvoorbeeld een tuinbank 

waar opbergruimte onder zit. 

Een siertuin aanleggen vergt liefde en geduld. Maar 
als ‘ie staat, dan staat ‘ie en dan is het een kwestie van 
bijhouden én genieten. Al kan dat genieten weleens 
in de weg gezeten worden... 
Och, wat kunnen we balen van wespen in de tuin. Zit 

u net lekker aan de tuintafel, krantje erbij, komen die 

beestjes de rust verstoren. Gelukkig zijn er enkele een-

voudige huis-tuin-en-keuken remedies die wespen ver-

jagen. Zo houden ze bijvoorbeeld niet van de geur van 

ǸȒȵƺȸً�ǸȒǔˡƺȵȒƺƳƺȸً�ǸȸɖǣƳȇƏǕƺǼ�Ȓǔ�ɯǣƺȸȒȒǸِ�

Omdat we zoveel thuis zijn, besteden we extra veel zorg 
aan onze tuinen en balkons. Hoog tijd dus voor een 
paar praktische adviezen en de broodnodige inspiratie.

Aan de andere kant weten we 

natuurlijk allemaal dat insecten 

het lastig hebben, dus een hand-

je helpen kan geen kwaad. Doe 

dat echter wel op een manier zo-

dat u er zelf geen last van heeft. 

Plant struiken en planten waar 

insecten graag op landen, maar 

zet ze niet te dicht in de buurt 

van waar het tuinmeubilair staat. 

De vlinderstruik, de stokroos, 

zonnebloemen en blauwe re-

gen trekken vlinders, bijen en 

hommels aan. En het ziet er nog 

mooi uit ook.

(ON)GENODE GASTEN IN DE SIERTUIN

Tips 
voor een 

insect-
vriendelijke 

tuin 

OPTIMAAL GENIETEN
 VAN HET BALKON

SNELCURSUS MOESTUIN 

IN ONZE 
KNOLLENTUIN

Deze tuintips worden u aangeboden door Startpagina.nl. Start-
pagina is al meer dan 20 jaar een gebruiksvriendelijke partner 
voor veilig en gemakkelijk internetten. U vindt er altijd een 
overzichtelijk aanbod met links naar betrouwbare websites. Hebt 
u vragen, over welk onderwerp dan ook? Klik dan eens door naar 
het onderdeel GoeieVraag op  
www.startpagina.nl

Klinkt leuk, zelf groente en fruit telen. Maar wat is de 
beste manier om dat aan te pakken? 
•  Een succesvolle moestuin begint met de juiste plek. 

Groentes houden van zon en warmte, en kunnen minder 

goed tegen wind en regen. 

•  Wanneer duidelijk is waar de moestuin moet komen, moet 

eerst de grond klaar worden gemaakt. Spit de aarde goed 

om en verwijder onkruid. Bedek vervolgens de bovenste 

10-15 centimeter met biologische moestuingrond. Voor bal-

kons zijn er speciale moestuinbakken te koop. 

•  Het handigst is om de moestuin in vlakken op te  

delen, zodat de groenten niet kriskras door elkaar staan. 

Dit kan met houten latjes, of door touwtjes te 

spannen.

•  Als de tuin klaar is, kunt u zaden gaan aanschaf-

fen. Op Startpagina.nl staan handige zaaischema’s, 

die precies laten zien welke groenten het best in 

welk jaargetijde gedijen. Eenvoudig beginnen? Sla, 

worteltjes en radijsjes doen het meestal goed. 

•  Tijd om de moestuin in te zaaien. Stop de zaden 

niet te diep in de grond (± 2 cm). Probeer in rechte 

lijnen te planten, dan is het later makkelijker om 

de planten te onderscheiden van onkruid. 

•  Een moestuin verzorgen is niet moeilijk. Het belangrijkste 

is om regelmatig het onkruid weg te halen, en te zorgen 

dat de gewassen niet uitdrogen. Check regelmatig of de 

grond vochtig aanvoelt. Is dit niet het geval, dan kunt u 

water geven.
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ONTDEK
NEDERLAND

Wie denkt dat overweldigende natuur en bruisende 
steden alleen in het buitenland te vinden zijn,  
heeft het mis. In ons eigen kikkerlandje zijn de mooiste 
campings, hotels en huisjesparken te vinden. 
Fijne vakantie!

TEKST ANNA VAN OERS  
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IN ALLE RUST
GENIETEN

Camping De Drie Provinciën,  

Drenthe, bij Bakkeveen

Op deze kleinschalige camping in 

Drenthe, aan de grens van natuur-

reservaat Het Mandeveld, geniet 

u van de stilte en de natuur. Het is 

hier zo rustig dat reeën, fazanten en 

hazen regelmatig een kijkje komen 

nemen. De Drie Provinciën werd dit 

jaar verkozen tot Camping van het 

jaar 2020 in de categorie ‘de mooi-

ste, groene camping’. Eerder werd 

deze accommodatie al verkozen tot 

Beste 50+ camping van het jaar. 

www.dedrieprovincien.nl

UITZICHT OP
HET WATER

Camping de Watermolen, 

Opende, Groningen

Ruim opgezet, comfortabel en 

toch middenin de natuur. De 

Watermolen biedt ruime com-

fortplaatsen voor een eigen 

tent of caravan, en verhuurt 

daarnaast verschillende accom-

modaties. Kies bijvoorbeeld een 

van de luxe waterchalets aan het 

meer en kijk de hele dag naar 

de zwanen en de lepelaars en 

geniet ’s avonds van de 

prachtige zonsondergang.

 www.campingdewatermolen.nl

RETRO
KAMPEREN 
IN DE
ACHTERHOEK

Vauway, De Achterhoek

Bij Vauway geniet u in re-

tro- stijl van alles wat de 

Achterhoek te bieden heeft. 

U slaapt namelijk in een 

Volkswagencamper of een 

ouderwetse Paradiso-

vouwwagen. Beide volledig 

ingericht in de stijl van de ja-

ren zeventig en tachtig. Een 

unieke manier om samen de 

seventies of eighties opnieuw 

te beleven. www.vauway.nl

CAMPINGS
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LUXE MET EEN
VLEUGJE 
NOSTALGIE

Pakhuys de Rijp, De Rijp, 

Noord Holland.

In het pittoreske dorpje De Rijp vindt u 

rijksmonument Het Pakhuys. In dit vol-

ledig gerenoveerde historische gebouw 

zit tegenwoordig een stijlvolle Bed & 

Breakfast. De inrichting is modern, met 

een vleugje nostalgie. Achter het hotel 

ligt een zonnige tuin met terras, en de 

loungevlonders aan het water zijn ide-

aal voor zonnige zomerdagen.

www. pakhuysderijp.nl

WANDELEN 
OP DE
WADDEN
Hotel de Walvisvaarder, 

Terschelling

Dit hotel in een geres-

taureerde boerderij is 

gelegen aan de oostkant 

van Terschelling, tussen 

het wad, het strand en 

het bos. De Walvisvaar-

der is de perfecte uit-

ɮƏǼɀƫƏɀǣɀ�Ȓȅ�ȵƺȸ�ˡƺɎɀ�Ȓǔ�

wandelend het eiland te 

verkennen. Blaas daarna 

uit op het zonovergoten 

terras, of trakteer uzelf 

op een etentje in het 

gezellige restaurant. 

Voor de liefhebbers heeft 

De Walvisvaarder zelfs 

een wellness-afdeling, 

met sauna, solarium, en 

nog veel meer. 

www.walvisvaarder.nl

BRUISEND 
GRONINGEN
Hotel Schimmelpenninck Huys, 

Groningen

Dit hotel is gevestigd in een voormalig 

patriciërshuis, in het hart van de Gro-

ningse binnenstad. Met het bruisende 

stadsleven en musea op een steen-

worp afstand de perfecte locatie voor 

een stedentrip binnen Nederland. In de 

beschutte terrastuin is het goed toeven 

voor ontbijt, lunch of een glaasje wijn, 

en in de bijbehorende brasserie geniet 

u van een heerlijke maaltijd. 

www.charmehotels.eu/nl/groningen

HOTELS/B&B’S
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GOLFBAAN IN DE TUIN
Landgoed Zelle, Achterhoek, Gelderland

Zelle is volgens velen een van de mooiste landgoederen van ons 

land, en u kunt hier ook overnachten. Huur bijvoorbeeld een van 

de vakantieboerderijen of een comfortabele Finse Bungalow. De 

prachtige natuur rond het landgoed nodigt uit tot wandelen en 

ˡƺɎɀƺȇً�ƺȇ�ȇƏƏɀɎ�ȵȸƏƬǝɎǣǕƺ�ƏƬƬȒȅȅȒƳƏɎǣƺɀ�ƫǣƺƳɎ�ƳǣɎ�ǼƏȇƳǕȒƺƳ�

ook nog een waanzinnige 18-holes golfbaan. Een bijzonderdere 

plek om te spelen zult u niet snel vinden. 

www.zelle.nl

EEN EIGEN
VILLA
Villapark Hof van Salland, Hel-

lendoorn, Overijssel

Hof van Salland is een klein-

schalig resort bestaande uit 

vrijstaande wellness-villa’s. De 

villa’s zijn van alle gemakken 

voorzien; een uitgebreide 

keuken, een traditionele op-

gietsauna en zelfs een inloop-

douche met UV-straling. Van-

uit het park ontdekt u een-

voudig de omliggende Han-

zesteden, het aangrenzende 

Vechtdal en de indrukwek-

kende natuur van de Salland-

se Heuvelrug. De ultieme plek 

om tot rust te komen. 

 www.hofvansalland.com

HET BESTE VAN 
TWEE LANDEN
Vakantiepark de Waufsberg,  

Limburg, de grens van Nederland  

en België

Bij Landalpark de Waufsberg er-

vaart u het beste van twee landen. 

In de buurt vindt u de mergelgrot-

ten, Duitse bierbrouwerijen en de 

Limburgse wijngaarden. Daarnaast 

ligt de Waufberg dichtbij zowel 

Maastricht als Aken, dus ook op 

stedelijk gebied is er genoeg te ont-

dekken. Gelegen in een glooiend 

landschap, vormt de Waufsberg 

bovendien de perfecte uitvalsbasis 

ɮȒȒȸ�ȅȒȒǣƺ�ɯƏȇƳƺǼٮ�ƺȇ�ˡƺɎɀɎȒƬǝɎƺȇِ�

www.landal.nl

HUISJESPARKEN
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PUZZELS & ZOEKPLAATJES
oplossingen

BLOKPUZZEL

BINAIRE PUZZEL

E T G N I N N A P S T N O

O E A P G I R E I E O R B

E V D N O Z R E M O Z N Z

T H E R M O S F L E S O I

T O I R N N K T M A N G O

I O T S V N E R N N D E Z

H I N E M E R C E N N O Z

R W A I W S R S S V N D A

E A K Z T C C H S N T U N

M G A O U H O O I E N I D

O E V E IJ E I G V T N N U

Z N E N F R A M B O Z E N

K E O R B M E W Z K A N O

• BROEIERIG
• DUINEN
• FRAMBOZEN
• HOOIEN
• HOOIWAGEN
• KANO
• MANGO
• MEER
• ONTSPANNING
• OVERVERHIT
• SEIZOEN
• THERMOSFLES

• UITVERKOOP
• VAKANTIEDAG
• VISSEN
• ZAND
• ZOMERHITTE
• ZOMERZON
• ZONNECREME
• ZONNESCHERM
• ZONNESCHIJN
• ZONNIG
• ZWEET
• ZWEMBROEK

Woordzoeker

© Sanders puzzelboeken

De overgebleven letters vormen de oplossing.

Eten in de Tuin

Oplossing

E T G N I N N A P S T N O

O E A P G I R E I E O R B

E V D N O Z R E M O Z N Z

T H E R M O S F L E S O I

T O I R N N K T M A N G O

I O T S V N E R N N D E Z

H I N E M E R C E N N O Z

R W A I W S R S S V N D A

E A K Z T C C H S N T U N

M G A O U H O O I E N I D

O E V E IJ E I G V T N N U

Z N E N F R A M B O Z E N
K E O R B M E W Z K A N O

eten in de tuin

sandalen

zwaluw

bikini

A = 4

B = 5

C = 1

D = 3

E = 7

F = 2

G = 6

zomerweer

SLUITING DEELBAAR 
DOOR TWEE

AANLEG-
PLAATS KOOKGEREI VAN MINIMALE 

DIKTE HEIDE SOORT ERTS GEDWEE VAN BEPAALD 
METAAL KUIL

VOERTUIG

TON SPAANS 
EILAND

1

VOLGEND OP

ADELLIJKE BINDMIDDEL 
IN DE BOUW

AFWIJZING ONBUIGZAAM PAUSENNAAM SLOTWOORD

4

COMPUTER-
SCHIJF

PRONKEND LOFDICHT SCHAAKTERM JAARTELLING SLUISKOLK GROTE HER-
TENSOORT

2

DEEL VAN EEN 
VOERTUIG

3

OVERDREVEN

LATER

5

PROEF

VULKAAN 
OP SICILIË

NOOD-
SIGNAAL

6

DEEL VAN 
DE HALS

Zweedse puzzel 
Breng de letters uit de genummerde vakjes over naar de gelijkgenummerde vakjes van de oplossingsbalk.

© Sanders puzzelboeken

V E T
D E K S E L R IJ T U I G
V A T I B I Z A N A
E D E L E C E M E N T
N E E S T A R E

L D E L A N D
P O M P E U S R E M I
D A A R N A T O E T S
E T N A S O S N E K

zomers

1 2 3 4 5 6

zomers

18

Blokpuzzel
Pagina!7
L O T G E N O T E

P I L A I
S M A N L I E F
T R E D O R IJ
A R S P A N
M A A L E R T
V I E R I N G P
A R E N E N E
D R E G E N E N
E B V E R T E
R A Z E R N IJ O

N O N A N IJ S

Oplossingen

1 1 0
1 0

1
0 1

1 0 1 0
1

1
1 0 1 0 1

Binaire puzzel
Vul alleen nullen of enen in. 

Geen drie nullen of enen naast elkaar.
Elke rij of kolom is uniek.

© Sanders puzzelboeken

1 1 0 1 0 0 1 0
1 0 1 1 0 1 0 0
0 0 1 0 1 1 0 1
0 1 0 1 0 0 1 1
1 1 0 0 1 0 1 0
1 0 1 0 1 1 0 0
0 0 1 1 0 0 1 1
0 1 0 0 1 1 0 1

ZEESLAG PAARDENSPRONG

De schepen liggen horizontaal of verticaal, maar ze raken elkaar nergens, ook niet diagonaal. De 
cijfers naast en onder het diagram geven aan hoeveel delen van schepen zich in de betreffende rij 

of kolom bevinden.

 2 2 1 2 2 3 2 2 1 3

4

1

1

1

3

1

3

1

4

1

Water

Slagschepen

Kruisers

Torpedojagers

Onderzeeërs

Zeeslag

© Sanders puzzelboeken

15

HORIZONTAAL

 1 Snel en ook langzaam dier.!(8)

 7 Doen gasten die honing consumeren. (3-4)

 8 Zonder veel ervaring mag je doorrijden.!(5)

 9 Strop voor het diertje.!(5)

 10 Dat is de narigheid met een entrecote van bijna 70 cm.!(7)

 11 Stamelende landbouwer bij de hulppost.!(6)

 13 'Ik hang,' sprak de kwajongen.!(6)

 16 Make-up voor zwartkijkers.!(7)

 18 Die voedingsstof maakt een sul kleurloos.!(5)

 20 In Rome heeft men dat luchtje.!(5)

 21 Goed van vet en geld voorzien.!(7)

 22 Innemend vervullen.!(8)

  1 2 3 4    
      5  6

7  8

      
9  10

        
11 12  13 14

    15     
16 17  18 19

      
20  21

       
   22   

L U I P A A R D
I N A E Z I

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

B E Z E T T E N

Cryptogram

© Sanders puzzelboeken

VERTICAAL

 1 Iets aangenaams onder een brief.!(5)

 2 Krijgt de geest bij binnenkomst.!(7)

 3 Het talent waarmee ik de boot afmeer.!(6)

 4 Wetmatigheid die aan de andere kant minder inhoud heeft.!(5)

 5 Zo'n karakter kent geen buien.!(6)

 6 Belegerd! Dat komt er nog bij.!(10)

 7 Doorsnee taillewijdte.!(10)

 12 Dit kerkelijke gebied is nog eens onnozel.!(6)

 14 In die stof voelt men zich thuis.!(7)

 15 Een hartstochtelijk stapje zo te horen.!(6)

 17 Eersteklas talent in de tuin.!(5)

 19 Oppassen om niet te slapen.!(5)

CRYPTOGRAM Á0zÁh0ٳ ��x¨h0

De camping is volledig bezet: bij elke boom staat een tentje (horizontaal of verticaal). De tentjes 
raken elkaar niet, ook niet diagonaal. De cijfers naast en onder het diagram geven aan hoeveel 

tenten zich in de betreffende rij of kolom bevinden.

 1 4 1 2 1 3 1 2 2 3

4

1

3

1

1

2

2

2

2

2

Tentje-boompje

© Sanders puzzelboeken

DOOLHOF

REBUS LEGPUZZEL

SUDOKU

WAT HOOR BIJ
ELKAAR?

ZOEK DE 10 VERSCHILLEN

KRUISWOORD

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

horizontaal
1!vangwerktuig 4!slechte tweedehands auto 
8!theelepel (afk.) 9!onder meer 10!af 12!getijde 
13!muziekschijfje 14!voetbalclub uit Alkmaar 
16!vriesvak 18!telwoord 21!rivier in Siberië 
23!ondersteek 24!Japans bordspel 26!perfect 
28!Universiteit Twente (afk.) 30!pratende vogel 
32!gevecht 35!zeezoogdier 37!Romeinse keizer 
39!hoefdier 42!familielid 43!plus 45!personal computer 
46!bevestiging 48!dierengeluid 50!overdreven 
52!weelderig 55!grafsteen 57!opnieuw (in 
samenstellingen) 59!lekkernij 60!bezittelijk 
voornaamwoord 62!het naar binnen zien 64!kanarie 
(volkstaal) 65!bolgewas 66!toonaangevende groep 
67!riviervis.

verticaal
1!betaalplaats 2!proefperiode 3!groente 4!vrouwelijk 
dier 5!in de buurt van 6!oude lengtemaat 
7!schoonmaakmiddel 11!deel van een mast 13!kern 
van een grap 15!op die wijze 17!politieke partij 
19!gesteldheid van de atmosfeer 20!kluitenbreker 
22!kroeg 25!gecastreerde stier 27!aangenaam 29!teugel 
30!boodschapper 31!in orde 33!blauwwit metaal 
34!toiletartikel 36!hoge berg 38!gebonden botersaus 
40!komisch nummer 41!radioberoep 44!proest 
47!hoewel 49!slee 51!bijwoord 53!hummel 54!uitbouw 
55!kant 56!deel van het been 58!kiem 61!pijn 
63!voordeel 64!onmeetbaar getal.

Kruiswoord
Breng de letters uit de genummerde vakjes over naar de 

gelijkgenummerde vakjes van de oplossingsbalk.

© Sanders puzzelboeken

L A S S O K N E U S
O T L Z O A L O
K L A A R E B C D
E G A Z IJ S L A
T W E E O B P O
E G O A F U T

B E O S T R IJ D O
O R K A I N E R O
D E L A N D O O M
E N P C J A U
I A T E L U X E

Z E R K R E K R
IJ S UW I N K IJ K
D P I E T U I E
E L I T E S T E U R

bikini

30 48 10 62 5 62

3

ZOEK MENEER JANSEN

3

AAI 

ALS 

CUP 

DIE 

ESP 

ETS 

IEP 

REE 

SPA 

ZIT

4

ARTS 

BAAT 

CHAT 

ECHT 

EMOE 

EVER 

NIPT 

PAPA 

RIEK 

SMAK

5

CACAO 

EPIEK 

ETHER 

GAPEN 

HEISA 

HOEST 

PLOOI

6

GEDRAG 

KROKET 

MARINE 

POEZIE 

TABLET 

TEEVEE

D      
 I     

E      
    

     
     

     
      
     
      
     

     
     

7

CHIANTI 

PAASKIP 

SCHOTEL 

WINTERS

Legpuzzel
Leg de woorden uit de woordenlijst in het diagram zodat een ingevuld kruiswoordraadsel ontstaat. Breng de letters uit de genummerde vakjes over naar de 

gelijkgenummerde vakjes van de oplossingsbalk.

© Sanders puzzelboeken

G E D R A G W C B
A I A H E I S A A
P O E Z I E N C A
E I C H A T A R T S
N I P T H E M O E

A E T H E R E T S
E S P P O S P A A
M A R I N E L B
A E S C H O T E L
K R O K E T O E
I V C H I A N T I

T E E V E E U L E
K R P A A S K I P

4

ZWEEDSE PUZZEL

TEGEN HONORAIRE 
BENOEMING SPEELGOED ZICH 

BEVINDEND IN

NAAR BOVEN 
VOORT-

TREKKEN

GEZEL-
SCHAPSSPEL SET TEUG BIJWOORD

2

ZUIVER 
GEWICHT

EEN KLEIN 
BEETJE

PUINHOOP
LAND IN HET 

MIDDEN-
OOSTEN

OUDE MAAT
DEEL VAN HET 

GEZICHTS-
ORGAAN

FLETS TEKENMAL

3

VERSTIJVEND 
KOUD GRAFSTEEN COMPUTER-

SPEL

ENERGIE-
ZUINIGE 

VERLICHTING
GAST LAGE TEM-

PERATUUR

5

1

LOOPVOGEL
HONDERD 

VIERKANTE 
METER

RENLOOP BIJ 
HONKBAL

NAALD-
TEKENING

DEEL VAN EEN 
WIELER-
RONDE

GRAAN

6

BELEM-
MERING PLUS NAAR BUITEN

ONAAN-
ZIENLIJK

4

UIT EEN NE-
DERLANDSE 
PROVINCIE

Zweedse puzzel 
Breng de letters uit de genummerde vakjes over naar de gelijkgenummerde vakjes van de oplossingsbalk.

© Sanders puzzelboeken

A M S W
N E T T O I E T S J E
T R O E P K E L L
I E L S J A B L O O N
T L E D K O U

IJ Z I G E M O E G
E T A P P E T A R W E
R E M E N E R U I T
K L E I N D R E N T S

zwaluw

1 2 3 4 5 6

Wilt u ook graag meedenken over 
nieuwe producten? Uw mening 
laten horen over onderwerpen als 
vakantie, gezondheid, vrije tijd of 
ƫǣǴɮȒȒȸƫƺƺǼƳ�٢ȒȇǼǣȇƺ٣�ɯǣȇǸƺǼƺȇّژ
Meld u dan aan voor het grootste 
ȒȇƏǔǝƏȇǸƺǼǣǴǸƺ�ȵƏȇƺǼژɮƏȇڷד��ƬȒȇ-
sumenten in Nederland: het Nati-
ȒȇƏǼƺד�ȵǼɖɀ�¨ƏȇƺǼِژژ

³ƬǝȸǣǴǔ�ɖ�ǣȇ�Ȓȵژ 
www.nationale50pluspanel.nl!
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