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DE
KOUDE
WINTERS
VAN
TOEN
Bittere kou, dikke pakken sneeuw en ijskristallen op
de ramen. Herinnert u zich de Elfstedentocht, het
schaatsen op de vijvers en auto’s op het ijs? Even
wegdromen bij de winters uit het verleden.

Zelfs tijdens een
sneeuwstorm stapten
we op de fiets
AMSTERDAM, 1982

ROB BOGAERTS / ANEFO, NATIONAAL ARCHIEF

WINTERS WEER

Elke ochtend ijs van de
voorruit krabben en rillen in
een auto zonder verwarming
AMSTERDAM 1958, ANEFO

MET DE AUTO DE RIVIER OVER BIJ WIJHE, 1963
ERIC KOCH / ANEFO, NATIONAAL ARCHIEF

AMSTERDAM 1975, JOOST EVERS / ANEFO, NATIONAAL ARCHIEF

AMSTERDAM 1958, HARRY POT / ANEFO

SNEEUW IN APRIL , 1978, BERT VERHOEFF / ANEFO, NATIONAAL ARCHIEF
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SCHAATSEN OP PRINSENGRACHT, AMSTERDAM 1976
BERT VERHOEFF / ANEFO, NATIONAAL ARCHIEF

WINTERZON

Op winterse
dagen schaatsen
op de grachten,
sleeën in de
bossen en
sneeuwballen
gooien op straat

ROTTERDAM 1962
JAN VOETS / ANEFO

ZONNEBADEN IN DE SNEEUW, FEBRUARI 1956
HARRY POT / ANEFO, NATIONAAL ARCHIEF
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AMSTERDAM 1965

JOOP VAN BILSEN / ANEFO, NATIONAAL ARCHIEF
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ELFSTEDENTOCHT

ELFSTEDENTOCHT 1954

JOOP VAN BILSEN / ANEFO, NATIONAAL ARCHIEF

JOOP VAN BILSEN / ANEFO

Het memorabele schaatsfestijn van 1963
12
KLM, 1962
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JOOP VAN BULSEN / ANEFO, NATIONAAL ARCHIEF

DE KOPGROEP OP WEG NAAR STAVOREN,
ELFSTEDENTOCHT 1963
ERIC KOCH / ANEFO, NATIONAAL ARCHIEF
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WINTERSPORT IN LECH, 1970. PRINS CLAUS TREKT
PRINS WILLEM ALEXANDER OP SLEE
ERIC KOCH / ANEFO, NATIONAAL ARCHIEF

SKIVAKANTIE

1969
ERIC KOCH / ANEFO

WINTERSPORT IN LECH, 1970.

ERIC KOCH / ANEFO, NATIONAAL ARCHIEF

De jaarlijkse skivakantie van de Oranjes
in Lech met fantastische persfoto’s

PRINS BERNHARD, 1976

JAAP HERSCHEL / ANEFO, NATIONAAL ARCHIEF
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BEATRIX MET JOHAN FRISO, 1972

JOOST EVERS / ANEFO, NATIONAAL ARCHIEF
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INTERVIEW ELS QUAEGEBEUR FOTOGRAFIE STEF NAGEL

LOES LUCA
Ze werkt nog volop (nu even wat minder natuurlijk), zorgt voor haar dementerende moeder en breit en kookt als een bezetene. Actrice Loes
Luca (67): “Tijdens de lockdown riep ik elke avond in de tuin dat het uitgifteloket open was. Kregen mijn buren bakjes met van alles.”

Loes Luca woont in een mooi jaren twintigrijtjes-

den had ze het niet eens geweten. “Ik zat tien da-

de deur met een hoofd dat vrolijkheid en warmte

Een berg achterstallig naaiwerk wegwerken. Ik

huis aan een plein in Rotterdam-West. Ze opent

uitstraalt. Binnen is het ook gezellig. Drukke edelkitsch uit kringloopwinkels, aan de muren fami-

liefoto’s en tekeningen die iets vertellen over Loes
en haar dierbaren, een naaimachine op de grond

in de woonkamer en een ronde tafel vol prulletjes

“ALS JE BREIT,
ROOK JE NIET”

bij openslaande deuren naar een terras en een
tuin.

Loes verdwijnt in de halfopen keuken waar aan de
hoeveelheid en het type keukengerei te zien met
liefde wordt gekookt. Ze heeft net Covid-19 ge-

had, vertelt ze, maar niet ernstig. Hoofdpijn, een
beetje hoesten, verder geen symptomen. Als ze

niet in de productie van een televisieserie had gezeten waarvoor ze regelmatig getest moest wor-

gen thuis in quarantaine. Ging prima. Netflixen.
heb kanten kussenslopen gemaakt voor mijn

kind, ze heeft een gekke maat kussens. En lekker
koken. Slagroomgriesmeelpudding met rode bessensaus. Ik ben drie kilo aangekomen tijdens die

lockdown. Voor de buren was het fijn. Elke avond
riep ik in de tuin dat het uitgifteloket open was.

Kregen ze bakjes met van alles. Breien deed ik ook
als een bezetene. Het is rustgevend en als je breit,
rook je niet.”

En je werk?

“Uit het hoofd, de voorstelling van Maria Goos en

mij, moest een week voor spelen worden afgebla-

zen. Dat was verschrikkelijk jammer, en kostbaar.
Gelukkig heb ik mijn huis afbetaald, ik woon er
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“MIJN
MOEDER
IS ZO
DEMENT
ALS EEN UI”

nu dertig jaar. En ik krijg AOW. Alleen daarop kan

Is Nina je enige kind?

op. Uiteindelijk heb ik een half jaar niet gewerkt,

die nog steeds een goede vriend is. Ik heb ook nog

mijn imperium niet draaien, maar ik spuug er niet
tot ik in september begon aan Maud en Babs, een
serie met Rifka Lodeizen en Kim van Kooten. Ik

speel Babs, de dementerende moeder van Maud, ge-

drie stiefkinderen, drie halfbroers van Nina die hier
graag logeren, een petekind en een aangenomen

zoon, Art-Jan. Hij deed mee in Nenette Et Les Ze-

speeld door Rifka. In februari komt het op televisie.”

zettes, mijn oude Paradebandje. Hij bleek geen

schaaltje vruchten met yoghurt. Met een peer in

zijn vader. Ons gezin lonkte naar hem en wij hebben

Ze staat op om koffie te maken en voor haarzelf een

haar hand zegt ze: “Wacht, ik moet even het aardappelschilmesje uit mijn tas halen. Ik was gisteren
naar het graf van Harald, dan moet je een mesje
mee om de bloemen af te snijden.”

Terwijl ze heen en weer loopt: “Maar Harald is daar
niet hoor, hij is hier. Toch vind ik het fijn bij dat

graf. Niet te geloven dat hij alweer twaalf jaar dood
is, die man van mij.”

Gebeurde het plotseling?

“Boem, weg. 52 jaar. Een zware hartritmestoornis.

Hij had zo’n kastje moeten hebben, een defibrillator.”

Ze krijgt via WhatsApp een foto binnen van haar
dochter, animatiefilmmaakster Nina Gantz.
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“Mijn enige zelfgemaakte, met mijn Franse ex-man
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moeder meer te hebben en een slechte band met

hem erbij genomen. Toen Harald doodging was hij
ook een rouwend kind.”

De zelfgemaakte dochter woont in Engeland met

haar Britse man. Loes gaat er zo vaak mogelijk heen,
zegt ze. “Dan is het quality time en ga ik moederen.
Ik kook voor ze, neem ze mee uit eten en er ligt al-

tijd een stapel naaigoed. Tenminste, zo was het voor
de pandemie. Ik heb ze nu een tijdje niet gezien, in
juli voor het laatst.”

De telefoon gaat. Het is Ed, de ex-man van haar

moeder, en de andere mantelzorger. Loes is ver-

schrikkelijk blij met Ed, zegt ze, want ze is enig kind

dus verder komt alles op haar schouders neer. “Mijn
moeder is 87 en zo dement als een ui. Sinds vorig

“IK MIS MIJN MAN HARALD NA
TWAALF JAAR NOG STEEDS”

jaar zit ze in een verzorgingstehuis. Tot die tijd

Loes verhuisde met haar moeder naar een flatje in

laatste twee jaar kon ze echt niet meer voor zichzelf

kortste keren voor de spiegel. “Optutten en uitgaan.

woonde ze bijna twintig jaar hier om de hoek. De

zorgen. Toen heb ik dag in dag uit gemantelzorgd.
Wat dat betreft is Maud en Babs me op het lijf ge-

schreven, al speelt Rifka daar de mantelzorger, van
mij.”

“Ik ben heel verdrietig geweest over de situatie en

ook boos, op die mensonterende kutziekte en toch
ook op haar. Het is lastig hoor, een demente moeder, want er spelen natuurlijk ook dingen uit het
verleden die ik niet leuk vond van haar.”

Heeft zij niet altijd goed voor jou gezorgd?
Ze lacht en zegt dan kalm: “Zij is altijd meer mijn

grote zus geweest, en in die hoedanigheid zorgde ze

Overschie. Daar verdrongen ze elkaar binnen de

Mijn moeder ook ja, die was pas 33. Maar ze zorgde
wel voor me hoor, en ze was ook lief. Later traden

we samen op, als het duo The Petticoats. Dat had ik
natuurlijk nooit gedaan als ik het mens niet kon

uitstaan. Mijn moeder zingt nog steeds prachtig. Ze
herkent niemand meer, maar liedjes van vroeger

zingt ze zo mee, ook in de tweede stem als het moet.
Mijn muziekvriend Pierre en ik traden voor Corona
ook af en toe met haar op in het verzorgingstehuis.
Ze was het na tien minuten weer vergeten, maar ze
had een paar heerlijke uren.”

Gedurende de twee jaar dat ze fulltime mantelzorg-

voor me. Koken, wassen en het huis aan kant ma-

de nam Loes geen grote acteerklussen aan, behalve

in het begin toch behoren te doen.”

Mi Vida, de speelfilm van regisseur Norbert ter Hall

ken, maar ze stuurde niet mijn leven zoals moeders
Tot haar negende woonde Loes met beide ouders in
de achterkamer van haar overgrootmoeder in een

Rotterdamse volksbuurt. Dat was soms lastig voor

Loes’ moeder, die pas negentien was bij de geboorte
van haar enige kind.

Loes was degene die haar overgrootmoeder vond

nadat ze was overleden. “Dat realiseerde ik me niet,

ik dacht dat ze me zat te pesten. Ik heb haar nog geknepen, niet hard, maar gewoon zo: ‘Oma, kom op
nou, het is niet leuk meer, dat net doen alsof je
slaapt.’”

Een paar jaar later gingen Loes’ ouders uit elkaar.

de opnames (in de Zuid-Spaanse plaats Cádiz) van

die speciaal voor Loes werd geschreven. Ze kreeg er

in 2020 een Gouden Kalf nominatie voor. Gedurende zes weken nam Ed al het mantelwerk van haar
over, met in de vriezer 42 ingevroren maaltijden,
door Loes gekookt voor haar moeder.

Mi Vida vertelt het verhaal van Lou, een net gepensioneerde alleenstaande kapster uit Schiedam die

naar Cádiz gaat voor een cursus Spaans. Ze valt als
een blok voor het schilderachtige stadje en bouwt

een hechte vriendschap op met Andrea, haar lerares
met wie ze aanvankelijk niet goed overweg kan.

Andrea moedigt Lou aan te blijven en in Cádiz een
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kapsalon te beginnen. Lou’s zoon en dochter in Ne-

kunt opbouwen na je 65ste. Lukt het je dan nog om

haar pensionada-tijd en dito inkomen kan besteden

Een vrouw van boven de zestig timmert nu

derland willen juist dat ze naar huis komt zodat ze

aan hún sores: helpen met de kleinkinderen en een

voorschotje op de erfenis om een nieuwe badkamer
te kunnen betalen. Een lastige keuze voor Lou die
zich realiseert dat zij als gescheiden moeder met

een eenmanszaak altijd keihard werkte en zelden
om vier uur klaar zat met de thee.

Het plot is klein, maar de essentie van de film is

groot en universeel. Het gaat over moederschap,

over de kracht van vrouwen, loyaliteitskwesties en,

voegt Loes eraan toe: over de vraag of je iets nieuws

voor jezelf te kiezen als je dat niet gewend bent?

natuurlijk anders aan de weg dan dertig jaar

“IK BEN NOG NIEMAND
TEGENGEKOMEN MET WIE IK IN
BED WIL LIGGEN”

geleden: zestig is het nieuwe vijftig.

“Zeker. En gelukkig maar. Ik rust ook niet bepaald
op mijn lauweren. Maar goed, ik heb natuurlijk

makkelijk praten, met een verschrikkelijk fijn vak,
dat ook mijn hobby is. Die zes weken in Spanje…

echt waar, ik was in tijden niet zo gelukkig geweest.

Ik zat maar in één scene niet, dus ik had de hele tijd
wat te doen, met allemaal leuke mensen om me

Steek je er niet ook iets van op?

verzorgd. Het was verrukkelijk. De groepsapp van Mi

wel ergens goed voor zijn. En dat denk ik bij de

heen, in de zon, en mijn moeder die hier goed werd

Vida is nog steeds actief. Dat heb ik nog nooit meegemaakt in een productie.”

Voelde je je opgeladen na die zes weken
Spanje?

“Dat had ik van tevoren wel zo bedacht: hup, helemaal klaar om mijn schouders eronder te zetten.
Maar ik viel in een zwart gat, meteen weer opgeslokt door de sores van mama. Om na zestig jaar

niet meer met haar te kunnen communiceren zoals
ik dat gewend ben, vind ik nog steeds lastig te ver-

kroppen, en te begrijpen. Ik zeg best vaak kattig tegen haar: ‘Ja, nou heb je het al 28 keer gezegd.’ Irritatie. En gek genoeg blijft het mij verbazen dat ze

een vraag kan stellen die ze dertig seconden eerder

ook heeft gesteld, terwijl ik weet dat ze er niets aan
kan doen. Met de andere dementerenden in het

huis ben ik veel rustiger, mijn moeder moet toch

nog dingen van mij. Het is een enorme straf voor

mij, zo’n demente moeder, want ik heb een onge-

duldig karakter en ik ben een regisseur. Bij haar ben

ik de regie kwijt en als er iets is wat ik moet en zal is
het wel de regie over mijn leven behouden.”

“Misschien, uiteindelijk, maar ik denk nooit: dit zal
dood van Harald ook niet. Jaren geleden hadden we

hier een enorme brand. Op Oudejaarsnacht brandde
een verdieping helemaal uit en een andere had zwa-

het goed samen. Of laat ik het zo zeggen: we werden
beter van elkaar. Harald was een rustige oester,

maar ik wist waar de sluitspier zat. Omgekeerd kon

hij mij kalm krijgen door alleen al mijn naam op een
bepaalde manier uit te spreken. ‘Loehoes’, met die
leuke ophaal aan het einde.”

Heb je sinds zijn dood weleens een man ont-

re roetschade; ook geen feest. Maar daar kan ik me

moet van wie je dacht: nou…

Hoe bedoel je?

ik in bed zou willen liggen. En dat is toch vrij essen-

Scripts van voorstellingen, films en series, kos-

den die bij je past. Harald en ik deden er ook best

nog iets bij voorstellen, als het om opsteken gaat.”
“Nou, ik had hierboven het Loes Luca Museum.

tuums, affiches, foto’s, recensies; ik bewaarde echt
alles. En alles is verbrand.”

Maar dat is toch afschuwelijk?

“Nee. Ik ben nog niemand tegengekomen met wie

tieel. Het is natuurlijk ook niet simpel, iemand vinlang over. Hij was veertig, ik tweeënveertig toen we

verliefd werden: you have to kiss many frogs before

you find your prince. Het is niet dat ik geen leuke

“Die brand was afschuwelijk, maar dat er een boel

mannen ken, maar die hebben meestal een leuke

hoor, met dat bewaren. Als je mij een ansichtkaart

En jij hebt een heerlijk familie- en vrienden-

spullen verdwenen was prima. Ik was echt vreselijk
stuurde, kwam hij de deur nooit meer uit, dus die
brand was een flinke schoonmaakbeurt. Gehuild

heb ik er niet om. Mijn eerste reactie na de brand

was wel: wegwezen, maar ik ben blij dat we daar niet
naar hebben geluisterd. Dit is een wereldhuis, en dit

vrouw en dat moet vooral zo blijven.”
leven. Tenminste, zo klinkt het.

“Ja, met mijn grote samengestelde gezin. En met
mijn grote kind in het verzorgingstehuis, niet te
vergeten.”

is ook het wereldhuis van Harald en mij.”

Je brengt hem na twaalf jaar nog vaak ter
sprake.

“Ik mis hem gewoon nog steeds. Hij en ik hadden

PS Meer te weten komen over Loes Luca? Ga dan
snel naar www.winterdoeboek.nl
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CIJFERS & ZO
De meest opvallende feitjes uit onderzoeken
over vijftigplussers in 2020.

5%

gebruikt hetzelfde
wachtwoord voor
alle accounts

76%

heeft een
smartphone
met internet

EÉN OP DE DRIE
KIJKT ONLINE TV,
ZOALS NETFLIX,
VIDEOLAND OF
YOUTUBE

24
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18%

DOET AAN ONLINE

DATEN. 57% DAARVAN

78%

HEEFT VIA EEN ONLINE
DATINGSITE EEN
PARTNER GEVONDEN

70% vindt de zorgpremies te hoog
35% KIJKT
IEDERE DAG 4
UUR OF LANGER
TELEVISIE

83% VAN DE
VIJFTIGPLUSSERS IS
TEVREDEN MET DE
GEZONDHEIDSZORG
IN NEDERLAND

92% koopt weleens producten

online. 44% doet dat zelfs één of
meerdere keren per maand

43% ORIËNTEERT

61% LEEST ELKE DAG DE KRANT
(PAPIER OF DIGITAAL)

ZICH VIA EEN
VERGELIJKINGSSITE OP
DE KEUZE VOOR EEN
ZORGVERZEKERAAR

63% voelt zich jonger dan
zijn/haar huidige leeftijd

20% GEBRUIKT WELEENS
TIKKIE OM TE BETALEN.
OOK ONDER 70-PLUSSERS
WORDT TIKKIE STEEDS
POPULAIRDER

12% viert
Valentijnsdag.
Mannen (14%) vaker
dan vrouwen (10%)

9% is gezonder
gaan eten in de
coronatijd. 5% is
juist ongezonder
gaan eten

17%

18% VAN DE VIJFTIGPLUSSERS IS TIJDENS DE

47% SCHRIJFT
ZIJN OF HAAR
WACHTWOORDEN
OP PAPIER OP
OM ZE TE
ONTHOUDEN

van de
Babyboomers heeft
WhatsApp. 69%
zit op Facebook.
1% zit op TikTok

CORONATIJD GESTOPT MET GEBRUIKMAKEN

van de Stille Generatie
(79 jaar en ouder) voelde zich
tijdens de coronatijd minder
eenzaam dan daarvoor

VAN HET OPENBAAR VERVOER
Wilt u ook meepraten over uiteenlopende onderwerpen

11% IS TIJDENS
DE CORONATIJD
MEER GAAN
BEWEGEN, 24%
JUIST MINDER

als zorg, veiligheid, media, wonen, intimiteit, dagjes uit
en andere actuele zaken? Graag! U kunt zich dan aanmelden voor Het Nationale 50Plus Panel. De resultaten
worden gebruikt om meer te weten te komen over
vijftigplussers in Nederland en om bedrijven te helpen
betere producten aan te bieden voor deze groep. Meer
informatie vindt u via www.nationale50pluspanel.nl. Bij
voorbaat dank hiervoor.
WINTERDOEBOEK
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HELP
VOGELS
DE WINTER
DOOR
TEKST LEONIE BERKENBOSCH

In de winter kunnen vogels wel wat extra energie
gebruiken. Gelukkig kunnen wij daarbij helpen.
Dit zijn dé tips om tuin of balkon
vogelvriendelijk te maken.

26
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Musje

Merel

Bonte specht

Koolmees

RECEPT VETBOL MAKEN

ELKE VOGEL ZIJN
EIGEN SMAAK

Benodigdheden: Ongezouten frituurvet of
kokosvet

• Vormpjes, bijvoorbeeld cupcakevormpjes van rubber, een
halve kokosnoot of een oud kopje • Eventueel: dun takje, ste-

Roodborstje

vig touw, satéprikker.
STAP 1 Gebruik 1 deel frituurvet op 1 deel vogelzaad. Hiermee

Wie denkt dat alle tuinvogels van de pindakrans houden, heeft
het mis. Elke vogel heeft zijn eigen favoriete voer.

MEREL, ZANGLIJSTER EN SPREEUW

voedsel op verschillende plekjes in de tuin op

Deze competitieve vogels zijn niet zo kieskeu-

een beschutte plaats.

rig. Ze zijn dol op fruit zoals appels, bessen of

• Vogelzaad voor tuinvogels • Pan

krijgt u een goed gevulde bol.

GIFLIJST
VOOR VOGELS

STAP 2 Smelt het vet in een pannetje op laag vuur. Het mag
niet koken.
STAP 3 Wanneer het vet is gesmolten kunt u het vogelzaad
toevoegen. Roer dit goed door het vet heen. Zet het vuur uit
en laat het mengsel een beetje afkoelen.

Het vogelmaagje verdraagt som-

STAP 4 Giet het mengsel in de vorm.

gewelde krenten en rozijnen, maar verkruimel-

MUS EN VINK

mig voedsel erg slecht. Terwijl

STAP 5 Maak met een afgeknipte satéprikker een gaatje in de

de vetbollen doen het ook goed. Deze vogels

De verschillende mussensoorten en vinken zijn

mensen het ze blijven geven.

bol voor een touwtje. Doe dit voordat het vet gaat stollen.

scharrelen het liefst op de grond. Strooi daar-

echte zaadeters. Voer ze strooivoer, gemengde

Daarom deze giflijst voor vogels.

Extra tip Steek een klein takje in de vorm. Zo heeft een vogel-

om het voer in de tuin.

granen, gebroken mais, zonnebloempitten en

Pas op met:

tje meteen een zitplek.
STAP 6 Zet de vormpjes in de koelkast zodat het vet goed

vetbollen. Deze brutale vogels eten het liefst op
de grond of van een voedertafel.

MEES
De koolmees, pimpelmees of kuifmees eet

• Producten met zout
• Melk
• Vetbollen en pinda’s met plastic

graag vette producten zoals ongezouten pin-

SPECHT EN BOOMKLEVER

da’s, kokos, vetbollen of pindakaas. Ze hangen

Schichtige vogels als de specht en de boomkle-

netjes (daar kunnen ze in ver-

het liefst op hun kop in een boom of aan de

ver komen af op ongezouten pinda’s, vetbollen,

strikt raken)

schutting, dus hang het voer op in een silo of

zonnebloempitten of pindacakes. Bevestig

maak een pindaslinger.

hiervan een bol, blok of silo aan een boom.

• Margarine of boter (kan laxerend werken)

• Vloeibare olijfolie. Als er olie op

ROODBORSTJE EN WINTERKONING
Deze mooie vogeltjes zijn insecteneters en
kunnen in de winter wel wat hulp gebruiken.
Meelwormen, insectenmixen en ongekookte
haver zijn hun favoriet. Leg het

de veren van de vogel komt kan

HOUD OPROERKRAAIERS
OP AFSTAND (TIP!)
Om kraaien, eksters en meeuwen
weg te houden kunt u een stukje gaas
(geen plastic net) of een speciale korf

stolt. Na ongeveer anderhalf tot twee uur kunnen ze eruit.
Laat ze vervolgens een dag drogen. Wil de bol niet uit de vorm
komen? Spoel dan de buitenkant even met warm water. De
vorm komt dan vanzelf los.

DE LEUKSTE
VOEDERHUISJES
Pindakaashouder,
Evie € 9,95 www.bol.com

dit slecht zijn voor het verenkleed

• Gekookte etenswaren zoals
vlees of ei (kan snel bederven)

over het voedsel plaatsen. Voedselsilo’s
werken ook goed.
28

WINTERDOEBOEK

Pindavoedersilo, Esschert Design
€ 14,75 www.esschertdesign.com

Voederlantaarn, Esschert
Design € 7,95
www.essertdesign.com

Nestkast en voederhuis, Wildlife
Garden € 54,www.bol.com
WINTERDOEBOEK
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DEZE PRODUCTIE IS MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR DE RIJKSOVERHEID

geeft ons een goed gevoel. Dat merkte ook Ella (62)
die kampte met gevoelens van eenzaamheid, maar
zich tijdens de coronacrisis juist meer openstelde.

SAMEN TEGEN

“Voor mij is het eenzaam om voor niemand speciaal en bijzonder te zijn. Ik heb kinderen en kleinkinderen, maar in het dagelijks leven was ik toch
vaak alleen. In het weekend sprak ik soms alleen de

EENZAAMHEID
Dagenlang alleen zijn en niemand om mee te praten. In deze
coronatijd speelt eenzaamheid voor meer mensen dan ooit.
Een klein gebaar kan dan het verschil maken.

caissières van de supermarkt. Door corona voelde
ik me minder opdringerig als ik met een collega
belde of iemand videobelde in het weekend. Ik
merk dat het gewaardeerd wordt als ik contact opneem met mensen. Iedereen voelt zich beperkt en
lijkt het voor de hand te liggen om meteen met

is blij met afleiding. We zitten allemaal in hetzelfde

oplossingen te komen. Maar dat is vaak niet zo

schuitje. Het draait niet meer om wie zich het bes-

doeltreffend. De meeste mensen willen het liefst

te presenteert op social media of wie de verste reis

gewoon hun verhaal delen. Stel open vragen, toon

heeft gemaakt. Ik doe weer mee en word gewaar-

interesse en (belangrijk!) oordeel niet. Bied een

deerd. Soms blijft het een beetje knagen, de een-

luisterend oor dat niet gekleurd is door een eigen

zaamheid. Niet alles is op te lossen. Maar ik weet

mening. Het is helemaal niet erg om stiltes te laten

nu wel dat schaamte niet nodig is.”

vallen. Maak oogcontact en knik om kenbaar te
Als het leven lastiger wordt, blijkt hoe vindingrijk
mensen zijn. Dat hebben we de afgelopen tijd wel

inkomen slinken. Helaas hebben momenteel meer

maken dat u luistert. Op die manier voelt iemand

SIGNALEER

mensen met eenzaamheid te maken dan ooit.

zich gehoord en ontstaat er vertrouwen en ruimte

En dat is precies wat ook Eric Schoenmakers

voor allerlei gevoelens: zowel de minder leuke als

concludeert. “Als we bij iemand zijn waarvan we

ontdekt. Buren deden boodschappen voor elkaar
en ouderen leerden beeldbellen en whatsappen.

VERHALEN DELEN

We keken meer naar elkaar om. En we kregen

Er zijn veel verschillende vormen van eenzaamheid.

meer oog voor de eenzaamheidsproblematiek.

"Gevoelens van eenzaamheid hebben een functie",

GOED GEVOEL

zegt Eric Schoenmakers, socioloog en gerontoloog.

Iemand die zich eenzaam voelt steunen kan al

“Het is bijvoorbeeld heel normaal dat mensen

met kleine gebaren. Een kopje koffie drinken, een

zich eenzaam voelen als hun partner na een lang

gesprekje in de supermarkt of samen met iemand

Veel mensen hebben het moei-

huwelijk overlijdt. Eenzaamheid is een signaal van

de hond uitlaten. Zomaar een kaartje sturen of ie-

lijk: ‘gewoon’ naar college gaan

je lichaam dat er iets niet goed gaat met je, bij-

mand helpen bij het koken of tuinieren. Samen iets

zit er niet meer in en feestjes

voorbeeld met hoe je naar jezelf kijkt of binnen je

doen verbindt en dat werkt beide kanten op. We

zijn uit den boze. Als vrijgezel

relaties met anderen. Net als pijn een signaal is om

zijn sociale dieren, en in contact met elkaar staan

Want het zijn niet alleen ouderen die last hebben van eenzaamheid en zich soms buiten de maatschappij voelen staan.

is afspreken met een nieu-

de leuke.

weten dat hij zich eenzaam voelt, laten we die
gevoelens dan accepteren. Zijn er oorzaken die
verholpen kunnen worden? Doe dat dan, maar
alleen als die ander dat wil.” Want dat is wat we
kunnen doen: het signaleren en bespreekbaar
maken van eenzaamheid en isolement, om het
te verminderen en het liefst te voorkomen. Bij
anderen én bij onszelf.

je vinger tussen de deur vandaan te halen als die

we liefde momenteel geen

daar klem komt te zitten. Eenzaamheid vertelt je

goed idee en heel wat men-

dat er iets moet gebeuren.”

sen die werkzaam zijn in de

Veel mensen vinden het moeilijk om aan te geven

horeca zitten thuis en zien

dat ze zich eenzaam voelen of ergens hulp bij kun-

hun sociale omgeving en

nen gebruiken. Wanneer iemand hiermee worstelt,

EENZAAMHEID IS EEN
SIGNAAL DAT ER IETS
MOET GEBEUREN
WINTERDOEBOEK
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TOP 6: KLEIN GEBAAR,
GROOT VERSCHIL

4. ZO BLOEIEN WE OP
Mensen leggen zich liever niet vast door wekelijks

vrijwilligerswerk te doen. Dat hoeft ook niet. Iemands
eenzaamheid doorbreken kan al door een praatje maken. Of dat nou met de buurvrouw is, met iemand bij de

Wat kunt u doen om iemand te helpen die

bushalte of met een kennis die net zijn of haar partner is

zich eenzaam voelt? Soms zijn het juist kleine

verloren. Een paar gesprekstips zijn daarbij handig om in

gebaren die het verschil maken. Bel iemand

het achterhoofd te houden.

op, stuur een kaartje, of nodig iemand uit voor

- Wees een OEN: Open, Eerlijk en Nieuwsgierig.

een wandeling. Samen iets doen verbindt, en

- Probeer LSD: Luisteren, Samenvatten, Doorvragen.
- Laat OMA thuis: kom niet met Oplossingen, Meningen

levert alle partijen een goed gevoel op.

of (ongevraagde) Adviezen.
- Gebruik NIVEA: Niet Invullen Voor Een
Ander.

1. DOE IETS SAMEN
Bent u een wandelaar? Kijk of er iemand in de
buurt is die wel wat gezelschap kan gebruiken
en informeer of hij of zij het leuk
vindt om een blokje om te
gaan. Lekker wandelen
op anderhalve meter afstand, of met de rolstoel
erop uit. Beweging en
buitenlucht doet ons
allemaal goed.

2. VERLEEN EEN GUNST

bloeien we uiteindelijk allemaal
van op.

Er zijn mensen die in coronatijd in thuisisolatie
moeten of willen blijven. Ga eens bij ze langs en

KENT U IEMAND DIE ZICH EENZAAM
VOELT, WIJS HEM OF HAAR DAN OP
DEZE TELEFOONNUMMERS.
De Luisterlijn – 0900-0767
Hier kunnen mensen 24 uur per dag terecht voor een gesprek. De vrijwilligers
hebben tijd en aandacht om te luisteren en om mee te denken.
De Zilverlijn - www.ouderenfonds.nl
Een gratis belservice voor iedereen die

bied aan om boodschappen te doen. Of kijk of

behoefte heeft aan een praatje. Wie

u ze met de auto ergens heen kunt brengen als
iemand het openbaar vervoer het liefst vermijdt.

zich aanmeldt, wordt regelmatig ge-

Bent u juist degene die binnenblijft? Schroom

beld door een vrijwilliger van het Nationaal Ouderenfonds.

fijn om hun hulp aan te kunnen bieden. Iemand

5. STUUR EEN KAARTJE

helpen geeft een goed gevoel, en dat maakt het

Post maakt blij! Iniatieven zoals Post-

Korrelatie – 0900-1450

een win-win situatie.

maatje.nl organiseren eenmalige ac-

Dit telefoonnummer werkt volledig

ties, waarbij mensen elkaar

anoniem, voor mensen die psychische

een kaartje sturen. In de

hulp nodig hebben.

dan niet om hulp te vragen. Mensen vinden het

praktijk komt het er vaak
op neer dat hieruit leuke

Praten over Verlies –

correspondentie ontstaat.

www.pratenoververlies.nl

De coronatijd maakt het niet makkelijk

Iedereen die een steuntje

Wie een dierbare verloren heeft en be-

om contact te onderhouden. Gelukkig kun-

in de rug kan gebruiken,

hoefte heeft om te praten, kan chatten

nen we beeldbellen, online een spelletje spelen

zich soms eenzaam voelt,

met een deskundige. Dagelijks moge-

of geniet van post kan

lijk van 16.00 tot 22.00 uur.

ONLINE

of foto’s whatsappen. Op Seniorweb.nl staan
handige instructievideo’s over whatsapp-bellen,
facetimen en skypen. Help een oma, een buurman of een kennis hiermee! Er gaat letterlijk een
wereld open.

WINTERDOEBOEK

binding en openheid. En daar

(OF VRAAG EROM)

3. ONTDEK HET

32

Op die manier ontstaat er ver-

6. Pak de
telefoon

zich aanmelden. Het doel:
mensen verbinden en zo
bijdragen aan de kwaliteit
van leven.

Meer tips en ideeën vindt u op
www.eentegeneenzaamheid.nl/initiatieven
WINTERDOEBOEK
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ZIJ OVERWONNEN
DE EENZAAMHEID
Eenzaamheid kennen we allemaal, in meer of mindere mate.
Maar hoe vind je nieuwe contacten en creëer je nieuwe
vriendschappen? Jan, Leny en Pieter vertellen hoe ze dat is gelukt.

“Een klik met
iemand hebben,
vind ik
belangrijk”

G
BEE LD IRIS PLA NTIN

adoptie-opa”, vertelt ze. “We spreken
af en toe met elkaar
af om een rondje

“Het is leuk om
te luisteren”

We kunnen samen
heel erg lachen
Acht jaar geleden verloor Leny haar man. Ze miste
sindsdien gezelschap. Tegenwoordig komt vrijwilliger
Jamie elke week langs om gezellig te kletsen of een
spelletje te doen.

Jan (89) verloor tot twee keer toe zijn vrouw.

Als je partner overlijdt,

ken ze een wandeling of

Omdat zijn dochter in Griekenland woont,

het Brabantse land.

kun je je eenzaam voelen.

spelen samen een spelletje.

waren vooral de weekenden eenzaam voor

Dan gaan we on-

Helemaal als je, zoals Leny,

Deze simpele dingen ge-

hem. “Als niemand langskomt, dan duren de

derweg lekker ergens lunchen of een ijsje ha-

geen kinderen hebt. Leny:

ven kleur aan Leny’s week.

len. Daar genieten we allebei van.”

“Via het maatjesproject van

Van het leeftijdsverschil

Voor Jan is het een prettig idee dat hij Ingrid al-

Humanitas Tandem kwam

van 52 jaar merken ze wei-

Volgens Jan gaat eenzaamheid verder dan een

tijd kan bellen. “Ook als ze niet opneemt, weet

ik in contact met Jamie.

nig, behalve als het over

gemis van contact met mensen in het alge-

ik dat ze terugbelt.” Inmiddels heeft hij een

Ze was in het begin een

muziek gaat. De lievelings-

meen. “Het gaat mij specifiek om contact met

routine ontwikkeld door drie dagen in de week

beetje stil. Het was éven

nummers van Leny zijn

gelijkgezinden. Een klik met iemand hebben,

naar een dagbesteding te gaan. “Ik haal daar

wennen, maar al snel werd

Jamie volslagen onbekend.

is belangrijk”, vertelt hij. Gelukkig heeft hij die

elektrische apparatuur uit elkaar. Dozen vol, en

het vertrouwd.”

En dat geldt andersom

klik inmiddels gevonden bij Ingrid. Hij leerde

het levert nog geld op ook! Ze organiseren ook

Jamie helpt Leny haar pa-

ook. Jamie: “Maar dat is ook

haar kennen tijdens een lunchbijeenkomst

activiteiten zoals wandelingen, gymnastiek- en

pierwinkel op orde te bren-

het enige. Ik vind haar echt

die Ingrid als vrijwilliger organiseert namens

vragenuurtjes. Ik doe overal aan mee. Ik heb

gen, maar dat is niet het

heel leuk. Ze is grappig en

Stichting Met je Hart. Deze stichting heeft als

het geweldig naar m’n zin.”

belangrijkste. Het gaat om

direct. Dat ben ik ook. We

het samen zijn. Een kopje

kunnen heel erg samen la-

thee en kletsen. Soms ma-

chen. Als ik een keer moet

doel om eenzaamheid onder ouderen te verzachten. Met Jan had Ingrid gelijk een klik. “We

Ook vrijwilliger worden bij Met je hart? Kijk dan op

kunnen goed met elkaar praten en delen de-

www.metjehart.nl

overslaan mis ik de gezel-

zelfde humor. Ik heb hem gebombardeerd tot

TEKST MediaHuis Brand Studio – Isabel Michelotti

ligheid.”
Benieuwd wat Humanitas voor

WE SPREKEN AF EN TOE MET ELKAAR
AF OM EEN RONDJE TE GAAN RIJDEN
DOOR HET BRABANTSE LAND.
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u kan betekenen? Kijk op
www.humanitas.nl.
TEKST Josephine Krikke

WINTERDOEBOEK
BEELD EMMELY VAN MIERLO

zitten. Hij vond via een maatjesproject een

ontzettend leuke match bij een 88-jarige me-

neer die óók op zoek was naar wat gezelschap.

“Ik ben tijdens mijn werk veel onder de mensen geweest. Ik had altijd veel contact met collega's, klanten

en leveranciers. Dat viel opeens weg. Daarom wilde ik
iets met die vrije tijd doen en was ik op zoek naar men-

te gaan rijden door

dagen heel erg lang.”

Pieter (57) kwam na 30 jaar zonder werk te

selijk contact. Ik kwam bij NLvoorelkaar terecht. Hier

vond ik een hulpvraag die me aansprak. Zo belandde
ik met een coördinator bij een 88-jarige meneer op de
bank voor een kennismaking.

Ik ging een week later voor het eerst alleen op bezoek,
we dronken samen koffie en ik luisterde naar zijn ver-

haal. Ik vond het leuk om te luisteren, want daar ben
je natuurlijk voor als vrijwilliger. Maar al gauw werd

het tweerichtingsverkeer en is er een heel leuke band

ontstaan. Hij kan alles tegen me zeggen en andersom
ook. Inmiddels is hij opgenomen in een verzorgings-

huis, maar mijn bezoekjes aan hem gaan gewoon door.
Gelukkig zijn de regels weer versoepeld na de strenge
coronamaatregelen en kan ik langs blijven gaan.”
Vrijwilligerswerk doen of heeft u een
vraag? Kijk op www.nlvoorelkaar.nl

WE DOEN HET SAMEN

Met het actieprogramma Eén tegen eenzaamheid wil de overheid de trend van eenzaamheid
onder ouderen doorbreken. Dit door middel van
een brede beweging die ervoor staat dat ouderen
meedoen en ertoe doen, óók als ze minder vitaal en
actief zijn. www.eentegeneenzaamheid.nl

3x

ONLINE & ZO
TEKST SANNE MULDER

Podcasts, filmpjes en digitaal leesvoer: met de technologie van nu
hoeven we ons gelukkig nooit te vervelen.

DE BESTE
PODCASTS

Podcasts: heerlijk voor tijdens het wandelen, koken, voor het
slapengaan of om gewoon vanuit de luie stoel naar te luisteren. Pas op, het kan erg verslavend zijn!

BACH-KANAAL
Dat optredens stilliggen, betekent gelukkig
niet dat we niet van prachtige muziek kunnen genieten. Op de website van de Neder-

De plantage van onze voorouders

landse Bachvereniging staan honderden

Radiomaker Maartje Duin onderzoekt
de sporen van het slavernijverleden

uitvoeringen van werken van Bach.

in haar familiegeschiedenis, nadat ze

Gratis te bekijken in uitmuntende
beeld- én geluidskwaliteit. www.

erachter komt dat haar voorouders in

NET ALS DE JEUGD

bachvereniging.nl/nl/allofbach

1863 mede-eigenaar waren van een

Wat doen die kinderen toch de hele

suikerplantage. Indrukwekkend en

dag op hun telefoon? Het antwoord

ontroerend (VPRO).

is TikTokken. TikTok is een sociaal
mediakanaal waarop jongeren kor-

DE NIEUWE LEESMAP
Dol op tijdschriften? Met de app
Readly leest u onbeperkt meer
dan 5000 verschillende bladen
op uw telefoon of tablet. Download de Readly app, en u krijgt de
eerste maand lezen gratis. Daarna
kost een abonnement € 9,99 per
maand. www.readly.com

LEZEN,
LUISTEREN
& KIJKEN:
ALLES
DIGITAAL

te filmpjes van zichzelf delen terwijl
ze dansen en playbacken op een
liedje. Nu denkt u misschien: daar
zijn we toch veel te oud voor? Maar
daar wil Marianne Schaasberg (67)
niks van weten: ‘Ik ben samen met
mijn kleindochter van veertien aan
TikTok begonnen, maar ik ben er
zelf mee doorgegaan. Zo leuk vond
ik het! Elke keer als ze bij mij is, nemen we er eentje op. Laatst hebben
we een dansje gedaan, waarbij we
allebei dezelfde rode gymschoenen

KOOK MEE MET EEN
ECHTE CHEF

aanhadden, dat vind ik grappig!’

De showbizzmoord
Twee journalisten duiken in een wereld vol
sterren, drugs, prostitutie, geld en macht om
erachter te komen wie in 1981 platenproducer
Bart van der Laar vermoordde (NPO).
De Buitendienst
Ogen dicht en laat u
meevoeren naar de mooiste natuurgebieden in Nederland. Deze podcast
brengt de rust van de Nederlandse
natuur bij u thuis, elke week vanuit een
ander natuurgebied. Ideaal nu we niet
zomaar naar buiten kunnen (ANWB).

(TikToknaam: Dzjenn)

Toen tweesterrenrestaurant
Kromme Watergang dicht
moest bleef chef Edwin Vinke
stug door kokerrellen. Op Youtube laat hij zien

ALS EEN PRO

hoe hij de perfecte, simpele gerechten maakt.

Uw digitale vaardigheden oppoetsen? Het boek iPhone voor beginners leert u via

Zoek op ‘Dagelijks simpel koken met Edwin

duidelijke stappen en plaatjes wat een iPhone naast bellen allemaal nog meer kan:

Vinke’ om alle filmpjes te vinden. Leuk om bij

whatsappen, videobellen, foto’s delen, websites opzoeken, internetbankieren en nog

mee te koken, of om gewoon naar te kijken!

veel meer. iPhone voor beginners € 24,99, www.iphoneboek.nl

www.youtube.com
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PUZZELS & ZOEKPLAATJES

DOEBOEK

Woordzoeker
• ANTIVRIES

• PANTALON

• ARRENSLEE

• SNEEUWPRET

• BONTMUTS

• STRENGE VORST

• FEBRUARI

• WINTER

• KERSTBOOM

• WINTERAVOND

• LANGE
MOUWEN
• ANTIVRIES
• MANTEL
• ARRENSLEE

• WINTERDEKEN
• PANTALON
• WINTERSLAAP
• SNEEUWPRET

WOORDZOEKER
• CHOCOLADEMELK
• UITGLIJDEN
Woordzoeker
• DONKER
• VRIEZEN

ZWEEDSE PUZZEL

• BONTMUTS

• STRENGE VORST

• CHOCOLADEMELK

• UITGLIJDEN

• DONKER

• VRIEZEN

• FEBRUARI

• WINTER

• KERSTBOOM

• WINTERAVOND

• LANGE MOUWEN

• WINTERDEKEN

• MANTEL

• WINTERSLAAP

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

AMBTGENOOT

ALPENBLOEM

LAND IN HET
MIDDENOOSTEN

SLAGHOUT
BIJ HOCKEY

VOGEL

2

SIERSTROOK

MINNEKOZEN

PLATTELANDSVROUW

AMERIKAANSE
STAAT

CLAXON

D

V

E

R

P

N

P

L

R

I

D

N

N

S

N

M

W

A

E

A

E

E

R

IJ

E

A

N

N

O

E

N

Z

A

T

K

A

W

D

R

E

B

O

V

T

E

L

N

N

U

N

IJ

R

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

I

A

O

R

L

L

E

P
R
A
V
N
G
T
E
A
T
L
W
O
L
N
R
N

S
N
R
E
E
Z
T
E
N
I
I
R
W
V
A
G
D
E

P
M
A
G
A
T
L
N
S
V
R
O
E
D
T
E
N

N
N
A
R
M
R
G
E
T
K
N

N

N

T

I

V

E

E

T

K

A

L
E

D
N

T

T

R
E
K

B
E
F

I
R
A

R
R
N

D
IJ
W

N
M
T
E
N

U
W
R
E
B
W
E
E
F
N
U

W

R

I

E

O
D

U
I
D

N
L
R
R
N

G
T
I
U
S
E
L
O

© Sanders puzzelboeken

N
E
D
IJ
L
G
T
I
U

N
S
L
E
E
Z
K
N

UITGESTREKT

PASSAGIERSRUIMTE
IN EEN
VLIEGTUIG

DUN BLADMETAAL

BARBAARS

TEGEN

1

3

VASTBINDEN

N
GROOTVADER

A

NAMAAK

ROEM

ONGEWENSTE
OPENING

CONFERENTIE

5

R
GESCHENK

R

AANTAL
INGEZETENEN

6

E

TIJDVAK

N
S

VOOR IEDER
ANDER

KAKELBONTE
KLEDING

JA (SPAANS)

4

L

© Sanders puzzelboeken

E

S

E

De overgebleven
letters vormen een uitdrukking.
S
L
V O W W O R
D W E

Z

C

H

O

C

O

L

A

D

E

M

E

L

K

W

I

N

T

E

R

D

E

K

E

N

O

N

T

LANG
GELEDEN

ZEER MOE

1

2

3

4

5

6

© Sanders puzzelboeken

D V E R P N P L R

I

De overgebleven letters vormen een uitdrukking.

D N N

S N M W A E A E E R IJ E A
N N O E N Z A T K A W D R
E B O V T E L N N U N IJ R
E O B A A

I

S A O R L

L E

WDI NB TRE R
U N T S L 40
R R M
GD
NO E B O E K
W T S R O V E G N E R T S
P M R S N G T T T F N

I

L

R U E E N E N N N U W U E
E T K A N T

I

V R

I

E S E

Oplossing

C
E
D O O D O
N
E
F O L I

S
S
P
T O E
R U I M
E
C A B

S
V
T E R
R
IJ
I N E
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BLOKPUZZEL

ZEESLAG

Blokpuzzel

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.

S
Z

C

O

O O

W E

W U R

E

E

S

N

T

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.
Water
Slagschepen

E

Kruisers

N S

Torpedojagers
Onderzeeërs

R

N U

Zeeslag

A

T

L

L

S
O
3

U W

1

A A

K

N O
E

G

E

F

E

R

A

A

N K

T

L
I

P
G

G U

P

E

I

R

L

E

F
H

V

5

E

1

R
I

2
1

L

Binaire puzzel
BINAIRE
PUZZEL

Q U
M
O O K

R

A

D

E

N S

T

E

R G

T

W
V

E

E

R

L

O

2

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

I
I

2

2
1
2

1

1

1

3

2

2

2

5

1
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7

PAARDENSPRONG
Paardensprong
1
1 1

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

0 0
1
0
0

1
1 1
1

0 1
0
1 1

O

S

P
T

E
C

D

O
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Tentje-boompje
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.

Cryptogram
Cryptogram

CRYPTOGRAM

TENTJE-BOOMPJE

Tentje-boompje
HORIZONTAAL
HORIZONTAAL

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.

VERTICAALVERTICAAL
1 Dagtekening
1 Dagtekening
van een kamer.
van een
(12)kamer. (12)

1 Betaling1 vooraf
Betaling
ten vooraf
behoeve
tenvan
behoeve
een Europeaan.
van een Europeaan.
(9)
(9)

2 Het spel2 wordt
Het spel
op tijd
wordt
uitgevoerd.
op tijd uitgevoerd.
(5)
(5)

7 De berg7staat
De berg
op Kreta
staat...op
stop
Kreta
... staat
... stop
in Amerika.
... staat in(5)
Amerika. (5)
9 In dat land
9 Invalt
dateer
land
te valt
behalen.
eer te(7)
behalen. (7)

3 Ligt op een
3 Ligt
gespreid
op eenbedje
gespreid
en erin.
bedje
(5)en erin. (5)

1

4 Een sprookjesfiguur
4 Een sprookjesfiguur
maakt eenmaakt
scherpe
eenbocht
scherpe
achter
bocht
de afscheiachter de afschei-

3

ding. (4) ding. (4)

1

5 Was die5 dwingeland
Was die dwingeland
de eerste in
deAlbanië?
eerste in(6)
Albanië? (6)

10 Die slungel
10 Die
maakt
slungel
de groente
maakt de
levenloos.
groente levenloos.
(7)
(7)

6 Brieven6komen
Brieven
later
komen
achter
later
de deurstijl.
achter de(6)
deurstijl. (6)

11 Zijn in 11
Eritrea
Zijnlianen
in Eritrea
wezenlijke
lianen wezenlijke
dingen? (6)dingen? (6)

1

8 Ik houd 8in het
Ik houd
benedeneinde
in het benedeneinde
een boeiend
eenbetoog.
boeiend
(12)
betoog. (12)

3

12 Slim maar
12 Slim
schuin!
maar
(4)schuin! (4)

14 Aard van
14 het
Aard
teken.
van het
(8) teken. (8)

1

13 Van de13stad
Van
vlak
deover
stadde
vlak
grens
overzijn
de de
grens
daken
zijnniet
de daken
geheelniet
zichtgeheel zicht-

3

baar. (4) baar. (4)

17 Verborgen
17 Verborgen
noot. (8) noot. (8)

15 Ook achterstevoren
15 Ook achterstevoren
vreemd. (4)vreemd. (4)

20 Opbrengst
20 Opbrengst
van de hond
vandie
deom
hond
meer
diekomt.
om meer
(6) komt. (6)

2

16 Voor vee
16 een
Voor
boom
vee een
teruggeven
boom teruggeven
kan alleen kan
in Oost-Europa
alleen in Oost-Europa
plaats- plaats-

3

vinden. (4) vinden. (4)

23 Door zo'n
23 verrekening
Door zo'n verrekening
gaat het een
gaat
ogenblik
het eenmis.
ogenblik
(7) mis. (7)

18 Daarmee
18 zorgen
Daarmee
artsen
zorgen
voorartsen
herstel.
voor
(6)herstel. (6)
25 Het geloof
25 Het
keert
geloof
ter plaatse
keert ter
terug
plaatse
in deterug
spelleiding.
in de spelleiding.
(7)
(7)

9

23

34

17

26

3

DOOLHOF

24 Een foefje
24 Een
maakt
foefje
de vrachtwagen
maakt de vrachtwagen
niet compleet.
niet compleet.
(4)
(4)

45

56

7

7

1

2

1

3

3
1
3
2
3

2

3
2
3

4

1

4

1

3

1

2

1

3

2

6
8
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8

11

17
18

12

18
19

10

12
13

13

14

14
15

23

15
16

16

19
20

23

1

2

9
10

11

4
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22 Griezeligheid
22 Griezeligheid
in de smalle
in doorgang.
de smalle doorgang.
(5)
(5)

27 Geen dag
27 in
Geen
je ondergoed
dag in je ondergoed
gestaan? (9)
gestaan? (9)
12

1

21 Ha, een
21plank
Ha, in
een
Israël!
plank(5)
in Israël! (5)

26 Ma is eindeloos
26 Ma is afgemat.
eindeloos(5)
afgemat. (5)

1

4

19 Van kostbaar
19 Vanmateriaal
kostbaar gemaakt
materiaalmet
gemaakt
vier handgrepen.
met vier handgrepen.
(6)
(6)

1

3

21

24

24

25

25

20

21
22

22

26
27

44
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V
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R
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P
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ZOEK DE 10 VERSCHILLEN

ZOEK DE 10 VERSCHILLEN

KRUISWOORD

LEGPUZZEL
Legpuzzel

Kruiswoord

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

horizontaal
1 uitprinten 9 oefenleuning bij ballet 10 met het
bedoelde 11 groot mens 12 tekort 14 uit een kring
verdrijven 17 uitwendig geneesmiddel 19 koninklijke
aanspreektitel 20 roem 21 waagstuk 23 boom
24 muzieknoot 25 Turks vleesgerecht 27 dienst
Gemeentewerken (afk.) 28 familielid 29 vooruit!
30 overmatig 32 verfsoort 34 bijwoord 35 grond bij een
boerderij 37 wagen 38 televisiestation 39 gordijnroede
41 manier van doen 42 snack 45 reservoir 46 tegen
48 rivier in Rusland 49 lekkernij 50 weerstand biedend.
verticaal
1 deel van een korenhalm 2 ongetrouwde adellijke
dame 3 vrucht 4 overblijfsel 5 Engels graafschap
6 waterplant 7 gemoedsbeweging 8 deemoedig
13 onaantastbaar 15 quasi-kunstkenner 16 deel van
het skelet 18 honderd vierkante meter 21 comfort
22 mannelijk dier 25 toverheks 26 luidsprekerkastje
31 tijdvak 33 stevig 34 kunstwerk 36 slot 38 dik wollen
weefsel 40 naast 41 pech onderweg 43 kunstleer
44 schors 45 kever 47 wat.

1

2

3

4

5

9

13

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.

8

14

15

N

16

G

19

18
21

22

25

24

31

27

29
32

33

34

37

36

39

23
26

28

35

E

12

20

30

7

10
11

17

6

38
41

40
42

43

44

45

46

48

47

49
50
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3

13

49

41

31

27

7

40

REBUS
A F DRU
B A R R E
R E US
IJ U I T S
Z A L F
N
E R E GO
K E B
R E
S OOM
T E
L A T
E R F
K A
R A I L
A
K NA S I
T ANK
WO L G A
R E S I S

K
E
N
T
K
A
T
E
R
B
A
S
T

K E N
RME E
OOD
O T E N
S I R E
E I K
B GW
OE
E
E R
X
MT V
P OS E
A L
L
N T I
NOE P
E N T

5

6

7

CRU

MEE

EZEL

DECOR

COGNAC

CLIENTE

EGO

NAR

KIST

GELEI

JARIGE

ONKLAAR

EIS

SAR

OASE

KAJAK

KOSTER

OVERZEE

ENG

4

ROER

KRAAN

TISSUE

UURPRIJS

ESP

ACHT

SNOB

ROVER

TOERIT

ETS

AMBT

STRO

WIJDTE

TOETER

IET

ERBIJ

ZONE

WINST

W

R
W

ijspegel
48
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PRIJSPUZZEL

MANDALA
Zweedse puzzel

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

SOORT
MAYONAISE
KUIL

CURSUS

ONGEBOGEN

GEWICHT

REKBAAR
ZIJN

SLOTWOORD
VAN EEN
GEBED

2

VOORKEUR

TROTS

VAN ANDERE
MENING

PRAKTIJKLEERLING

MOP

VUIL
HELLENDE
WEG

9

ZOOGDIERSOORT
EETGEREI
RIV. IN
FRANKRIJK

PAPEGAAI

AFGELEGEN
NEDERLANDSE
PROVINCIEHOOFDSTAD

SCHAATSEN

1

VIJANDSCHAP

SMAL

HEILIGE

TIJDVAK

6

ZONDERLING
PERSOON

FRANSE
SCHILDER

AFSLUITENDE
LAAG

ONZIN

3
POSE

ADVIESCOLLEGE

IEL

BIJWOORD

5

BALLETROKJE

IERLAND

8

7
STENGEL VAN
EEN PLANT

BERGPLAATS

4
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KLEURPLAAT

52
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Filippine
Vul de goede antwoorden in. Gelijke getallen zijn gelijke letters.
Bij juiste invulling leest u in de gearceerde kolom de oplossing.

FILIPPINE
1
2
3
4
5
6

skihelling
7 skiwedstrijd
sleesport
8 soort stamppot
teken van de dierenriem
9 kerstgerecht
Vul de goede antwoorden in.10
Gelijke
getallen feest
zijn gelijke letters.
Franse wintersportplaats
christelijk
Bij juiste invulling leest u in de
kolom de oplossing.
sinterklaaskoek
11gearceerde
wintermaand
vallende sneeuwmassa

Filippine

skihelling
sleesport
teken van de dierenriem
Franse wintersportplaats
sinterklaaskoek
vallende sneeuwmassa

1
2
3
4
5
6

6

2

7

4

7

5

109

5

4 6

11

7
8

5

9

7

3
4 1

1110

9

9
11

5

4

2

13

2

16
11

9

10
10

6

12
16
4

10

7

13

14
13
2

15

12

10
11
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11

15

7

14

2 12

4

3

7

14
6 3
7
4

16
16

7
8

62

skiwedstrijd
soort stamppot
kerstgerecht
christelijk feest
wintermaand

4

2

2

7
8
9
10
11

10

1
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WOORDZOEKER

7

5
7

6

9

14

15

14
13

12

7

5

10

6

14

13

1

6

7

7
2

7 5

5

5

6

12

1

6

14

2

7

2

3
14

13

8

14

7

13

5

4

12

8

14

3

2

8

1
7

13

2

15

1

4

8

3

2
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Sudoku
Vul het diagram zo in, dat in elke rij, in elke kolom en in elk blok van
3 x 3 vakjes de cijfers 1 t/m 9 slechts één keer voorkomen.

Tectonic

SUDOKU

TECTONIC

Vul de vakjes van elk dik omrand blok met de getallen 1, 2, 3, 4, 5 (net zoveel als er
vakjes zijn). Vul 1 in bij een blokje met één vakje, 1 en 2 bij een blokje met twee
vakjes enz. Vakjes met gelijke getallen mogen elkaar niet raken; ook niet schuin.

Tectonic

Vul de vakjes van elk dik omrand blok met de getallen 1, 2, 3, 4, 5 (net zoveel als er
vakjes zijn). Vul 1 in bij een blokje met één vakje, 1 en 2 bij een blokje met twee
vakjes enz. Vakjes met gelijke getallen mogen elkaar niet raken; ook niet schuin.

ZOEK MENEER JANSEN
Meneer Jansen loopt in totaal drie keer rond in
dit wintserse dorp. Waar loopt hij?

8 9
3

1 8
2
6
3
5 2

9
6

7

3

4 1

4

9
7

14

16

D

16

24

6

26

21

13

6

13

7

25

16

D

26

25

25

21

8

16

24

6

26

21

13

6

13

20

6

25

2

3

21

12

22

25

21

5

R

21

6

18

6

12

22

4

21

6

21

20

24

25

21

13

20

23

20

9

15

6

17

20

20

21

19

A

4

24

8
5
7
2
3
13
4
6
1
25
9

20

25

25

21

22

6

3
6
1 10
5
8
9 20
4
7
2 23

6

6

13

24

8

18

25

24

23

25

20

17

20

25

24

7

25

21

12

22

25

25

6

4

24

20
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25

21

5

23

25

R

A

2

13

21

6

6

20

24

25

21

13

20

23

20

9

15

6

17

20

20

21

19

21

2

25

18

3

13

26

6

11

1

17

2

20

22

19

23

6

23

7

6

17

25

9
2
4
1
7
6
8
3
5

25

4

1
3
2
4
2
5
1
3
1
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10
6
23

24

13

20

22

25

23

12

22

4

21

6

2 1 3 4 1 5 3 1
4 5 2 5 2 4 2 4
16 3 4 121 3 1 3 5
15 22 15 32 44 15 5 43 21
31 44 53 21 53 22 4 32 14
23 12 35 422014 31 1 423
3 25
44 51 23 51 23 45 5 34 52
22 15 42 34 12 34 2 23 11
542533 21 53 21 43 1 525
4 42
1 4 1 3 1 3 5 3 5
3 2 5 2 4 2 4 2 1
1 254 3 1 213 1 3 75 4
22

6

25

19

8

18

25

24

23

25

20

17

6

13

20

1

24

2

6

17

24

7

6

4

24

20

17

13

23

2

6

7
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23

6

7

1

2
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14
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7

8

25

25

25

Elk getal staat voor een letter en gelijke cijfers zijn gelijke letters.
De gegeven letters komen minimaal een keer in het diagram voor.
Om u op weg te helpen hebben wij alvast enkele letters ingevuld.

25

11

14

25

5
7
9
6
1
8
2
4
3

1
5

5
5
Cijfercode
5
1
Elk getal staat voor een letter
5 en gelijke cijfers zijn gelijke letters. 4
De gegeven letters komen minimaal een
keer in het diagram voor.
© Sanders puzzelboeken
Om u op weg1te helpen hebben wij alvast enkele letters ingevuld.
5 4

Cijfercode

2 1
8 4
625 3
3 7
4 9
52 2
7 5
9 8
1 6

2

1

CIJFERCODE

6
1
8
4
2
3
9
5
7

4
5
4
5
1

5
1
5
1
5
1

2

4
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4 7
3 9
5232
9 8
6 5
7 1
1 3
2 6
8134

3

4

4

2 8
6
5 2
4
4 1 3
5

5
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D

4

5

6

7

8

9

10

17

18

19

20

21

22

23

R

11

12

24

25

13

A

26
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VERBIND DE PUNTEN

MARGRIETPUZZEL
Margrietpuzzel
Vul de woorden in met de klok mee volgens de omschrijvingen. Het pijltje geeft aan waar het woord begint.

doorn

wc

vogelvoedsel

voorste

bot

overeenkomen

naar boven

menigte

snor

bederven

weidevogel

schrijver

mooiprater

hondenras

geestvervoering

appelsoort

onverwachts

deeg
bewerken

proesten

keukengerei

Kijk voor de oplossingen op pagina 60
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T

ngeland de eerste inOnderzeeërs
Albanië? (6)

S

L

V

O

W

W

O

R

D

W

E

Tectonic

Z

OPLOSSINGEN
14

25

7

25

25

r materiaal gemaakt met Dvier
V Ehandgrepen.
R P N P L R (6)
I D

k in Israël! (5)

N N O E N Z A T
E B O V T E L N

d in de smalle doorgang. (5)

E O B A A

I

S A

U N T S L R R M

aakt de vrachtwagen nietP compleet.
(4)
M R S N G T T

W T S R O V E G
R U E E N E N N
E T K A N T

2

1

2

Kruiswoord

N N
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C
E
S
S
S
V
K A W D R
D O O D O P
T O E T E R
Breng
de
letters
uit
de
genummerde
vakjes
over
naar
de
N U N IJ R
N
E
R U I M
R
IJ
O R L L E
F O L van
I Ede oplossingsbalk.
C A B I N E
gelijkgenummerde vakjes
D B R G N
R U W
E
K N O P E N
N horizontaal
E R T S
C A D E A U
E
V
T F N I L
T
I
N
W
O
N
E 10
R Tmet
A L het
1
uitprinten
9
oefenleuning
bij
ballet
N U W U E
E E R S T
P E R I O D E
11 groot mens
12
tekort
14
uit
een
R bedoelde
I E S E
R
S I
A P E N P A K kring

S N M W A E A E E R IJ E A

1

I

V

2
2

1
Oplossing

3

2
verticaal
1 1 0 0 1 0 0 1
1 deel van een korenhalm
2
ongetrouwde
adellijke
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INTERVIEW FLEUR BAXMEIER

KOM IN ACTIE
VOOR JE BREIN
Bewegen is niet alleen goed voor ons lijf, ook

onze hersenen varen er wel bij. Sterker nog: als
we een rondje fietsen of wandelen gaan ons
denkvermogen en geheugen erop vooruit.

Als het gaat over beweging, dan denken we als

BDNF. BDNF zorgt ervoor dat er nieuwe hersen-

uithoudingsvermogen. De combinatie daarvan

staande verbindingen tussen cellen sterker en

eerste aan ons lichaam. Spierkracht, conditie,

zorgt ervoor dat we kunnen wandelen, fietsen,

zwemmen en hardlopen, toch? Waarbij we minder vaak stilstaan, is dat elke beweging aange-

stuurd moet worden vanuit onze hersenen. Of

het nu gaat om het optillen van een zware boodschappentas of een beetje wriemelen met onze

tenen, het brein is het startsein voor elke spier
in ons lijf. Tijdens een wandelingetje of een

01 Z O M E R B O E K
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BEELD STOCKSY

rondje fietsen is maar liefst dertig procent van

cellen worden aangemaakt. Ook maakt het be-

bevordert het de aanleg van nieuwe hersenverbindingen. Alsof dat niet genoeg beloning is

voor een uurtje bewegen, beschermt dit won-

derstofje de hersenen ook nog tegen beschadi-

ging. Dat alles bij elkaar zorgt ervoor dat we niet
alleen beter en preciezer kunnen bewegen, het
heeft ook positieve effecten op ons vermogen
om te leren, denken en onthouden.

de cellen in ons hersenschors actief. Om ervoor

VERTRAAG HET VEROUDERINGSPROCES

als we bewegen een stimulerende stof aange-

kunnen uitoefenen op onze fysieke gezondheid.

te zorgen dat deze cellen in vorm blijven, wordt

Het is al veel langer bekend dat we zelf invloed

maakt: brain-derived neurotrophic factor, ofwel

Gezond eten, niet roken, matig zijn met alcohol
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en regelmatig bewegen zorgen ervoor dat we

het stofje dat de kwaliteit van de hersenen een

krijgen en ons hart en onze bloedvaten gezond

minder snel, wat een positief effect heeft op het

onze spierkracht op peil houden, sterkere botten
houden. We kunnen het verouderingsproces op
die manier een beetje vertragen, een trucje dat

we ook kunnen inzetten bij onze hersenen. “Net
als in ons lichaam is er in ons brein sprake van

natuurlijk verval,” zegt hoogleraar neuropsychologie Margriet Sitskoorn, die onderzoek doet
naar de relatie tussen hersenen en
gedrag. “Met de jaren gaan er
bijvoorbeeld verbindingen
in de hersenen verloren
of ze worden minder
sterk, wat er samen

met het verval in het
bewegingsapparaat

niet alleen voor zorgt

dat soepel bewegen lastiger wordt, maar ook

goed, snel en efficiënt na-

denken bemoeilijkt.” Lange

tijd werd dit gezien als een on-

boost geeft. De hersenen verouderen daardoor

denkvermogen en geheugen. Daarnaast verkleint
het ook de kans op bepaalde ziektes en beperkt

het de symptomen en gevolgen van andere aandoeningen.

BEWEGEN TEGEN ALZHEIMER
Bewegen is geen wondermiddel, benadrukt

Het brein
is het
startsein
voor elke
spier in
ons lijf

vermijdelijk proces dat onlosmake-

Sitskoorn, maar de combinatie van onder meer BDNF en een betere doorbloeding lijkt voor voordelen te

zorgen. Los van de positieve uit-

werking op chronische aandoeningen zoals hart- en vaatziekten, suikerziekte, overgewicht

en bepaalde vormen van kan-

ker komen er tijdens het spor-

ten verschillende stoffen vrij die

zorgen voor een blij en vrolijk ge-

voel. Die stofjes, waaronder serotoni-

ne, dopamine en adrenaline, worden

daarom ook wel ‘gelukstofjes’ genoemd. Sits-

uit onze luie stoel kunnen doen: boodschappen

beweeg ik mijn handen.

len wat ze moeten doen. De hersenen zeggen: dat

denken: welke stap zet ik, waar ga ik naartoe, hoe

LUIE HERSENEN

lijk verbonden is met ouder worden, maar inmid-

koorn: “Bewegen zorgt daar bovenop voor een be-

Als we tot ons laten doordringen wat iets simpels

speelt in het reguleren van de slijtage van de her-

van dagelijkse zorgen, waarmee het een bijdrage

het eigenlijk raar dat we de beweegrichtlijnen van

dels is bekend dat bewegen een essentiële rol

senen. Wie beweegt maakt immers BDNF aan,

tere nachtrust, een lekker leeg hoofd en afleiding
kan leveren bij het tegengaan van depressieve

klachten en stress. Ook wijst onderzoek uit dat er
een verband is tussen bewegen en dementie. Lichaamsbeweging gaat de ziekte van Alzheimer

niet tegen, maar oefeningen zorgen er wel voor

dat er reserves worden opgebouwd in de hersenen. Deze reserves lijken bij te dragen aan het

vertragen van het ziekteproces.” Een effect dat
nóg meer impact heeft als de bewegingsvorm

wordt gecombineerd met een cognitieve uitda-

ging. Maak bijvoorbeeld een herinneringswandeling of waag een dansje, want daarbij moeten we

64

anders dan bij fietsen of wandelen constant na-

als bewegen allemaal kan bewerkstelligen, dan is
de Rijksoverheid – 150 minuten per week matig

intensieve inspanning – met z’n allen bij lange na
niet halen. Dit komt volgens Margriet Sitskoorn

laten bezorgen, de kinderen via WhatsApp vertelis fijn, dit bespaart energie. Een gedachtegang die
voortkomt uit de tijd dat we voorzichtig moesten

omgaan met te veel bewegen, omdat we al de hele
dag in touw waren. We hadden ’s avonds eerder

rust nodig dan nog een rondje hardlopen, vandaar

dat de verleiding om op de bank te liggen zo groot
is.”

doordat onze hersenen van nature lui zijn. “Het

SCHAKEL HULPTROEPEN IN

bestaat. In vroeger tijden was het constant actief,

ging te krijgen, zodat we alle voordelen ervaren

brein is een klein orgaan dat al miljoenen jaren

De belangrijkste stap om onszelf tóch in bewe-

omdat we veel moesten bewegen. We moesten

die daarbij horen, is bewustwording. Sitskoorn:

voedsel zoeken, hutten bouwen, vijanden ver-

slaan. We waren constant in de weer, waardoor de
hersenen zichzelf hebben aangeleerd om zo veel

mogelijk te doen met zo min mogelijk energie. Inmiddels leven we in een tijd waarin we alles van-

“Het kan best zijn dat het heel goed voelt om na

het avondeten met een kop koffie en de krant in

een comfortabele stoel te ploffen, maar dat betekent niet dat het ook daadwerkelijk goed ís. Dat

heeft allemaal te maken met die oude hersenme-

WINTERDOEBOEK
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BEWEGEN IN EN
OM HET HUIS
Als het weer het toelaat, is het natuurlijk heerlijk om te wandelen en te fietsen. Maar soms is
het buiten te koud of te regenachtig. Daarom
helpen we u op weg met een paar simpele
oefeningen om lichaam en geest actief te
houden, gewoon vanuit huis.

Een nieuw
automatisme
aanleren kost
energie
en is moeilijk

2. BUIKSPIEREN TRAINEN
Ga op de rug liggen met de han-

den achter het hoofd. Buig de knieen en zet de voeten op de grond.
• Til het bovenlichaam naar boven
• Breng het bovenlichaam rustig

zich aanspannen? Dan doet u de

chanismen die nog niet zijn toegesneden op de

met vrienden. Een nieuw automatisme aanleren

elke dag een chocoladebol te eten, een erfenis

een heleboel voordelen tegenover staan.”

kost energie en is moeilijk, maar onthoud dat er

buikspieroefening goed.
• Doe dit drie tot vijf keer.

3. RUGSPIEREN

ven en al de hele dag vet, zout en suiker binnen-

VERSTERKEN

krijgen. Bewustwording dat de hersenen zo werken is een goede manier om een verandering in

Ga op de rug liggen, buig de benen

wat een passende manier van bewegen is. Dat kan

voeten plat op de grond.

in een comfortabele hoek en zet de

gang te zetten, met als volgende stap uitzoeken

brengt. Als elke beweegsessie gepaard gaat met

tegenzin, dan zal het nooit een lang leven beschoren zijn. Doe wat bij je past, ontdek op welk tijd-
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Alles over het brein

zaam omhoog. Zorg dat de rug en
bovenbenen op één lijn zitten. Houd

ste breindeskundige van Nederland. Ze heeft

waar mogelijk enkele seconden vast.

meerdere bestsellers over de hersenen op haar

stip van de dag dat het makkelijkst gaat en schakunt aanzetten tot bewegen, maak dan afspraken

op het verband tussen hersenen en beweging.

WINTERDOEBOEK

• Adem in en til het onderlichaam lang-

Margriet Sitskoorn is misschien wel de bekend-

naam staan, waaronder Het Maakbare Brein en

kel hulptroepen in. Als je jezelf niet in je eentje

Gebruik een stoel of ander stevig object
om u aan vast te houden.
• Buig de benen, net alsof u op een

stoel gaat zitten. Houd de steun met
• Houd uw bovenlichaam recht en duw

de billen naar achter.
• Zak rustig naar beneden. Knieën mo-

gen niet verder dan de tenen komen.
• Ga terug naar de beginpositie.
• Doe dit vijf tot tien keer.

4. ARMSPIEREN, SCHOUDERS EN
BORST VERSTERKEN

Sta iets verder dan een armlengte bij de muur vandaan.
• Plaats de handen - op schouderhoogte - tegen de muur.
• Buig de armen, zodat u langzaam richting de muur bede grond blijven.

brein is er nog niet op ingesteld dat we langer le-

men en hardlopen, zolang het maar plezier

met de voeten uit elkaar.

weegt. Houd uw rug recht en zorg dat uw voeten plat op

ren. De hersenen zeggen: dat is lekker, maar ons

van alles zijn, van wandelen en fietsen tot zwem-

Ga in spreidstand staan

en houd de voeten op de grond.

ning. Voelt u dat uw buikspieren

vanuit de tijd dat vet, zout en suiker schaars wa-

VERSTERKEN

twee handen vast.

naar beneden en herhaal de oefe-

huidige tijd. Het kan ook heel goed voelen om

1. BOVENBENEN

Het 50+ brein. In haar boek IK2 gaat ze dieper in

• Adem uit en laat het lichaam langzaam weer zakken.
• Doe dit drie tot vijf keer.

• Houd deze positie een seconde vast.
• Druk uzelf langzaam met de armen terug omhoog.
• Doe dit tien keer.

5. ARMEN STREKKEN

Strek beide armen. Zorg dat de schouders ontspannen zijn.
• Draai een kleine cirkel voorwaarts.

Houd dit tien seconden vol.
• Draai vervolgens tien seconden de

andere kant op.
• Laat de armen langzaam zakken.
• Neem een paar seconden rust en

herhaal dit een paar keer.
WINTERDOEBOEK
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TEKST FRANKE VAN HOEVEN

LEKKER DIK
Toe aan een nieuwe bodylotion? Kies er eentje die zo dik

VASELINE = WONDERMIDDEL

houdt. Deze lotions zijn extra

zorgt dat de huid gehydrateerd blijft, red.) kan de

van een droge huid. Zorg

huid in de winter juist uitdrogen”, zegt beauty-

Als het buiten kouder wordt en de verwarming
binnen staat te loeien, heeft onze huid iets anders
nodig dan hartje zomer. We tippen de juiste zeep,

pot valt als u deze op zijn kop

“Er wordt veel nadruk gelegd op vocht in de huid,
maar hyaluronzuur (een stof in crèmes die ervoor

PRACHT
VAN EEN
WINTER
VACHT

en lobbig is, dat er niets uit de

journalist Karen van Ede, bekend van Vogue en

Libelle. “Dit omdat het, als binnen de verwarming

goed voor het behandelen
voor een zo ‘natuurlijk’ mogelijk exemplaar, bijvoorbeeld
van het merk Weleda.

aanstaat en vocht snel verdampt, juist vocht aan
de huid zelf onttrekt. In de winter is het daarom

slimmer om voor het slapengaan een klein laagje
plantaardige vaseline op het gezicht te smeren.

Nee, dat belemmert het ademen van de huid niet,

OOK IN DE WINTER IS WATER
DRINKEN HEEL BELANGRIJK

want de huid ademt niet - in tegenstelling tot wat
er vaak wordt beweerd!”

WEES MILD
Fan van zeep? Gebruik dan liever een milde soort,

zoals glycerinezeep of zogenaamde surrogaatzepen
die pH-neutraal zijn (bijvoorbeeld van Neutral,

Happy Soaps of de extra zachte zeep van L’Occi-

AAN DE DRANK
Niet alleen in de zomer is het belangrijk om genoeg te drinken, juist ook in de wintermaanden
zijn minimaal vier tot vijf glazen water of thee per
dag aan te raden. Waarom dat belangrijk is? De
huid heeft vocht nodig, en een van de manieren
om daarvoor te zorgen is van binnenuit.

tane). Klassieke zeep is minder geschikt voor de

oudere huid, omdat deze vrij agressief is en de huid
kan irriteren. Doe in het badwater een lekkere olie,
en smeer daarna de huid goed in met een hydra-

terende bodylotion of crème. Smeer direct na het
douchen of badderen, op die manier kan de huid
zoveel mogelijk vocht vasthouden.

crèmes en vocht. Veeeeel vocht.
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VICHY CAPITAL
SOLEIL PROTECTIVE
WATER € 20,00

Handwerk

Onze handen hebben het vaak zwaar te verduren

tijdens de winter. Drs Leenarts (dermatoloog) weet
er alles van. “Handen zijn erg gevoelig voor kou en

kunnen rood, ruw en schraal worden. Ook kunnen
er pijnlijke kloofjes ontstaan. Dit zijn tekenen van
handeczeem.” Desinfecterende gels kunnen de

huid uitdrogen, maar lang niet zo erg als water en
zeep. Omdat we onze handen extra vaak wassen

LAAT 'M STRALEN
Wondermiddelen voor de
huid zijn: donkere bladgroenten, (olijf)olie, vette vis, chiazaad of walnoten door de
yoghurt of havermout en avocado. Deze zorgen voor een
prachtige huid van binnenuit.

zijn te koop bij o.a. Etos.

gevoel de winter door te komen. Licha-

huid uitdroogt en kan gaan schilferen.

er letterlijk voor dat u beter in uw vel

op armen en benen. Het devies:

ten eten (vooral boerenkool, spruitjes,

Gebruik daarbij een hydraterende,

goed te zijn voor de weerstand), ge-

Soms ontstaat er dan eczeem, vooral

zit. Voldoende slapen, genoeg groen-

3X FIJNE
SMEERSELS

niet te lang en te warm douchen.

pastinaak en groene kool schijnen

hypoallergene en parfumvrije

noeg vitamine C en D (gelukkig niet

douchegel en smeer na iedere wasbeurt

meer nodig in de vorm van die vieze

de huid in met een hydraterende

levertraan, jek!) en wandelen in de bui-

1. LIP BUTTER

lotion van bijvoorbeeld La Roche-

tenlucht doen wonderen.

blijft hangen. Smeer na het wassen meteen

Producten van Drs Leenarts

last van winterjeuk. Dat komt doordat

melijke ongemakken voorkomen zorgt

gers. Zorg ervoor dat er geen zeep achter ringen

het afwassen.”

VITAAL DE WINTER DOOR

vocht in de huid verdampt, waardoor de

milde zeep en droog ze goed af, ook tussen de vin-

Draag bijvoorbeeld handschoenen bij

Mensen met een gevoelige huid en

Alle beetjes helpen om met een fijner

“Was uw handen niet in te warm water, gebruik een

lijk ander contact met water te vermijden.

EVEN KRABBEN

senioren hebben in de winter vaak

sinds het coronavirus, nog een paar extra tips:

een handcrème op en probeer zoveel moge-

KLASSIEKE ZEEP IS MINDER GESCHIKT
VOOR DE OUDERE HUID,
OMDAT DEZE VRIJ AGRESSIEF IS

De lippenbalsems van The Body Shop zijn

verkrijgbaar in lekkere ‘smaakjes’. Ook
verkoopt The Body Shop fijne lip-

producten zoals scrubs en sticks
met vitamine E. 10 ml, € 5,-

2. EIGHT HOUR CREAM
VAN ELIZABETH ARDEN

Posay. Wanneer de jeuk vergevorderd
is en er beschadigingen aan de huid

ontstaan, is het verstandig om naar de

OH, ZO DROOG

kan een ontstekingsremmende zalf

droge huid. Dit komt niet per se door de koude lucht buiten,

huisarts of dermatoloog te gaan. Deze

Miljoenen Nederlanders hebben er in de winter last van: een

voorschrijven, eventueel in combinatie

maar vaak door de droge lucht van de verwarming. Door de

met een middel tegen de jeuk.

bruikt. Fijn op droge plekjes, maar ook een
ideale lippenbalsem. 50 ml, € 34,95

droger. Een bakje water op de verwarming, de badkamerdeur

TIPS VOOR EEN TOPHUID
• Gebruik crèmes zonder
conserveermiddelen

Kies een bodylotion die
dik en lobbig is
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3. KIEHL'S BUTTERMASK FOR LIPS

• Douche met zeepvrije wasgel

Met kokosnootolie en wilde mango. Heerlijk

• Sta niet te lang onder de douche en

om voor het slapengaan heel dik op te smeren.
Ruikt lekker en maakt de lippen boterzacht.
10 g, € 22,80

uitdroogt. Dat wordt erger naarmate we ouder worden. De huid
wordt minder elastisch, houdt minder vocht vast en wordt

Ontwikkeld in 1930 en echt een klassie-

ker. Deze crème kan voor van alles worden ge-

verwarming gaat de luchtvochtigheid omlaag waardoor de huid

zet de kraan niet te heet
• Gebruik een waterontharder (als er
veel kalk in het water zit)

na het douchen openzetten zodat vochtige lucht de rest van
het huis in kan komen, vaker luchten of een elektrische bevochtiger kunnen dit probleem verhelpen.

PS Ook goed om een droge huid tegen te gaan is een
gezichtsmasker! En die kunt u gewoon zelf thuis maken
met ingrediënten uit het keukenkastje. Met wat en hoe?
Dat vindt u op www.winterdoeboek.nl
WINTERDOEBOEK
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KIJKEN & ZO
TEKST SANNE MULDER

Zin in een goede film of een spannende serie voor tijdens deze
donkere dagen? Wij selecteerden de leukste titels.

HEIMWEE
NAAR ISCHA

3X GENIETEN
VAN KLASSIEKERS

De vierdelige dramaserie I.M.

Is het buiten koud en donker? Dan

vroegwijze, provinciale schrijf-

dromen wij nog een keertje weg bij die

ster Connie Palmen (36). Ze
wordt verliefd op de gekneusde
maar briljante en beroemde
verslaggever Ischa Meijer (47)
die zichzelf voor het eerst overgeeft aan de liefde. Gebaseerd
op de gelijknamige roman. I.M.
NPO Start.

OP VAKANTIE
MET DIEUWERTJE
Presentatrice Dieuwertje Blok reist met zes
verschillende bekende Nederlanders door
telkens een nieuw stukje van Denemarken.
Onderweg voeren ze goede gesprekken, en
genieten ze van de ruige natuur. Voelt toch
een beetje als vakantie. Reisgenøten, ONS
(ZIGGO 50 - KPN 89) - www.kijkbijons.nl

MOORD BIJ
ONZE ZUIDERBUREN
Twaalf juryleden

SMULLEN!
De Zweedse serie The Restaurant
volgt de familie Löwander, eigenaar van één van de populairste
restaurants in het naoorlogse
Stockholm. Volg hoofdpersonen
Nina, Peter en Maggan in een
verhaal vol tegenslagen, affaires
en conflicten. Enorm vermakelijk!
The Restaurant (3
seizoenen), Netflix.

moeten beslissen
over het lot van een
vrouw die ervan

BEELD VPRO, THE KINGMAKER, ARCHIVIO GBB,, ALAMY STOCK PHOTO, LIONEL CHERRUAULT ROYAL
PICTURE LIBRARY, A .F. ARCHIVE / ALAMY STOCK PHOTO

vertelt het verhaal van de

heerlijke klassiekers van vroeger.
CASABLANCA (1942): met de legenda-

HARTSVRIENDINNEN
Deze serie-verfilming van de boeken van de Italiaanse
schrijfster Elena Ferrante vertelt het turbulente levensverhaal van Elena en Lila tegen de achtergrond van het
Napels in de jaren 50. De geniale vriendin, NPO Start.

rische Humphrey Bogart en de prachtige Ingrid Bergman. Liefde, romantiek,
politiek, vrijheid en heroïek, midden in de
Tweede Wereldoorlog. Pathé Thuis.
THE BLUES BROTHERS (1980): Natuurlijk

TWEEDE POGING
Spraakmakend,
ontroerend en indrukwekkend. Op NPO

vooral bekend vanwege de gewéldige

Start staat een groot

muziek. Bij de scène met Aretha Fran-

aanbod aan geweldige

klin is het bijna onmogelijk stil te blijven

documentaires. Zoals

zitten. Netflix.

bijvoorbeeld The King-

GONE WITH THE WIND (1939): Het
epische verhaal over de hartstochtelijke
liefdesaffaire tussen Rhett Butler (Clark

maker, over de bejaarde presidentsweduwe
Imelda Marcos, die via
haar zoon opnieuw een

Gable) en Scarlett O’Hara (Vivien Leigh),

gooi naar de macht

tijdens de verschrikkingen van de Ame-

doet. NPO Start.

rikaanse Burgeroorlog. Apple Itunes /
Google Play.

wordt beschuldigd
haar beste vriendin

BEELDIGE PRINSES

en diens dochter te

Deze documentaire geeft een

hebben vermoord.

openhartig kijkje in het leven

Geweldige acteurs

van de geliefde Britse prinses

en ongelooflijk

Diana, prachtig samenge-

spannend. De

steld aan de hand van archief-

Twaalf (1 seizoen),

beelden en privéopnames.

Netflix.

Diana: In Her Own Words,
Netflix.
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TEKST FRANKE VAN HOEVEN

GEVOLG VAN DE CRISIS
Dat we piekeren over onze financiële toekomst is helemaal niet

vreemd. Dat vindt ook Gabriëlla

Bettonville, communicatiemanager

WAAR BLIJFT
DAT GELD?

en woordvoerder bij het Nibud:

“Ouderen hebben meerdere crises
meegemaakt in hun leven. Zij zijn
als geen ander op de hoogte van

wat de gevolgen daarvan kunnen
zijn. Het is nog maar de vraag of

het ook daadwerkelijk henzelf gaat
treffen, maar die angst is terecht.

Bespaartips voor 2021

Zeker voor mensen die een aan-

vullend pensioen ontvangen en al
jaren merken dat de pensioenen
niet meer worden geïndexeerd.”

Met frisse moed zijn we aan het nieuwe jaar begonnen.
Helaas zal de coronacrisis op sommige gebieden nog wel
een tijdje doorwerken. Met name in onze portemonnee.
Hoe gaan we hiermee om?

Is er een manier om eventuele klappen die gaan komen op te vangen?

Bettonville: “Mensen die hun geld-

zaken goed bijhouden zijn vaak veel
beter voorbereid op tegenslagen.
Dat betekent: grip hebben op de

financiën. Wij zien vaak: hoe ouder,

hoe wijzer en hoe bewuster mensen
‘Ouderen maken zich zorgen over hun financiële

Uiteindelijk blijft het gissen wat de toekomst

aanslag betekent op kun koopkracht.’ Als we de

rus zijn het onzekere tijden en daarbij is er

krantenkoppen mogen geloven, moeten we ons zorgen maken. Aan de andere kant horen we op de ra-

dio dat het CPB voorspelt dat de economie in 2021
met bijna 3% zal groeien en dat gepensioneerden

er met 0,4% in koopkracht op vooruit gaan. Ondertussen waarschuwt minister Hoekstra ons juist dat
de economie is ontwricht door de coronacrisis en

dat het mogelijk is dat dat nog jaren zo zal blijven.
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stap daarbij is minimaal één keer

per jaar alles op een rij zetten en de

ons zal brengen. Door het grillige coronavi-

inkomsten en uitgaven langslopen.”

sowieso al jaren zorg over de pensioenen. Veel

fondsen hebben deze jarenlang niet mee laten

stijgen met de inflatie en of het akkoord voor een
nieuw stelsel in 2021 in zal gaan, is nog maar de
vraag. Een beetje vooruitkijken en voorzichtig

zijn met geld kan dus geen kwaad. Blijven hangen
in bezorgdheid helpt niet. Doen wat we kunnen,
zorgt dat we het heft weer in handen krijgen.

BEELD ISTOCK

toekomst.’ ‘Ouderen vrezen dat de coronacrisis een

met geldzaken omgaan. De eerste

ZET MINIMAAL
ÉÉN KEER PER
JAAR ALLES OP
EEN RIJTJE

DUIK IN DE REGELTJES
Wat ook handig is, is om wat

kennis te hebben over de regels

met betrekking tot toeslagen en

gemeentenlijke tegemoetkomingen. Bettonville: “Ieder jaar veranderen de regels. Dat betekent
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IS DIE EUROPADEKKING
VAN DE ANWB
NOG STEEDS NODIG?
dat jaarlijks checken wat er precies verandert,

financiën is veel uitpluiswerk, helaas, maar met

paalde verandering. “Eenmaal in beeld bij de

zond eten: iedereen wil het, maar het doen vergt

erg belangrijk is.” Zeker in de fase voor een begemeente, krijg je de hulp die nodig is. Maar

voordat je hulpbehoevend wordt of thuiszorg

nodig hebt, is het handig om te weten hoe het

met de regels zit. Het helpt om bij de gemeente
te vragen wat mogelijk is, om te weten waar je
recht op hebt en waar je moet zijn.” De wegen
kennen is, met andere woorden, het allerbe-

langrijkst. Bettonville: “Overzicht krijgen in je

SPAARVARKEN

veel vrije tijd moet dat lukken. Het is net als ge-

Maar sparen dan? Zit dat er nog wel in met
die 0% rente? Van Weerd: “Ik denk dat de

discipline en mentale kracht.” Bettonville tipt

spaarrente de komende jaren niet zal stij-

om hulp te vragen als dat nodig is: “Schroom

gen. Geld verdienen kan alleen door geld

niet om aan te kloppen bij bijvoorbeeld wijk-

dat niet nodig is, te beleggen. Ik adviseer

teams van gemeenten. Die kunnen je helpen

zelf om gewoon ouderwets geld opzij te zet-

of kennen vrijwilligers die je kunnen bijstaan

ten. Daar ‘verdien’ je niets extra’s aan, maar

met het aanvragen en uitzoeken van dingen.”

het is wel de handigste manier om altijd iets
achter de hand te hebben." Tot slot wijst Van

HANDIG EN GRATIS

Weerd nog op lucratieve spaarprogramma’s.

Om goed inzicht te krijgen in uw financiën zijn

“Bij Lidl tellen bijvoorbeeld tijdelijk alle uit-

de gratis e-mailcoachingsprogramma’s, te vin-

gaven bij elkaar op. Bij een bepaald bedrag

den op de website van het Nibud, een uitkomst.

krijgt men iets cadeau, bij 250 euro krijgt

Met name voor mensen die zowel op papier als

digitaal administratie voeren, is dit heel handig.

echt nodig de verwarming zo hoog te zetten of

Suzanne van Weerd, financieel coach in tv-

Ook alle abonnementen kritisch tegen het licht

programma’s (o.a. Uitstel van Executie) is net als

het Nibud groot fan van het bijhouden van een

kasboek: “Een kasboek geeft veel inzicht. Het is

Op de website van het Nibud is ontzettend veel te vinden over bezuinigen. Van artikelen tot stappenplannen: overzichtelijk, betrouwbaar en
zeer informatief. Ook bieden ze handige hulpjes om snel overzicht te krijgen in uw (financiële) administratie.
Van kasboekjes tot e-mailcoachingsprogramma’s. www.nibud.nl
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leuke dingen. De Hema, Kruidvat en diverse

Deze coachingprogramma’s helpen via e-mails

de administratie weer overzichtelijk te krijgen.

EINDELOOS VEEL
BESPAARTIPS

men 5 % korting op de winkelkar. Dat zijn

een goede manier om bijvoorbeeld al je verzekeringen eens tegen het licht te houden: zijn die

allemaal nog wel relevant? Die doorlopende reis-

verzekering, die Europa-dekking van de ANWB, is
dat allemaal nog nodig?” Dit geldt ook voor uit-

gaven aan internet, tv en mobiele telefonie. Van

Weerd: “Veel ouderen hechten niet aan de nieuw-

is het probleem met een extra trui verholpen?”

Sim Only-abonnement kan veel voordeliger zijn.”
Wat volgens van Weerd ook loont: kijken naar de
stookkosten. Helpt het om in huis iets te isole-

ren, zodat de maandelijkse kosten dalen? Is het

systemen.” Zo’n extraatje is toch leuk, in
deze onzekere tijden.

houden, kan verstandig zijn: “Maak je ergens nog
echt gebruik van, of heb je alleen maar een be-

paald abonnement uit gewoonte? Dit geldt voor
kranten." En dan zijn er natuurlijk nog de klein-

KIJK &
VERGELIJK

(liever eens per week dan dagelijks inkopen), en

Van spaarrentes tot verzekeringen

verzekeringen, maar ook voor tijdschriften en
tjes: bezoekjes aan de kapper, boodschappen

goed letten op aanbiedingen en tijdens de sale.

Alle beetjes helpen wanneer we willen besparen.

tot hypotheekrentes: deze kunnen
zomaar ergens anders geld opleveren
of besparen. Het magazine Plus heeft

ste mobiele telefoon. Een duur abonnement is

daarom vaak niet nodig. Een los toestel met een

andere winkels hebben ook dit soort spaar-

op haar website een fijn en uitgebreid

PS

overzicht van vergelijkingswebsites geBenieuwd naar meer handige tips om

elke maand geld over te houden? Ga dan naar
www.winterdoeboek.nl

zet. Ideaal voor iedereen die graag op
die manier geld wil besparen.
www.plusonline.nl/vergelijken
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REACTIES

op het ZomerDoeBoek 2020
Het ZomerDoeBoek dat afgelopen zomer in uw brievenbus viel,
heeft een storm aan positieve reacties uitgelokt. We hebben de
mooiste hier verzameld.

“

“

“Leuke afwisseling
van lezen
en puzzelen”

“HET ZOMERDOEBOEK
STEEKT MET KOP EN
SCHOUDERS BOVEN VEEL
TIJDSCHRIFTEN UIT. EEN
ECHTE AANRADER OM
MEE DOOR TE GAAN”

“Enig idee, dat
ZomerDoeBoek.
Voor ieder wat
wils en wat een
mooie opmaak!”

“Geweldige
cover.
Hardop
gelachen”

“IK VOND HET EEN
AANGENAME
VERRASSING OM HET
ZOMERDOEBOEK TE
ONTVANGEN”

“Wat een mooie uitgave. Ik denk dat
iedereen hier wel iets mee kan”

“MIJN COMPLIMENTEN
VOOR HET FANTASTISCHE
ZOMERDOEBOEK. ALLES
IS LEZENSWAARDIG EN
ZET AAN TOT ACTIVITEIT.
CHAPEAU!”

“Fijn, zo’n extra dik,
glossy-achtig tijdschrift
gratis in de bus”

“EEN WARE
VERRASSING IN DEZE
VOOR VEEL MENSEN
MOEILIJKE TIJD”
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“VRESELIJK
LEUK BOEK.
IK HEB HET
DOORGEGEVEN
AAN MIJN
BUURVROUW”

“

“ABSOLUUT VOOR
HERHALING VATBAAR”

“IN DEZE CORONATIJD IS HET ZOMERDOEBOEK EEN ECHTE ZONNIGE VERRASSING”

“Ik ben zeer onder de
indruk van het ZomerDoeBoek. Mijn kinderen
wonen ver weg en ik ben
veel alleen. Het is fijn dat
er aan me gedacht wordt”

PS Het ZomerDoeBoek was een uitgave van de ledenvereniging in uw regio. Nog geen lid? Op de Voorwoord-pagina in
dit WinterDoeBoek leest u hoe u zich kunt aansluiten.
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INTERVIEW MEREL BRONS FOTOGRAFIE MARIJN SCHEERES

BLAUW
HELPT

Aan het begin van de coronatijd kwam het personeel van KLM aan de
grond te zitten omdat veel vluchten werden geannuleerd. Steward
Alexander en stewardess Cynthia besloten zich nuttig te maken in een
Haags woonzorgcentrum. En daar ontmoetten ze een oud-collega…

“Er bleek een bewoonster met dementie te
zijn die bij de KLM had gewerkt”

ochtend konden we aan de slag bij woonzorgcentrum Dekkersduin van stichting Florence.

We ontvingen gasten en brachten de bewoners van
de afdeling heen en weer van en naar het bezoek.

Bezoekers moesten achter plexiglas plaatsnemen en
mochten maar een half uurtje blijven.

Op een bepaald moment werden we door de manager van het tehuis gevraagd of we een dag ons uniform aan wilden trekken. Er bleek een bewoonster
met dementie in het woonzorgcentrum te zijn die

ook bij de KLM had gewerkt. Het leek ons een leuk
plan, dus dat deden we. Op de afgesproken dag

kwam ik de afdeling opgelopen en zei ik tegen haar:
“Goeiemorgen mevrouw, zullen wij even koffiedrinken samen? We zijn collega’s.” Ze schrok op en zei:
“Wat leuk!” Ze legde contact met me alsof ze ie-

mand zag met wie ze had gewerkt, of met wie ze in
haar hoofd misschien nog steeds werkte. “Welke

‘Ik schrok van
het lege rooster’
Stewardess Cynthia Plagge (30)
vliegt al bijna vier jaar op Europese
bestemmingen met de KLM
Cityhopper. Tot corona kwam.

vlucht heb jij net gemaakt?” vroeg ze. Het zorgper“Ineens gingen landen op slot en werden alle vluchten geannuleerd. Dat lege rooster was wel even

schrikken. Voor mij, maar ook voor mijn collega’s
met wie ik veel contact had.

Normaal gesproken ben ik drie tot vijf dagen in de

week van huis. Ik wilde niet gaan zitten malen, maar
mijn handen uit de mouwen steken. Ik meldde me

aan bij Blauw Helpt, de vrijwilligerstak van de KLM.
Samen met mijn bevriende collega Alexander besloot ik om te gaan helpen in de zorg waar op dat

moment veel extra werk was. Na een introductie-
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soneel was totaal verbaasd dat ze zo’n helder moment had. Ik had nergens op gerekend, maar dat

ons gesprekje zo verliep was geweldig. Vervolgens

heb ik haar begeleid naar de bezoekruimte en even
met haar man en zoon gesproken.

De vijf maanden die ik bij de ouderen met dementie
mocht werken, hebben veel indruk op me gemaakt.

Vooral dat bijzondere moment met mevrouw Levenbach zal me altijd bij blijven. Ook al was het maar

kort, het was heel bijzonder. Voor mij en de rest van
het zorgpersoneel. Het ontroerde me en ik reed die
dag met een goed gevoel naar huis.”
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‘Op mijn eerste dag was
ik een beetje nerveus’
Steward Alexander van Wijk (28) werkt vierenhalf jaar voor
KLM en zag in de coronatijd zijn hele werkende leven instorten.
Hij wilde iets doen.
“Door corona lag ineens mijn leven – van vliegen

vaak een enorme opgave, dus het is fijn als ik die

tuurlijk was het fijn om wat sociale contacten aan

Ik denk dat door deze instelling het werk met ou-

en alles daaromheen plannen - helemaal stil. Nate halen en bij vrienden en familie op bezoek te

kunnen, maar ik wilde ook iets doen waar ik vol-

doening uit kon halen. Daarom meldde ik me aan
bij de vrijwilligersafdeling van de KLM en nog
geen week later kon ik met mijn collega’s aan de slag bij woonzorgcentrum Dekkersduin.

Aan boord van een vliegtuig probeer ik altijd een persoonlijke

band te krijgen met passagiers
op de vlucht, in het bijzonder

met ouderen. Ik ben opgevoed

met de gedachte dat die mensen

wel wat extra aandacht kunnen ge-

bruiken, dat prentte mijn moeder me

“Als

ervaring wat kan vergemakkelijken.

deren met dementie ook goed bij me paste. Al was
ik wel een beetje nerveus op mijn eerste dag, om-

dat ik niet goed wist wat ik kon verwachten. Maar

het personeel en de bewoners bleken heel blij te

zijn met ons, want extra hulp in die zware

ik
terugdenk
aan die dag,
vult mijn
hart zich met
warmte”

altijd in. Bij allebei mijn oma’s ging ik veel

tijd was enorm nodig. Ik vond het

heel fijn dat ik een paar maanden

ondersteuning heb kunnen bieden
en zal het niet snel vergeten.

Zeker die bijzondere dag met me-

vrouw Levenbach niet. Wat een

lief mens! En wat was het speciaal

om te zien hoe zij op ons blauwe

uniform reageerde, zo blij en verrast.

Ik vond het zelf ook heel bijzonder om

me te realiseren dat ik misschien al de vierde

langs om koffie te drinken. Ik hing aan hun lippen

generatie ben die bij onze luchtvaartmaatschappij

voorbeeld. Als ik nu aan boord mensen van die

zich met warmte.”

als ze over vroeger vertelden; over de oorlog bij-

leeftijd heb, bied ik ook een luisterend oor. Ik vind

werkt. Als ik terugdenk aan die dag, vult mijn hart

het belangrijk om hun verhalen levend te kunnen
houden. Daarbij vinden oudere mensen vliegen
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‘Ze glunderde toen ze
de blauwe pakken zag’
Rita Levenbach-Klaren (91) werkte als stewardess bij de KLM
op Europavluchten en het Midden-Oosten. Door dementie is
van haar herinneringen uit die tijd weinig over. Totdat Alexander en Cynthia bij haar in het tehuis kwamen werken.

Willem Levenbach (95, de man van Rita): “Op goede

tennis tot boven de tachtig. En ze was vrijwilliger in

dere momenten gaat ze terug naar haar kindertijd en

zolang als ze dat kon. Vooral dat zorgende tekent

momenten zie ik wel dat ze me nog herkent, op minvraagt ze om haar ‘mammie’. Mijn vrouw Rita is

zwaar dementerend, slechthorend en bijna blind.

Toch was ze nog lange tijd zelfstandig en accepteert
ze ook nu nauwelijks hulp. Zelfs niet van
het verplegend personeel. Klagen doet
ze ook nooit, over niks. Zij is zelf de
zorgende factor, zoals ze dat altijd
is geweest in ons 67-jarig huwelijk. Voor onze twee zoons, voor

mij en in het werk dat ze vroeger
deed, als stewardess bij de KLM.

Totdat we trouwden, want in die

tijd stopten vrouwen dan met wer-

ken. Al bleven we ons hele leven vlie-

gen. Wat was ze trots op haar baan als

mijn Rita. ‘Kan ik u helpen?’ heeft ze lange tijd nog

aan iedereen in het verzorgingstehuis gevraagd. Zelfs

toen ze een keer gevallen was en op een brancard het
ziekenhuis werd binnengereden, was dat het

“Toen het
KLM-personeel
in de coronatijd in het huis
van mijn vrouw
kwam werken,
was dat
geweldig”

gastvrouw in de lucht! Ze kwam van haar vluch-

eerste wat ze zei tegen een verpleegkundige die met zwaar materiaal in de
weer was.

Toen het KLM-personeel in de coronatijd in het huis van mijn

vrouw kwam werken, was dat ge-

weldig. Ze bleken hartelijk, gezel-

lig en straalden de gastvrijheid uit

die ik zo ken van mijn vrouw. Ik heb

dat als heel warm ervaren. Een grote

verrassing was die ene dag dat ze speciaal

voor haar hun uniform aantrokken. Ik was er toen

ten terug met talrijke verhalen. Ze vond het geweldig

ook. Vanachter het plexiglas zag ik hoe ze begon te

te mogen reizen met haar collega’s. Ook samen zagen

heugen mag haar dan wel in de steek laten, maar dat

tig jaar op Mallorca. Rita was tot op hoge leeftijd heel

bijzonder. Blauw is tot op de dag van vandaag haar

om naar bestemmingen in Europa of naar Teheran af

we veel van de wereld en woonden we dik vijfentwinfit, ze beklom bergen en skiede er vanaf, ze speelde
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een verpleeghuis waar ze ging wandelen met ouderen
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glunderen toen ze die blauwe pakken zag. Haar ge-

het blauw iets met haar deed, zagen we wel. Dat was
lievelingskleur.”

LEZEN & ZO
TEKST SANNE MULDER

SPANNING EN INTRIGE
Een explosieve thriller over Ne-

Niets zo heerlijk als met een boek op de bank kruipen,
terwijl het buiten koud en donker is. Met deze titels
komen we de winter wel door.

derlands-Indië, van drievoudig
Gouden Strop-winnaar Tomas
Ross. Bijna niet weg te leggen.
Indisch Requiem - Tomas
Ross. € 19,99 Cargo

VERVLOGEN TIJDEN
Het roemruchte Hotel
Schiller aan het Amsterdamse Rembrandtplein
was tussen de twee wereldoorlogen een ontmoetingsplek voor beroemde
schilders, toneelspelers en
andere kunstenaars. Beleef
de opkomst, de bloei en
het verval van het hotel,
waar niet alleen gasten
maar ook de vaderlandse en Europese geschiedenis
hun intrek namen. Hotel Schiller - Marjolein Bierens.

KLINKENDE RIJM
Heruitgave van de

DE NIEUWE DAHL

bekendste bloemlezing

Voormalig rechercheur Sam Ber-

van alle beroemde ge-

ger is wanhopig. Zijn partner en

dichten uit de Neder-

geliefde, Molly Blom, is spoorloos

landse literatuur. Van

BOEKEN VOOR
BINNENBLIJVERS

de grootste dichters uit
onze geschiedenis tot

Dit jaar zoeken we vermaak vooral in en

de ‘kleintjes’ die zich

om het huis. Gelukkig is daar meer dan

met één gedicht onsterfelijk hebben gemaakt. Domweg gelukkig, in
de Dapperstraat - C.J. Aarts en M.C. van Etten.
€ 22,50 Prometheus

De Belgische journalist

voormalige eiland te gaan
wonen. Een onthullend
portret van ‘s lands meest
gesloten en onbegrepen gemeenschap. De ontdekking
van Urk - Matthias M.R.
Declercq. € 21,50 Podium
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schappen doen.
Het grote moestuinierboek - Elbrich Fennema.
€ 22,99 Atlas Contact
Stephanie Pander bewijst dat het
meeste waarvoor we in het vliegtuig
avontuurlijke reisgids voor thuisblijvers.

tien jaar later besluit op het
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BOEKEN OM
MEE THUIS
TE BLIJVEN

ons dichter bij de natuur en scheelt ook nog eens bood-

stappen ook dichtbij te vinden is. Een

fascineert hem zo, dat hij

De Geus

Wat is er leuker dan groente telen in

in 2009 een dag naar Urk
een moordzaak. Het dorp

Nachtmerries - Arne Dahl. € 20,00

genoeg te zien, te doen en te beleven.

Matthias Declercq moet
om verslag te doen van

vreemde maar lucratieve opdracht…

eigen tuin? Het is lekker, leuk, brengt

€ 24,99 Meulenhoff

VISSEN, BIDDEN,
DRINKEN

verdwenen. Dan ontvangt Sam een

TWEE BROERS
Een indrukwekkend
verhaal over twee
broers, dat zich uitstrekt
over twee millennia.
Fantasierijk, uniek en
hartverscheurend. De
reiziger - John Boyne.
€ 22,99 Meulenhoff

We blijven thuis - Stephanie Pander.
€ 16,99 Ambo|Anthos
Als we niet naar
restaurants kunnen,
halen we het restaurantgevoel gewoon in huis. Leer zelf
een menu samenstellen en diners van
restaurantniveau op tafel toveren.
Pret à diner - Estee Strooker.
€ 29,99 Nijgh & van Ditmar

SCHERP EN EIGENZINNIG
De grande dame van de televisie is
terug. Of het nu gaat over racisme,
politiek, opvoeding of het milieu,
geen onderwerp ontkomt aan de
scherpe pen van Sonja Barend.
De appel in het paradijs - Sonja
Barend. € 12,99 De Bezige Bij
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AUTEUR TANYA COMMANDEUR

LEESVERHAAL

In Rosa’s Oorlog, het nieuwe boek van Tanya Commandeur,
spoelt een onbekende jongeman in 1942 aan op de Rotterdamse wijk Katendrecht, waar de Duitse soldaten wegens een
verbod op prostitueebezoek niet mogen komen. Hij wordt

ROSA’S
OORLOG

opgevangen in Belvédère, het roemruchte café waar beneden verboden jazz gespeeld wordt en boven onderduikers en
verzetsmensen huizen. Lees hier de eerste hoofdstukken van
deze spannende oorlogsroman.

1
Bijna tweehonderd dagen werk ik hier nu, maar sommige dingen wennen nooit. Zoals
die afschuwelijke kousen die meneer Troost voor ons betaalt, omdat hij wil dat zijn
serveersters ‘d’r keurig netjes bij lopen’. Nou, heel Rotterdam heb ik ervoor afgesjouwd, maar je denkt toch niet dat die bakra’s iets in mijn kleur hebben? Overal
trokken ze hun dunne lippen samen, antwoordden ze dat ik blij mocht zijn dát ze
kousen hadden. Of ik wel wist dat het oorlog was en dat nylons onbetaalbaar waren
geworden. De eigenaresse van de linnengoedzaak op de Blaak joeg me zelfs met een
bezem de winkel uit. ‘Wat moet jij met kousen? Ga terug naar je oerwoud!’ riep ze. Iedereen keek, ik schaamde me. Het helpt natuurlijk niet dat Lucky altijd bij me is.
Lucky, met zijn grote zwarte lijf, zijn scheve ogen achter dikke glazen en zijn kinderlijke gegiechel. Je ziet de mensen denken: daar is iets mee. Ze wenden hun blik af of kijken vies, alsof ze rotte vis ruiken. Ik kan ze soms wel op hun hoofd slaan. Wat denken
ze niet? Dit is Lucky, mijn Lucky, de enige die ik nog heb. Nog iets waar ik me niet in
kan schikken: dat de ramen van het café, zelfs op een bloedhete dag als vandaag, gesloten moeten blijven. Mi Gado, voor de oorlog zou ik ze allang hebben opengegooid.
Maar meneer Troost zegt dat de jazzgeluiden kunnen overwaaien naar de patrouillerende moffen op de Willemskade. Dus loopt de temperatuur hier elke avond zo hoog
op dat ik de bestellingen hijgend rondbreng en mijn voeten opzwellen tot ze bijna uit
mijn schoenen knappen. De klanten staat het zweet ook op het voorhoofd. Niet geloW I N TZ
EO
RM
DO
ER
EBOEK
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gen: gisteren viel er zomaar eentje van de graat, midden op de dansvloer.

aan een hand. Als hij optreedt, doet hij me altijd denken aan een dunne uitvoering

Waarom ze dan toch blijven komen? Ik ga het je vertellen. Het is niet voor het wate-

van Louis Armstrong.

rige oorlogsbier dat we hier voor twee cent per glas tappen. En ook niet voor het chi-

Kid is een stuk kleiner en voller. Hij neemt rustig plaats op de achtergrond en sleu-

que publiek, want dat is er niet. Ze komen maar om één reden. Of eigenlijk twee. Re-

telt wat aan zijn saxofoon. Eigenlijk zouden ze van artiestennaam moeten ruilen: ‘Kid

den één is mijn neef Theo Kantoor, beter bekend als Teddy Cotton. Reden twee is

Dynamite’ lijkt gemaakt voor mijn onstuimige neef en ‘Teddy Cotton’ heeft de zachte

Arthur Parisius, ofwel Kid Dynamite. Ik zeg het je: dat duo hoeft hun trompetten

en ronde klank die Kid goed zou passen. Ze hadden natuurlijk ook hun eigen namen

maar op te poetsen of het pontje naar de Kaap zit alweer vol. Voor de oorlog speel-

kunnen houden, maar ja, wie komt er nou naar een show van Arthur Parisius en The-

den ze vaak in het centrum, maar sinds het bombardement is het daar natuurlijk

odorus Kantoor? En jazz, dat moet nu eenmaal gespeeld worden door zwarte muzi-

een dooie boel: dancing Pschorr is niet meer, net als café Loos en Tuschinski’s

kanten, anders is het in hun ogen niet echt. Teddy zou het met een witte huid nooit

Grand Théâtre. In dat laatste heb ik zelf nog geserveerd. Wat een geweldige plek was

zo ver geschopt hebben, dat weet ik zo zeker als dat de aarde rond is. Niet dat ik geen

dat. Louis Davids trad er op en Josephine Baker. Stel je toch eens voor: Josephine

respect voor hem heb, want hij weet als geen ander hoe hij een show moet geven,

Baker! Ai baya, ik kan nog steeds niet begrijpen dat die tent van de aardbodem is

maar eerlijk waar: hij weet nauwelijks drie tonen uit zijn trompet te persen. Voor Kid

verdwenen.

is het anders. Ai boi, wat kan die man spelen! ‘Hé, schoonheid, komen we dit jaar nog

Volgens mij zouden de Duitsers het liefst hebben dat ieder een alvast een gat groef

met dat bier?’ Ik draai me om. Een groepje matrozen zwaait naar me. Waar was ik met

en d’r in ging liggen. Maar jonge mensen willen leven, oorlog of niet. En dansen! Het

mijn hoofd? Ik haast me met het bier naar het tafeltje, dat nu nog vol staat met lege

liefst op verboden muziek zoals die van Glenn Miller of Duke Ellington. Dat moet ik

glazen, drijvend in vocht. Als ik naast de mannen sta, knijpt een van hen met een ver-

meneer Troost nageven: hij begreep als een van de eersten dat Katendrecht weleens

lekkerde grijns in mijn achterste. ‘Hé, roetmoppie, ga je vanavond met me mee?’

het nieuwe kloppende hart van Rotterdam kon worden. Want op welke andere plek

Ik duw de hand routineus weg. ‘Op rekening maar, heren?’ ‘Ja, doet u maar op de pof,’

wordt Duitse soldaten door hun eigen legerleiding de toegang verboden wegens de

zegt een ander. ‘En geef de meissies ook een drankie van ons.’ Hij wijst naar Rooie

hoge concentratie publieke vrouwen? Waar anders dan hier kan er nog onbezorgd op

Bep en Dolle Dora, die zoals elke vrijdag aan de bar naar mogelijke klanten speuren.

jazz muziek worden gedanst?

Snel zet ik de volle glazen op het tafeltje en de lege op mijn dienblad. Als ik ze naar

Het nieuws verspreidde zich als een lopend vuurtje. ‘Er is een nieuwe dancing!’

de bar heb gebracht en de dames van een drankje heb voorzien, is het even rustig. Ik

‘Waar?’ ‘Op de Kaap! Kid Dynamite en Teddy Cotton komen spelen, dat wordt swin-

zucht en ga staan waar ik het beste uitzicht heb over het hele café: het strookje muur

gen!’ Meneer Troost was zo slim geweest de dansavonden steeds om vijf uur te laten

tussen de hoge ramen. Aan de vette plek op het streepjesbehang kun je zien dat er

beginnen, zodat iedereen vóór spertijd thuis kon zijn. En het bordje voor joden ver-

vaker iemand tegenaan leunt.

boden weigerde hij op te hangen, waardoor ook joodse jazzliefhebbers de weg naar

De mensen staren allemaal naar mijn tapdansende neef, ze lijken betoverd. Dan ver-

Belvédère al snel wisten te vinden.

schijnt vanaf de zijkant van het podium plotseling Boy Edgar. Hij beklimt het trappe-

‘Twee bier voor tafel vijf!’ roept meneer Troost. Hij zuigt z’n wangen naar binnen, zo-

tje en haalt verlegen een hand door zijn warrige haar als de mensen beginnen te ap-

als-ie altijd doet als-ie een beetje gespannen is. Teddy en Kid staan al klaar om op te

plaudisseren. Als je ’m voor het eerst zag, zou je nooit zeggen dat-ie behalve pianist

komen, maar Boy Edgar, de pianist, is nog steeds niet gearriveerd. Meneer Troost

ook dokter is. Met zijn gekreukelde overhemd en zijn afgetrapte schoenen zou hij net

heeft een hekel aan te laat komen, zoals alle witten. Hij kijkt zenuwachtig naar zijn

zo goed een schoenlapper op de Coolsingel kunnen zijn. Voor een indo heeft-ie het

klokje en schudt zijn hoofd. Ondertussen loopt het café vol, de ruimte vult zich met

toch maar ver geschopt, al zal ik dat nooit hardop zeggen.

opgewonden geroezemoes. Ik knik naar meneer Troost en neem het dienblad met

Hij laat de eerste tonen van ‘It don’t mean a thing’ door de ruimte wervelen. Dan zet-

glazen van hem over. Ik werk mee en weg langs de tafeltjes naar het achterste deel

ten Kid en Teddy tegelijk het blaasstuk aan de mond en de show is begonnen. Er

van het café, richting tafel vijf.

wordt geklapt, geroepen, gedanst. De ruimte vult zich met hoop en vreugde, aan niets

De mensen joelen.

valt meer te merken dat het oorlog is. Ik heb dit al zo vaak gezien, en toch schieten de

Ik kijk om: Kid en Teddy staan op het podium. Frits Blijd, alias Jack Blue, heeft

haartjes op mijn armen weer overeind.

plaatsgenomen achter zijn drumstel. Meneer Troost knikt ze ongeduldig toe, ten te-

Na een paar nummers – ‘Kalamazoo’ en ‘Take the A Train’ – gaan de vingers weer om-

ken dat ze maar zonder pianist van start moeten gaan. Bij de eerste roffels van Jack

hoog: drie bier voor tafel twee, twee kruidenbittertjes achterin. Ook de matrozen

begint Teddy te tapdansen, zijn trompet en witte zakdoek nonchalant slingerend

moeten weer worden bediend. Ik loop heen en weer en voel mijn schoenen steeds
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meer knellen. Die afschuwelijke kousen zakken bij elke stap iets verder af en ik kan

men in bananenbomen, mango’s stelen, geitje tikken, dansen in de regen en vissen in

ze hier niet ongezien optrekken, dus ik zal moeten wachten tot ik van meneer Troost

de rivier. Dan was mijn moeder nog lerares geweest op een meisjesschool en had mijn

naar het toilet mag. Ik probeer zijn blik te vangen, maar hij kijkt, net als iedereen,

vader nog gewoon bij de bank aan de Gravenstraat gewerkt. Als zij haar giftige tong in

naar een stelletje dat in het midden van de zaak een show weggeeft. De jongen heeft

bedwang had gehouden, was ons gezin waarschijnlijk nog compleet geweest.

strak achterovergekamd haar en draagt een anjer in zijn knoopsgat. Hij doet heel

‘Winti’ betekent ‘wind’: het is onzichtbaar, en toch beroert het je. Het kan zielen red-

hard zijn best om te dansen als Fred Astaire. Het meisje, rond en blond, laat zich la-

den, maar het kan mensen ook tot waanzin drijven. Mijn moeder moest er lange tijd

chend door hem meesleuren. Hoe wilder ze dansen, hoe harder de mensen klappen.

niets van hebben, na een negatieve ervaring bij de bonuvrouw. Ze had gehoopt dat zij

Ik pers mijn lippen op elkaar om niet in lachen uit te barsten: witten dansen steeds

haar kleine Lucky zou kunnen genezen, dat hij na de seance net zo snel en vaardig

meer als zwarten, al zullen ze dat zelf natuurlijk nooit toegeven. Riskant is het wel,

zou zijn als zijn leeftijdsgenootjes. Dat hij er misschien zelfs wat normaler uit zou

want als de moffen nu zouden binnenvallen, zou meneer Troost de tent meteen kun-

zien, zonder scheve ogen en kromme pinken. Het was niet omdat ze zich voor hem

nen sluiten. De Duitsers noemen jazz ‘entartet’ en daar bedoelen ze zoiets mee als dat

schaamde, maar omdat ze hoopte dat andere ouders hun kinderen dan niet bij hem

het te wild is voor arische oren.

weg zouden houden.

Ik wuif mezelf koelte toe met het dienblad. Goeie genade, ik zou beter bestand moe-

Natuurlijk mocht ik dit allemaal niet weten – kinderen hadden zich nergens mee te

ten zijn tegen de hitte. In Paramaribo hink-sprong ik zingend op blote voeten over de

bemoeien –, maar ik had het haar die avond op opgewonden toon horen vertellen aan

kokendhetekeien in de rivier. Dacht je dat ik toen ooit klaagde over de tropenzon die

granm’ma. De bonuvrouw, zo zei ze, had haar ernstig aangekeken: volgens haar was

op mijn huid brandde? Het komt waarschijnlijk door die bitterkoude Hollandse win-

dit kind vervloekt en bezeten door een bakru, een dwergspook. Ze zou hem in diepe

ters dat ik nu minder warmtebestendig ben. Ik hoor m’ma al spottend lachen: ‘Je gaat

trance moeten brengen en alle goden en voorvaderen moeten aanroepen, om te voor-

een halve bakra worden!’ Bij de gedachte aan m’ma knijpt mijn keel dicht. Zal ik haar

komen dat de vloek zich zou uitbreiden naar de rest van de familie. Ze vroeg mijn

en p’pa ooit terugzien? En als ze niet terugkomen, hoe hou ik dan de herinnering

moeder het huis te verlaten, zodat ze zich beter zou kunnen concentreren op Lucky’s

vast? Ik heb geen enkele foto meer. De ingelijste trouwfoto die in het huis op de ser-

behandeling.

vieskast stond, ben ik in de haast vergeten mee te nemen. Als ik me inspan, kan ik ze

M’ma deed wat ze zei en wachtte op het stoepje voor de deur, zichzelf koelte toewui-

nog zien staan, in zwart en wit: m’ma in de kanten jurk waar ze zo trots op was, p’pa

vend met een palmblad. Door de kieren van het huis ontsnapte het geluid van klot-

in een keurig pak met bolhoed op. Ze kijken gespannen in de camera, hun gezichten

send water en het gemurmel van de bonuvrouw. Plotseling hoorde ze een langgerekte

en armen bedekt met lichtvlekjes. ‘Zelfs de zon strooide met confetti, zo’n feestdag

schreeuw, die haar de adem benam. Lucky! Ze sprong op en rende het huis in. Daar

was het!’ had p’pa eens lachend gezegd.

trof ze mijn broertje in volledige paniek aan: grote schrikogen in zijn met witte klei

Ik mag dat beeld niet vergeten, moet ze in leven houden, hoe dan ook. Als ik nu elke

besmeerde gezichtje, met zijn armen en benen maaide hij wild om zich heen. ‘Mmm…

dag, voor ik ga slapen, in gedachten die foto vasthoud, dan kan ik misschien… Ge-

mama!’ riep hij. ‘Help!’

juich haalt me weer terug naar Belvédère. De jongen en het meisje buigen verlegen,

M’ma pakte hem op en drukte hem tegen zich aan. Hij hield haar zo stevig vast dat ze

de band start een nieuw nummer en achter in de ruimte steken een paar klanten hun

bijna geen adem kon halen, en zijn hartje bonkte hard tegen haar borst. ‘Wat heeft

hand op. Ik knik naar ze, haal diep adem en loop op ze af.

u gedaan?’ had mijn moeder geroepen. De bonuvrouw wierp een boosaardige blik op
Lucky. ‘Dat kind is niet te redden, zijn voorvaderen wijzen hem af,’ fluisterde ze.
De dagen erna deed in Paramaribo een verhaal de ronde over een kleine jongen die
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door een bakru bezeten zou zijn. Je zou je kinderen maar beter niet met hem kunnen
laten spelen, want dan zou hun hetzelfde lot wachten. Een onomkeerbaar lot – zelfs

Onder het glazen spoelen laat ik mijn gedachten even afdwalen, over de hoofden van

baden in blauwsel of een uitgebreide luku zou geen uitkomst meer bieden. Het ver-

de dansende mensen heen. Plotseling weet ik het zeker: het komt allemaal door de

haal verplaatste zich sneller dan de passaatwind. Wat zeg ik: de mofokoranti, de

bonuvrouw. Was zij er niet geweest, dan had ik nu hoogstwaarschijnlijk nog in Para-

mondkrant, draaide op volle toeren, net zolang tot buren en kennissen ons niet meer

maribo gewoond. Dan had ik de rest van mijn jeugd kunnen doorbrengen in de lome

recht aankeken of wegdoken in een zijstraatje als ze ons zagen aankomen. Lucky, die

warmte van de tropische zon. Dan hadden Lucky en ik kunnen doorgaan met klim-

eerder zo geliefd was geweest, werd gemeden alsof hij een satanskind was. Ik herinner
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me dat hij en ik na schooltijd voor het huis van onze buurkinderen Rudi en Hannah

in mijn borstkas, want zo’n grote mond had ik een volwassene nog nooit gegeven. Ik

stonden. Hannah was mijn hartsvriendin. We vertelden elkaar altijd alles, van onze

liep naar Lucky en trok hem zo hard mee dat een kluit aarde de lucht in schoot en

eerste munsiki tot onze laatste verliefdheid. Haar broertje Rudi was dan wel veel jon-

verpulverde. ‘Www…wat?’ bracht hij uit. ‘We zouden toch…’ Ik schudde mijn hoofd. Ze

ger dan Lucky, maar ze voetbalden graag samen. Zoals elke dag riep ik hun namen, zo-

moeten ons niet, wilde ik zeggen, maar de woorden bleven als natte deegballen in

dat ze naar buiten zouden komen om te spelen. Ik keek ongeduldig naar de voordeur

mijn keel steken.

en gooide een steentje tegen het raam van hun slaapkamer. Lucky neuriede in zichzelf

Ik hoorde mevrouw Doornbos afkeurend met haar tong klakken.

en tekende met een tak een vogel in de aarde. De dag ervoor had ik hem uitgelegd hoe

Hannah riep iets op de achtergrond wat ik niet kon verstaan. Mevrouw Doornbos

je dat moest doen: twee aaneengesloten boogjes naast elkaar. Hij had in zijn handen

schreeuwde dat ze haar mond moest houden en klapte de deur dicht.

geklapt van opwinding: zo weinig moeite voor zoveel effect, dat kon hij ook! Hij greep

De dagen erna hoopte ik dat ze erop zou terugkomen, dat ze zou inzien hoe wreed het

het potlood uit mijn handen en begon te tekenen.

was om ons uit elkaar te trekken, alleen maar omdat die waanzinnige heks leugens

Aan het einde van de dag had hij het huishoudboekje van m’ma van kaft tot kaft be-

had verspreid over Lucky. Gelukkig speelden Hannah en ik in de pauze nog wel op het

volkt met zwermen vogels. Ze was niet blij geweest, had Lucky zelfs een oorvijg gege-

schoolplein, maar na vieren was ik op mijn broertje aangewezen. De weken kropen

ven, maar zelf had ik eindelijk even tijd gehad om verder te lezen in Nils Holgerssons

voorbij en toen het grote regenseizoen aanbrak en de situatie niet was veranderd, ver-

wonderbare reis, waarin een wit jongetje op de rug van een gans naar Lapland vliegt. Ik

loor ik alle hoop. Vanuit onze slaapkamer keek ik met mijn hoofd op mijn armen toe

had geen idee waar Lap land lag, maar ik stelde me er een immens grote deken van

hoe het hemelwater meedogenloos neerkletterde op de daken en de straten verander-

aaneengenaaide kleurige lapjes bij voor, die moest beschermen tegen de sneeuw. Ren-

de in grote modderpoelen.

dieren met gouden geweien brachten de postpakjes naar de mensen, die met hun

Ik dacht na. Als ik door de ogen van anderen keek, kon ik me best voorstellen dat

scheve oogjes allemaal iets weg hadden van mijn broertje. Een land vol Lucky’s. Als ik

mensen die Lucky niet kenden, van hem schrokken. Zijn hoofd zag eruit alsof God er

het boek uit had, zo nam ik me voor, zou ik het verhaal aan hem voorlezen. Maar nu

na het boetseren een klap op had gegeven. En als ik eerlijk was, ergerde ik me soms

stonden we voor het huis van Rudi en Hannah en er kwam maar niemand, terwijl ik

ook. Aan het trage tempo waarin hij liep, aan zijn gestotter, geslis en geloens. Mijn ir-

net toch echt stemmen had gehoord. Ik wilde net weer kloppen, toen de deur open-

ritatie ging hand in hand met schaamte. M’ma had me toch zo vaak gezegd dat hij er

vloog.

niets aan kon doen?

Mevrouw Doornbos, de moeder van Rudi en Hannah, keek boos op me neer. De weeïge

Ook op de jongensschool werd Lucky plotseling als een paria behandeld. Op een dag

geur rond haar koto bedwelmde me bijna. Ze zette haar werkhanden in haar middel en

kwam hij huilend thuis omdat hij zomaar achter in de klas was geplaatst, alleen aan

bracht haar gezicht zo dicht bij het mijne dat haar hoog opgebonden hoofddoek mij

een tafeltje. De meester zei dat dat beter was, maar legde niet uit waarom. De andere

raakte. ‘Luister, Rosa,’ fluisterde ze. ‘Jij en je broertje hoeven hier niet meer te komen.

jongens hadden hem aangekeken alsof hij een ontsnapte bosaap was. Sommigen had-

Je bent een slim kind, dus jij gaat snappen dat ik geen zieke kinderen wil, noh?’ Haar

den achter hun hand om hem gelachen. M’ma was woest. Ze was meteen naar school

ogen dwaalden af naar Lucky, die met zijn tong uit zijn mond bogen in de aarde bleef

gestampt, zonder aanbellen naar binnen gelopen en de kamer van de bovenmeester

trekken. Hij kwijlde er een beetje bij, zoals hij vaker deed als hij geconcentreerd bezig

binnengestormd. Daar had ze op hoge toon verhaal gehaald. Hoe ze het waagden om

was. ‘Straks krijgen ze hetzelfde,’ mompelde ze. ‘God beware me.’

haar zoon zo’n behandeling te geven. Dat hij net zoveel recht had op goed onderwijs

Ik wist niet wat ik moest zeggen. Hoe kon mevrouw Doornbos, die ons vaak had ge-

als de andere jongens.

trakteerd op haar zelfgebakken kokoskoekjes, plotseling zo boos doen? Waarom wilde

De bovenmeester was er niet van onder de indruk geweest en had haar, met zijn vin-

ze ons niet meer hebben? Ze kende Lucky toch? En als zijn ‘Luckyness’ besmettelijk

gers achter zijn bretels, te kennen gegeven dat ze al blij mocht zijn dat ze ‘zo’n geval’

was, dan zouden Rudi en Hannah toch allang zijn aangestoken?

toelieten in de klas. Dat ze maar eens moest beseffen dat hij met zijn muizenbrein

Mevrouw Doornbos boog nog eens naar voren en keek me samenzweerderig aan. ‘Of…

niets zou bereiken in het leven. Dat verstandige ouders zo’n kind thuishielden, buiten

je komt voortaan zonder je broer langs.’

het zicht van de wereld. Dat hij zich dood zou schamen voor dat achterlijke gedrag.

Het begon te draaien in mijn hoofd. Wat zei ze? Alleen komen spelen? Ik hoorde de ge-

Waar haalde zij, als moeder van zo’n misbaksel, trouwens de bigifasi vandaan om hem

biedende stem van mijn moeder in mijn hoofd: Rosa, hou je in, gedraag je. Maar ik kon

zo aan te spreken? Die avond hoorde ik vanuit mijn bed m’ma het hele relaas doen

de woorden niet inhouden, als op een kolkende lavastroom stroomden ze naar buiten.

aan p’pa. Ze vertelde hoe de woorden van de bovenmeester als messen in haar hart

‘U bent gemeen! Hij is mijn broertje en we spelen altijd samen!’ Mijn hart bonsde wild

waren terechtgekomen, dat ze geen woord meer had kunnen uitbrengen en de school
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weer uit was gestormd. Ze huilde zachtjes en mijn vader probeerde haar te troosten.

nooit weten tegenwoordig, hè, ’t ken ook een mof zijn. Toen we dichterbij waren,

‘Ach, mi gudu,’ hoorde ik hem zeggen. ‘No spang, het komt wel goed met die jongen. Dat

kon ik hem beter bekijken. Nou, dat zag d’r niet best uit: die leek op sterven na

weten wij toch? Hij is onze Lucky. Onze bijzondere Lucky, maar dat ziet de wereld niet

dood. Maar ja, d’r zat zo op het oog nog leven in, dus meneer Chen en ik hebben ’m

zo goed als wij. Ik ga morgen naar school om nog eens met de bovenmeester te praten.’

aan boord getrokken. Tja, en wie die vent is? Al slaat u me tot rijstepap. Ik heb ’m

Ik stelde me voor dat hij zijn arm om haar heen sloeg en haar tegen zich aan trok.

nog nooit gezien en ik ken u wel vertellen, meneer Troost, dat ik in mijn leven al

3
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duizenden mensen heen en weer heb ge…’
‘Ja ja, duidelijk,’ onderbreekt meneer Troost hem. ‘Waarom hebben jullie ’m niet

Het zweet loopt in straaltjes van mijn rug, en net wanneer ik meneer Troost wil vragen

meteen naar dokter De Vries gebracht?’ Fons heft zijn armen op. ‘Die woont aan de

of er niet toch een raam open kan, klinkt er een harde bonk boven de jazzklanken uit.

Maashavenstraat, hadden we hem daar dan helemaal naartoe moeten slepen? Me-

Ik schrik. Lucky! Zou hij uit bed zijn gevallen? Dan zie ik dat alle gezichten naar de bui-

neer Chen en ik zijn harde werkers, maar geen trekpaarden, hè. En, zo had ik ge-

tendeuren gedraaid zijn, die wijd openstaan. Drie silhouetten steken scherp af tegen de

dacht, het is vrijdag, goeie kans dat dokter Edgar komt spelen met de band.’

laaghangende zon. Links herken ik veerman Fons, rechts Wan Chen, koksmaat bij een

Meneer Troost zucht en kijkt naar dokter Edgar. ‘Wat denk je, Boy, moet-ie naar het

van de Chinese restaurants aan het Deliplein. Tussen hen in hangt een doorweekte

ziekenhuis?’

man, onhandig scheef vanwege het lengteverschil tussen Wan en Fons. Koele avond-

Dokter Edgar kijkt peinzend. ‘Hebben we enig idee wie hij is? Hebben jullie in zijn

wind stroomt met hen mee de ruimte in. Fons en Wan knielen als in een gezamenlijk

broekzakken gekeken?’

gebed en laten de man zacht kreunend van hun schouders glijden. Voorzichtig leggen

Fons schudt zijn hoofd.

ze hem op de grond. De natte kleren van de blanke vreemdeling – een wit overhemd en

Meneer Troost steekt zonder aarzelen zijn handen in de broekzakken van de vreem-

een nette, donkergrijze pantalon – zijn gescheurd. Hij mist een schoen. Troebele rivier-

deling. Als hij ze naar buiten trekt, rolt er een dubbeltje uit. Hij bevoelt de borstzak-

tjes stromen uit zijn mouwen en broekspijpen, ze vertakken zich langs de tegelvoegen.

ken van het overhemd. ‘Niets.’

Zijn hoofd is bebloed.

‘Ik zal kijken of er plaats is in een van de ziekenhuizen, maar ik vrees dat ze hem

‘Is dokter Edgar hier?’ hijgt Fons, nog steeds geknield. Hij maakt het bovenste knoopje

niet opnemen, dat doen ze alleen nog bij acute levensbedreiging.’

van het overhemd open, waarop de vreemdeling een ratelend geluid voortbrengt, dat

‘Maar dan zitten wij dus met die vent opgezadeld. Straks is het een mof!’

uit zijn diepste binnenste lijkt te komen. Zijn lange magere lijf schokt, zijn gezicht

Dokter Edgar haalt zijn schouders op. ‘Daar komen we snel genoeg achter als hij

loopt rood aan, een golf bruin water stroomt uit zijn mond.

weer bij bewustzijn is. Wie het ook is, hij heeft rust nodig. De hoofdwond kan ik ver-

Meneer Troost breekt zich los uit de haag mensen en knielt nu ook neer. ‘Leg hem op

binden en het been kan ik spalken, ik heb mijn dokterstas bij me. Is er boven een

zijn zij, anders stikt-ie nog!’ roept hij geërgerd terwijl hij de man zelf al verlegt. Nog een

bed vrij?’

golf water ontsnapt aan de mond van de vreemdeling.

Meneer Troost fronst zijn wenkbrauwen. ‘Moet dat nou?

Meneer Troost kijkt op en speurt het café af. ‘Boy!’ brult hij. ‘Waar is Boy?’ Ineens staat

Kan hij niet…’

dokter Edgar naast hem. Hij knielt en houdt de pols van de vreemdeling vast. ‘Hij

Dokter Edgar kijkt hem zwijgend aan.

ademt.’ Dan licht hij de oogleden van de man op. ‘En er is nog een pupilreflex. Hij heeft

Meneer Troost zucht. ‘Oké, oké. Hij kan tijdelijk in het oude dienstbodekamertje,

een hoofdwond en zijn been ligt in een verdachte knik, dat is hoogstwaarschijnlijk ge-

tegenover de kamer van Rosa en Lucky. Het wordt gebruikt als rommelhok, maar d’r

broken. Hebben jullie dekens?’ Meneer Troost kijkt naar mij op. ‘Vlug, Rosa, ga dekens

staat nog een bed. Toch, Rosa?’

halen.’ Ja, meneer.’ Ik ren, ondanks mijn pijnlijke voeten, als een haas naar boven. Als

Alle ogen zijn plotseling op mij gericht, ik krijg het er weer warm van. ‘Ja, meneer

ik weer beneden ben met de dekens, staat meneer Troost met zijn handen in de zij te-

Troost,’ antwoord ik zacht. Is dit serieus? Gaan ze die man nu echt boven neerleg-

genover Fons en Wan. ‘Wie is dit en waar hebben jullie hem uit het water gevist?’

gen?

Fons haalt zijn beslagen bril van de neus en wrijft in zijn rood aangelopen ogen. ‘Ik was

‘Dat is dan mooi,’ zegt dokter Edgar opgeruimd. ‘Als iemand die kamer klaarmaakt,

met de veerboot op de terugweg naar de Kaap. Mijn enige passagiers waren een oud da-

kunnen we hem voorzichtig naar boven brengen.’

metje en meneer Wan Chen hier.’ Wan knikt ernstig.

Meneer Troost kijkt me afwachtend aan, zijn armen over elkaar geslagen. ‘Nou,

‘Afijn,’ vervolgt Fons. ‘We waren bijna bij de kade, toen ik die vent zag drijven. Ik dacht:

Rosa, waar wacht je op? We kunnen die vent toch moeilijk hier op de grond laten

krijg nou de kleertjes, is dat een lijk? Ik d’r op af. Voorzichtig natuurlijk, want je ken

creperen.’ Ik hap naar adem. Waarom moet ik hieraan meewerken?
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Straks is het een moordenaar! Aan de overkant van de gang! Stel dat hij vannacht aan

ruimte lag mevrouw Hartog poedelnaakt op een tafel! Toen ze me zag, stond ze lang-

onze deur staat, wie gaat Lucky en mij dan beschermen? Of wat als hij doodgaat en zijn

zaam op, trok een duster aan en kwam doodkalm met uitgestoken hand op me afgelo-

geest gaat zwerven? Net voor ik de woorden eruit gooi, slik ik ze weer in. Ik kan me geen

pen. Ook meneer Elenbaas deed alsof er niets bijzonders was en vroeg me of ik iets wil-

verzet veroorloven. In plaats daarvan kijk ik meneer Troost verbaasd aan. ‘Maar mag hij

de drinken. Even later zaten we met z’n drieën aan een kopje slappe thee, getrokken

van de huisbaas wel een kamer bezetten, zonder te betalen? En moeten we dit niet aan-

van vooroorlogse blaadjes. ‘Zeg maar Esther,’ zei mevrouw Hartog op vriendelijke toon.

geven bij de politie?’

Ik knikte van ja, maar ben haar natuurlijk altijd ‘mevrouw’ blijven noemen.

Meneer Troost kijkt alsof hij water ziet branden. ‘Wijffie, meen je dat nou, aankloppen

‘Nou?’ vraagt meneer Elenbaas.

bij de politie? Dat stelletje laarzenlikkers? Ik eet nog liever mijn hoed op. En dat van de

Ik verjaag de beelden uit mijn hoofd en lach verlegen. ‘Dit kamertje moet snel klaarge-

huur regel ik wel met meneer De Wit.’

maakt gaan worden voor een bewusteloze man.’

Ik besef dat langer protesteren geen zin heeft en knik. ‘Goed, meneer Troost, ik zal de

‘Een wat?’ Meneer Elenbaas laat nu toch bijna het peukje uit zijn mond vallen.

kamer gaan klaarmaken.’ Boven kijk ik eerst bij Lucky. Hij ligt in zijn vertrouwde slaap-

‘Een bewusteloze man. Ze hebben hem net uit de rivier gevist.’

houding: als een reuzenbaby, met zijn armen boven zijn hoofd en zijn benen wijd, zijn

‘Waarom wordt hij niet naar het ziekenhuis gebracht?’

zeventienjarige lijf nauwelijks passend in het kleine antieke bed. Godzijdank is hij niet

Ik haal mijn schouders op. ‘Dokter Edgar zegt dat er geen plek is in de ziekenhuizen.

wakker geworden van het tumult. Safu, zijn knuffelbeer, ligt verloren naast hem op de

Sinds het bombardement hebben ze te weinig bedden.’

grond. Ik pak hem op en leg hem glimlachend terug. Dan verlaat ik de kamer en sluit ge-

Meneer Elenbaas haalt het peukje uit zijn mond en knijpt zijn ogen samen. ‘Weet ie-

luidloos de deur.

mand wie die man is?’

Ik moet hard duwen om het oude dienstbodekamertje open te krijgen. Langs de kier zie

Ik schud mijn hoofd.

ik dat een omgevallen bezem de deur blokkeert. Ik ril: proberen de winti’s me op deze

Hij doet een stap naar voren en fluistert op indringende toon: ‘Maar dat kán toch niet.

manier te waarschuwen? Maar zoiets kan ik natuurlijk niet tegen meneer Troost zeggen.

We kunnen hier niet iemand laten slapen die we niet kennen. Stel dat het een Duitser

Hollanders lachen om dit soort dingen, ze hebben geen besef van hogere krachten. Er zit

is!’

niets anders op dan door te gaan. Ik zet mijn schouder tegen de deur en duw met al mijn
kracht. Plotseling vlieg ik door de lucht en beland met een harde bons op de grond.
Even blijf ik versuft liggen, dan sta ik op en sla het stof van mijn knieën. Die ellendige

PS Verder lezen? Dat kan! We mogen namelijk 10 exemplaren van Rosa’s Oorlog
weggeven. Ga naar www.winterdoeboek.nl en lees daar hoe u kunt winnen.

kousen zal ik weer voor tien cent moeten laten ophalen. Ik kijk rond en zie alleen maar
rommel, beschenen door vuil licht. Emmers, flessen, manden, handdoeken, bistrostoeltjes en delen van een rijwiel: alles ligt door en over elkaar heen alsof er net een aardbeving heeft plaatsgevonden. Ik weet dat er onder die bende een bed schuilgaat, maar heb
geen idee waar ik moet beginnen met de graafwerkzaamheden.
‘Kan ik je misschien helpen?’Ik schrik en kijk achterom. Mijn buurman, meneer Elenbaas, staat in de deuropening. Hij lacht schutterig, zonder het peukje dat op zijn onderlip balanceert te verliezen. Ik verbaas me elke keer weer over zijn gezicht: hij heeft grote
oren, een spitse neus en een vooruitstekende kin en toch is hij wonderlijk knap, zeker
voor een blanke. Dat hij zoals altijd onder de verfspatten zit en naar terpentine ruikt,
doet daar niets aan af. Meneer Elenbaas is de eerste kunstenaar die ik ooit ben tegengekomen. Eerder wist ik niet eens dat er mensen waren die geld verdienden met kliederen.
Hij woont met mevrouw Hartog in het appartement naast ons en de eerste keer dat ik er
over de drempel kwam, wist ik niet wat ik zag.
Ik zeg het je: overal boeken, foto’s, doeken en kwasten, er was geen plekje onbedekt.
Meneer Elenbaas stond met een penseel achter een schildersezel met een enorm portret

Tanya Commandeur (Haarlem, 1969) studeerde Romaanse
Talen en Culturen. Ze werkt als (eind-)redacteur en vertalervoor diverse tijdschriften. Ze is bekend van haar historische
romans Uit liefde, meneer Tuschinski en De man die alles
achterliet. Haar nieuwe boek Rosa’s Oorlog is nu te koop.
Ambo|Anthos, € 21,99.

van een naakte vrouw. Maar wat mijn hart bijna deed stoppen: in het midden van de
102
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FOTOGRAFIE SASKIA LELIEVELD, DENNIS BRANDSMA , WILLEM VAN SANTEN, ESTER GEBUIS

van Janny van der Heijden, Janneke
Vreugdenhil en Julius Jaspers

Winterse kost volgens drie culinaire
kenners: soep, stoof, cake en meer...

WINTERDOEBOEK
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JANNY VAN DER HEIJDEN

IN
TARTE TART
T
VAN SJALO

deelt haar eigen goed maakbare, maar toch speciale recepten.

TARTE TARTIN VAN SJALOT
Ingrediënten
175 g bloem
75 g roomboter, in blokjes
1 eidooier
1 mespunt zout
ijswater van ijsklontjes
ca. 8–10 sjalotten
40 g roomboter
zout en peper
mespunt oregano
Voor de karamel:
125 g suiker
4–5 el slagroom
1 tl sojasaus
Ook nodig: taartvorm (22 cm)

SINAASAPPELGRANDMARNIER-SOUFFLÉ
Voor 4 personen
Ingrediënten
4 eieren (M)
3 el roomboter
3 el bloem
120 ml melk
2 tl geraspte schil sinaasappel
2 el Grand Marnier
100 g suiker

Ovengerechten is een
heerlijk kookboek
gevuld met 50 feilloze
recepten. Maaltijdschotels en hartige en
zoete gerechten, helder
uitgelegd met originele
tips van Janny. Succes
gegarandeerd! € 20,Nijgh & van Ditmar.
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Bereidingswijze
➊ Splits de eieren. Smelt de roomboter in een steelpan en voeg de
bloem toe. Laat al roerend ongeveer
2 minuten garen en voeg de melk
toe. Blijf roeren op laag vuur tot de
massa glanzend en dik is en makkelijk van de pan loskomt.
➋ Haal de pan van het vuur, schep
het beslag in een kom en laat even

Bereidingswijze
➊ Maak het deeg. Zeef de bloem in een kom en meng met de blokjes boter tot een kruimelig geheel. Voeg de eidooier en zout toe en
kneed onder toevoeging van telkens enkele druppels ijswater tot een
soepel deeg. Leg het deeg afgedekt 30 minuten in de koelkast.
➋ Pel de sjalotjes en halveer ze. Smelt roomboter in een koekenpan
en fruit hierin de sjalotten. Breng op smaak met zout, peper en oregano. Stoof de sjalotjes kort.
➌ Maak intussen de karamel. Breng de suiker met een flinke scheut
water in een koekenpan aan de kook en laat (niet roeren nu!) het
water verdampen en de karamel nootachtig kleuren. Verhit de oven
tot 200 °C. Haal de pan van het vuur en schenk de room en sojasaus
bij de karamel. Roer door.
➍ Schenk de karamel in een ingevette taartvorm en schik hierop de
uien op de platte kant.
➎ Rol het deeg uit en leg deze over de sjalotjes heen. ‘Stop’ het deeg
in langs de rand en zet voor 25 tot 30 minuten in de oven.
➎ Laat de taart kort uitdampen en stort hem op een grote schaal of
bord. Lekker met geitenkaas.

afkoelen. Meng één voor één de
eidooiers erdoor en voeg de sinaasappelrasp en Grand Marnier toe.
➌ Verhit de oven tot 200 °C.
Vet de ovenschaaltjes in en bestrooi
de binnenkant met suiker. De wanden moeten rondom bedekt zijn.

➍ Klop de eiwitten in een vetvrije
kom luchtig. Voeg 1 eetlepel suiker
toe en klop verder tot het schuim
steviger is. Voeg de helft van de
suiker toe en klop tot een stevige
massa. Voeg al kloppend de rest van
de suiker toe.
➎ Neem enkele eetlepels eiwitschuim en meng door de massa in
de andere kom. Voeg vervolgens de
helft van de eiwitten toe en spatel
erdoorheen. Voeg de rest toe en
vouw door de soufflémassa. Verdeel
over vier schaaltjes. Zet in de oven
voor 15 tot 16 minuten.
WINTERDOEBOEK
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CHAMP
IGNONCRÈMES
OEP

JANNEKE VREUGDENHIL
Gerechten van Hollandse bodem volgens traditionele receptuur.
Janneke verzamelde ze allemaal. Hierbij haar twee winterfavorieten.

CHAMPIGNON-CRÈMESOEP
Voor 4 personen
Ingrediënten
55 g boter
40 g bloem
1 liter kalfs- ofrunderbouillon
1 ui, fijngesneden
400 g kastanjechampignons
1 el + extra citroensap
100 ml slagroom
3 el peterselie, fijngesneden
zout en peper
Ook nodig: grillpan

Bereidingswijze
➊ Smelt 40 gram boter in een soeppan en roer met een garde de
bloem erdoor. Laat het mengsel al roerend 2 minuten fruiten. Voeg
scheutje voor scheutje, al roerend met de garde, de bouillon toe. Er
ontstaat een dikke deegbal die langzaam in een gebonden soep
verandert.
➋ Laat de soep 15 minuten op heel laag vuur pruttelen. Blijf tussendoor af en toe roeren.
➌ Laat de resterende boter smelten in een hapjes- of koekenpan op
matig vuur en fruit de ui een paar minuten, zonder dat hij kleurt.
➍ Voeg de champignons toe, een snufje zout en 1 eetlepel citroensap. Zet het vuur hoog zodat de paddenstoelen hun vocht los gaan
laten, en zet het vuur dan laag. Laat de champignons onder af en
toe omscheppen 10 minuten zachtjes stoven.
➎ Roer het champignon-ui-mengsel, de slagroom en peterselie
door de soep. Proef en maak hem zo nodig verder op smaak met
citroensap, zout en peper.

ARRETJESCAKE
Voor 10-12 personen
Ingrediënten
250 g boter
2 eieren
250 g witte basterdsuiker
1 tl zout
80 g cacaopoeder, gezeefd
2 el bruine rum of 1 tl vanilleextract
300 g petit beurre (kaakjes)
35 g hagelslag
+ cakeblik, ingevet met boter of
bekleed met bakpapier

➊ Laat de boter in een steelpan
smelten.
➋ Doe de eieren, suiker en het
zout in een kom en mix in ca. 5
minuten tot een dikke, lichtgele vla. Voeg lepel voor lepel het

cacaopoeder toe. Schenk er vervolgens met draaiende mixer de
gesmolten boter bij. Voeg ook de
rum of het vanille-extract toe.
➌ Schep 2 lepels van het chocolademengsel in de bakvorm en
strijk glad met een spatel. Bedek
met een laag biscuit. Spreid
daarop opnieuw 2 eetlepels
chocolade uit en leg daarop een
laag biscuitjes. Ga zo door tot alle
chocola en biscuitjes op zijn.
➍ Bestrooi de bovenkant van
de cake met hagelslag. Zet hem
minimaal 6 uur in de koelkast
om op te stijven, haal hem er
een half uur voor het serveren
weer uit.
➎ Til de arretjescake met bakpapier en al uit het cakeblik, leg
hem op een schaal en serveer in
plakken.

Dat de Nederlandse keuken nog veel
diverser, interessanter,
rijker en heerlijker is dan
gedacht blijkt uit deze
smakelijke kookbijbel.
Vol klassiekers volgens
moeder/vader/oma’s
recept. De bijbel van de
Nederlandse keuken.
€ 33,99 Carrera.
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JULIUS JASPERS
Twee stoofgerechten uit de koker van topkok Julius.
Lekker op koude, donkere winterdagen.

GRATIN VAN
KNOLSELDERIJ

KALFSRAGOUT
MET DILLE
Voor 4 personen
Ingrediënten
1 kg kalfspoulet in blokjes van
2 x 2 cm
1 prei, gesneden
2 rode uien, in vieren
1 winterpeen, gesneden
2 tenen knoflook, geplet
3 takjes tijm
2 tl zout
40 g boter
40 g bloem
500 ml kalfs- of runderbouillon
1 sjalot, gesnipperd
50 ml olijfolie
300 g paddenstoelen, gemengd
200 ml room
peper

Deze heerlijke gerechten komen uit Stoofbij-

Bereidingswijze
➊ Bestrooi het vlees met
bloem, zout en peper. Bak de
helft met 2 eetlepels zonne-

bloemolie in de stoofpan rondom bruin en haal na een paar
minuten uit de pan. Herhaal
dit met de rest van het vlees.
➋ Voeg wortel, ui en de helft
van de dille toe en breng op
smaak met nootmuskaat.
➌ Voeg de warme bouillon
toe, breng tegen de kook aan
en laat 90 minuten stoven.
Controleer de garing en geef
de ragout anders nog een halfuurtje extra.
➍ Passeer de ragout door
een vergiet en houd het vlees
apart.
➎ Voeg room aan de saus toe
en breng weer tegen de kook
aan. Laat inkoken tot de helft,
voeg het vlees en de rest van
de dille toe en breng op smaak
met zout en peper.
➏ Serveer de kalfsragout
direct of laat hem afkoelen.
Verwarm later zachtjes op het
vuur of 20 minuten in een op
180 °C voorverwarmde oven.

bel van Julius Jaspers.
Van hachee tot coq au
vin en van gestoofde
pompoen tot appel
brulée. Lekker ’s ochtends een potje opzetten, na een paar uur van
het vuur, de hele dag
andere dingen doen en
’s avonds nog even opwarmen voordat je de
pan op tafel zet. € 31,99
Carrera.
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GRATIN VAN
KNOLSELDERIJ
voor 4 personen
Ingrediënten
1 kg knolselderij
100 g roomboter
200 ml room
200 ml melk
nootmuskaat
zout en peper

Bereidingswijze

➊ Verwarm de oven voor tot 200 °C
➋ Snijd de knolselderij in dunne plakken. Kook de plakken 10 minuten in ruim kokend water met wat zout en laat uitlekken.
➌ Smeer een kleine braadslede in met roomboter en bedek de
bodem met een laagje knolselderij.
➍ Meng de room en de melk en giet wat op de eerste laag,
waarna je er nog een laag oplegt. Ga zo door tot de knolselderij
op is en je braadslede vol. Het is belangrijk om na elke laag wat
zout, peper en nootmuskaat over de knolselderij te strooien.
➎ Leg wat klontjes boter op de bovenste laag en zet het geheel
minimaal 1 uur in de voorverwarmde oven. Serveer direct.
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WINTERWANDELEN

DE MOOISTE
WANDELROUTES

9. LEEUWENHORST
EN DE BOLLENVELDEN
10. RONDJE
VALKENBURG
5. LINDEN EN
KRAAIJENBERGSE
PLASSEN

7. HAAGSE
HIGHLIGHTS
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8. DUINEN BIJ
MONSTER

4. KAATSHEUVEL

3. MIDDELBEERS
2. DE OUDE
SMOKKELROUTE

BEELD ISTOCK

VEILIG OP PAD
Houd tijdens het wandelen altijd de richtlijnen
van het RIVM in acht. Bewaar anderhalve meter
afstand tot anderen, ga
hooguit met zijn tweeen 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
maatregelen.

6. KLOOSTERWANDELING
IN CUIJK
1. DE MOLEN
VAN VAN GOGH
12. LIMBURGSE
STILTE BIJ ROGGEL
11. DE ZOOM EN
HET SARSVEN
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2.
DE OUDE
SMOKKELROUTE
Afstand: 6,76 km
Duur: 1:21 uur
Gebied: Strijbeek, Noord-Brabant

1.
DE MOLEN VAN
VAN GOGH

Treed in de voetsporen van de smokkelaars, en wan-

De route start bij pannenkoekenhuis Het Smokke-

4.
ONTDEK DE
BRABANTSE
SAHARA

Afstand: 10,74 km

laartje, hier is het ook mogelijk te parkeren. Het leuke

Afstand: 6,27 km

Duur: 2:09 uur

aan de smokkelroute is dat deze redelijk kort is, maar

Duur: 1:15 uur

Gebied: Lieshout, Noord-Brabant

zeer gevarieerd. De Strijbeekse Heide wordt geken-

Gebied: Kaatsheuvel,

merkt door vlaktes met heide en vliegdennen, terwijl

Noord-Brabant

del langs de grens tussen België en Nederland op het
boswachterspad over de Strijbeekse Heide.

Vincent van Gogh woonde en werk-

men verderop ineens tussen de dreven, oude zeeden-

te van 1883 tot 1885 in het nabijge-

nen en loofbomen wandelt. Bovendien staan er langs

legen Nuenen, en maakte bijna een

de route verschillende borden die vertellen over de

kwart van zijn oeuvre in deze regio.

smokkelgeschiedenis van dit pad, en zijn er verschil-

De route begint bij het Bavaria

lende zitplekken om even op adem te komen.

Brouwerij Café. Vanuit hier loopt de
route naar De Leest, de eerste bezienswaardigheid. Deze korenmolen stamt uit 1899, en is zeker een
bezoekje waard. Steek daarna het

Een woestijn, gewoon in Nederland?
Dat klopt. De Brabantse Sahara heeft

Na afloop is het natuurlijk tijd voor een kopje koffie

3.
RONDJE RONDOM
MIDDELBEERS

bij Het Smokkelaartje. Let op: deze route loopt deels

Afstand: 12,31 km

dertig vierkante kilometer levend stuif-

door België. Neem daarom voor de zekerheid een

Duur: 2:26 uur

zand.

paspoort mee.

Gebied: Middelbeers,

De route start bij Resort Kaatsheuvel

Noord-Brabant

B.V. Vanuit hier loopt de wandeling

Wilhelminakanaal over, en loop de
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haar naam te danken aan de befaamde stuifduinen, die zijn ontstaan door
poolwinden in de ijstijd. Het resultaat:

door de Loonse en Drunense Duinen,

bossen van de Molenheide in. Let

Deze flinke wandeling van ruim 12 kilometer verkent de om-

gekenmerkt door uitgestrekte heide-

hier op de honderden dode bomen

geving van Middelbeers en de nabijgelegen Landschotse

velden en prachtige, verstilde bossen.

die expres niet worden geruimd.

Heide. Vogelliefhebbers opgelet, de Landschotse Heide is

Vanuit hier zijn de befaamde stuifdui-

Deze bomen zorgen voor een kring-

een populair vogelspotgebied. Spot hier de geelgors en de

nen al te zien. De route loopt naar de

loop, waardoor een natuurlijk bos

roodborsttapuit, of zeldzame soorten zoals de geoorde fuut

IJsbaan, een ven dat bijna honderd jaar

ontstaat.

en de zwarte stern.

geleden werd uitgegraven om ‘s win-

Wanneer men na een mooi rondje

De route begint bij Boutique Hotel en Grand Café De Beerze.

ters als schaatsbaan te kunnen dienen.

door het bos en over de heide Lies-

Vanuit hier voert de wandeling direct richting natuurgebied

Wanneer het vriest, kunnen fervente

hout weer in wandelt, staat daar

de Landschotse Heide. Het gebied bestaat uit vochtige hei-

schaatsers hier wel vierhonderd meter

De Vogelenzang, een molen die

de met daarin een aantal grote vennen: Keienhurk, Berkven,

om een eilandje heen schaatsen. Een

Van Gogh twee keer tekende in zijn

Wit Holland Ven, Scherpven en Kromven. Dit maakt het zo’n

prachtig gezicht in de winter.

jeugd. Een mooie afsluiter van een

uitgelezen broedplaats voor vogels.

Op de terugweg loopt de route door

prettige wandeling.

Na een flinke ronde over de heide en omliggend gebied

de stuifduinen. Geniet van het prach-

komt de route terug in Middelbeers, en eindigt opnieuw bij

tige uitzicht op dit historische natuur-

Hotel De Beerze. De uitgelezen plek voor een welverdiende

fenomeen. Waait het hard? Neem dan

lunch.

een sjaal mee tegen het zand.
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WANDELEN

7.
HAAGSE HIGHLIGHTS
EN DE SCHEVENINGSE
BOSJES

5.
LINDEN EN DE
KRAAIJENBERGSE
PLASSEN

Afstand: 7,99 km
Duur: 1:33 uur

Afstand: 7,04 km

Gebied: Den Haag, Zuid-Holland

Duur: 1:24 uur
Gebied: Linden, Noord-Brabant

Den Haag is de uitgelezen plek voor een mooie

8.
RONDJE DUINEN
BIJ MONSTER

Haal de regenlaarzen uit de kast, en ontdek

stadswandeling. In onze statige residentiestad strui-

een van de mooiste watergebieden van ons

kelt men over de Nederlandse historie. Bovendien

land. De Kraaijenbergse Plassen ontstonden

ligt het op wandelafstand van Scheveningen, waar

in 1968 door de winning van industriezand,

ook de groenliefhebber aan zijn trekken kan komen.

grind en klei. Tegenwoordig is het een geliefd

De route start bij het Leonardo Royal Hotel Den

gebied voor zeilers, surfers, vissers en wande-

Haag Promenade. Loop vanuit hier direct de Sche-

Monster is een historisch kustdorp, met vijf kilo-

laars. Maar niet alleen waterliefhebbers kun-

veningse bosjes in. Dit groene beginstuk brengt u in

meter bijbehorend strand aan de Noordzee. Dit

nen hun hart hier ophalen. De grillige oevers

het stadscentrum van Den Haag. Vanuit hier voert

vroegere bedevaartsoord vormt tegenwoordig

zijn ook de perfecte schuilplaats voor diverse

de route langs diverse bezienswaardigheden, zoals

de perfecte omgeving voor prachtige wandelin-

Het Binnenhof, Paleis Noordeinde en het Vredespa-

gen.

leis. Ook niet te missen is de Gevangenispoort, een

Beginpunt van de route is Natuurlijk Westland

uniek middeleeuws poortgebouw waar van de 15de

‘honing en meer’, een sfeervolle winkel met ho-

tot de 19de eeuw staatsgevangenen werden opge-

ning- en verzorgingsproducten, houten kisten,

Afstand: 9,43 km

sloten, berecht en bestraft.

wijnvaten en nog veel meer. Maar ook voor een

Duur: 2:03 uur

Onderweg is er uiteraard genoeg mogelijkheid tot

kopje thee of koffie met een heerlijk stukje ho-

Gebied: Cuijk, Noord-Brabant

een hapje of een drankje, of maak eerst de route af,

ningtaart is dit het juiste adres. Vanuit hier loopt

en strijk bij Hotel Leonardo neer voor een welver-

de wandeling langs de Plas van alle Winden,

diende versnapering.

onderdeel van de poelzone die de duinen van

watervogels, zoals meerkoeten, bergeenden,
blauwborsten en oeverzwaluwen. De wandelroute gaat van start bij Resort De Kraaijenbergse Plannen B.V. en maakt een volledig
rondje langs het water. Daarnaast voert de
route door het historische dorpje Linden.
Uit archeologische vondsten blijkt dat deze

6.
KLOOSTERWANDELING
IN CUIJK

nederzetting al duizenden jaren voor onze

Afstand: 7,18 km
Duur: 1:25 uur
Gebied: Naaldwijk, Zuid-Holland

jaartelling bewoond was. Door de hoge (en

Het land van Cuijk is de perfecte combinatie van his-

droge) ligging op een zanderige heuvel was

torie en natuur. In de omgeving zijn sporen te vinden

Naaldwijk verbindt met het bos.

het goed beschermd tegen het water. Nog

van vele eeuwen vaderlandse geschiedenis. Van de

Wandel vervolgens langs de Vlotwatering, en

altijd is dit gezellige dorp zeker een bezoekje

Romeinen, de Middeleeuwen tot de Tweede Wereld-

volg deze helemaal tot de zee. Loop hier een

waard.

oorlog. De route start bij Buitenplaats Zevenhutten.

stuk langs de bovenkant van de duinen, met

Vanuit hier loopt de route langs de buitenrand van

een prachtig uitzicht op de Noordzee. Vervolg

het dorp. De omgeving Cuijk en Zevenhutten wordt

de weg door Monster. Niet te missen is de

gekenmerkt door bos, akkers, houtsingels, bloe-

vijftiende-eeuwse Hervormde Kerk. Het laat-

menweiden en poeltjes. Na een bocht rondom Cuijk

ste deel van de route loopt door het polder-

vervolgt de route richting Sint-Agatha. Van verre is

land achter Monster, met een mix van sloten,

het beroemde klooster al te zien. Dit wordt sinds 1371

graslanden en de kassen waar het Westland zo

onafgebroken bewoond door Kruisheren, en is het

beroemd om is.

oudste klooster van Nederland. Op de terugweg vanaf Sint-Agatha loopt de route langs de westoever van
de Maas, alvorens Cuijk weer in te duiken.
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10.
KLEIN RONDJE
VALKENBURG

12. LIMBURGSE STILTE
BIJ ROGGEL

Afstand: 4,61 km

Afstand: 5,66 km

Duur: 0:55 uur

Duur: 1:07 uur

Gebied: Valkenburg, Zuid-Holland

9.
HISTORISCH
LEEUWENHORST
EN DE BOLLENVELDEN

Gebied: Roggel, Limburg

Het moderne Valkenburg is ontstaan uit de middel-

Dijken, bossen, heide, weiden en akkers. Dit

eeuwse ambacht Valkenburg-Katwijk, dat zich langs de

ommetje laat ons kennismaken met al het na-

oever van de Oude Rijn uitstrekte tot aan de Noordzee.
De geschiedenis van Valkenburg gaat echter nog verder
terug. Uit archeologisch onderzoek is gebleken dat het
huidige Valkenburg op Romeinse fundamenten rust.
Deze korte wandeling maakt een prettig rondje door

Afstand: 9,97 km

Valkenburg en het aangrenzende Rijnsburg. De route

Duur: 2:06 uur

begint bij Herberg Welgelegen, gelegen aan de Oude

Gebied: Noordwijkerhout,

Rijn. Dit voormalige gemeentehuis kent een rijke his-

Zuid-Holland

11.
DE ZOOM EN HET
SARSVEN
Afstand: 12,92 km
Duur: 2:35 uur

tuurschoon in Midden-Limburg. De route start
vanuit Recreatiepark de Leistert en loopt zo de
natuur in. In dit dunbevolkte gebied is het heerlijk rustig wandelen. De paden in natuurgebied
de Ophovense Zandberg voeren tussen naalden loofbomen door. Her en der liggen vergraste

Gebied: Nederweert-Eind, Limburg

heideveldjes waar veenpluis groeit. Ook hier op

torie. Het statige pand werd in 1895 gebouwd als direc-

Zin in een flinke tocht? Midden-Limburg

burgse stilte en de frisse lucht. Oplettende wan-

teurswoning voor de baas van een van de pannenfabrie-

is uitermate geschikt voor wandelaars die

delaars spotten misschien zelfs een ree of een

Noordwijkerhout wordt niet voor niets

ken die te vinden waren langs de Rijn.

op zoek zijn naar rust, stilte en natuur. Trek

roofvogel. Dat dit gebied vroeger veel natter was

het hart van de bollenstreek genoemd.

Steek diezelfde Rijn over om in Rijnsburg te komen.

stevige schoenen aan, en ga op pad.

is te zien is aan enkele oude dijken. Terug loopt

Waar men ook kijkt, overal vormen

Strijk in het gezellige centrum neer bij een van de eet-

Deze route start bij brasserie Ons Boeren-

het pad langs weilanden en akkers. Met aan het

schilderachtige bollenvelden een

cafés voor een lunch. Steek na een wandeling door het

erf, en maakt een achtje langs de Zoom en

einde als verrassing nog even een leuk geheim

prachtige achtergrond.

centrum en aangrenzend landbouwgebied opnieuw de

het Sarsven. Het eerste deel van de wan-

paadje in het groen, spannend voor kinderen!

Eerste stop op de route is Pluktuin

rivier over, en u bent terug bij het startpunt.

deling maakt een rondje om de Zoom, een

Noordwijkerhout. Hier is het mogelijk

afgegraven voormalig hoogveengebied

zelf een veldboeket te plukken. Een

dat deel uitmaakt van de Peel. Geniet van

leuke stop voor onderweg. Loop ver-

de heide, vennen, vlaktes en oude turfkui-

volgens langs de bollenvelden. Hal-

len. Met een beetje geluk spot u zelfs een

verwege is het tijd voor een pitstop bij

ree of een wild zwijn.

Tuincentrum Landwinkel Noordwijk,

Het tweede deel van de route loopt door

voor een hapje en een drankje. Alles

Het Sarsven en maakt een volledig rondje

wat op het menu staat, is gemaakt

om het ven De Banen. In het ongerepte

met ingrediënten uit eigen winkel. Op

rietlandschap broedt de bruine kiekendief,

de terugweg loopt de route over Land-

en groeien bijzondere planten zoals oever-

goed Leeuwenhorst. Dit historische

kruid, moerashertshooi en moerasweeg-

landgoed werd in 1943 bezet door de

bree. Aan de oostkant van het ven staat

Duitsers, die er een anti-tankwal groe-

een oude vogelhut. Prettig voor een tus-

ven en het landhuis sloopten. Inmid-

senstop en de kans een zeldzame visarend

dels is het landgoed in ere hersteld,

te spotten, die hier weleens komt foerage-

en is het prachtig wandelen tussen de

ren. Via een leuk doorsteekje wandelt u

oude eiken en beuken. Geniet van de

even tussen De Banen en het Sarsven

rust en de stilte, en de prachtige om-

door, waar het heerlijk stil is. Een mooie

geving.

plek om de accu op te laden!
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de zandpaden is het ultiem genieten van de Lim-

Op zoek naar meer mooie wandelroutes? Op
www.route.nl staan meer dan 100.000 gratis routes in
Nederland, België, Duitsland en Denemarken. Download de app en vindt een passende route middels
de uitgebreide zoekfunctie. In de buurt, een nieuwe
provincie ontdekken, of een tocht langs mooie bezienswaardigheden, alles is mogelijk.
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INTERVIEW LAURA VAN DER MEER FOTOGRAFIE: PRIVÉARCHIEF

MOSKOU, 1986

DEN HAAG, 1949, KERST

"Met de koningin gingen

"Ik was altijd een opgewekt kind. Toch is

we in december mee op

dit een prachtige huilfoto. Waarom ik huil-

staatsbezoek in Moskou.

de? Geen idee. Ik was drie, het was mijn

Mini & Maxi waren onder-

deel van een culturele uit-

eerste bewuste Kerst. Misschien was het de

wisseling. De Russen zijn

spanning? Of omdat ik een cadeautje wilde?"

gek op clowns! Overdag

namen we de tijd om Mos-

kou te bekijken. Mooi,

maar koud. Op deze foto

zijn we weer op weg terug
naar Nederland. Onze

danseres zit in een rol-

stoel. Ze raakte gebles-

seerd, omdat ze van een
krukje viel."

DE WINTERS VAN

KAREL DE
ROOIJ

(MINI VAN MAXI)

Als Mini uit cabaretduo Mini & Maxi brak Karel de Rooij (74) internationaal
door. En wie in ‘het vak’ zit, treedt altijd op: met kerst, als er ijzel op de
weg ligt en zelfs met een flinke, winterse griep. The show must go on!

"IK KAN ME NIET
HERINNEREN DAT
MIJN VADER ER
WAS MET KERST"
ZWITSERLAND, 1948
"Mijn vader werkte als jazzpianist

veel in het buitenland. Soms was hij
twee maanden achter elkaar weg.
Dat is heftig voor een jong gezin.

Hier zijn we met mijn moeder en oudere broer op bezoek in het hotel bij
mijn vader. Hij was geen man die

van sneeuw hield. Mijn vader was als
de dood dat hij zou vallen en zijn
handen zou bezeren. Dan zou hij

geen piano meer kunnen spelen."
120
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Mooie kerstdagen

KLAGENFURT, 2017

"Er is geen kerst waarvan ik me kan herinne-

"Op deze foto sta ik samen met mijn vrouw Yvonne. Onze

ren dat mijn vader erbij was. Als artiest

dochter woont in Oostenrijk en een paar keer per jaar zoe-

moest hij altijd werken. Ik was nog maar elf
toen hij plotseling overleed. Toch heb ik
mooie herinneringen aan de kerstdagen
van vroeger. Mijn moeder maakte er altijd
iets warms en feestelijks van. Tot op hoge
leeftijd is ze dat blijven doen, de hele familie
kwam bij haar thuis. Zelf heb ik vaak in het
theater gestaan tijdens de kerstdagen. Ik
vond dat heerlijke avonden om te werken

"IK HOU VAN
SNEEUW EN KOU.
MAAR SKIËN DOE
IK NIET MEER"

ken we haar op. Yvonne en ik vliegen dan naar Ljubljana in
Slovenië, om daarna in een uurtje de pas over te rijden

naar Oostenrijk. Als er sneeuw ligt rijden we om. Ik hou

van sneeuw en kou, maar skiën doe ik niet meer. 'Ga nou

ook skiën, opa', zegt mijn kleindochter dan. Maar nee, echt
niet. Ik geniet er nu van om haar op de ski’s te zien."

vanwege de sfeer, al zit je ook in een
spagaat omdat je niet bij je gezin kunt zijn. "

DEN HAAG, 1954
"Van mijn zesde tot mijn achtste stond ik voor grote
zalen als clowntje in een kinderoperette. Grote koppen stonden erover in de krant. Maar mijn juffie op
school zette mijn ouders voor het blok: óf hij stopt

met optreden, óf met school. Wat vond ik het erg dat

ik moest stoppen! De juf zei: 'de clown in hem komt er
op een dag toch wel uit'. Ze had gelijk."

Glibberige weg
Op een winterse dag was
het eens zo glad, dat er een
waarschuwing uitging
waarin iedereen werd
verzocht niet de weg op te
gaan. Het hele team achter
Mini & Maxi belde elkaar met

RIJPWETERING, 1994

de vraag: wat zullen we
doen? Met horten en stoten

"Mijn vrouw Yvonne en ik hadden

zijn we toch naar Apeldoorn

Het was mijn toevluchtsoord, waar

optreden. Eigenlijk was dat

een woonboot aan de Rijpwetering.
ik wekenlang kon vertoeven, op

adem kwam en nieuwe dingen be-

dacht. Ik vond het magisch als ’s

winters alles dichtvroor. In die tijd
gebeurde dat nog. Hier zie je het

hele team van onze theatervoor-

stelling Scherzo dat kwam schaat-

gereden, waar we moesten
zó onverantwoordelijk! Toen
we daar aankwamen
stonden we voor een
praktisch lege zaal. Er was
bijna geen enkele bezoeker
die het aan had gedurfd de
straat op te gaan.

sen. Ik ben helemaal geen held op

het ijs, maar ik schaatste toch een
lange tocht met ze mee."
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PRODUCTIE, FOTOGRAFIE & TEKST BARBARA VAN ERP EN ANNA VAN OERS

8 SUPERMAKKELIJKE
ZELFMAKERS
In deze grijze, lange en saaie lockdownwinter
verdient ons huis een paar vrolijke noten.
Deze zelfmakers fleuren het winterinterieur
een beetje op.

HANGEND GROEN

RECYCLE SPEELGOED

Macrameeën is weer helemaal in! Maar voor wie het verleerd is,

Nog ergens oude speelgoedjes liggen? Plak een legofiguurtje

zijn deze leuke hangers ook gewoon te koop bij het tuincentrum.

of een autootje met secondelijm op de deksel van een lege

Hang de planten voor het raam of aan een lege muur.

pot appelmoes of groente. Een spuitbus met goudverf tovert
deksel en speelgoedje om tot een prachtig glanzend geheel.
Leuk om pasta of rijst in te bewaren.
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ORIGINELE KAARSENSTANDAARD
Bewaar een paar doorzichtige
flessen. Vul de flessen met
water en doe er een stukje
plant, rozemarijn of dennentak in. Met een kaars erin
trekken deze flessen alle ogen
naar zich toe.

OUD IS NIEUW
Oude foto’s zijn helemaal van nu!
Dus zoek uw lievelingsfoto’s op uit
de fotoalbums van vroeger en ga

BREEKBAAR TUINTJE

ermee naar een fotowinkel of naar

Liefhebber van eitjes? Bewaar de schillen en maak er dit leuke tuintje

de Hema. Daar scannen ze de
foto’s in en maken er een afdruk

van. Leg ze op een laagje mos en doe er een vetplantje, droogbloemen
of de bloem van een tulp in. Ook leuk voor op het balkon.

van. Met een mooi lijstje eromheen kunt u weer elke dag van uw
favoriete beelden genieten.
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LENTE IN HUIS
Nu de kerstkransen het huis
uit zijn, wordt het tijd voor een
vrolijke noot. Haal bij het tuincentrum een decoratiering en
buig een paar kunstbloemen
om de ring heen. De kunstbloemen vormen de basis,
die buigen goed mee en zijn

RASP KRIJGT TWEEDE LEVEN

vast te zetten met raffia tape.

Een oude rasp kan dienen als hanger voor pol-

Voor het natuurlijke effect is

lepels. Spuit de rasp in een mooi kleurtje, plaats

het leuk om er her en der wat

onderin een stukje karton of hout en hang op

droogbloemen tussen

aan een spijker. Zo gepiept.

te steken.

GOEDKOPER EN LEUKER
Messenblokken zijn hartstikke duur, dus
pak een paar oude kookboeken, doe er raffia tape of bakkerstouw omheen en steek
uw mooiste en scherpste messen erin.
Staat heel goed op het aanrecht.
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TEKST SANNE MULDER

EEN LEKKER KLEURTJE
Klaar met die grijze winter? Kies dan
voor kamerplanten die juist in de winter
bloeien. Zoals de Cyclaam, met felgroene hartjesbladeren en verschillende

WINTERSLAAP

bloemkleuren, zoals fuchsia, felrood of

Niet alleen buiten, maar ook binnen hebben de

wit met roze accent. Of de wonderscho-

seizoenen invloed op planten. In de winter is er

ne Azalea met haar kleurenpracht van

weinig daglicht, waardoor ze minder energie

wit en room, zacht- en felroze, dieprood

krijgen. En dus ook minder groeien. Ze zijn als

en paars. Iets origineler is de lidcactus.

het ware in winterrust. Niet getreurd, met de

Hoe korter de dagen, hoe meer roze,

juiste verzorging bloeien ze in de lente weer

rode, witte of oranje bloempjes aan de

helemaal op.

stam verschijnen. Dat brengt tijdens
de donkere dagen toch nog een beetje

NIET TE VEEL WATER: Doordat er in de winter

kleur in huis.

weinig licht is, remt de fotosynthese af. Dat
betekent ook dat de plant minder water nodig
heeft. Steek voor het water geven een vinger in
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EEN GROEN
STEKKIE

de aarde om te kijken of deze écht droog is.

EVEN ONTSNAPPEN AAN DIE DONKERE, MISTROOSTIGE
WINTERDAGEN? NIETS HELPT BETER TEGEN EEN WINTERDIP
DAN GROEN IN HUIS. WE VERZAMELDEN DE BESTE TIPS EN
WEETJES OM OOK IN DE WINTER TE GENIETEN VAN DE MOOISTE
PLANTEN EN BLOEMEN.

kan de droge lucht schade toebrengen aan

LICHTINVAL: Plekken waar in de zomer indirect

planten. Gelukkig zijn er dingen die de lucht-

licht komt, veranderen in de winter vaak in een

vochtigheid omhoog brengen. Bakjes water op

volledige schaduwplek. Vallen er bladeren van

de verwarming, bijvoorbeeld. Wel regelmatig

de plant af, of beginnen ze te verkleuren? Zoek

wisselen, anders komen er bacteriën in.

dan een plekje met wat meer licht.
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NIET VERPOTTEN OF BIJVOEDEN: In de winter
WEG BIJ DE VERWARMING: In de winter heb-

groeien planten amper. Bijvoeden is dan ook

ben we de kachel lekker hoog staan. Dat vin-

niet nodig. Sterker nog, daardoor kunnen er

den planten helaas wat minder fijn. Die drogen

teveel mineralen in de grond komen, die de

hier namelijk flink van uit. Planten met grote,

wortels beschadigen. Verpotten is in de winter

dunne bladeren kunnen daarom in de winter

ook niet nodig. Meestal levert dat kleine schade

beter wat verder van de verwarming staan.

aan de wortels op, die een plant in de winter
veel minder makkelijker herstelt.

SPROEIEN: Zelfs bij de verwarming vandaan,
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POPULAIRE
PLANTEN
VAN 2020

POSTPAKKET
Iemand feliciteren of op-

vrolijken met een bloemetje? De boeketten van

Bloompost worden verzon-

DUURZAAM BOSJE

1. DE SANSEVERIA

den in een plat, kartonnen

Ook wel Vrouwentong genoemd. Lekker groen en

doosje, en kunnen gewoon

makkelijk te verzorgen. Werd daarom al eerder
uitgeroepen tot Studentenplant van het Jaar.

2. DE CALATHEA
Deze plant met meerkleurige bladeren staat

prachtig in elk interieur. Leuk feitje: Calathea’s

gaan ‘s avonds ‘slapen’. Dan vouwen ze hun bladeren dicht.

3. DE ALOCASIA ODORA
In Nederland ook wel bekend als Olifantsoor,

vanwege de vorm van de bladeren. Deze zijn lekker
groot en groen, en creëren een jungle-effect in
huis.

PLANTEN IN HUIS
MAKEN GELUKKIG
EN VERMINDEREN
STRESS

Geef kneusjes
een kans

Niet alleen groene vingers, maar ook een groen

hart? Overweeg dan de kneusjesbox van Plantje.nl.
De kamerplanten uit deze box hebben wellicht een
in het schap gestaan, maar verdienen een tweede

Er zijn zoveel verschillende

kans! De box kost € 23,95 en bevat 10-12 verschillende planten die anders naar de stort gaan.
www.plantje.nl

zaam. Gelukkig zijn er ook mate genieten, die minder invloed

Een tropische wereld in een

hebben op het milieu.

afgesloten fles. Een terrarium
heeft zijn eigen ecosysteem

BLOEMEN VAN EIGEN BODEM:

waarbij water en voedings-

Vraag bij de bloemist naar bloe-

stoffen gerecycled worden.

men van de Nederlandse akker.
Koop geen bloemen uit de warme

Water geven hoeft dus niet.

kas of die zijn ingevlogen met het

Maak er zelf een of kies bijvoor-

vliegtuig.

beeld dit Nespresso terrarium van

DROOGBLOEMEN: Droogbloemen

www.plantsome.nl € 39,95

zijn weer helemaal hip. En handig,
want ze hoeven niet elke week te
worden vervangen. Steeds meer
winkels verkopen losse droogbloemen om zelf een boeket mee
samen te stellen. Of bestel online
een vooraf samengestelde bos. Op

ze hun eigen behoeftes. De

www.beauquet.nl staan prachtige

app Plantsome kan daarbij

boeketten.

helpen. Voer de soort plant

KUNSTBLOEMEN: Het is een iets

in, hoe groot hij is en waar

grotere investering dan droogbloe-

hij staat, en de app geeft tips

men, maar goede kunstbloemen

voor de beste verzorging.

gaan een hele tijd mee. Niet ver-

Daarnaast stuurt de app

geten er af en toe met de stofdoek

een herinnering wanneer

overheen te gaan. Prachtige bos-

de plant water moet krijgen.

sen zijn bijvoorbeeld te vinden op

Nooit meer slappe blaadjes!

www.enyaolivia.nl
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mini-ecosysteem

nieren om van bloemen in huis

planten. En allemaal hebben
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www.bloompost.nl

te geven, maar vaak niet zo duur-

schoonheidsfoutje of hebben simpelweg wat langer

NOOIT MEER
VERGETEN

door de brievenbus.

Bloemen zijn leuk om te krijgen of

DE LEUKSTE BLOEMEN - EN
PLANTENWINKELS VAN NEDERLAND
Plant & Meer. Kortestraat 5, 6811 EN Arnhem. www.plant-meer.nl
Meis. Jongemastraat 13, 8701 JA, Bolsward. www.meis.frl
Wonderwoud. Boschstraat 75a, 6211 AV Maastricht. www.wonderwoudplanten.com
Stek de Stadstuinwinkel. Nieuwe Binnenweg 195b, 3021 GA Rotterdam. www.stekrotterdam.nl
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HET GROTE BOSATLAS PUZZELBOEK
Het Grote Bosatlas Puzzelboek is een ontdekkingsreis door Nederland, de wereld en de geschiedenis.
Een must-have voor iedereen die van kaarten, atlassen én puzzelen houdt. ISBN 9789492911797 Denksport, € 14,99
Te koop bij boekhandel en online.

WINTERDOEBOEK.NL
NOG MEER PUZZELEN EN LEZEN? GA NAAR
WWW.WINTERDOEBOEK.NL VOOR NOG VEEL
MEER WINTERS VERMAAK.
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