
50PLUS GEEFT OUDEREN EEN STEM!

Maak 50PLUS sterker en word lid! 
Bel 0800 - 52 50 502 of ga naar 
www.50pluspartij.nl/lid-worden

•  Bent u 50-plusser en vraagt u zich af wie in de politiek opkomt voor uw  
belangen? Wie wat doet aan de hoge langdurige werkloosheid onder 
45-plussers? 

•  Bent u gepensioneerd en merkt u dat uw uitgaven en kosten steeds verder 
oplopen maar uw inkomsten niet? Wie pikt dit op in de politiek? 

•  Bent u afhankelijk van medische hulp of thuiszorg? Wie roept een halt toe 
aan het constant snijden in de zorg? 

•  Ziet u de toekomst van uzelf of van uw ouders soms somber in? Vraagt u 
zich af: ”Wie komt in de politiek werkelijk op voor ouderen?” 

  Denk dan eens aan 50PLUS!

50PLUS geeft ouderen een stem! 50PLUS behartigt 
de belangen van senioren elke dag weer, in de  
landelijke én lokale politiek. En dat is hard nodig!

het voorjaar (á € 495): 
27 mei - 3 juni
&  3-10 juni & 
10-17 juni

Vakantiepark Ackersate 
Harremaatweg 26    3781 NJ Voorthuizen

0342-471274  -  info@ackersate.nl  -  www.ackersate.nl

De  vermelde 
prijzen zijn per 
persoon per week. 

Als lezer van dit blad 
ontvangt u bij uw reservering 
een korting van € 30,-!

           Ook in 2016 bent u op Ackersate van 
                 harte welkom voor een heerlijke vakantie!
U verblijft bij ons in een luxe bungalow-chalet op basis 
van hotel-service. De gevarieerde maaltijden gebruikt u 
gezamenlijk in ons sfeervolle restaurant. Diverse gezellige 
activiteiten en uitstapjes staan ook op het programma. 
  We zorgen ervoor dat u een onvergetelijke week   
    heeft.

de zomer (á € 545):  
17-24 juni &  
24 juni - 1 juli 
& 1-8 juli

het najaar (á € 495):
2-9 sept.,9-16 sept. & 16-23 sept.

het vroege najaar (á € 545):
26 aug - 2 sept.

U kunt bij ons terecht in de volgende periodes:

Als u voor één 
persoon reserveert,  
zal er een toeslag 
van € 50,- berekend 
worden.

Genieten op de VeluweGenieten op de Veluwe
volledig verzorgde vakantiewekenvraag 

de gratis
brochure 

aan

Samen voor een gezonde 
zeehond in een gezonde zee. 
Voor nu en voor de toekomst.

Vraag de brochure aan over 
schenken met belastingvoor-
deel en nalatenschappen.

Zeehondencrèche Pieterburen
Hoofdstraat 94a
9968 AG Pieterburen
Telefoon 0595 - 526 526

ZEEHONDENCRÈCHE
PIETERBURENwww.zeehondencreche.nl

De Wonderjaren 
’50 en ’60
30-1-2016 t/m 2-10-2016

www.museumhoorn.nl

Een stap terug in de tijd naar onze kinderjaren

7 NEDERLANDERS OVERVERZEKERD

ONGEVAL ELEKTRISCHE FIETS

INVLOED OP WINTERSPORT

ORPHEUS WINNAAR 2015

NIEUWSTE TREND BADKAMERS

SPIJSVERTERINGSKLACHTEN

JUBILEUMJAAR KERK BREDA

VitaalPlus50
JAARGANG 2 EDITIE 1 - FEBRUARI 2016

keu·ze keus (de; v(m); meervoud: keuzen keuzes)
UW KEU·ZE

1. de daad van het kiezen
2.  de gelegenheid de vrijheid om te kiezen: we hebben geen 

(andere) keus er kan slechts één ding gedaan worden
3. voorkeur

Wat een heerlijk uitgangspunt voor 2016!  
50VitaalPlus in een geheel nieuw jasje en dan ook...
keuze.

U zult mogelijk denken wat bedoelen ze daarmee. Heel 
simpel eindelijk een titel die geheel en alleen schrijft wat 
u wilt lezen. Of het nu gaat over vakantie, gezondheid, 
financiële zaken of iets op het gebied van wonen, u be-
paalt wat en waarover wij schrijven. Hoe werkt het? Heel 
eenvoudig. Op onze website 50VitaalPlus staat altijd een 
groot aantal onderwerpen waaruit u kunt kiezen. Dus u 
kunt lekker zittend in uw luie stoel, op uw pc of via uw 
tablet rustig kiezen wat u in de komende uitgave(s) wilt 
lezen. Natuurlijk hanteren wij hierbij de belangrijkste 
spelregel in een democratie, de meeste stemmen bepalen 
het onderwerp. Maar als u stemt en dat kan in 8 rubrie-

ken, is de kans groot dat er wel in één van de 8 rubrie-
ken uw keuze ook de meeste stemmen krijgt.

Maar er is nog iets waarvoor u kunt kiezen, een abon-
nement tegen portokosten om 50VitaalPlus 8x per jaar in 
huis te krijgen. Vol met informatie over onderwerpen die 
u interesseren, leuke aanbiedingen en natuurlijk handige 
tips. Denk bijvoorbeeld aan onze uitgebreide culinaire 
rubriek die vanaf de maarteditie geheel verzorgd gaat 
worden door niemand minder dan Arjen Zeevenhooven. 
Hier vindt u recepten, productbeschrijvingen en bespre-
kingen van kooktechnieken. Kijk in deze uitgave, daarin 
staat precies vermeld hoe u deze krant in huis kunt 
krijgen.
Wij wensen u heel veel plezier met het lezen van deze 
50VitaalPlus in haar nieuwe ‘jasje’ en hopen dat u veel 
vitale ideeën opdoet.

Een vitale groet uit Deventer,
Ralph Schuijers
Hoofdredacteur
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“En we besparen ook nog eens 
fl ink op de stookkosten.”

“Bij ons is eindelijk de kou uit de vloer dankzij 
TONZON vloerisolatie met Thermoskussens.”

TONZON maakt wel verschil! 
De vloerisolatie die écht werkt.

Bij betonvloeren
Zelfs betonnen vloeren worden warmer met TONZON Thermoskussens. 
Dankzij de combinatie met Bodemfolie krijgt u ook een kurkdroge kruip-
ruimte en geen last meer van muffe lucht. 

 

Bij houten vloeren
TONZON Vloerisolatie levert de warmste vloer en is het enige systeem 
dat echt veilig is voor houten vloeren zo blijkt na 33 jaar praktijkervaring.

Bij vloerverwarming
Bij woningen met vloerverwarming wordt de kruipruimte van de woning 
nu nog vaak onnodig mee verwarmd. TONZON Thermoskussens houden 
ook hier de warmte optimaal tegen. De besparing op het gasverbruik kan 
oplopen tot wel 40%.

Bij woonboten en stacaravans
Hier zijn de vloeren in de winter het koudst, zij profi teren het meest van 
deze unieke isolatietechniek.

Meer weten? 
Kijk op www.tonzon.nl. Bellen of mailen kan ook 
via 0900 - 28 66 966.

TONZON BV • Postbus 1375 • 7500 BJ Enschede • T: 053 - 433 23 91 • E: info@tonzon.nl • www.tonzon.nl

EEN TEVREDEN TONZON KLANT 

In onze parterrewoning uit de jaren 30, hebben wij onlangs 
Tonzon vloer isolatie aangebracht.

Zelfs bij de extreme kou van nu (-10 tot -20) is het geriefl ijk om met 
sokken in huis te zitten. Jaren terug heb ik met steenwol en radiator-
folie al eens isolatie aangebracht en de randkieren met schuim gedicht, 
echter zonder gewenst resultaat. We hebben toen zelfs overwogen de 
hele vloer eruit te slopen en vloerverwarming te installeren of om te 
verhuizen, omdat de kou langs de benen bleef optrekken. Zelfs een 
mat met elektrische vloerverwarming op het parket onder het tapijt bij 
de zithoek verbeterde de situatie amper. Door de goede test resultaten 
en recensies van Tonzon heb ik de vloeren hiermee onlangs geïsoleerd. 
De bodemfolie heeft alleen al een buitengewone goede werking. 
De lucht in de kruipruimte werd erdoor droog en de grondlucht 
verdween. Daarnaast is de kruipruimte (na aangelegde verlichting) nu 
ook geschikt voor opslag. Het is gewoon een riante kelder geworden.

Mensen die Tonzon vloerisolatie overwegen mogen bij ons in de 
“showroom kruipruimte” een kijkje komen nemen!

Dhr. en Mevr. Coenen uit Den Haag
(ZIE OOK HET INTERVIEW MET HEN IN DE METRO)

In onze parterrewoning uit de jaren 30, hebben wij onlangs 

Voor  Koud en klam Na  Warm en droog

De vloerisolatie die echt werkt!

Illustratie van een kruipruimte met TONZON Vloerisolatie



Rudolph van Veen stond in zijn diensttijd al eens aan een veldkeuken

CULINAIR

Arjen Zeevenhoven, Topkok
COLUMN

Wie waarde wil toevoegen in een food-organi-
satie moet allereerst weten waar hij over praat

Arjen Zeevenhooven weet dat. Zijn CV laat zich lezen als een 
reis door de wereld van eten en drinken in de ruimste zin van 
het woord.

FESTIVAL MILITAIR 
CULINAIR

Tijdens Festival Militair Culinair ont-
dekken bezoekers onder het genot van 
een hapje en een drankje de gebruiken 
van de militaire eetcultuur. Van koken 
in een pot boven het vuur tot keuken-
wagens en veldkeukens uit modernere 
tijden. 
Vanuit de veldkeukens worden de-
monstraties gegeven en kunnen be-
zoekers proeven aan klassieke militai-
re recepten. Liever een culinaire hap? 
Probeer dan een van de culinaire vari-
anten op klassieke militaire recepten. 
Festival Militair Culinair vindt plaats 
nabij het NMM en is in het weekend 
van 27 en 28 februari toegankelijk 
tussen 10.00 uur en 17.00 uur. 
 
WAT KUN JE VERWACHTEN:
-  Demonstraties en proeverijen rond 

Het Nationaal Militair Museum (NMM) organiseert in het weekend van
27 en 28 februari Festival Militair Culinair. Op het buitenterrein nabij
het NMM kunnen bezoekers in de sfeer van een foodfestival kennisma-
ken met de militaire keuken: van demonstraties met veldkeukens en het
klassieke soldatendiner tot workshops en culinair happen met tv-chef
Rudolph van Veen.

veldkeukens van vroeger en nu: van 
rats kuch & bonen tot Goulash en 
blauwe hap.

-  Kookdemonstraties met topkok 
Rudolph van Veen.

-  Geniet van culinaire gerechten 
geïnspireerd op klassieke militaire 
recepten.

-  Drink wijn met de romeinen in de 
taverna.

SPECIAAL VOOR KINDEREN
-  Laat je schmincken als een echte 

militair.
-  Proef de maaltijd van een militair.
-  Genoeg gegeten? Meld je bij de 

drill-sergeant voor een oefening 
over de stormbaan.

www.nmm.nl

Arjen’s carrièrepad begint met
een opleiding aan de Middel-
bare Hotelschool in Groningen.
Daarna doet hij een schat aan
ervaring op in verschillende
1- en 2- sterrenrestaurants in
Nederland en werkt hij twee
jaar als souschef van het World
Trade Center in Boston, USA.
Dit zijn de jaren waarin hij, op
culinair gebied, een solide basis
legt.
Hierna komt Arjen als ‘product-
ontwikkelaar eten en drinken’
in dienst bij de Hema waar hij
intern geschoold wordt in retail-
marketing.

Na vijf jaar Hema volgt een
9-jarige carrière als eigenaar
van een prachtig landgoed in
Friesland waarvan het restau-
rant al na twee jaar, door Ton
de Zeeuw (Telegraaf), wordt
uitgeroepen tot een van de
honderd aanbevolen restau-

rants van Nederland. Na negen 
jaar hotellerie gaat Arjen de 
uitdaging aan als freelance pro-
ductontwikkelaar bij Albert Heijn. 
Arjen werkt momenteel aan 
continue vernieuwing
en verbetering van maaltijden
en grondstoffen voor Albert
Heijn. Voor Young Perfect in
Breda traint Arjen de koks die elk
weekend koken voor de klanten
van Albert Heijn in haar XL-ves-
tigingen. Daarnaast geeft Arjen 
lezingen en presentaties aan 
food-producerende bedrijven.

Vanaf onze maart-editie is Arjen
een vaste waarde in ons team
en kunt u als lezer gaan genie-
ten van o.a. enkele recepten per
editie, besprekingen van keuken-
apparatuur, de presentatie van
nieuwe culinaire producten en de
behandeling van een kooktech-
niek of de demonstratie van een
keukenapparaat.
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Handige en compacte 
CamperRoutegidsen met 

kant-en-klare prachtreizen 
door de mooiste streken 

van Europa

CamperRoutes.nl
reisgidsen voor de camper 

Met de camper door
FRANKRIJK
Een heerlijke route langs 
de kusten van Normandië 
en Bretagne. 
Musea, kastelen, cafés 
en restaurants, vis en 
schaaldieren vers uit zee.
Wandelen over de kliffen.
D-Day stranden en 
musea.
160 pagina’s  € 14,95

RECENT VERSCHENEN
Met de camper door
SPANJE
Drie bijzondere routes:
Door het midden via 
Madrid en Toledo;
Langs de costa’s via 
Barcelona en Valencia:
Dwars door Andalusië.
De mooiste steden en 
natuurgebieden.
Unieke volksfeesten.
 144 pagina’s  € 14,95

CamperRoutegidsen 
onderscheiden zich door:

•	 Overzichtelijke routekaartjes
•	 Beschrijvingen van camper-

plaatsen en campings
•	 Praktische reisinformatie voor 

onderweg
•	 Adressen en openingstijden 

van beschreven  
bezienswaardigheden

•	 GPS-codes van camper-
plaatsen en campings  

Ga naar
CamperRoutes.nl

voor meer 
informatie
over alle
routes

NIEUW

Het Van Gogh Huis in Nieuw-Amsterdam 
is het enige, voor publiek toegankelijke, 
huis in Nederland waar Vincent van Gogh 
gewoond en gewerkt heeft.

De kamer waar Vincent schilderde is zo ingericht alsof de 
schilder elk moment terug kan keren van een tochtje in het 
veen. Verplaats u in de leefwereld van de schilder in het na-
jaar van 1883 en bezoek zijn kamer. Bekijk de film over zijn 
Drentse periode en beleef het mysterie van het landschap. 

Openingstijden: Dinsdag t/m zondag; 13.00 - 17.00 uur. 
Laatste rondleiding 16.15 uur.

www.vangogh-drenthe.nl

Contactadres:  Hoofdstraat 3, 9244 CL Beetsterzwaag
Telefoon:  (0512) 38 94 94
Internet:  www.revalidatie-friesland.nl
E-mail:  info@revalidatie-friesland.nl

volg ons:

    Laat zien wat je kunt

De mensen die bij Revalidatie Friesland komen 
voor behandeling of advies hebben te maken 
met een beperking. Dat kan tijdelijk of blijvend 
zijn, als gevolg van ziekte, aandoening of ongeval. 
Revalidatie Friesland helpt kinderen en 
volwassenen in de drie noordelijke provincies en 
de Noordoostpolder, hun eigen mogelijkheden 
weer te vinden en de kansen die de maatschappij 
hen biedt te grijpen. 
Dat doen we door samen met de patiënt intensief 
te werken aan herstel. We onderzoeken de haal-
baarheid van doelen en kiezen voor behandelingen 
en middelen die bijdragen aan een zo zelfstandig 
mogelijk leven. Daarbij kijken we naar belangrijke 
zaken in het leven zoals werk, school, sport, 
hobby’s maar bijvoorbeeld ook naar relaties.

Revalidatie Friesland helpt je te laten zien 
wat je kunt!

Lezen vergroot je wereld

Uitgeverij

bestel uw boeken via
www.groteletter.nl

bestel uw boeken via

Grote Letter 
Bibliotheek
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Purmerends Museum
100 jaar droge voeten

Kaasmarkt 20 Purmerend 0299-472718
www.purmerendsmuseum.nl

Het eten van minstens één portie vis per week zorgt voor een 
lager risico op de ziekte van Alzheimer en dementiegerelateer-
de aandoeningen. Dat blijkt uit internationaal onderzoek aan 
het Rush University Medical Center in Chicago, dat deze week 
werd gepubliceerd in het Journal of American Medical Associ-
ation (JAMA). 

een gunstig effect heeft voor 
mensen met deze genetische 
aanleg voor dementie.
Het is bekend dat je met het 
eten van meer vis ook hogere 
concentraties zware metalen, 
zoals kwik, binnen krijgt. Een 
langdurig te hoge inname van 
zware metalen kan schade 
toebrengen aan de nieren, 
de lever, de hersenen en het 
zenuwstelsel. Inderdaad bleek 
ook in deze studie dat hoe 
meer vis de deelnemers aten, 
hoe hoger de concentraties 
kwik die in de hersenen werden 
gevonden. Deze hogere con-
centraties lieten echter geen 
relatie zien met meer markers 
van dementie; een verhoogde 
inname van kwik had geen na-
delige invloed op de hersenen. 
Over het algemeen wegen de 
gunstige gezondheidseffecten 
van het eten van vis op tegen 
de mogelijk nadelige effecten.

www.gezondheidsnet.nl

In de studie werden ouderen 
uit Chicago en omgeving sinds 
1997 gevolgd. De onderzoe-
kers brachten eetgewoonten en 
andere leefstijlfactoren in kaart. 
De hersenen van 286 ouderen 
werden (na overlijden) onder-
zocht op dementie en de ziekte 
van Alzheimer.
“Dit is de eerste studie waarin 
we daadwerkelijk de hersenen 
van proefpersonen hebben 
kunnen onderzoeken op aan-
wezigheid van markers van 
dementie en ziekte van Alz-
heimer. Dat geeft een objec-
tieve kijk op de associatie met 
visconsumptie.”, aldus Ondine 
van de Rest.

Gen
Bij ouderen die minstens één 
maal per week vis eten, trof-
fen de onderzoekers minder 
markers van dementie en de 
ziekte van Alzheimer aan dan 
bij de ouderen die minder dan 
één maal per week vis consu-
meren. Opvallend genoeg was 
deze associatie alleen aanwe-
zig bij dragers van een be-
paald gen (APOE-ε4) dat 
juist leidt tot een groter 
risico op het ontwikkelen 
van Alzheimer en demen-
tie. Bij andere studies is 
deze associatie echter 
niet consistent aange-
toond. Daarom is het nog 
te vroeg om vast te stellen 
dat het eten van vis werkelijk 

ETEN VAN VIS IS GOED 
TEGEN DEMENTIE

WORD OOK ABONNEE!
Voor € 12,50 per jaar * krijgt u alle 
8 edities van 50VitaalPlus thuis 
gestuurd!

Ga naar onze website en schrijf u in

www.50VitaalPlus.nl

50VitaalPlus

*Geldt alleen voor Nederland. In België en Duitsland op aanvraag.

TYPE EVENEMENT 
Regionale horecabeurs.

OVER DIT EVENEMENT
Op de beurs staat niet alleen 
het vertoeven centraal maar 
ook het proeven. Vele stand-
houders laten bezoekers ken-
nismaken met hun nieuwste 
snack of andere etenswaren.

En via de diverse uitgifte-units 
worden bezoekers ook nog 
eens getrakteerd op een hapje 
en een drankje.

LOCATIE EN CONTACT
www.horecaenrecreatiebeurstexel.nl

HORECA- & RECREATIEBEURS 
TEXEL OP 25 MAART 2016

foto: Jeroen van Hattum
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Open: Wo t/m Zo: 
13.00—17.00 

Zandheuvel 51 
Oosterhout 

 

www.speelgoedmuseum.nl 
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FINANCIËN

TERUGVAL NO-CLAIM KORTING 
WIJKT AF VAN VERLIES SCHADEVRIJE 
JAREN
Autoverzekeraars hanteren naast de 
schadevrije jaren tabel een bonus-ma-
lusladder. Je positie op de bonus-ma-
lusladder bepaalt hoeveel no-claim-
korting je krijgt. Zodra je je aanmeldt 
bij een verzekeraar, kijkt deze aan de 
hand van je schadevrije jaren op welke 
trede je wordt ingeschaald. Bij elk jaar 
dat je geen schade claimt stijg je een 
trede. Maar hoeveel treden je daalt als 
je toch een schuldschade claimt, ver-
schilt per verzekeraar. Bij twaalf van 

BELASTINGDIENST MAG INKOMENS- 
GEGEVENS VAN HUURDERS NIET  
VERSTREKKEN AAN VERHUURDERS 
De Belastingdienst mag inkomens-
gegevens van huurders van sociale 
huurwoningen niet verstrekken 
aan hun verhuurders als deze 
daarom vragen. Dit blijkt uit een 
uitspraak van de Afdeling be-
stuursrechtspraak van de Raad van 
State. 

Een huurder verzette zich bij de staats-
secretaris van Financiën tegen de ver-
strekking van zijn inkomensgegevens 
aan de verhuurder. Volgens de staats-
secretaris is verzet echter niet moge-
lijk, omdat de Belastingdienst sinds 
2013 wettelijk verplicht zou zijn om 
inkomensgegevens te verstrekken aan 
verhuurders van sociale huurwonin-
gen om ‘scheefwonen’ tegen te gaan.
 
UITDRUKKELIJK EN DUIDELIJK 
De Afdeling bestuursrechtspraak is 
van oordeel dat een verplichting voor 
de Belastingdienst om inkomensgege-
vens te verstrekken aan verhuurders 

van sociale huurwoningen uitdrukke-
lijk en duidelijk in de wet moet staan. 
Zo’n expliciete wettelijke verplichting 
ontbreekt nu, terwijl die wel nodig 
is omdat de Belastingdienst gegevens 
die hij ontvangt niet aan anderen mag 
geven, tenzij de wet hem expliciet 
verplicht om deze gegevens te ver-
strekken. Gelet op deze geheimhou-
dingsplicht is niet toelaatbaar dat zo’n 
verplichting “uitsluitend wordt afge-
leid uit de totstandkomingsgeschie-
denis van of de samenhang tussen 
wettelijke bepalingen of wordt veron-
dersteld omwille van de effectiviteit 
van een wettelijke regeling”. 

SCHEEFWONEN 
Sinds 2013 kunnen verhuurders van 
sociale huurwoningen inkomensge-
gevens van hun huurders opvragen 
bij de Belastingdienst met het oog op 
het tegengaan van scheefwonen. Bij 
scheefwonen blijven mensen in soci-
ale huurwoningen wonen, terwijl zij 
op grond van hun inkomen niet meer 
behoren tot de categorie mensen voor 
wie die woningen zijn bedoeld. 

Als uit de gegevens van de Belasting-
dienst blijkt dat huurders een te hoog 
inkomen hebben, mogen verhuurders 
hun huurprijzen verhogen. Huurders 
worden hierdoor gestimuleerd hun so-
ciale huurwoning in te ruilen voor een 
koopwoning of een huurwoning in de 
vrije sector, waarmee de sociale huur-
woningen beschikbaar komen voor 
mensen met een lager inkomen.

via Nieuwsbank
Woensdag 3 februari 2016

NIEUWE REGELS SCHADEVRIJE 
JAREN NIET VEEL DUIDELIJKER
De nieuwe regels voor schadevrije jaren die autoverzekeraars sinds 
1 januari 2016 hanteren zouden voor meer duidelijkheid bij de con-
sument moeten zorgen. Bij een schuldschade verlies je altijd vijf scha-
devrije jaren. Toch blijkt het er in de praktijk niet veel duidelijker op 
geworden, stelt de financiële vergelijkingssite Geld.nl op basis van een 
onderzoek onder 34 autoverzekeraars. “Je levert wel bij elke verzekeraar 
evenveel schadevrije jaren in, maar wat dat betekent voor je no-claimkor-
ting verschilt nog steeds per verzekeraar. Hierdoor weet je na een schade 
eigenlijk nog steeds niet waar je aan toe bent”, stelt Amanda Bulthuis 
van Geld.nl.

de onderzochte autoverzekeraars val 
je vijf treden terug per schade, even-
veel als het aantal schadevrije jaren dat 
je verliest. Maar bij de 22 andere ver-
zekeraars val je minder treden terug 
meestal drie of vier. 
“Het voordeel hiervan is dat je, on-
danks dat je vijf schadevrije jaren ver-
liest, minder no-claimkorting inlevert. 
Maar het maakt het wel lastiger om te 
bepalen wat de gevolgen zijn van een 
schuldschade voor je premie”, aldus 
Bulthuis van Geld.nl. 
Daarnaast hanteren autoverzekeraars 
verschillende kortingspercentages per 

trede. Bij de ene verzekeraar krijg je 
met tien schadevrije jaren tachtig pro-
cent korting en bij de ander bijvoor-
beeld zeventig procent. Ook als je 
overstapt van verzekeraar, kan het feit 
dat verzekeraars verschillende bonus-
malusladders hanteren dus voor on-
duidelijkheid zorgen.
  
BEPAAL JE KEUZE ELK JAAR 
OPNIEUW! 
Omdat ook nu de schadevrije jaren ta-
bellen bij alle verzekeraars gelijk zijn 
er nog steeds grote verschillen in no-
claimkorting blijven bestaan, loont 
het om elk jaar opnieuw te bekijken 
welke autoverzekering het voordeligst 
is bij je aantal schadevrije jaren, tipt 
Bulthuis. “Of je nu een schade claimt 
of niet, je aantal schadevrije jaren ver-
andert elk jaar, waardoor het ook elk 
jaar flink kan verschillen welke auto-
verzekering het voordeligst is.”

via Nieuwsbank

NEDERLANDERS 
MASSAAL 
OVERVERZEKERD 

Je hebt er alles aan gedaan;
je remmen gecontroleerd,
koelvloeistof bijgevuld,
winterbanden op spanning
gebracht en sneeuwkettingen
meegenomen. Toch sta je stil
langs de weg in Oostenrijk.
Gelukkig beschik je over
pechhulp, maar bel je je auto-
verzekeraar, de ANWB of je 
reisverzekeraar? 
 
Oververzekering: het komt
erg veel voor. Uit onderzoek
van consumentenpanel Mee-
doenAanOnderzoek.nl in sa-
menwerking met Vergelijken-
VanReisverzekeringen.nl blijkt
dat meer dan twee op de tien
autobezitters dubbel verzekerd
is voor pechhulp. Verzekeren
voor pechhulp kan namelijk via
de autoverzekering, de reisver-
zekering of direct via ANWB of
RouteMobiel. Wanneer uw auto
naar de dealer gaat voor onder-
houd is pechhulp ook vaak via
de dealer verzekerd.

De oplossing is simpel
Niet meer betalen dan nodig?
Ga na waar u momenteel
verzekerd bent voor pechhulp.
Denk hierbij aan de dealer,
leasemaatschappij, autoverze-
kering, reisverzekering en
ANWB of RouteMobiel lidmaat-
schap. Heeft u meer dan een
verzekering die dekking biedt
voor pechhulp? Kies dan de
meest volledige pechhulp en
neem afscheid van de rest.

via Nieuwsbank
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Ambabab chtelijkeachtelijkea
zuivel van den Eeldervan den Eelderv

Familiebedrijf den Eelder is een boerderij en zuivelmakerij in één. 
Van het zorgen voor onze koeien tot het maken van loeilekkere zuivel, we 
doen het allemaal zelf. Elke nieuwe dag streven we daarbij naar het allerbeste. 
Voor mensen en voor onze dVoor mensen en voor onze dV ieren. Want alleen zo kunnen we Nederland nog 
generaties lang blijven verrassen met ouderwets lekkere boerenzuivel. 

an den Eelder



Meer dan 35 miljoen Nederlanders hebben regelmatig spijsverterings-
klachten. Hierbij kun je denken aan een opgeblazen gevoel of een trage 
of onregelmatige stoelgang. Wij selecteerden acht veelvoorkomende 
klachten waarvan je vast niet wist dat de oorzaak in je spijsvertering kan 
liggen. 

Een hectische levensstijl, onvoldoen-
de drinken of te weinig beweging 
kunnen spijsverteringsproblemen 
veroorzaken. Onderstaande klachten 
komen vaak voor en zijn voor een 
groot deel te voorkomen als je je spijs-
vertering soepel houdt en je darm-
flora in balans. Voldoende bewegen, 
ruim vocht en gezond, gevarieerd en 
vezelrijk eten kan daarbij helpen. 

1. BOEREN
Boeren is het 'ontluchten' van de 
maag via de slokdarm en mond. We 
slikken de hele dag  lucht in. Dit ge-
beurt tijdens het eten, drinken, pra-
ten of ademhalen. Hierdoor ontstaat 
een opstapeling van lucht in de maag, 
waardoor de maag uitzet. Door het 
uitzetten van de maag gaat er vanuit 
de maagwand een seintje naar de her-
senen. Dit seintje zorgt er vervolgens 
voor dat de sluitspier tussen de slok-
darm en de maag zich ontspant. De 
aanwezige lucht in de maag kan dan 
ontsnappen via de slokdarm en de 
mond.
Boeren kan voorkomen als klacht bij 
onder andere brandend maagzuur. 
Het kan echter ook worden veroor-
zaakt door een verkeerd voedingspa-
troon. Het kan helpen rustiger te eten 
en drinken, met de mond goed geslo-
ten. Daardoor krijg je minder lucht 
binnen. Vermijd verder kauwgom en 
koolzuurhoudende dranken.

2. BRANDEND MAAGZUUR
Bij het ouder worden verslapt de 
sfincter, de sluitspier tussen slokdarm 
en maag. Het maagsap kan daardoor 
makkelijk terugstromen in de slok-
darm. Dit wordt brandend maagzuur, 
zuurbrand of reflux genoemd. De 
slokdarm is hier niet tegen bestand 
en raakt geïrriteerd of zelfs ontstoken. 
Dit ontketent een branderig gevoel of 
een drukkende pijn achter het borst-
been en soms ook tussen de schou-
derbladen. Als het maagsap tot in de 
keel komt, kan het ook daar klachten 
geven, variërend van een geïrriteerde 
of ontstoken keel tot hoestklachten.

Eet drie uur voor het slapengaan niets 
meer. Een lege maag vermindert de 
zuurproductie en voorkomt de kans 
op problemen ’s nachts.

3. VERSTOPPING
We spreken van verstopping als je 
minder dan drie keer per week naar 
het toilet kan, of als je last hebt van 
harde, droge ontlasting. Dit komt om-
dat de ontlasting te lang in de dikke 
darm blijft. Het kan veroorzaakt wor-
den doordat de spieren van de dikke 
darm niet meer goed kunnen bewe-
gen. Het gevolg is dat de ontlasting 
te langzaam door de dikke darm ge-
stuwd wordt en er teveel vocht aan 
onttrokken wordt. Verstopping heeft 
in veel gevallen te maken met een on-
gezond voedingspatroon of een ver-
keerde leefstijl.

Wie veel last heeft van verstopping, 
moet veel moeite doen om de ontlas-
ting uit het lichaam te persen. Hier-
door kunnen er aambeien ontstaan. 
Dit zijn plaatselijk opgezwollen, sterk 
doorbloede gedeeltes van de slijm-
vliesbekleding van het laatste gedeelte 
van de endeldarm en de anus. Aam-
beien kunnen erg pijnlijk zijn. Vezel-
rijke voeding en voldoende vocht hel-
pen aambeien tegengaan. Blijf verder 
niet te lang op toilet zitten en pers niet 
te hard.

Lees verder op pagina 11

UTRECHT KRIJGT EIGEN BEHANDELCENTRUM 
HYPERBARE ZUURSTOFTHERAPIE 

Het IvHG behandelt patiënten 
in behandelcentra in Rotterdam, 
Arnhem, Hoogeveen en Waal-
wijk. Met Maarssen als nieuwe 
locatie is ook de regio Utrecht 
voorzien van een instituut voor 
hyperbare geneeskunde. Het 
IvHG werkt voor de realisering 
van de nieuwe vestiging in-
tensief samen met de afdeling 
radiotherapie en het Hoofd-Hals 
oncologisch centrum van het 
Universitair Medisch Centrum 
Utrecht (UMCU) en overige 
ziekenhuizen in de regio.  
 
Veel patiënten zijn in de afge-
lopen jaren reeds verwezen 
naar bestaande IvHG behan-
delcentra in andere delen van 
het land. “De behoefte aan een 
behandelcentrum in Midden 
Nederland was zo groot, dat het 
voor ons en de ziekenhuizen in 
de regio Utrecht, een logische 
stap was om een centrum in 
Maarssen te openen,” aldus 
Onno Boonstra, medisch direc-
teur van het IvHG. “Een hyper-
bare zuurstofbehandeling duurt 
ongeveer anderhalve maand, 
waarbij de patiënt wekelijks 
zo’n vijf behandelsessies heeft 
bij ons op een locatie. Door het 
beperken van de reistijd wordt 
een intensieve behandeling 
met hyperbare zuurstof nu ook 
toegankelijk voor patiënten in de 
regio Utrecht”.  

Het Instituut voor Hyperbare Geneeskunde (IvHG) opent in 
juni 2016 een modern behandelcentrum in Maarssen. Hiermee 
wordt hyperbare zuurstoftherapie bereikbaar voor patiënten in 
de regio Utrecht.  

 
Hyperbare zuurstoftherapie  
Hyperbare zuurstoftherapie is 
een effectieve behandeling voor 
ex-kankerpatiënten met late 
bestralingsschade. Het gaat om 
een groep van ruim 5% tot 15% 
van de patiënten die als gevolg 
van radiotherapie in het be-
straalde gezonde weefsel, zoge-
naamde ‘late bestralingsschade’ 
ontwikkelen. Dit kan zich uiten in 

diverse klachten en symptomen, 
afhankelijk van de locatie van de 
bestraling. Klachten - zoals pijn, 
bewegingsbeperking, vochtop-
hoping en incontinentie - die 
vaak in de loop van tijd erger 
worden, verminderen of verdwij-
nen door hyperbare zuurstofthe-
rapie.  
 
www.ivhg.nl

via Nieuwsbank
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Van boeren en brandend maagzuur 
tot aambeien



Het CHDR (Centre for Human Research) 

verricht sinds 1987 hoogwaardig 

geneesmiddelenonderzoek met 

nieuwe en bestaande geneesmiddelen 

bij patiënten en gezonde vrijwilligers. 

De onderzoeken vinden plaats in ons, 

volledig ingerichte, klinisch centrum. 

De onderzoeken dragen bij aan de 

wetenschappelijke ontwikkeling van 

geneesmiddelen en vinden plaats 

conform de internationale regelgeving en 

volgens de hoogste kwaliteitsnormen. 

Het CHDR is gevestigd in Leiden en 

werkt nauw samen met de Universiteit 

Leiden en de klinische afdelingen van het 

LUMC (Leids Universitair Medisch Centrum).

GEZOCHT:
SENIOREN (65 jaar en ouder)
Voor deelname aan geneesmiddelenonderzoeken. 
Voor deelname ontvangt u een financiële vergoeding.

Geïnteresseerd?
Kijk voor meer informatie en/of aanmelden op:
U kunt ook mailen naar recruit@chdr.nl of bellen met 
Alle informatie wordt vertrouwelijk behandeld. 071-5246464



Fusselastic is een van origine Duitse
onderneming die meer dan 30 jaar
bestaat. Fusselastic levert op maat
gemaakte steunzolen die, op natuur-
wetenschappelijke basis, de voet
echte hulp bieden. Het concept van

de Fusselastic steunzolen is gepaten-
teerd in Europa en de USA. Meer dan
100.000 mensen vonden er al baat
bij. Om de perfecte pasvorm van
Fusselastic te garanderen wordt er
een individuele voetmeting gedaan.

Fusselastic is slechts één millimeter
dik en kan in al uw schoenen gedra-
gen worden, zelfs in open schoenen.
De Fusselastic steunzolen nemen de
natuurgetrouwe 3-punts-vering over
en ondersteunen de terugloop van
het bloed naar het hart. Uw voeten
krijgen hun functies - het balansver-
mogen, de spiertraining en de schok-
brekende elasticiteit - stapsgewijs
weer terug.

Om u een volledige indruk te geven
van dit unieke product brengen de
consulenten van Fusselastic graag
een geheel vrijblijvend en kosteloos
bezoek bij u aan huis. U kunt dan
Fusselastic modelsteunzolen thuis
in uw eigen schoenen uitproberen
en direct ervaren of Fusselastic uw
klachten helpt te verminderen.

Tijdens het bezoek wordt er bij u
tevens een persoonlijke voetafdruk
gemaakt, zodat de drukpunten zicht-
baar worden die de klachten veroor-
zaken. Ook krijgt u een persoonlijk
en deskundig advies van de consu-
lent van Fusselastic. Omdat elke voet
uniek is worden Fusselastic steunzo-
len altijd volledig op maat gefabri-
ceerd. Fusselastic heeft een landelijk
netwerk van consulenten.

4. DIARREE
Hoe vreemd het ook klinkt: diarree 
kan komen door verstopping. Dit 
wordt ‘overloopdiarree’ of ‘paradoxale 
diarree’ genoemd. Harde ontlasting 
sluit hierbij de endeldarm af waardoor 
deze overvol raakt. Dunnere ontlasting 
lekt dan langs de keutels naar buiten. 
Ook bij diarree geldt: eet vezelrijk, 
gezond en gevarieerd. Zorg voor vol-
doende vocht; dat wordt vaak verge-
ten bij diarree en kan uitdroging tot 
gevolg hebben.

5. MAAG- EN DARMKRAMPEN
Maag- en darmkrampen ontstaan 
door (snelle) samentrekkingen van 
de spieren in je spijsverteringsstel-
sel. Vaak geeft dit een intens, pijnlijk 
gevoel dat komt en gaat. Maag- en 
darmkrampen worden ook vaak erva-
ren als een koliekachtige pijn, en du-
ren maar een paar seconden. Je kunt 
last hebben in je maag, in je darmen 
of in beide tegelijk. Krampen kun-
nen gepaard gaan met klachten als 
een vol gevoel en gasvorming, diarree  
of obstipatie. Spanning en stress kun-

nen de klachten aanwakkeren. Het 
eten van vezelrijk voedsel, het drinken  
van veel vocht en regelmatige lichaams- 
beweging kunnen helpen. Probeer 
bovendien stress te voorkomen. 
Eventueel zijn er zelfzorgmiddelen 
verkrijgbaar bij drogist- en apotheek 
die verlichting bieden. Ga bij aanhou-
dende krampen naar je huisarts.

6. OPGEBLAZEN GEVOEL
Een opgeblazen gevoel treedt over het 
algemeen vlak na het eten op. Een 
opgeblazen gevoel kan veroorzaakt 
worden doordat het eten niet goed 
verteerd wordt en er gassen ontstaan. 
Niet genoeg drinken kan de proble-
men verergeren, want vocht is nodig 
bij de vertering van het voedsel. Een 
opgeblazen gevoel gaat vaak samen 
met winderigheid, gerommel in de 
maag en soms misselijkheid. Vet eten 
verergert een opgeblazen gevoel; pro-
beer dit te vermijden.

7. DIVERTIKELS
Divertikels zijn kleine uitstulpingen 
van de darmwand in de buikholte. Ze 

gaan klachten geven als er voedselres-
ten in achterblijven. Bacteriën verme-
nigvuldigen zich hierin en de kans op 
een ontsteking wordt groter.
Divertikels kunnen in het hele maag-
darmkanaal zitten, maar ze komen 
vooral voor in het laatste S-vormige 
deel van de dikke darm, vlak voor de 
endeldarm. Dit gedeelte wordt ook 
wel sigmoïd genoemd. Klachten die 
wijzen op divertikels zijn buikpijn, 
misselijkheid, koorts en soms bloed 
in de ontlasting.  Voldoende lichaams-
beweging is belangrijk om divertikels 
te voorkomen. Ook voldoende drin-
ken is essentieel, naast een gezonde 
en gevarieerde voeding.

8. ONTLASTINGSINCONTINENTIE
Wanneer je je ontlasting niet meer 
goed kunt ophouden en op willekeu-
rige momenten ontlasting verliest, 
noemen we dat ontlastingsinconti-
nentie. Vrouwen hebben hier meer 
last van dan mannen. Het kan worden 
veroorzaakt door beschadiging van de 
sluitspier door jarenlang hard persen 
tijdens de stoelgang of omdat de sluit-

spier van de anus minder krachtig 
wordt. Ook een zware bevalling kan 
een beschadiging van de sluitspier tot 
gevolg hebben.
Soms kan het trainen van de bekken-
bodemspier een oplossing bieden. 
Daarnaast is het belangrijk de darm 
zo gezond mogelijk te houden door 
veel te bewegen, vezelrijk te eten, niet 
te roken en voldoende te drinken.

www.gezondheidsnet.nl
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De Fusselastic steunzolen worden voornamelijk gebruikt door
mensen die last hebben van hielspoor, hallux valgus, (lage) rug-
klachten, knieklachten, schouderklachten, nekklachten, plat-
voeten, diabetische voet, brandende voeten, vermoeide benen,
holle voeten, spreidvoeten, kramp in de kuiten en artrose.
Fusselastic heeft zeer goede resultaten bij het verlichten van de
pijn op de diverse plekken.

Via de website van Fusselastic is een brochure aan te vragen.
Direct een afspraak maken via de website voor een gratis voet-
meting is ook mogelijk.

www.fusselastic.nl

Soms kan de oplossing van vervelende lichamelijke klachten verrassend
simpel zijn. Last van hielspoor, hallux valgus, (lage) rugklachten, schou-
derklachten, nekklachten, knieklachten, platvoeten, diabetische voet,
brandende voeten, vermoeide benen, holle voeten, spreidvoeten, kramp
in de kuiten of artrose? Laat u dan eens vrijblijvend voorlichten of Fusse-
lastic steunzolen uw klachten kunnen verminderen.
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LOOPPLEZIER TERUG



LODEWIJK VEILIGHEID & COMFORT
GRIP OP GLADDE VLOEREN, VLONDERS EN TRAPPEN

JA, ik wil méér informatie over uw antislipoplossingen!

Naam....................................................................................................dhr / mevr

Adres.................................................................................................................

Postcode...........................................................................................................

Plaats.................................................................................................................

Telefoon..............................................................................................................

E-mail.................................................................................................................

Stuur deze coupon zonder postzegel naar: Lodewijk BV
Antwoordnummer 5425 * 3000 VB Rotterdam

0 3 4 8 - 2 0 3 0 0 0
W W W . V E I L I G E V L O E R . N L

50VP-201511

veiligheid en comfort
LODEWIJK

LODEWIJK VLOERGRIP
Jaarlijks belanden meer dan 24.000 mensen in het ziekenhuis 
door een val vanwege uitglijden. Voorkom problemen en 
zorg dat uw vloer, badkamer, vlonder of trap wél veilig is. 
Lodewijk Vloergrip is dé oplossing tegen gladde en / of 
vochtige tegelvloeren, trappen en andere oppervlaktes. Het 
product wordt in drie stappen aangebracht en is volledig 
onzichtbaar. De behandeling tast het originele aspect van 
de tegel niet aan en is uitermate geschikt voor keramische 
tegels dan wel plavuizen. Het product reageert direct op 

vocht. Dus ook op droge tegels waar men met een vochtige 
of natte voet of schoen op loopt.

UITPROBEREN? (TIP)
Neem vandaag nog contact op met Lodewijk en vraag 
een gratis vloertest bij u thuis aan. Een gespecialiseerde 
applicateur komt dan vrijblijvend uw vloer testen op 
stroefheid en werking van Lodewijk Vloergrip. U ontvangt 
bij applicatie een fl es zeepvrije vloerreiniger t.w.v. € 14,95 
geheel gratis.

Gripplaten en Griptreden
Antislipoplossingen voor vloeren en trappen

Bestand tegen sneeuw en ijzel
Bestand tegen chemicaliën en UV
Maatwerk (kleuren en afmetingen)
Lange levensduur (15 jaar garantie!)

Antislip Plakmat
Badmat voor douchebak en badkuip

Hygiënisch & duurzaam
Eenvoudig schoon te houden
Geen struikelgevaar
Tijdelijk gratis verzending (code 50VP2015)

Vlonderoplossingen
Antislipbehandeling voor houten vlonders

Dieptereiniging met Lodewijk Vlondergel
Voor iedere houtsoort
Gratis onderhoudsadvies (vanaf 15 m2)
Vanaf € 5 p/m2 (starttarief € 195)

ANDERE INNOVATIEVE 
ANTISLIPOPLOSSINGEN VAN LODEWIJK

Lodewijk Antislip Plakmat - mini

voor bad, boot en douche

Lodewijk BV - Postbus 2214 - 3440 DE  Woerden - Nederland - 0348 20 30 00 - www.lodewijkvenc.nl

INHOUD (Art.nr.: 1000833)

10x Lodewijk Antislip Plakmat mini | Afmeting: 140 mm x 140 mm | Instructies

Met de Lodewijk Antislip Plakmat mini bent u verzekerd 

van een langdurige oplossing tegen glijpartijen. Door 

de structuur heeft aquaplanning geen kans en voelt 

de ondergrond comfortabel genoeg om met blote 

voeten op te staan.

VOORDELEN

Hygiënisch

Eenvoudig aan te brengen

Verwijderbaar

Duurzaam

Zelf op maat te knippen

Geen struikelgevaar

Made in UK

Distributed by Lodewijk BV

veiligheid en comfortLODEWIJK
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Made in UK

Distributed by Lodewijk BV

KLEUREN

o wit o transparant

De Lodewijk Antislip Plakmat mini wordt gevormd door een reliëf roller. Het patroon heeft geen holtes 

waar bacteriën en vuil kunnen nestelen. Bovendien heeft de Lodewijk Antislip Plakmat mini een textuur 

die voor een effectief, waterdicht antislip oppervlak zorgt. De Lodewijk Antislip Plakmat mini is perfect 

voor het gebruik op boten, in douches, baden en andere oppervlakten waar met blote voeten wordt 

gelopen. Het verstrekt een perfecte combinatie van grip en comfort onder de huid. De Lodewijk Antislip 

Plakmat mini heeft tevens voordeel dat het uitstekende bescherming biedt tegen stoten, krassen en 

beschadigingen vanwege de dikke homogene structuur.

Lodewijk Antislip Plakmat - mini

voor bad, boot en douche

LODVEI_20150315_plakmat-mini.indd   2

16-3-2015   7:33:41

Vakkundig aangebracht
Direct beloopbaar
Langdurige werking
Tast uw vloertegels niet aan
Hygiënisch (bacterieremmend)
Onzichtbare antislipbehandeling

STAPPENPLAN LODEWIJK VLOERGRIP

REINIGEN AANBRENGEN EINDTEST

LODVEI_201511_50vitaalplus_264x188.indd   1 6-11-2015   7:25:07

geen stoppeltjes • gegarandeerd pijnloos
geen huidirritatie

Dé perfecte 
gezichtshaartrimmer

www.geenstoppels.nl

1 apr. - 1 nov.: 11-17 uur
1 nov. - 1 apr.: 13-17 uur

(maandag gesloten)

www.watersnoodmuseum.nl

Weg van de Buitenlandse Pers 5,
   4305 RJ, Ouwerkerk

1 april - 1 november:
10.00 - 17.00 uur

1 november - 1 april: 
13.00 - 17.00 uur

1 april - 1 november:
10.00 - 17.00 uur

1 november - 1 april: 
13.00 - 17.00 uur
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MENSEN BLIJ 
Doordat de koeienstal pal naast de 
zuivelmakerij staat is de melk die ’s 
ochtends nog in de koe zat ‘s avonds 
al verpakt of verwerkt. Verser kan 
niet. Trots zijn ze met z’n allen op de 
mooie lobbige yoghurt, op de ouder-
wets dikke karnemelk met een licht 
zuurtje en alle den Eelder producten 
die ze maken. Ook zelf likken ze er 
nog dagelijks de vingers bij af. Be-

langrijk, want voor iedereen bij den 
Eelder staat een ding voorop: wat ze 
maken moet superlekker zijn. Daarom 
wordt er op den Eelder alleen gebruik 
gemaakt van natuurlijke ingrediënten 
en wordt alle zuivel op ambachtelijke 
wijze gemaakt. Er wordt bijvoorbeeld 
nog traditioneel gekarnd. Wel in mo-
derne machines, maar nog steeds vol-
gens het oude principe. Dat kost iets 
meer, in ruimte en in euro’s, maar de 

smaak is ook zoveel lekkerder! De bo-
ter, yoghurt en karnemelk werden dan 
ook al eens betiteld tot de lekkerste 
van Nederland. 

KOEIEN BLIJ 
Blije klanten, wil je als bedrijf nog 
meer? Van alles! Bij den Eelder willen 
ze ook dat de koeien het goed hebben. 
Een gezonde koe levert immers de 
beste melk. Daarom krijgen de koeien 
alle ruimte. Binnen en buiten. En ze 
mogen zelf beslissen wanneer ze ge-
molken worden of een ommetje wil-
len maken. 

MILIEU BLIJ 
Bij den Eelder vinden ze dat als je da-
gelijks in en met de natuur werkt, het 
niet meer dan logisch is dat je aan het 
milieu denkt. Daarom wekken ze op 
den Eelder bijvoorbeeld duurzaam ei-
gen stroom op. Met zonnepanelen en 
een mestvergistingsinstallatie. Dat is 
een installatie die het methaangas uit 
mest omzet in stroom. Je zou kunnen 
zeggen dat de koeien stroom poepen. 
En dat is handig voor de zuivelmakerij! 
Mooie bijkomstigheid is dat de com-
post die uit de installatie komt gras en 
maïs laat groeien als kool. Koeien blij, 
want ze kunnen weer smullen. Men-
sen blij, want dat komt de smaak van 
onze zuivel ten goede. Wij blij, want 
zo kan den Eelder Nederland nog ge-
neraties lang blijven verrassen met ou-
derwets lekkere boerenzuivel.

www.deneelder.nl

DE UNIVERSELE 
PLEISERS VAN
SPITA RESQ-PLAST
SPITA ResQ-plast op basis 
van zuiver katoen, is een 
hoogwaardig, medisch getest, 
zelfhechtend pleistermateri-
aal. 

Er zijn geen andere stoffen (zo-
als latex) toegevoegd, waardoor
SPITA ResQ-plast bij uitstek
geschikt is voor mensen met
een allergie voor latex of de lijm
op standaard pleisters. Omdat
SPITA ResQ-plast alleen aan
zichzelf hecht, kunt u het op
natte en vervuilde huid aanbren-
gen. In geval van een (ernstige)
bloeding kunt u SPITA ResQ-
plast direct aanbrengen, zodat
de bloeding zo snel mogelijk
wordt gestopt. Wanneer u bij het
aanbrengen SPITA ResQ-plast
iets uitrekt, terwijl u de band half
overlappend omwikkelt, hecht
het materiaal vrijwel direct aan
zichzelf, ongeacht de onder-
grond. Het materiaal blijft flexibel
waardoor de bewegingen
van uw gewrichten niet worden
belemmerd.
SPITA ResQ-plast functioneert
ook uitstekend onder water (!)
en zal niet loslaten tijdens het
douchen of zwemmen.
SPITA ResQ-plast is daarom
ook uitstekend te gebruiken bij
natte werkzaamheden (afwas-
water, spoelwater, enz.), waarbij
bijvoorbeeld uw handen veelvul-
dig nat worden, zoals o.a.
bij koks, slagers, loodgieters
en brandweerlieden veelvuldig
voorkomt.

SPITA ResQ-plast is uitstekend 
toepasbaar bij:
•  (Bloedende) wonden aan  

vingers, tenen, enz.
• Snijwonden
• Blaren
• Als drukverband
• Gewrichtsblessures
• Ingescheurde nagels
• Natte en/of vette huid
• Dieren (kleeft niet aan de vacht)

www.resqplastonline.nl
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ALLEEN MELK VAN JE EIGEN 
KOE IS VERSER

Familiebedrijf den Eelder is een boerderij en zuivelmakerij in één. Van 
het zorgen voor de koeien tot het maken van loeilekkere zuivel, ze doen 
het al 25 jaar allemaal zelf. Elke nieuwe dag streven ze daarbij naar het 
allerbeste. Want alleen zo kan den Eelder Nederland nog generaties lang 
blijven verrassen met ouderwets lekkere boerenzuivel.



Leeftijdsgebonden MD (LMD) is een oogaandoening waardoor de  
gezichtsscherpte sterk afneemt. Met gezichtsscherpte wordt bedoeld het 
vermogen om details te zien. Er kunnen vervormingen of een grijze vlek 
in het centrale gezicht komen. Details neem je waar met het centrale deel 
van het netvlies, de macula of gele vlek.  Bij LMD is er sprake van slijtage 
aan de macula, alleen voor de natte vorm van LMD is een behandeling 
mogelijk. Op termijn ontstaan problemen en beperkingen in het dagelijks 
leven zoals moeite met lezen, het herkennen van gezichten en autorijden.

De drie belangrijkste speerpunten van de MaculaVereniging zijn: 
• informatievoorziening
• het organiseren van onderling contact 
• belangenbehartiging

Voor meer informatie is er een telefonische hulplijn (030 - 298 0707) of 
kijk op de website: www.maculavereniging.nl. 
Het MaculaFonds werft gelden voor wetenschappelijk onderzoek naar 
deze aandoening.

Macula-degeneratie (MD): 
de meest voorkomende 

oorzaak van slechtziendheid 
bij ouderen

Macula Vereniging   |   Postbus 2034   |   3500 GA Utrecht
Telefoon: (030) 298 0707   |   E-mail: info@maculavereniging.nl



Bekende ziekten waar oude-
ren mee te maken krijgen zijn 
dementie en de ziekte van 
Parkinson. Wetenschappelijk 
onderzoek naar deze ziekten is 
noodzakelijk voor het verbeteren 
van de behandelingen voor deze 
patiënten.  
Het Centre for Human Drug Re-
search (CHDR) is een medisch 
onderzoekscentrum in Leiden en 
doet onderzoek naar het verbe-
teren van methoden en technie-

ken voor het testen van genees-
middelen. Deze testen zijn vaak 
ook specifiek gericht op ziekten 
en aandoeningen die gepaard 
gaan met het proces van ouder 
worden. In Nederland groeit 
het aantal senioren jaarlijks en 
daarmee ook het aantal diagno-
ses Alzheimer en Parkinson. De 
onderzoeken die plaatsvinden bij 
het CHDR dragen bij aan de we-
tenschappelijke ontwikkeling van 
geneesmiddelen, die mogelijk in 

de toekomst kunnen helpen bij 
het bestrijden van de ziekte van 
Alzheimer en/of de ziekte van 
Parkinson.  
 
Het CHDR is daarom op zoek 
naar senioren van 65 jaar en 
ouder, die geïnteresseerd zijn 
in deelname als vrijwilliger aan 
geneesmiddelenonderzoek. Ge-
bruik van medicatie hoeft geen 
probleem te zijn, dit wordt van 
te voren overlegd met de studie-

arts. Tegenover deelname als 
vrijwilliger aan onderzoek, staat 
een financiële vergoeding en 
daarnaast krijgt u de reiskosten 
vergoed. Heeft u interesse en 
wilt u meer informatie ontvangen 
over uw mogelijke deelname als 
proefpersoon aan geneesmid-
delenonderzoek in de toekomst, 
dan kunt u contact opnemen 
met het CHDR door te bellen 
naar 071 52 46 464. Wij zijn elke 
werkdag bereikbaar van 08.00 
tot 17.00 uur. Meer informatie 
over de lopende onderzoeken en 
het CHDR vindt u op de website 
www.proefpersoon.nl. 

SENIOREN GEZOCHT VOOR GENEESMIDDELENONDERZOEK

Daarnaast worden de botten op een 
gunstige manier belast, waardoor de 
botcellen worden geactiveerd wat 
daardoor een gunstig effect heeft bij 
osteoporose.”
Oedeemtherapeute Annette (54), 
zelf ervaringsdeskundige op het ge-
bied van lymfoedeem, heeft altijd 
Therapeutisch Elastische Kousen 
(TEK) gebruikt hiertegen. Het ver-
moeide gevoel en de beenkrampen 
bleven echter aan, ondanks de TEK. 
Sinds Annette de bellicon® is gaan 
gebruiken is er veel veranderd: “In-
middels train ik 20–30 minuten per 
dag op de bellicon®. Ik heb geen 
beenkrampen meer en de hele dag 
lichte benen. Af en toe draag ik geen 
TEK. Wat een vrijheid!”

GEBRUIK DE BELLICON® 
TRAMPOLINE OM OPTIMAAL 

TE KUNNEN GENIETEN!

Veel enthousiaste gebruikers gingen 
u al voor:

Diana (52): “Je maakt gelukshormo-
nen aan die je geest tot rust bren-
gen. Sinds ik hem gebruik voel ik 
mij kiplekker, heb energie voor tien, 
geen last meer van hoofdpijn, mijn 
verzakking of gewrichten en slaap ik 
weer goed.”
Mevr. A. (64): “Je wordt er blij van. 
Je hoeft eigenlijk niet zo hoog te 
springen, maar de bounce-beweging 
op zich is al genoeg. Je wordt uitge-
daagd om je balans goed te krijgen, 
door allerlei coördinatie-oefeningen.  
Ook als je een blessure hebt, dan 
kun je bijna altijd de bellicon® ge-
bruiken om te herstellen. Mijn man 
is er nu ook enthousiast mee begon-
nen.”

De bellicon® kan effectief worden in-
gezet om vele ouderdomsklachten te 
lijf te gaan, maar hij kan ook preven-
tief worden ingezet:

-  Botten verstevigen om osteoporose 
tegen te gaan door het bewegen 
tegen de zwaartekracht.

-  Evenwicht uitdagen waardoor coör-
dinatie en reflexen worden getraind.

-  Afvalstoffen snel kwijtraken door-
dat het lymfedrainage proces wordt 
gestimuleerd, waardoor men sneller 
herstelt.

-  Versterken van de blaas- en bekken-
bodemspieren.

-  Effectief calorieën verbranden om 
uw gewicht onder controle te hou-
den.

-  Ontspanning van de spieren, met 
name de rug- en nekspieren, ter 
voorkoming van rug- en nekklach-
ten.

-  Bloedsomloop stimuleren en de 
bloeddruk verlagen door een rustige 
cardiotraining.

-  Artrose preventie en behandeling 
door goede zorg voor de gewrichten.

Ook steeds meer artsen en therapeu-
ten onderschrijven bovenstaande en 
adviseren de bellicon® voor hun pa-
tiënten.
Dr. Klatte (65) heeft al veel positieve 
effecten van de bellicon® bij zijn pa-
tiënten vastgesteld: “De bellicon® 
heeft een gunstig effect bij rugklach-
ten omdat het een low-impact me-
thode is, door de enorme elasticiteit. 

BEWEGING WAAR JE BLIJ EN GEZOND VAN WORDT! 
Dat lichaamsbeweging goed is voor onze gezondheid is niets nieuws. 
Zoekt u een bewegingsvorm waar u meer energie van krijgt dan u erin 
stopt, bijzonder effectief is en vooral heel leuk is om te doen? Dan is 
de bellicon® minitrampoline de juiste keuze!

Vader en zoon, Remy en Nick Draaij-
er van bellicon Nederland brengen 
met veel passie de bellicon® onder 
de aandacht bij ouderen om hen te 
wijzen op de vele gezondheidseffec-
ten en de verbetering van kwaliteit 

van leven. “Wij vinden het belangrijk 
dat mensen zich fit, goed, energiek en 
meer ontspannen voelen. Bewegen op 
de bellicon® zorgt ervoor dat u derge-
lijke resultaten kunt boeken.”
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Senioren worden door lichamelijke veranderingen vaker geconfronteerd met kwaaltjes en ziek-
tes die horen bij het ouder worden. Ook ervaren zij vaker klachten zoals vergeetachtigheid en 
het lastiger kunnen organiseren en plannen, bijvoorbeeld bij het doen van de boodschappen. 



Eindelijk hulp
tegen voet- en 
gewrichtspijn

www.fusselastic.nl

Unie KBO: De beste zorgverzekering 
voor senioren is van Zilveren Kruis

• 7,5% korting op de Basisverzekering
• 10% korting op Aanvullende én Tandartsverzekeringen
• 20% korting op het pakket Extra Vitaal
• Gratis het Extra Aanvullend KBO pakket bij een Aanvullende verzekering* 
 met extra voordelen zoals:
 - Eenmalige bijdrage van € 20,- aan het KBO-lidmaatschap
 - 5 extra fysiotherapiebehandelingen
 - Na ziekenhuisopname extra ruime vergoeding voor hulp bij dagelijkse 
  verrichtingen thuis
 - Veel extra’s op het gebied van mantelzorg en mantelzorgondersteuning

Uw voordelen dankzij de KBO

U bent meer dan welkom om zich aan te sluiten. 
Vraag nu het informatiepakket aan via www.kbo.nl of bel 073 6123475.

* Dit geldt niet bij het afsluiten van een tandartsverzekering.

Basis_concept2.indd   1 6-11-2015   13:17:23

Powered by

Self-sticking tender tape

www.spita.nl

• hecht niet aan 
 huid of haar

• Blijvend ademend

• Zelfhechtend

• Voorkomt 
 pleisterallergie

Blijvend
elastisch

Afwasbaar

Bestand tegen
zalf, olie en vet

hecht ook
uitstekend onder water

• 

• 

• 

• 

PIJNLOOS VERWIJDERBAAR

SNEL EN EENVOUDIG TE GEBRUIKEN:

Om een wondkussen te maken, vouwt 
u het eerste deel om, en eventueel 
nog een keer, zodat de gewenste 
dikte ontstaat. Het wondkussen dient 
minimaal de bloedende wond te 
kunnen bedekken.

Het wondkussen op de wond plaatsen 
en vervolgens SPITA ResQ-plast iets 
uitrekken en gelijkmatig omwikkelen. 
De wikkelingen (ca 4-5) dienen van 
links naar rechts (of rechts naar links) 
elkaar (kruislings) te overlappen, waar-
na u de band kunt afscheuren. Het 
einde stevig op de onderliggende laag 
aandrukken voor een goede hechting.

NL 12NL21
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Nu 35 jaar later is het helaas nog 
steeds een oogaandoening die bij 
velen onbekend is, terwijl het aan-
tal mensen met macula-degeneratie 
behoorlijk toeneemt. Geschat wordt 
dat er in Nederland 100.000 men-
sen deze aandoening hebben, bij 
80-plussers zelfs 30%! Het gevaar 
van de onbekendheid is dat mensen 
vaak te lang wachten met het consul-
teren van een oogarts en dit kan be-
hoorlijke consequenties hebben. 
Vroege opsporing van MD is van het 
grootste belang. Niet alleen de oog-
arts maar ook een optometrist kan 
MD constateren. Mensen die de di-
agnose MD krijgen zijn overrompeld, 
zeker als er bij gezegd wordt dat er 
niets aan te doen is.

WAT IS MD?
MD is een oogaandoening die zich 
kan openbaren vanaf ongeveer 50 
jaar. Het vermogen om details te zien 
neemt sterk afneemt. Details worden 
waargenomen met het centrale deel 
van het netvlies (helemaal achter in 
de oogbol), de macula of gele vlek. Bij 
MD ontstaat slijtage aan de macula, 
een andere bril biedt geen oplossing.

VORMEN VAN LEEFTIJDGEBONDEN 
MACULA-DEGENERATIE (LMD)
Er zijn twee vormen: de ‘natte’ en 
de ‘droge’ vorm. Bij de meest voor-
komende variant, de droge vorm, 
verloopt de achteruitgang langzaam. 
Hiervoor is nog geen medische be-
handeling beschikbaar. Bij de natte 
vorm (bij 10% van de droge vorm) 
treden vervormingen op. Door mid-
del van injecties kan het proces ver-
traagd worden. Genezen van MD is 
niet mogelijk.

WAT KAN IK ZELF DOEN?
Preventie is belangrijk en daarbij gel-
den de volgende leefregels: niet roken, 
gezond eten, bewegen en fel zonlicht 
vermijden. Het dragen van een zon-

nebril is aan te raden. Preventie is 
uiteraard effectiever naarmate men 
er jonger mee begint. Bij vervorming, 
een zwarte vlek of golvende lijnen 
dient men met de grootst mogelijke 
spoed een oogarts te consulteren. 

WAAR KAN IK INFORMATIE 
KRIJGEN?
Voor informatie kunt u terecht bij de 
MaculaVereniging. De MaculaVereni-
ging heeft een schat aan informatie 
opgebouwd en beschikt over een le-
denblad, de MaculaVisie, dat iedere 
twee maanden verschijnt. 
De drie belangrijkste speerpunten van 
de vereniging zijn: belangenbeharti-
ging, het organiseren van onderling 
contact en informatievoorziening. 

Voor vragen is er een telefonische 
hulplijn 030 29 80 707. Voor info kunt 
u naar www.maculavereniging.nl.  
Op zaterdag 23 april 2016 is er een 
Macula-dag in Nieuwegein voor ie-
dereen die in het onderwerp geïnte-
resseerd is.

WAT IS EN DOET HET 
MACULAFONDS?
Het MaculaFonds bevordert weten-
schappelijk onderzoek naar en voor-
lichting over de macula-aandoenin-
gen. Dit doet de stichting door het 
werven van gelden. Met de Macula-
Vereniging bestaat een hechte samen-
werking. 

ww.maculafonds.nl

normaal zicht

vervormd zicht;
raadpleeg direct
de oogarts

SENSOOR SIGNALEERT TABOE OP 
PRATEN OVER SOMBERHEID
Op 18 januari, de dag die bekend staat als Blue Monday, hebben 138
mensen contact opgenomen met Sensoor omdat zij zich somber voelden.
Dat is 23% van alle gesprekken die dag (612 in totaal per telefoon en
chat). Vaak kon of wilde men met zijn of haar verhaal niet naar iemand in
de eigen omgeving of naar een hulpverlener. Terwijl die extra ondersteu-
ning in 22% van deze gesprekken nodig bleek te zijn.

ANONIEM GESPREK
De drempel om het sombere gevoel te
delen met iemand in de eigen omge-
ving blijkt voor veel mensen te hoog.
Schaamte en het ontbreken van een
(goed) sociaal netwerk, zijn vaak re-
denen voor mensen om contact op 
te nemen met de anonieme hulplijn 
Sensoor. Een anoniem luisterend oor
kan de eerste stap zijn om over pro-
blemen te praten en ze aan te pakken.
Een belangrijke oorzaak voor het 
sombere gevoel lijkt eenzaamheid te 
zijn. In 43% van de 138 gesprekken 
gaan eenzaamheid en somberheid sa-
men. 
Opvallend is dat eenzaamheid niet 
alleen bij oudere mensen wordt ge-
noemd; maar liefst 78% van deze 
groep is onder de 60 jaar.

OVER SENSOOR
Sensoor biedt sinds 1958 dag en 
nacht een luisterend oor via telefoon, 
e-mail en chat. Praten over verdriet 
of zorgen, anoniem en vertrouwelijk, 
lucht op en biedt perspectief. De vrij-
willigers van Sensoor zijn hiervoor 
goed opgeleid en geven échte aan-
dacht, van mens tot mens. Dit doen 
ze niet alleen op Blue Monday, maar 
alle dagen en nachten van het jaar.

www.sensoor.nl
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MD: DE MEEST VOORKOMENDE OORZAAK VAN 
SLECHTZIENDHEID ONDER OUDEREN
Mijn vader (1920) had MD, zo noemde de oogarts het overigens niet. Hij 
moest vooral op de badkamertegels letten en zijn ogen oefenen door via 
een lijn naar boven en naar beneden te kijken. Verder was er niets aan te 
doen. Mijn vader zei: “Dit zit in de familie; slechte ogen”. Mijn moeder 
vulde aan: “Hij raakt tegenwoordig wel vaak stoepranden”. Daarmee was 
het onderwerp gesloten.



Hier ga je het beleven! 

www.vsmm.nl

Ben eens 
de sigaar!

Word  
een slimme 
vogel!

Oranje Nassaustraat 8b    5554 AG  Valkenswaard    Telefoon 040 20 45 111   E-mail info@vsmm.nl

bespaar op 
uw reclame
bespaar op opmaak, grafische vormgeving, 
druk- en printwerk én uw promotiemateriaal

persoonlijk reclamebureau, dtp-studio én drukwerkbegeleiding in één

dtp

 v.a. € 30,- p.u.*

grafische 

vormgeving

v.a. € 55,- p.u.*

* excl. BTW

www.multi-graphic.nl
info@multi-graphic.nl       
06 15 24 39 12

grafisch gezien 
    allround inzetbaar

grafische vormgeving & dtp deventer

multi -graphic.nl

VANAF

€5.-
PER UUR

Ervaar bij ons 
het gevoel van 
rust,ontspanning 
en gezelligheid!

Eektestraat 36, Oldenzaal  | Tel. 0541-519152  | www.saunakeizer.nl
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Ramon Schuijers, Register Expert letselschade

Een ongeval met uw elektrische fiets. Wat nu?

Hij wordt steeds populairder; de elektrische fiets. Maar waar 
deze fiets enerzijds voor comfort zorgt, brengt hij anderzijds 
ook extra risico’s op ongevallen met zich mee. En hoe zit het 
dan juridisch? Is een elektrische fiets een motorvoertuig?

Ramon Schuijers is Register Expert letselschade bij Care Letsel-
schade. “Voor deze vraag is allereerst van belang het onderscheid 
te maken tussen de twee verschillende typen elektrische fiet-
sen. Zo is er de fiets waar je zelf mee moet trappen (de fiets met 
trapondersteuning) en de fiets waar je geen inspanning voor hoeft 
te leveren, de volledig elektrische fiets.”

In oktober 2006 is besloten dat alleen de volledig elektrische fiets 
daadwerkelijk als motorrijtuig gezien moet worden. “In dat geval 
ben je verplicht een WAM-verzekering (Wet Aansprakelijkheids-
verzekering Motorrijtuigen) af te sluiten. Voor de fiets met trapon-
dersteuning geldt deze verplichting dus niet. Sinds 2006 hebben 
overigens vrijwel alle AVP-verzekeraars (Aansprakelijkheid Voor 
Particulieren) in hun voorwaarden opgenomen, dat de fiets met 
trapondersteuning is meeverzekerd,” zo vertelt Ramon.

Ook bij het verhalen van uw eigen schade speelt het type van de 
elektrische fiets een rol. In artikel 185 Wegenverkeerswet 1994 
(WVW) is bepaald, dat fietsers en voetgangers worden beschermd 
voor schade veroorzaakt door een motorrijtuig. Zij worden als 
‘zwakke verkeersdeelnemers’ gezien. Ramon: “De Wegenver-
keerswet bepaalt expliciet, dat de fiets met trapondersteuning niet 
wordt gezien als motorrijtuig (en dus als ‘zwakke verkeersdeelne-
mer’). Dit betekent, dat een fietser op een fiets met trapondersteu-
ning wél de bescherming van artikel 185 WVW geniet en de fietser 
op een echte elektrische fiets niet. Het type fiets heeft dus invloed 
op de verhaalbaarheid van uw schade.”

Ook hulp nodig? De letselspecialisten van Care Letselschade 
staan u graag bij. En haar inschakeling kost u niets. U kunt zich 
dan volledig op uw herstel richten. Ramon: ”De ervaring leert, dat 
het verstandig is externe hulp in te schakelen. Zeker wanneer je 
tegenover een grote professionele verzekeraar komt te staan. 
Laat u gratis bijstaan door een deskundige, die thuis is in de wet- 
en regelgeving op dit gebied.”

Kijk voor meer informatie op de website www.careletsel.nl. Velen 
gingen u al voor en kijkt u eens naar de reacties en waarderingen 
van hen. Gratis advies nodig? U kunt Care Letselschade telefonisch 
bereiken op 0487 59 78 50.

Wij helpen u graag!

COLUMN

De inkomstenbelasting wordt op een paar punten aangepast. De maat-
regelen gelden voor aanmerkelijkbelanghouders, werkgevers en mensen 
met inkomen in box 3 (spaargeld en vermogen).

WIJZIGINGEN VAN DE
INKOMSTENBELASTING

Belastingplan 2016:

Het inkomen uit aanmerkelijk belang 
bij emigratie wordt in box 2 belast. 
Hierdoor zullen geëmigreerde aan-
merkelijkbelanghouders evenveel en 
op hetzelfde moment belasting beta-
len als niet-geëmigreerde aanmerke-
lijkbelanghouders. Een aanmerkelijk 
belang ontstaat als een belastingplich-
tige ten minste 5% van het aandelen-
kapitaal van een vennootschap bezit.

MOGELIJKE KWIJTSCHELDING 
VERVALT 
Een belastingplichtige met een aan-
merkelijk belang die uit Nederland 
emigreert, krijgt een belastingaan-
slag. Deze aanslag wordt in bepaalde 
situaties kwijtgescholden. Door deze 
kwijtschelding loopt Nederland veel 

belastinginkomsten mis. Het kabinet 
schaft daarom de kwijtschelding af. 
De maatregel gaat met terugwerkende 
kracht in vanaf 15 september 2015.

AFSCHAFFEN UITZONDERINGSREGEL 
BIJ BIJZONDERE BELONINGEN
Als u in loondienst bent, houdt uw 
werkgever belasting in op uw loon. 
Hij betaalt deze voor u aan de Belas-
tingdienst. Dit heet de loonheffing.
De werkgever stelt de loonheffing vast 
aan de hand van tabellen. Er zijn 2 
verschillende tabellen: 1 voor regulier 
loon en 1 voor bijzondere beloningen. 
Bijzondere beloningen zijn bijvoor-
beeld vakantiegeld en eindejaarsuit-
keringen. Uw werkgever kan tot 2016 
bij bijzondere beloningen de tabel 
voor het reguliere loon te gebruiken. 
Hiervoor gelden wel voorwaarden. 
Vanaf 1 januari 2016 kan dat niet 
meer. Dan mag de werkgever de ta-
bel voor regulier loon alleen voor dat 
loon gebruiken. Ook houdt de tabel 
bijzondere beloningen er vanaf 2016 

nog meer rekening mee dat de ar-
beidskorting inkomensafhankelijk is.
Door deze wijzigingen is er minder 
verschil tussen de loonheffing die uw 
werkgever inhoudt en de inkomsten-
belasting die u moet betalen. Daar-
door is de kans kleiner dat u bij uw 
aanslag inkomstenbelasting over 2016 
moet bijbetalen. Of dat u grote bedra-
gen terugkrijgt.

HOGER HEFFINGSVRIJ VERMOGEN 
IN BOX 3
Het kabinet wil de vermogensrende-
mentsheffing in box 3 aanpassen. Het 
heffingsvrije vermogen stijgt dan naar 
€ 25.000 (in 2015: € 21.330). Het 
tarief van 30% wordt gehandhaafd. 
Hierdoor sluit de heffing gemiddeld 

beter aan bij het rendement dat belas-
tingbetalers werkelijk behalen.

MEER INFORMATIE OVER WIJZIGINGEN 
INKOMSTENBELASTING
Lees meer over deze voorstellen in het 
Informatieblad Inkomstenbelasting.

BEHANDELING BELASTINGPLAN 2016
Deze plannen staan in het Belasting-
plan 2016. Dit is een wetsvoorstel dat 
op Prinsjesdag is aangeboden aan de 
Staten-Generaal. De Tweede Kamer 
heeft het Belastingplan op 18 novem-
ber 2015 goedgekeurd. De Eerste Ka-
mer heeft op 22 december 2015 met 
het voorstel ingestemd. Na publicatie 
in het Staatsblad gaat de wet in op 1 
januari 2016. 

WIJZIGINGEN BELASTINGPLAN 2016 
Het Belastingplan kan tijdens de be-
handeling van het wetsvoorstel wijzi-
gen. De meeste wijzigingen staan in 
de 4e nota van wijziging en de novelle 
Belastingplan 2016. 



Gevarieerd reisaanbod | Kampeer-, hotel- & vaarreizen 

Ervaren reisleiders | Persoonlijke aandacht & kleine groepen

Cultuur, natuur & rust | In goede balans

“Vorig jaar zijn we voor 
het eerst meegeweest met 
een NCRV-kampeerreis. Wat 
hebben we genoten: boeien-
de excursies en activiteiten, 
reisleiders die het gebied 
écht kenden, en plezierige 
reisgenoten. Jammer dat 
we dit niet eerder ontdekt 
hebben!”

“Er was een goede balans 
tussen cultuur, natuur en 
rust. We hebben eeuwenou-
de monumenten gezien en 
bijzondere musea.  
Vaak was er een Nederlands 
sprekende gids, waardoor 
je veel meer te weten komt 
dan wanneer je zomaar wat 
rondloopt in een stad.”

“Eigenlijk dacht ik dat 
een groepsreis niets voor 
mij zou zijn, maar ik ben 
helemaal ‘om’! Het contact 
met reisgenoten gaf veel 
gezelligheid en onverwacht 
mooie gesprekken. Daar-
naast was er genoeg tijd om 
op eigen gelegenheid op 
stap te gaan.”

“Op de weides ligt een dik 
pak sneeuw, op de beken 
glimt het ijs, bomen dragen 
witte jassen. De knerpende 
sneeuw onder de schoenen 
versterkt het gevoel van 
weldadige vrede en rust. 
Wat is de natuur toch schit-
terend. Een onvergetelijke 
ervaring, deze NCRV-reis.”

Hotelreizen

Nunspeet: Kerst op de Veluwe | vertrek 23 dec. | 6 dagen | € 598

Rheden: Kerst bij de Posbank | vertrek 24 dec. | 5 dagen | € 498

Spanje: Almuñécar | vertrek 14 jan. | 22 dagen | € 1298

Oostenrijk: Maurach/Achensee | vertrek 30 jan. | 8 dagen | € 735

Duitsland: Inzell/Beieren | vertrek 16 feb. | 9 dagen | € 785

Portugal: Rota Vincentina | vertrek 15 maart | 12 dagen | € 1198

Portugal: Madeira | vertrek 17 maart | 8 dagen | € 899

Turkije: Istanbul | vertrek 21 maart | 6 dagen | € 785

Canarische Eilanden: Tenerife | vertrek 24 maart | 8 dagen | € 789

Canarische Eilanden: Lanzarote | vertrek 9 april | 8 dagen | € 945 

Info & boekingen: 
www.ncrvreizen.nl | tel. 088 8100 400

Kampeerreizen

Noordkaap: op naar de top | vertrek 9 mei | 52 dagen | € 2315

Natuurlijk Polen | vertrek 10 mei | 25 dagen | € 919

(Ont)spannend Midden-Italië | vertrek 11 mei | 29 dagen | € 1159

Ontdek de Baltische Staten | vertrek 27 mei | 30 dagen | € 1156

Fietsvakantie in Denemarken | vertrek 1 juni | 18 dagen | € 785

Münster & Teutoburgerwoud | vertrek 10 aug. | 25 dagen | € 599

Veelzijdig Schotland | vertrek 23 aug. | 32 dagen | € 1380

Vélotour de charme | vertrek 5 sept. | 18 dagen | € 645

In het spoor van Maarten Luther | vertrek 5 sept. | 20 dagen | € 909

Fietsen rond de Bodensee | vertrek 6 sept. | 17 dagen | € 767 

Info & boekingen:
www.ncrvkampeerreizen.nl | tel. 088 8100 444

Een greep uit ons aanbod:

Wijzigingen voorbehouden. Op de website vindt u de actuele prijzen.
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ZORGELOOSCH WINNAAR 
2016 IN DE FINANCIEEL-
ADVIESBRANCHE
Zorgeloosch BV is door het Nationale Business Succes Award Instituut 
uitgeroepen tot branchewinnaar 2016 in de Financieel-adviesbranche. 
Zij heeft zich volgens de Nominatiecommissie ontwikkeld tot een toon-
aangevend bedrijf, met een zeer sterke positionering en een klinkende 
reputatie. “Zorgeloosch BV geldt als een van de leidende bedrijven in 
financieel advies en weet haar grote vakkennis uitstekend te combineren 
met een innovatieve aanpak, waardoor zij zeer hoog scoort op klanttevre-
denheid.”
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Meer dan 100 professionals, 1 missie: 
klanttevredenheidsoptimalisatie. Zor-
geloosch BV is ongeveer 10 jaar gele-
den opgericht door Sander de Loo en 
is sindsdien uitgegroeid tot een van 
de meest toonaangevende dienstverle-
ners op financieel en juridisch gebied 
en tot marktleider in echtscheidings-
bemiddeling. 
Daarnaast heeft haar Rentemiddelings-
desk door de samenwerking met en-
kele banken, verzekeraars en de VEH 
een in belang groeiende positie verkre-
gen binnen Nederland op hypotheek-
gebied. Zorgeloosch BV is gevestigd in 
Stompetoren (nabij Alkmaar) en be-
schikt over nog eens ruim 40 vestigin-
gen, verspreid over heel Nederland.   
 
De Nominatiecommissie van het Nati-
onale Business Succes Award Instituut 
ziet in Zorgeloosch BV een stabiele, 
vooruitstrevende organisatie die naar 
verwachting in de toekomst nog veel 
successen kan behalen. “Innovatie 
is het sleutelwoord bij Zorgeloosch, 
want zij is continu bezig haar dien-
sten te verbeteren en zo goed moge-
lijk af te stemmen op de wensen van 
haar klanten. Succesvolle nieuwe ini-
tiatieven zijn onder andere de Schei-
dingsdesk, de Rentemiddelingsdesk 
en de franchise 2Divorce.”

OPERATIONAL EXCELLENCE 
Vanaf de oprichting is maximale aan-
dacht besteed aan de interne organi-
satie en procedures, waardoor sprake 
is van operational excellence in alle fa-

cetten van het proces. Hiertoe is eigen 
maatwerk CRM-software ontwikkeld 
en wordt gewerkt met de beste men-
sen uit het veld. Om de kwaliteit van 
de dienstverlening te waarborgen heeft 
Zorgeloosch een eigen HBO-leerwerk-
bedrijf opgericht op het gebied van fi-
nanciële dienstverlening: Zorgeloosch 
Talent. Deze talentschool, gevestigd 
aan het Erasmus Centre for Entrepre-
neurship, biedt plaats aan zo’n 45 stu-
denten / medewerkers voor diploma’s 
op de gebieden FEM, MER, BE en CE. 
Er wordt hierin nauw samengewerkt 
met het reguliere HBO en het bedrijfs-
leven. Zorgeloosch Talent levert men-
sen en diensten aan de businessunits 
van de Zorgeloosch Groep, maar voert 
ook projecten uit voor derden. “Bezie-
ling, weten waar naar toe, de ambitie 
de beste willen zijn op alle fronten, 
deskundigheid in de dienstverlening 
en de processen, vooruitzien, partner-
schap, enzovoort – Zorgeloosch staat 
voor ondernemerschap pur sang. Een 
heel mooi bedrijf dat de terechte bran-
chewinnaar is. Zeker in aanmerking 
komend om mee te dingen naar de 
award Best in Finance”, stelt Robert 
Zwaan, hoofd van de dagelijkse No-
minatiecommissie.
“Zorgeloosch is een zeer hoogwaar-
dig bedrijf dat een sterke positie heeft 
opgebouwd, met name op het gebied 
van scheidingsbemiddeling en alles 
wat daar juridisch, fiscaal en finan-
cieel bij komt kijken. Door de inten-
sieve samenwerking tussen bemidde-
laar en financieel adviseur biedt zij het 
meest uitgebreide pakket. Daarmee 
zijn ze uniek in de markt. Gedreven-
heid, passie, innovatievermogen, durf 
en visie, plus een sterke focus op de 
klant maken van Zorgeloosch een ab-
solute topper in haar wereld”, aldus de 
Nominatiecommissie.
  
www.zorgeloosch.nl 

via Nieuwsbank

Mr. A.P.F. (Arnoud) de Zwart, Notaris

Je eigen huis opeten?

Een veel voorkomende advisering op dit moment op kantoor is 
die in het kader van de eigen bijdrage en de zorg. Vaak wordt 
dan de vraag gesteld: moet ik mijn eigen huis opeten?

Dit onderwerp kan u zelf betreffen maar het kan ook heel goed zijn 
dat het om uw ouders gaat waar deze problematiek speelt of kan 
gaan spelen.

In de zorgwetgeving wordt onderscheid gemaakt tussen een lage 
bijdrage of een hoge bijdrage die verschuldigd kan zijn.
De vraag of u een lage of een hoge eigen bijdrage moet betalen is 
afhankelijk van de situatie of u thuis woont en daar de zorg ontvangt 
of dat u bent opgenomen in een zorginstelling.
Om uw eigen bijdrage vast te stellen gaat men uit van uw gegevens 
bij de belastingdienst waar men op de hoogte is van uw inkomen en 
uw vermogen.

Belangrijk in de advisering is het volgende:
•  In geval er een langstlevendetestament is gemaakt is daarin dan 

voldoende rekening gehouden met de mogelijkheid dat de vor-
deringen die de kinderen hebben op de langstlevende opeisbaar 
worden in situaties die te maken hebben met de opname in een 
verpleegtehuis? De opeisbaarheid van het erfdeel heeft invloed op 
het box 3 vermogen dus op de hoogte van de eigen bijdrage.Dus 
wijzig uw testament of indien u nog geen testament heeft maak 
dan een testament waarbij met het bovenstaande rekening wordt 
gehouden.

•  Kan ik mijn box 3-vermogen verminderen door bijvoorbeeld schen-
kingen te doen? Daarbij kunt u denken aan schenkingen in con-
tanten maar ook aan schuldigerkenning uit vrijgevigheid (de zoge-
naamde schenking op papier; de notariële akte) of een combinatie 
daarvan.

•  Bij een notariële volmacht al dan niet als onderdeel van een  
levenstestament geeft u de bevoegdheid aan een ander bijvoor-
beeld aan uw partner en voor het geval deze niet meer in leven is 
dan wel zelf niet meer in staat is om te handelen aan een ander 
(bijvoorbeeld de kinderen gezamenlijk) om schenkingen te doen 
het huis over te dragen enz. Daardoor wordt het ook mogelijk om 
indien men dit wenst zonder rechterlijke tussenkomst zoals in  
geval van een onderbewindstelling vermogen over te hevelen naar 
een volgende generatie tijdens leven.

Als u vragen heeft over bovenstaande bied ik u hierbij aan om vrij-
blijvend een eerste adviesgesprek met u te hebben om te bekijken 
wat er eventueel geregeld dient te worden in uw situatie om zo het 
‘opeten’ van uw vermogen te voorkomen.

Notariskantoor De Zwart Raalte        
Drostenkamp 2 Raalte
0572 36 36 19

www.notarisdezwart.nl

COLUMN



Beleef de echte wetenschap bij het Science Centre Delft. Ontdek 

wat wetenschap en techniek voor de samenleving kunnen 

betekenen. Meedoen of alleen rondkijken? Het kan allemaal!

... IN FRIESLAND!
Beach Resort Makkum is een prachtig  
vakantiepark aan het IJsselmeerstrand met 
bungalows, appartementen en luxe villa’s  
van 2 tot 12 personen.

Comfort en luxe
Bijna alle accommodaties liggen direct aan 
het water en/of aan het strand. U kunt uw 
vakantiewoning helemaal naar uw eigen 
wens samenstellen. Wilt u een sauna, stoom-
bad of jacuzzi? De hond mee op vakantie? 
Geef uw voorkeuren aan bij uw reservering.

Actief en ontspannen!
Samen leuke stadjes en dorpen verkennen, 
eindeloze fietstochten maken of maak een 
prachtige wandeling door het uitgestrekte 
natuurlandschap. Ons vakantiepark is voor-
zien van vele sportieve faciliteiten. U kunt 
bij ons ook tennissen, midgetgolfen, bootje 
varen maar vooral lekker uitwaaien

Omgeving!
De Friese kust en het binnenland beschik-
ken over vele leuke stadjes zoals Sneek, 
Hindeloopen en Harlingen. Vanuit Makkum 
bent u zo voor een uitstapje op de 
Waddeneilanden Vlieland en Terschelling.

H E T  É C H T E  V A K A N T I E G E V O E L

Ontdek

8.6

BOEK NU EN PROFITEER VAN ONZE 50+ KORTING*

*  50-plussers ontvangen in veel periodes 20% korting op de huurtarieven.
 
Kijk voor alle informatie en de mooiste aanbiedingen op: 
www.makkumbeach.nl of bel: 0515 – 23 22 85

Winnaar
van het Leukste 

Vakantiepark

Botanische tuin De Kruidhof is de botanische tuin van Friesland en ligt in 
Buitenpost op loopafstand van het station en op 18 treinminuten van de 
stad Groningen. 
Op een terrein van 3,5 hectare vindt u maar liefst zeventien schitterende  
thematuinen, een educatieve kinderspeeltuin, een IJstijdenmuseum, een 
tuincafé en een verkooptuin waar u terecht kunt voor bijzondere vaste 
planten, kruiden, rozensoorten, fruitboompjes en groenteplantjes. 
Ook voor feestjes en groepsarrangementen bent u van harte welkom op 
De Kruidhof.
Kijk voor openingstijden en onze evenementen op www.dekruidhof.nl of 
mail naar info@dekruidhof.nl voor meer informatie. Gratis toegang met 
de Museumkaart. 
De verkooptuin en de museumwinkel zijn altijd gratis toegankelijk.
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Van alle problemen in de wereld is het probleem neushaar natuurlijk 
maar bescheiden. Maar ook bescheiden problemen mogen best worden 
opgelost. Hoe ouder we worden hoe minder haar we meestal krijgen op 
die plekken waar het gewenst is en hoe meer ongewenste haargroei. 
Vroeger ging men die irritante stugge haren in de neus of het oor te lijf met 
een nagelschaartje maar tegenwoordig is er iets moderners: de Depilator.

Een nieuwe manier van ontharen, ge-
schikt voor juist die plekjes waar je 
met een normale trimmer maar slecht 
bij kunt. De neus dus, maar kennelijk 
gebruiken harige mannen en vrouwen 
het apparaatje ook voor oorhaar en 
wenkbrauwen. 
Veel vrouwen rond de vijftig kunnen 
last krijgen van overmatig donshaar 
in het gezicht. De Depilator blijkt ui-
termate geschikt voor de verwijdering 
hiervan aangezien er geen stoppel-
tjes ontstaan. En wie een lange adem 
heeft, kan de Depilator inzetten voor 
de grote vlakken: oksels en bikinilijn.
De truc zit hem in drie trillende plaat-
jes die nooit vervangen hoeven te 
worden en die de haartjes verwijderen 

tot aan de huid. Gegarandeerd pijn-
loos dus en de haartjes blijven voor 
weken weg. 

Doordat de haarwortel met rust wordt 
gelaten heeft u ook geen last meer van 
stoppeltjes en huidirritatie. Het per-
fecte cadeau voor hem of haar.

De Depilator is te koop via 
www.depilator.nl en kost € 14,95 inclusief 
verzendkosten.
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Theater Orpheus is door de Nationale Business Succes 
Award uitgeroepen tot branchewinnaar 2015 in de Theater- en 
Schouwburgbranche. Zij heeft zich volgens de Nominatiecom-
missie ontwikkeld tot een toonaangevende schouwburg annex 
congrescentrum, met een zeer sterke positionering. “Theater 
Orpheus biedt een enorm gevoel voor gastvrijheid en heeft 
daarin een uitstekende reputatie opgebouwd. Als een van de 
leidende theaters van Nederland weet zij door haar klant- en 
servicegerichte aanpak een zeer hoge klanttevredenheid te 
bereiken.” 

THEATER ORPHEUS WINNAAR 2015 IN 
THEATER- EN SCHOUWBURGBRANCHE 

Al sinds 1965 een gerenom-
meerd theater in Apeldoorn 
en omstreken. Theater & Con-
gres Orpheus (officiële naam: 
Schouwburg en Congrescen-
trum Orpheus NV) is een van de 
vijf grootste theaters van Ne-
derland en biedt een gevarieerd 
aanbod aan optredens. Het 
theater heeft drie verschillende 
theaterzalen met een capaciteit 
van 200 tot 1.300 plaatsen, en 
een eigen restaurant. Orpheus 
is tevens een unieke congres-
locatie in Gelderland. De or-
ganisatie heeft circa 60 vaste 
medewerkers in dienst en trekt 
jaarlijks circa 200.000 bezoekers.  
 
De Nominatiecommissie van 
het Nationale Business Succes 
Award Instituut ziet in Theater 
Orpheus een stabiele, vooruit-
strevende organisatie die naar 
verwachting in de toekomst nog 
veel successen kan behalen. 
“Innovatie is het sleutelwoord bij 
Orpheus, want zij is continu be-
zig haar diensten en producten 
te verbeteren en af te stemmen 
op de wensen van haar klanten. 
Niet voor niets is het theater in 
2004 - met een toevoeging van 
een grootse concertzaal - ver-
dubbeld in capaciteit en heeft 
het in 2015 de ‘kleine theater-
zaal’ compleet gemoderniseerd 
naar de wensen van de markt.” 
 
Zeer gevarieerde 
programmering 
De jury prijst vooral haar uitste-
kende en gevarieerde gebruik 
van de locatie. “Orpheus weet 
uitstekend hoe het theater ook 

voor andere doeleinden kan 
worden ingezet. Door de uitge-
breide congresmogelijkheden 
is het inmiddels een ontmoe-
tingsplek voor alle CEO’s in de 
regio geworden, wat zonder 
meer een bijdrage levert aan 
een beter ondernemersklimaat 
in de regio. Maar in essentie is 
het een theater met een state-
of-the-art concertzaal - en wat 
voor één.  Zowel het publiek als 
de professionals zijn het erover 
eens dat de Koning Willem-
Alexanderzaal qua akoestiek tot 
de Nederlandse top behoort”, 
stelt Robert Zwaan, hoofd van 
de dagelijkse Nominatiecommissie.  
 
Orpheus is zeer klantgericht 
en geeft haar personeel dan 
ook jaarlijkse trainingen op het 
gebied van klantvriendelijkheid, 
met als doel een hoog rapport-
cijfer van de klant te krijgen. Op 
tal van punten wordt getracht zo 
goed mogelijk voor de bezoeker 
te zorgen, onder andere door 
een uitstekende eigen keuken, 
waar bijzondere streekgerechten 
verkrijgbaar zijn. “Ook in financi-
ele zin valt Orpheus in positieve 
zin op; ondanks tegenvallers als 
wegvallende subsidies slaagt 
zij er al enkele jaren achtereen 
in om een positief jaarresultaat 
te boeken - zelfs op het thea-
tergedeelte -, dat hoger is dan 
in de meerjarenbegroting was 
geraamd”, aldus de Nominatie-
commissie.  
 
www.orpheus.nl 

via Nieuwsbank

oorhaar voor de behandeling  
met de Depilator

oorhaar na de behandeling  
met de Depilator

neushaar voor de behandeling  
met de Depilator

neushaar na de behandeling  
met de Depilator

Slim product op het gebied van 
gezondheid welzijn en beauty

EEN PERFECTE MANIER 
VOOR WEKENLANG EEN 
HAARVRIJE NEUS



Het TextielMuseum 
slaat een brug 
tussen bewaren, 
tonen en maken 
en verbindt oude 
ambachten met 
innovatie voor de 
toekomst. 

Maak ’t mee!

Adres Goirkestraat 96, Tilburg
Info  www.textielmuseum.nl
Shop  by.textielmuseum.nl

Maandag      Gesloten
Dinsdag t/m Vrijdag 10 tot 17 uur
Zaterdag & Zondag  12 tot 17 uur

Honig Breethuis
woonhuismuseum - Zaandijk

Grietje Jans de Jager
(1776-1837)

Jacob Cornelisz. Breet
(1778-1846)

Het HONIG BREETHUIS is een woonhuismuseum met een gereconstrueerde 
inrichting uit de Biedermeiertijd. In het museum ervaart u hoe een Zaanse 
koopmansfamilie woonde en leefde anno 1830. 

Onze vrijwilligers leiden u met plezier rond en kunnen u veel wetenswaardig- 
heden over de familie en haar geschiedenis vertellen.

EVENEENS ZIJN DE TENTOONSTELLINGEN TE ZIEN
• ‘C&I Honig Breet - 3 Generaties Zaans Papier’ (permanent) 
•  VIER PLUS PAPIER Zaanse papierkunstenaressen tonen hun hoeden 

schoenen en draagobjecten (te zien t/m 27 december 2015)

HONIG BREETHUIS - Lagedijk 80 1544 BJ Zaandijk - tel.: (075) 62 17 626

Voor openingstijden en informatie over onze activiteiten zie onze website: 

www.honigbreethuis.nl

Een eeuw 
lang spelen
2-7-2016 t/m 30-10-2016

www.museumhoorn.nl

Al het speelgoed uit de twintigste eeuw wordt getoond

Middenweg 24  |  8075 PM ELSPEET  |  Tel.: 085 - 111 97 34  
www.kuiperswolrijk.nl  |  www.kuiperszitcomfort.nl

Kuipers

Wol Rijk
• Comfort dekens/dekbedden van merinowol
• Matrassen met omruilgarantie
• Hoogwaardige lattenbodems – vast, hand

verstelbaar en elektrisch verstelbaar
• (deelbare) ledikanten
• Relax fauteuils op uw maat gemaakt 

(v.a. € 1.495,00) 

Wij leveren door heel Nederland!
Service is bij ons vanzelfsprekend!

WWW.BATAVIAWERF.NL

Hier ligt de authentieke reconstructie van  

V.O.C.-schip de Batavia uit 1628. 

Vrijwilligers gidsen je door de

  wereld van de scheepsbouw 

in de Gouden Eeuw.
 

Bezoek het schip de Batavia  

en luister naar de mooiste 

                               verhalen over het leven  

                                aan boord, de V.O.C. 

                                   en ‘onze’ zeeheld 

                                       Michiel de Ruyter.

BELEEF DE 17DE EEUW OP DE

Telefoon: (0320) 261 409

Jachthuis
Beukenrode

•  feesten en trouwen
•  trainen en vergaderen
•  events en outdoor

Beukenrodelaan 2
3941 ZP  Doorn
0343 - 473 220
info@beukenrode.nl

Dè ideale locatie voor 
speciale evenementen
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Schrijf je nu  

in en ontvang  

de verhalen!

dalen

coevorden

sleen

zweeloo

gees

schoonoord

Fietsen, wandelen, cultuur, natuur en 
culinaire ontdek kingen. Kom genieten 
in dit prachtige stukje Drenthe.  
Gebied vol verhalen. 

ZODAT ZE HERINNERD
WORDT ZOALS ZE WAS
Zoals ze was. Verzorgd, misschien 
een beetje make-up, mooi ge-
föhnde haren of gelakte nagels. Als 
het afscheid is gekomen, neemt u 
het liefst afscheid van uw dierbare 
zoals hij of zij was.

De laatste dagen dat nabestaanden 
hun dierbare zien, zijn belangrijk 
voor de herinnering. Die wil je graag 

zo mooi en puur mogelijk laten zijn.
Uitvaartondernemer Iepie Lindeboom 
biedt standaard de postmortale make-
up aan bij een uitvaart. ‘Door een rode
blos op de wangen en door vlekken of 

verkleuringen in het gelaat te camou-
fleren, lijkt een dierbare zoveel mooi-
er’, vertelt Iepie. ‘Ik gun dit iedereen 
en bied het dan ook aan bij mannen, 
vrouwen en kinderen. De nabestaan-
den nemen hierdoor afscheid van hun 
dierbare zoals hij of zij was.’ Zeker 
bij mensen die door ziekte of onge-
val ernstige verkleuringen hebben, is 
postmortale make-up een uitkomst.

UNICUM COSMETICS
Voor het aanbrengen van de postmor-
tale make-up werkt Iepie samen met 
Tetje Sprietsma van Unicum Cosme-
tics uit Burgum. Tetje is niet alleen 
gespecialiseerd in het aanbrengen van 
deze make-up, maar ze zorgt er ook 
voor dat het haar weer mooi zit en dat 
desgewenst de nagels gelakt worden. 
Als de nabestaanden vragen of het 
haar geverfd kan worden, dan is ook 
dat mogelijk.

GROTELETTERBOEKEN 
VOOR IEDEREEN

De stad waar onder andere jaar-
lijks de grootste boekenmarkt van 
Europa wordt gehouden. Een 
mooiere plek om boeken uit te 
geven bestaat er niet aldus de ei-
genaar van deze uitgeverij, Wer-
ner Bartelds, zelf een geboren en 
getogen Deventenaar. Werner is  
al meer dan 25 jaar werkzaam in 
de drukkerij- en uitgeverswereld.  
Voor deze gelegenheid stellen wij 
hem een aantal vragen over hem-
zelf en zijn bedrijf.

Waar ben je het meest trots op?
Het meest trots ben ik dat wij er 
in slagen om met een relatief klein 
team een groot aantal mooie titels 
te maken die er voor zorgen dat 
mensen, met een visuele handi-
cap, makkelijker kunnen lezen. 
Vanuit ons bedrijfspand komen 
naast de groteletterboeken ook kin-
der- en jeugdboeken in het dyslexie 
lettertype uit. Een prachtig vak!

Wat is je motivatie om grote  
letter boeken uit te geven?
Nou, bij de Grote Letter Biblio-
theek vinden wij dat mensen het 
plezier in lezen moeten kunnen 
behouden. Met onze boeken bie-
den wij  de mogelijkheid om boe-
ken met grote letters te lezen als 
het ‘gewoon’ niet meer kan. Als je 
ouder wordt wil dat niet zeggen 
dat je je niet meer zou moeten 
kunnen ontwikkelen als mens, in 
tegendeel! 

Waarom grote letters?
Boeken met een grotere letter  

hebben het voordeel dat ze ge-
makkelijker leesbaar zijn. Dit is 
ideaal voor mensen die moeite 
hebben met het lezen van norma-
le boeken die vaak in (te) kleine 
letters zijn gedrukt. Voor mensen 
met een visuele handicap hebben 
grote letters het voordeel dat het 
minder vermoeiend is. Misschien 
kan het lezen nog lekker zonder 
bril of in ieder geval toch zonder 
loep. Gewoon lekker en makkelijk 
lezen op elke gewenste plek is fijn 
en ontspannend. 

Waarom worden jullie boeken 
graag gelezen? 
Wij geven genres uit die aan-
sluiten bij de moderne mens met 
een brede interesse. Een mooie 
dwarsdoorsnede van alle lagen 
van de bevolking. Voor ieders wat 
wils. Onze boeken hebben een 
eigentijds design en zijn allemaal 
voorzien van een harde band 
zodat ze extra stevig zijn in het 
gebruik.  Onze boeken worden 
duurzaam geproduceerd met 
respect voor het milieu. Kleine 
voorraden, dus zo min mogelijk 
overbodige productie. 

Waar kunnen wij de boeken 
vinden?
Wij leveren niet alleen aan boek-
winkels maar ook rechtstreeks 
aan particulieren en diverse 
bibliotheken. Particulieren kun-
nen bestellen via onze website en 
vanuit de jaarlijkse catalogus. 

www.groteletter.nl

Uitgeverij Grote Letter Bibliotheek maakt al meer dan 45 jaar 
mooie boeken in grote letters. Dit doen zij vanuit de mooie 
boekenstad Deventer. 

Postmortale make-up:
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De overledene wordt door Tetje opge-
maakt aan de hand van een foto. Ze 
doet dit met veel aandacht en respect 
voor zowel de overledene als de nabe-
staanden. De nabestaanden zijn haar 
vaak erg dankbaar dat het resultaat er 
verzorgd en natuurlijk uitziet. Dat is 
dan ook de reden waarom postmor-
tale make-up standaard wordt aan-
geboden door Iepie bij haar uitvaart-
diensten.

Utfeartbegelieder Iepie Linde-
boom-Hospes
Goudberch 5, 9222 LL 
Drachtstercompagnie
telefoon 06 47 92 79 67
iepielindeboom@kpnmail.nl
www.iepielindeboom-hospes.nl
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WORD OOK ABONNEE!
voor € 12,50 per jaar * krijgt u alle 
8 edities van 50VitaalPlus thuis 
gestuurd!

Ga naar onze website en schrijf u in:

www.50VitaalPlus.nl

50VitaalPlus

*Geldt alleen voor Nederland. In België en Duitsland op aanvraag.

Elke editie zijn er van de volgende bedrijven leuke arrangementen 

en tickets te winnen.

W

Rederij Wolthuis



27VAKANTIE

NORMANDIË EN BRETAGNE
Normandië en Bretagne zijn niet de meest geliefde vakantiebestem-
mingen in Frankrijk. De meeste mensen die Frankrijk in de zomer 
bezoeken, reizen bij voorkeur door naar het zonnige zuiden. Jam-
mer, want naast de vele bezienswaardigheden die Normandië en 
Bretagne te bieden hebben, is het klimaat (met name in het zuiden 
van Bretagne) heel aangenaam. De moeite waard om in Frankrijk 
eens naar het westen af te zwenken.

NIEUWE REISGIDS NORMANDIË 
EN BRETAGNE

In 2011 begonnen de voormalige re-
dacteuren van ANWB reistijdschrif-
ten, Mike en Loes Bisschops, aan een 
nieuw leven. Vanaf dat jaar reizen ze 
met de camper door Europa en leggen 
ze hun ervaringen in woord en beeld 
vast in handzame reisgidsen. Eind 
2014 hadden ze negen reisgidsen ge-
produceerd, o.a. Toscane en Umbrië, 
een route rond Berlijn, een Kustroute 
Zuid-Engeland en een lange winter-
route naar Andalusië in Zuid-Spanje. 
Een aantal gidsen is inmiddels uitver-
kocht en aan een grondige herziening 
toe, zoals de Route Napoléon en de 
Wijnroute door de Elzas. De nieuwste 
aanwinst is zojuist verschenen: een 
route langs de kusten van Normandië 
en Bretagne.
Het ‘veldwerk’ voor de nieuwe reis-

gids hebben Mike en Loes in twee 
etappes uitgevoerd: in de nazomers 
van 2013 en 2014. Het eindresultaat 
is een schitterende reis, die in 6 tot 8 
weken kan worden gemaakt, maar die 
ook kan worden opgeknipt in delen 
van 2 tot 3 weken. Zo is een reis langs 
de krijtrotsen in het noorden van Nor-
mandië te doen in een week tot 10 da-
gen uit en thuis. Dit gebied, een beetje 
vergeten door Nederlanders, is zo ver-
rassend mooi en interessant dat je er 
steeds terug kunt komen om nieuwe 
plekken te ontdekken. 
Havenstadjes als Dieppe, Fécamp en 
Le Tréport hebben nog ambachtelijke 
vissersvloten, die dagelijks verse vis 
aan land brengen. In de restaurants 
langs de kades eet je de vis zo vers uit 
zee. Lekkerder bestaat niet!

De auteurs hebben een aparte sectie 
in hun reisgids besteed aan de inva-
siekust van Normandië. In 2014 was 
het 70 jaar geleden dat de geallieerde 
troepen op D-Day, 6 juni 1944, op 
vier plaatsen landden en ons bevrij-
den van het naziregime van Hitler. De 
gids brengt de plekken van de inva-
sie overzichtelijk in kaart en beschrijft 
10 plekken waar de herinnering aan  
D-Day levend wordt gehouden.

BRETAGNE WORDT BESCHREVEN IN 
TWEE HOOFDDELEN
De zuidkust met de historisch interes-
sante plaatsen als Vannes, de vesting-
stad Concarneau en de aantrekkelijke 
vakantieplaatsen Quiberon en Carnac, 
vooral bekend van de grote velden 
met menhirs.

De ruige noordkust met z’n diepe in-
hammen en stranden die door rotsen 
zijn omgeven. Natuurliefhebbers en 
wandelaars kunnen hier hun hart op-
halen. 

De gids Normandië en Bretagne telt 160 
bladzijden en is verkrijgbaar via  
www.camperroutes.nl en bij de boekhandel 
voor €14,95.

Reisauteurs Mike en Loes Bisschops brengen eind maart 
een nieuwe reisgids uit in de populaire serie CamperRoutes 
in Europa

NEDERLANDSE 
VROUW MEESTE 
INVLOED OP 
WINTERSPORT
BESTEMMING
Bij de keuze van een winter-
sportvakantie heeft de Ne-
derlandse vrouw het hoogste 
woord. Ongeveer 42% van de 
vrouwen doet het meeste voor-
werk. Dit blijkt uit onderzoek 
van Belvilla. Een derde van de 
Nederlanders zoekt samen de 
wintersportvakantie uit.

Het is opvallend dat mannen 
veel vaker aangeven samen 
vooraf alles voor de wintersport 
te regelen, terwijl vrouwen juist 
aangeven dat ze dit voorname-
lijk alleen doen. Er is dus duide-
lijk een verschil in beleving tus-
sen mannen en vrouwen over 
wie de voorbereiding voor de 
wintersport doet.
Hoewel de vrouw tijdens de voor-
bereiding de broek aan heeft, 
heeft de man het voor het zeg-
gen als de wintersport echt be-
gint. Over het algemeen rijden 
de mannen (58,4%) naar het 
wintersportgebied als er met de 
auto gereisd wordt. Slechts 1,5% 
van de vrouwen neemt de volle-
dige reis voor haar rekening. De 
rest van de Nederlandse kop-
pels zit om en om op de bestuur-
dersplek.
Wintersport wordt er bij de Ne-
derlanders met de paplepel in-
gegoten. Ongeveer één derde 
neemt de kinderen al mee als ze 
jonger zijn dan 3 jaar. Meer dan 
de helft neemt hun kroost mee 
vanaf dat ze 4 jaar oud zijn. Win-
tersport is daarmee echt een 
familievakantie. De meeste win-
tersporters gaan met het eigen 
gezin (37,5%), met drie gene-
raties (26,1%) of met meerdere 
bevriende gezinnen (21,8%). 
Het is dan ook niet verwonderlijk 
dat ouders verwachten dat hun 
kinderen ook na hun 18e nog 
mee willen (83,9%).
Naast een actieve vakantie, is 
het verblijf ook van belang. Bij de 
keuze van een wintersporthuis 
vinden de wintersporters een 
goede prijs/kwaliteitverhouding 
het belangrijkst (95,6%). Daar-
naast vinden zij het van belang 
dat er WiFi aanwezig is. Opval-
lend is dat de wintersporters in-
ternet zelfs belangrijker vinden 
dan een goede ligging van het 
vakantiehuis.



Verwen uzelf 
in een oase 
van rust

Neerhem 68, 6301 CJ Valkenburg  |  (043) 601 32 41  |  info@parkhotelvalkenburg.nl  |  www.parkhotelvalkenburg.nl

SJOEN WANDELARRANGEMENT
• Overnachting voor 2 personen
• Inclusief ontbijt
• 3-gangen diner op dag van aankomst
• Wandelroutes
• Koffie met vlaai bij kasteel Schaloen
• Toegang tot de wellness faciliteiten

Prijs vanaf € 119,00 per arrangement

PAAS PLEZIER!
• Twee overnachtingen voor 2 personen
• Inclusief uitgebreid ontbijtbuffet
• 4-gangen menu du chef op 26 maart 2016
• 5-gangen paasmenu op 27 maart 2016
• Ontvangst met paasstol
• Gratis toegang tot de wellnessfaciliteiten 

Prijs vanaf € 289,00 per arrangement

WILL YOU BE MY VALENTINE?
• 1 Overnachting voor 2 personen 
• Uitgebreid ontbijtbuffet
• 4-gangen diner om 19:00 uur
• Welkomstcocktail
• Rozenblaadjes op de kamer
• Fles schuimwijn op de kamer
• Bonbons op de kamer
• Gratis toegang tot de wellness faciliteiten

Prijs vanaf € 169,00 per arrangement

LIMBURGSE GASTVRIJHEID

In het Zuid-Limburgse Heuvelland is er 

voor ieder wat wils. 

Lekker wandelen in de rijke natuur of 

shoppen in verschillende steden. Het is al-

lemaal mogelijk in deze rijke omgeving. 

Wij bieden u verschillende arrangemen-

ten. Alle prijzen van onze arrangementen 

berekenen wij op basis van 2 personen 

per kamer. Voor 1-persoonsgebruik geldt 

een toeslag. 

Uw auto parkeert u tegen een tarief van 

€ 7,50 per nacht op onze eigen parking. 

In het gehele hotel maakt u gratis gebruik 

van draadloos internet. 

Zoekt u naar andere opties? Neem dan 

gerust contact met ons op.

Telefoon: (043) 601 32 41

E-mail: info@parkhotelvalkenburg.nl
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Levensgenieters gezocht 
Natuur, rust, culinair en wijn in Piemonte 

 

 
 
 
 
 
 
    
Vecchia Borgata I Muri, een onvergetelijke vakantie 

 

www.imuri-piemonte.com 
 

Speciale sfeerimpressie op https://youtu.be/B2nrV2onOY4 

Ruime en luxe appartementen 

Door de combinatie van water, 
strand en bos is een vakantie 
op het ERKEMEDERSTRAND 
in Flevoland de ideale vakan-
tie voor u, uw (klein)kinderen 
en zelfs voor uw hond. U kunt 
hier kamperen aan het water 
of binnendijks, seizoenkampe-
ren, verblijven in een vakan-
tiehuisje en groepskamperen. 
Tevens is er een jachthaven. 
Het recreatiegebied beschikt 
over vele faciliteiten en biedt in 
vakantieperioden een recrea-
tieprogramma aan waardoor u, 
uw (klein)kinderen en uw hond 
zich niet hoeven te vervelen!

De bosrijke omgeving is ideaal 
voor een ontspannende wande-
ling of het maken van een fiets-
tocht. Er zijn diverse fietsroutes 
die langs het ERKEMEDER-
STRAND gaan. Met tien minu-
ten fietsen bent u al bij de Stille 
Kern, het hart van het grootste 
loofbos van Nederland. 
Misschien komt u in het Horster-
wold wel de konikpaarden tegen 

die hier grazen, of spot u vogels  
die u nog niet eerder heeft gezien!  
Geen fietsen mee? Dan kunt u 
ze in het recreatiegebied huren! 

In de nabije omgeving vindt u 
diverse bezienswaardigheden 
om een dagje weg te gaan. Het 
Stoomgemaal Hertog Reijnout 
in Nijkerk is zeker een bezoekje 
waard, een aantal dagen in 
het jaar kunt u deze zelfs wer-
kend zien! In Batavia Stad te 
Lelystad kunt u naar hartenlust 
shoppen. Ook kunt u hier de 
reconstructie van het VOC-schip 
de Batavia bewonderen. In 
de nabije omgeving vindt u de 
Oostvaardersplassen. Een groot 
moerasgebied met rietvlaktes, 
ruige graslanden, waterplas-
sen en veel soorten dieren als 
edelherten, konikpaarden en 
heckrunderen. Wilt u een dagje 
met de (klein)kinderen weg? 
Dan zijn het Dolfinarium, Walibi 
World, Julianatoren, Dierenpark 
Amersfoort en de Apenheul aan 
te raden. Heeft u de hond mee-

genomen op vakantie en mag hij 
niet mee met het uitstapje? Dan 
kunt u hem met een gerust hart 
achterlaten bij onze hondenop-
pas.

Uiteraard is het ook heerlijk om 
gewoon lekker op het ERKEME-
DERSTRAND te blijven. Geniet 
op het terras van Strandpaviljoen 
De Jutter van een heerlijke wijn 
en borrelhapjes of een lunch of 
diner. U kunt zwemmen en zon-
nen aan het drie kilometer lange 
strand of bezoek met uw hond 
het speciale hondenstrand. Dit 
strand is 1,5 kilometer lang en 
uw hond mag hier het gehele 
jaar loslopen. Is uw hond vies 
geworden van het ravotten? Dan 
kunt u hem gemakkelijk douchen 
onder de hondendouche. 

Speciaal voor de lezers van 
50VitaalPlus hebben wij  
onderstaande actie:
Maandag t/m vrijdag gratis 
fietsverhuur en midgetgolf bij 
vermelding van de 50VitaalPlus 

krant. Geldig van 25 maart t/m 
25 oktober 2016 (uitgezonderd 
Hemelvaart, Pinksteren en het 
hoogseizoen).

ERKEMEDERSTRAND
Erkemederweg 79
3896 LB  ZEEWOLDE
036 52 28 421
www.erkemederstrand.nl
info@erkemederstrand.nl

KOM NAAR HET ERKEMEDERSTRAND IN FLEVOLAND

DE ECHTE HELD
HERKEN JE
AAN ZIJN OUTFIT

STEUN HEM OP GELEIDEHOND.NL/HELD



0299 - 682 200.  WWW.FORTRESORTBEEMSTER.NL

‘‘WELLNESS OASE’’ FORT RESORT BEEMSTER
 Achter de historische muren van het Fort aan de Nekkerweg gaat sinds juni 2012 een bijzonder wellnessresort schuil met 

bijzondere sauna’s, baden en een prachtige spa waar sauna,- en wellnessliefhebbers hun hart op kunnen halen.  
 

In de karakteristieke sfeer van het fort beleeft u wellness zoals u nog nooit heeft ervaren.  
Droom weg in de panoramasauna met uitzicht over de prachtige Beemsterpolder. Relax in het zoutwaterbad, waarin u blijft drijven 

of ontspan in het harmoniserend kruidenbad. Ontspan bij het haardvuur van onze Maa sauna of beleef een van de andere vijf 
sauna’s. Onze saunameesters verzorgen dagelijks bijzondere opgietrituelen en klankschaalsessies voor volledige ontspanning. 

 
In de luxe spa staan allerlei behandelingen op het menu o.a. massages, weldadige hammam rituelen en gezichtsbehandelingen. 
Voor onvergetelijk bezoek overnacht u in een van de voormalige manschapslokalen die zijn omgetoverd tot luxe kamers & suites. 

In ons wellness restaurant geniet u van (h)eerlijke gerechten en verse smoothies. 
Geniet van al het goede op het gebied van wellness, gastronomie en gastvrijheid. Beleef. Ontspan & vergeet tijd.



CAMPEREN IN AUSTRALIË 
EN NIEUW-ZEELAND

De vrijheid die u geniet als u met een camper reist, is het grote voor-
deel van een campervakantie. U gaat en staat waar en wanneer u wilt,  
u kampeert midden in de natuur, u ontbijt ’s ochtends heerlijk buiten 
en ’s avonds geniet u onder de luifel met een hapje en een drankje nog 
na van uw dag. U pakt uw tassen maar één keer uit en weer in en ver-
der heeft u de hele reis uw ‘huis op wielen’ bij u. Heerlijk toch?

Australië en Nieuw-Zeeland lenen 
zich uitstekend voor een camper-
reis. De natuur is er overweldigend. 
Maar daarnaast zijn de wegen goed 
en breed. En campings en kampeer-
plaatsen zijn voorbereid op cam-
pers in alle maten. Ook kunt u in 
de meeste Nationale Parken midden 
in de natuur en tussen de dieren 
kamperen. Onderweg zijn er overal 
gelegenheden om boodschappen te 
doen, vaak zelfs met extra grote par-
keerplaatsen voor de camper.

EEN CAMPER VOOR IEDER BUDGET
Nieuw-Zeeland is best in één reis 
te doen, maar Australië is enorm 
uitgestrekt. Het is 185 keer groter 
dan Nederland! U zult dus keuzes 
moeten maken als u met de camper 
eropuit trekt. Of u combineert ver-
schillende campertrajecten met een 
binnenlandse vlucht. Zo kunt u ver-
schillende delen van het land zien.

De meestgestelde vraag aan Cam-
pers Down Under, camperspecialist 
voor Australië en Nieuw-Zeeland, 
is: “Wat kost het nou om een camper 

te huren?” Een gemiddeld huurtarief 
voor een dag camperhuur is echter 
niet zomaar te geven. De basisprijzen 
kunnen variëren van een paar tien-
tjes tot € 300 per dag, afhankelijk 
van welk type camper, leeftijd van de 
camper, seizoen, hoe vroeg u boekt, 
hoe lang u gaat en vraag en aanbod.

De belangrijkste tip is: boek op tijd. 
Vrijwel alle verhuurders werken met 
tarieven die wekelijks wisselen o.b.v. 
vraag en aanbod. Dus: hoe eerder u 
boekt, hoe voordeliger het is. Dat kan 
zelfs tot wel 60% van de prijs schelen. 
En dan is er echt een camper voor ie-
der budget verkrijgbaar.

MEER WETEN?
Heeft u plannen om een camperreis 
te maken door Australië of Nieuw-
Zeeland? Neem dan een kijkje op de 
website van Campers Down Under: 
www.campersdownunder.nl of bel 
06 52 66 32 30. Op de website kunt 
u alle campers bekijken, vindt u heel 
veel praktische informatie en tips, én 
kunt u voor uw eigen reis direct zien 
hoeveel de camper gaat kosten.

Genieten met een grote G

REIZEN IN EEN GOED 
GEZELSCHAP
U wilt op vakantie en vindt het prettig als dit vooraf goed ge-
regeld is? Gezelligheid én veiligheid zijn voor u belangrijk? U 
ontmoet graag anderen, maar wilt niet alle dagen verplicht met 
een groep optrekken? 

Gezelligheid en veiligheid
NCRV-Reizen is dé specialist in 
reizen voor actieve senioren die 
graag in goed gezelschap op stap 
gaan. Deelnemers genieten van 
de gezelligheid en veiligheid van 
een groep, boeiende excursies en 
activiteiten én voldoende individu-
ele vrijheid. 

Gevarieerd
In alle reizen is er een goede 
balans tussen cultuur, natuur en 
vrije tijd. Daarbij heeft elke reis 
een eigen, uniek karakter. Met het 
gevarieerde aanbod kampeer-, 
hotel- en vaarreizen biedt NCRV-
Reizen altijd een vakantie die 
aansluit bij uw wensen, interesse 
en budget.

Groepsreis
Deelnemers die voor het eerst 
met de NCRV op stap zijn ge-
weest zeggen vrijwel allemaal: 
“Eigenlijk dacht ik dat een groeps-
reis niets voor mij zou zijn, maar 
ik ben helemaal ‘om’! Het contact 
met reisgenoten gaf veel gezel-
ligheid en onverwacht mooie 
gesprekken. Daarnaast was er 
genoeg tijd om op eigen gelegen-
heid op stap te gaan.” 

Reisleiders
De reisleiders zijn betrokken 
vrijwilligers, die - vaak aan het 
einde van hun werkzame leven - 
hun liefde voor reizen en mensen 
combineren in uitdagend vrijwil-
ligerswerk. Het doel is om ú een 

onvergetelijke vakantie te bezor-
gen. Dat maakt reizen met de 
NCRV tot een unieke belevenis.

Kamperen
Voor wie er graag met caravan 
of camper op uit trekt, zijn de 
kampeerreizen een echte aan-
rader. “Vorig jaar zijn we voor 
het eerst mee geweest met een 
NCRV-kampeerreis. Wat hebben 
we genoten: boeiende excursies 
en activiteiten, reisleiders die het 
gebied écht kenden, en plezie-
rige reisgenoten. Jammer dat we 
dit niet eerder ontdekt hebben!”

Omzien naar elkaar
Ervaren reisleiders zorgen voor 
persoonlijke aandacht in kleine 
groepen. Omzien naar elkaar is 
heel belangrijk. Vandaar ook de 
slogan: “Reizen in goed gezel-
schap”. 

Op de site www.ncrvreizen.nl 
vindt u het actuele reisaanbod. 
Een fijne vakantie gewenst!
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ZEEHONDENCRÈCHE 
PIETERBUREN
Kunt u ook zo genieten van ons prachtige waddengebied en de 

kans om zo’n leuke zeehond te zien zwemmen en spelen? Wat 

een heerlijk stukje natuur, niet voor niets werelderfgoed! Maar 

wist u dat dit helemaal niet zo vanzelfsprekend is? Er moet veel 

gedaan worden om blije, gezonde zeehonden in de Waddenzee 

blijvend te realiseren. En dat is ook nu, anno 2016 nog altijd 

nodig.

WAAROM?
De zeehond is de vertegenwoordiger 
en graadmeter van onze zee omdat 
hij bovenaan de voedselketen staat. 
Hij vormt zo het boegbeeld van dat-
gene wat bewaakt moet worden voor 
toekomstige generaties, een schone 
zee met een gezonde zeehond. Met de 
toenemende mate van plasticvervui-
ling in onze zee is het voor de zeehon-
dencrèche een missie geworden om 
de zeehond weer een schone zee te 
geven. Voorkomen van problemen is 
immers beter dan genezen.

Sinds de oprichting van Zeehonden-
crèche Pieterburen, in 1971 door Le-
nie ’t Hart, is de stichting langzaam 
maar zeker uitgegroeid tot een gespe-
cialiseerd zeehondenziekenhuis. De 
patiënten die opgevangen worden zijn 
zeehonden die door vervuiling en/of 
verstoring ziek zijn geworden, gewond 
zijn geraakt of zijn verweesd. Het cen-
trum onderzoekt ook of en hoe er be-
tere zorg geboden kan worden. Denkt 
u bijvoorbeeld eens aan al het afval 
van visnetten (640.000 ton per jaar 
wereldwijd!) en de toenemende plas-
ticsoep in onze zeeën. Uitdagingen 
waar we in Pieterburen verantwoorde-
lijkheid voor willen nemen door mee 
te werken aan duurzame oplossingen 
en bewustwording. 
Op tal van manieren nemen wij u mee 

foto: Corné Sparidaens

in onze missie. Zo vertelt ons bezoe-
kerscentrum ons verhaal en kunt u 
zien hoe de opgevangen zeehonden 
worden verzorgd. En er valt van alles 
te leren en te ontdekken over de leef-
wijze van zeehonden. Een leerzaam 
én spannend uitje voor het hele gezin. 
Een onvergetelijke ervaring als u daar-
na zelfs met ons meevaart en uw eigen 
geadopteerde zeehond mag vrijlaten.

Het opvangen van zeehonden, we-
tenschappelijk onderzoek, educatie, 
recycling en voorlichting spelen dus 
allemaal een enorm belangrijke rol bij 
het behoud van dit mooie dier. Wilt 
u meehelpen een gezonde toekomst 
voor zeehond en mens te realiseren 
en regelmatig op de hoogte gehou-
den worden via ons Robbenbulletin? 
Overweeg dan Zeehondencrèche Pie-
terburen te steunen met een perio-
dieke schenking (welke u fiscaal kunt 
aftrekken) of om ons op te nemen in 
uw testament. Omdat wij geen over-
heidssubsidies ontvangen zijn wij vol-
ledig afhankelijk van mensen zoals u. 
Alleen met elkaar kunnen we voor een 
leefomgeving zorgen waarin mens en 
dier, zonder verstoring, volop kunnen 
genieten. Samen voor een gezonde zee 
met een gezonde zeehond! 

Vraag de speciale folder over schenken 
met belastingvoordeel en over nalaten-
schappen aan via telefonnummer 
0595 52 65 26 of per e-mail:  
info@zeehondencreche.nl.

33VRIJE TIJD

In 2016 bestaat het Sacramentskoor en de Sacramentskerk 90 
jaar. Dat wordt gevierd met een uitgebreid jubileumprogram-
ma. De aftrap vindt plaats in de Grote Kerk van Breda door de 
Choralen van de Grote of O.L.V. Kerk. 

JUBILEUMJAAR IN GROTE KERK VAN BREDA

De oorsprong van de Choralen 
ligt in 1303. Het Sacraments-
koor heeft in 1990 de Choralen 
echter nieuw leven ingeblazen. 
Nu 25 jaar later is het ook voor 
hun een jubileum. Voor de 25e 
keer zingen zij de Lessons and 
Carols en wel op zondag 20 
december om 15.00 uur in hun 
Grote Kerk. Lessons and Ca-
rols, negen lezingen die teza-
men het kerstverhaal vertellen, 
worden afgewisseld met de 
mooiste Christmas Carols.
Het jubileumprogramma omvat 
een heel jaar en begint met 
de Lessons and Carols in de 
kerstperiode van 2015 om te 
eindigen op oud jaar 2016. Het 
jubileumprogramma kent uiteen-
lopende activiteiten en concer-
ten, een bijzondere getijdendag, 
een tournee naar Londen en 
een expositie.
Eén van de meest spraakma-
kende activiteiten wordt de mini 
concertserie rond het motet 
“Spem in Alium” van Thomas 
Tallis dat in september/oktober 
van 2016 te horen zal zijn in 
Breda, Den Bosch, Eindhoven 
en Delft. Het veertigstemmige 
motet, waarvoor 8 koren nodig 
zijn, heeft voor het laatst 30 jaar 
geleden in Breda geklonken. 
Een muzikale ervaring van de 
bovenste plank die u zeker niet 
mag missen.
Negentig jaar jong is het Sa-
cramentskoor en de daaronder 
vallende Choralen. Inmiddels 
het enige nog bestaande tra-
ditionele jongens/mannenkoor 
in Nederland. Een parel in het 
zuiden. Het koor kent een rijke 
geschiedenis met vele hoog-

tepunten. Eind vorige eeuw 
heeft het voortbestaan van 
het koor even aan een zijden 
draad gehangen. De toenmalige 
parochie wilde de Sacraments-
kerk afstoten en slopen. Met 
veel steun van vrijwilligers is het 
kerkgebouw behouden gebleven 
(thans eigendom van het koor), 
opgeknapt en gerenoveerd. Het 
heeft in 2006 de gemeentelijke 
monumentenstatus verworven. 
Het voornemen van het huidige 
parochiebestuur om in de toe-
komst geen gebruik meer te 
maken van de Sacramentskerk 
doet geen recht aan de inspan-
ningen van het koor om dit 
uitzonderlijke levende culturele 
erfgoed te behouden. 
Met of zonder de parochie zal 
de Sacramentskerk de thuisha-
ven van het Sacramentskoor 
blijven en zal zij wekelijks (in 
samenwerking met het stich-
tingsbestuur) de diensten 
muzikaal blijven opluisteren. 
En dat alles in 
goed vertrouwen 
op weg naar 
het 100-jarig
bestaan 
in 2026.



Erkemederweg 79 
3896 LB Zeewolde 

Tel. 036-5228421 
info@erkemederstrand.nl 

Genieten en ontspannen in een bosrijke omgeving 

April t/m oktober 

Faciliteiten 
Omgeving 
• Diverse fietsroutes beschikbaar 

• Bosrijke omgeving 

• Nabij Oostvaardersplassen 

• In de buurt van Spakenburg 

• Centrum Zeewolde en Nijkerk 
   op 10 kilometer afstand  

• Ruime campingplaatsen 

• Kamperen aan het water 
   of binnendijks 

• Campercamping 

• Groepskamperen 

• Vakantiehuisjes 

• Trekkershutten 

• Jachthaven 

• Groepskamperen 

Vakantie 

• Midgetgolf 

• Gratis WiFi 

• Hondenstrand 

• Hondenoppas 

• Hondendouche 

• Hondenspeelveld 

• Strandpaviljoen 

• Fietsverhuur 

• Drie kilometer strand 

• Diverse speeltuinen 

• Speelbos  

• Kinderboerderij 

Recreatiegebied ERKEMEDERSTRAND is een camping, jachthaven, horecagelegenheid en dagrecreatiegebied aan één van  
de langst gestrekte stranden in Flevoland aan het Nuldernauw, dat samen met het Veluwemeer tot de randmeren behoort. 
Het ERKEMEDERSTRAND biedt de ideale vakantie voor u, uw (klein)kinderen en zelfs voor uw hond! Wandelen of fietsen in 
de bosrijke omgeving of er lekker op uit in de omliggende dorpen en steden. Ook ideaal voor een dagje weg! 

Maak tijdens uw  
verblijf een wandeling of 

fietstocht door het  
Horsterwold, grootste  

loofbomenbos  
van Nederland 

TIP : 
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BOTANISCH MUSEUM DE KRUIDHOF IN BUITENPOST 
IS EEN BEZOEK MEER DAN WAARD

Botanische tuin De Kruidhof is de botanische 
tuin van Friesland en ligt in Buitenpost op 
loopafstand van het station en op 18 treinmi-
nuten van zowel Groningen als Leeuwarden. 

Op een terrein van 3,5 hectare vindt u maar liefst 
zeventien schitterende thematuinen, een educa-
tieve kinderspeeltuin, een IJstijdenmuseum, een 
tuincafé en een verkooptuin waar u terecht kunt 
voor bijzondere vaste planten, kruiden, diverse 
rozensoorten, fruitboompjes en groenteplantjes. 

Basis van de collectie is de grote Geneeskrachtige 
Kruidentuin. De aromatische kruiden van weleer 
zijn momenteel vooral te vinden in de Keukenkrui-
dentuin. Hier treft u onder andere peterselie en 
selderij, maar ook vele soorten pepermunt, mie-
rikswortel, kardoen en salie aan. 

Prachtig, in het voorjaar met de bloesems en in 
het najaar met het rijpe fruit, is de Fruithof. Hier 
groeien veel oude appel- en perenrassen, maar 
ook ‘vergeten’ fruitsoorten. Een kloostertuin, een 
bijbelplantentuin, een meditatietuin, een heem-
tuin, een verfplantentuin, zijn zomaar wat voor-
beelden van onze tuinencollectie. In het vroege 
voorjaar is de Bostuin, met de vele stinzenplanten 
die de bodem bedekken, op haar mooist. 

Kinderactiviteiten
Kinderen halen hun hart op in De Kruidhof. Er is 
een grote educatieve speeltuin en voor de klein-
tjes is er het spannende trollenpad. U kunt zelf 
door de tuinen wandelen of kiezen voor een rond-
leiding door een gids.

Openingstijden
De Kruidhof is in 2016 geopend van 2 april tot en 
met 12 oktober, van dinsdag tot en met zaterdag 
van 10.00 tot 17.00 uur en op zondag van 12.00 

tot 17.00 uur. Meer informatie en onze actuele 
agenda vindt u op www.dekruidhof.nl. U kunt 
ook bellen naar 0511 54 12 53. 

Ook voor feestjes, vergaderingen en groeps-
arrangementen bent u van harte welkom op De 
Kruidhof.

Kijk voor openingstijden en onze evenemen-
ten op www.dekruidhof.nl of stuur een e-mail 
naar info@dekruidhof.nl voor meer informatie. 
Gratis toegang met de Museumkaart.



BRIDGEARRANGEMENTEN 2016

HOTEL - HAMPSHIRE - LOCHEM

Nieuweweg 38   Lochem 0573 25 33 51   www. hofvangelre.nl

Onze troef is...
Volop genieten van de Achterhoekse gastvrijheid en bridgen 
in een prachtige omgeving. Wij bieden u de mogelijkheid 
om mensen te ontmoeten of u zelfs te verbinden aan  
een bridgepartner. Dat kan met ons compleet verzorgde 
bridge-arrangement inclusief professionele bridge  
begeleiding. Snuif aan cultuur, natuur en beleef gezelligheid.  
Gemeende en hartelijke gastvrijheid zit bij ons in het 

 04-03 tot  07-03 Voorjaarsvoordeel € 169,-
 27-05 tot  30-05 Culinaire Aspergedrive € 199,-
 11-07 tot  14-07 Zomerdrive € 189,-
 21-10 tot  24-10 Culinaire (Wild)drive € 215,-
 18-11 tot  21-11 Culinaire (Wild)drive  € 215,- 
 02-12 tot  05-12 Sinterklaasdrive € 195,-
     (4e nacht gratis) 
30-12  tot  02-01-17 Oud & Nieuw Special  € 335,-

Jopie Huisman wordt ook wel de 
schilder van het mededogen ge-
noemd. Zijn stillevens zijn in de loop 
van de jaren haast universele levens-
lessen geworden: 
‘Wat als oud vuil is afgedankt, verandert 
in iets dat kan ontroeren. De mensen 
herkennen zich in mijn schilderijen en 
vinden zichzelf erin terug’.

Van de geboorte van Jopie als kun-

stenaar tot zijn helden en inspira-
tiebronnen, het museum maakt de 
bezoeker deelgenoot van zijn para-
dijs. “Voorbij de horizon van Wor-
kum houdt de aarde op” want, zo zei 
hij: “De hemel kan voor mij nooit 
mooier zijn dan dit”. Workum is zijn 
hemel op aarde en zijn hernieuwde 
museum is een weerslag daarvan.

Wolkom yn Jopie’s Paradys!

JOPIE’S PARADYS
Jopie was een kleurrijk mens en een geboren verteller. Ook al  zijn wer-
ken vertellen een eigen verhaal en in de expositie Jopie’s Paradys kunt 
u dat zien én horen in onze audiotour. Aan de hand van originele inter-
viewfragmenten geeft Jopie zélf toelichting op zijn collectie, zijn helden 
en inspiratiebronnen.
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WORD OOK ABONNEE!
Voor € 12,50 per jaar * krijgt u alle 
8 edities van 50VitaalPlus thuis gestuurd!

Ga naar onze website en schrijf u in

www.50VitaalPlus.nl

50VitaalPlus
*Geldt alleen voor Nederland. In België en Duitsland op aanvraag.



zaterdag 20 februari 2016:  Rotarydrive Boxmeer, rest. Nutreco 
zondag 21 februari 2016:  Snertdrive Wouw 
zondag 21 februari 2016:  Bosbesdrive Den Haag 
zaterdag 27 februari 2016:  Van Goghdrive Nuenen, het Klooster 
zaterdag 27 februari 2016:  Open Kampioenschap Flevoland Dronten, denksportcentrum 
zaterdag 27 februari 2016:  Patton 4t-toernooi Leeuwarden  

zaterdag 5 maart 2016:  Honderd Handendrive Leiden, denksportcentrum  
zaterdag 5 maart 2016:  Spijkdrive Hekelingen, Dorpshuis  
zaterdag 5 maart 2016:  Watersnooddrive Marken, het Trefpunt  
zaterdag 5 maart 2016:  Hospicedrive Assen  
zaterdag 5 maart 2016:  Lentedrive Loo    
zondag 6 maart 2016:  Barre Winterkroegentocht Leiden  
zondag 6 maart 2016:  Kroegendrive Wageningen, Hof van Wageningen  
zondag 6 maart 2016:  Kasteelbekertoernooi Wijchen, de Oase  
zondag 6 maart 2016:  Open drive Hoeven, de Troubadour    
zaterdag 12 maart 2016:  Harry Verkade EGBC Zeerob 4t-toernooi Groningen, Jannes   
zaterdag 12 maart 2016:  Voorjaarsdrive Zevenbergen, Bij Verhoeven  
zaterdag 12 maart 2016:  Kroegentocht Monnickendam  
zaterdag 12 maart 2016:  Hartenvrouwtoernooi Soestduinen, Hilton Royal   
zaterdag 12 maart 2016:  Waalbridge Nijmegen  
zaterdag 12 maart 2016:  Fransje Doorschottoernooi Vianen   
zaterdag 12 maart 2016:  Open drive Houten, de Engel  
zondag 13 maart 2016:  Zondagmiddag Thema Bridge    
zondag 13 maart 2016:  Open Bosch parenkampioenschap Rosmalen, de Kentering 
vrijdag 18 maart 2016:  Bloesemdrive Kapelle  
zaterdag 19 maart 2016:  Kroegendrive Valkenswaard (Noord-Brabant)   
zaterdag 19 maart 2016:  Looiersdrive Dongen, ‘t Schouw  
zaterdag 19 maart 2016:  Rondje Basiliek Oudenbosch, de Pilaar  
zaterdag 19 maart 2016:  Voorjaarsdrive Lage Zwaluwe, Ligthart   
zaterdag 19 maart 2016:  Voorjaarsdrive Zoetermeer, 2B-home     
zaterdag 19 maart 2016:  Zenderstaddrive IJsselstein, Fulco    
zaterdag 19 maart 2016:  Kroegendrive Valkenswaard  
zaterdag 19 maart 2016:  Dukdalftoernooi Den Helder, Dukdalf  
zondag 20 maart 2016:  Paasdrive Anloo   
zondag 20 maart 2016:  Looiersdrive Dongen, ‘t Schouw  
maandag 28 maart 2016:  Tweede Paasdag Drive Berkel-Enschot (Noord-Brabant)   
maandag 28 maart 2016:  Paasdrive Heerhugowaard, de Swan  
maandag 28 maart 2016:  Paasdrive Oss, Rusheuvel  
maandag 28 maart 2016:  Hospicedrive Bergen op Zoom, Café de Mortier  

KIJKT U OP WWW.50VITAALPLUS.NL VOOR MEER INFORMATIE OVER DE DRIVES EN DE LOCATIES.

KASTEELBEKERBRIDGETOERNOOI
Bridge Club Wijchen organiseert ook dit jaar weer haar 
Kasteelbekertoernooi. Alweer voor de 45-ste maal!

Het toernooi wordt op zon-
dag 6 maart 2016 gehouden in 

het dorpshuis ‘Oase’ te Alverna 
en bestaat uit een zitting topinte-

graal, 24 spellen. 
De indeling is naar sterkte door elkaar, 
echter de groepsprijzen worden tus-

sen gelijken verdeeld.
De ontvangst met koffie is vanaf 
12.00 uur en de uitslag van het toer-
nooi is om 17.30 uur.

Voor deelname en informatie:
www.nbbclubsites.nl/club/15005

BRIDGE-EVENEMENTEN 
februari en maart 2016
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KOM BRIDGEN IN 
LOCHEM!
Het Hampshire Hotel ’t Hof 
van Gelre in Lochem, biedt u 
meerdere mogelijkheden om 
in een prettige ambiance te 
genieten van het uitdagende 
spel bridge. 

Naast de bridgedrives die wij u 
bieden kunt u ook genieten van 
de omgeving. De Achterhoek 
staat model voor een ontspan-
nen verblijf, zeker in het sfeer-
volle Hampshire Hotel ’t Hof van 
Gelre in Lochem.
Het hotel ligt in het hart van 
Lochem en bevindt zich op 
loopafstand van het prachtige 
wandelgebied ‘De Lochemse 
Berg’. Verder beschikt het over 
een gastronomisch restaurant, 
een sfeervolle lounge met open 
haard, een ruime ontbijtruimte, 
een gezellige bar met biljart, 
een mooie bridgezaal en een 
verwarmd binnenzwembad. 

Na een warm welkom voelt u 
zich zeker thuis. Vanuit het hotel 
kunt u de omgeving verkennen. 
Het leidt u langs landgoederen, 
kastelen en diverse wijngaar-
den. 
Maar ook als u gezellig een dag-
je wilt shoppen of cultuursnui-
ven, is daarvoor in de nabij ge-
legen Hanzesteden Deventer 
en Zutphen voldoende aanbod. 
Blijft u liever dichtbij huis: het 
gezellige centrum van Lochem 
ligt op loopafstand.
Maar natuurlijk biedt het hotel 
ook relaxmogelijkheden, zoals 
het genoemde zwembad, maar 
ook op onze gedeeltelijk over-
dekte terrassen is het bij mooi 
weer goed toeven. 
De gasten van Hotel ’t Hof van 
Gelre keren regelmatig of eens 
in de zoveel tijd terug in dit ho-
tel, omdat alles hier klopt. De 
omgeving is prachtig, de ser-
vice is persoonlijk en het eten is 
van een hoog culinair niveau!

Graag tot ziens in het hart 
van Lochem!



Katwijks Museum
authentiek en verrassend...

Katwijks Museum • Voorstraat 46 • 2225 ER Katwijk • (071) 401 30 47
www.katwijksmuseum.nl

Voor een afscheid met liefde en respect

06 47 927 967
iepielindeboom@kpnmail.nl

www.iepielindeboom-hospes.nl

Iepie Lindeboom-Hospes
útfea� begelieder
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Wilt u ook sponsor worden?

W

Rederij Wolthuis

Ga naar onze website www.50VitaalPlus.nl en meld u aan!

www.heigraaf.nl te Woudenberg
Fam. Van de Lagemaat • De Heygraeff 9
3931 ML • 033 286 50 66 • info@heigraaf.nl

Genietenop
Vakantiepark 

‘‘DE HEIGRAAF’’

Van kamperen 

GENIETEN
Genieten staat centraal op Vakanti epark 
“De Heigraaf”, gelegen op de Utrechtse 
Heuvelrug aan de rand van de Gelderse val-
lei. Een prachti ge omgeving met op loop-
afstand het Henschotermeer met zwemwa-
ter en zandstrand.

GASTVRIJ
Het park zelf biedt mooie ruime toeristi sche 
velden, luxe seizoensplaatsen, stacaravans 
en prachti ge koop chalets waarin het moge-
lijk is het hele jaar door te recreëren. 

CULINAIR
Met de unieke snackbus ‘De Dubbellekker-
dekker’, Eeterij ‘De Deel’ en een grote cam-
ping winkel biedt het park de gasten heerlijk 
eten, drinken en gezelligheid. 

VERMAAK
Tijdens de schoolvakanti es wordt er 
een compleet evangelisati e & recreati e 
programma aangeboden voor jong en oud! 
Verrassende kinderacti viteiten en de kelder 
is een speciale plek waar jongeren elkaar 
kunnen ontmoeten. Vanaf mei tot septem-
ber is er iedere zondag een campingbijeen-
komst en ‘s avonds een sing-in.

SPORTIEF
De Speelschuur vol luchtkussens, de 
kabelbaan, de airtrampoline en de sport-
velden... de kinderen zullen zich prima 
vermaken. Vanaf het park zijn er diverse 
wandel- en fi etsroutes door bos en heide en 
langs prachti ge kastelen en landgoederen. 

KORTOM VOOR IEDEREEN GENIETEN!

GROEPSLOCATIE
“De Heigraaf” biedt 
ook mogelijkheden 
voor grote groepen. De 
groepsvelden, sportvel-
den en de Speelschuur 
zijn ideale locati es voor 
het organiseren van een 
gemeentedag, kampeer-
weekend of familiefeest.

BRUILOFTEN/FEESTEN
Recreati ezaal ‘De Feeste-
rij’ een ideale, sfeer-
volle maar betaalbare 
locati e voor een volledig 
verzorgd feest! Ook zijn 
er zalen te huur op basis 
van zelfverzorging.

tot luxe recreëren!

www.heigraaf.nl

INFORMEER NAAR 
       DE MOGELIJKHEDEN!

recreëren!



IN CAISSON 3: DE WEDEROPBOUW
Materialen en materieel dat werd ge-
bruikt om de verwoeste polders, dor-
pen en steden weer op te bouwen. 
Een houten woning, door Denemar-
ken geschonken aan Zierikzee, is daar 
afgebroken en weer opgebouwd in het 
museum. Verhalen van de Ramp zijn 
daar te zien en te beluisteren. Maar 
de wederopbouw omvat eveneens de 
Deltawerken; ook hiervoor aandacht 
in deze caisson.

IN CAISSON 4: DE TOEKOMST
Het klimaat verandert. De zeespiegel 
stijgt, de grote rivieren voeren steeds 

meer water af naar onze delta. Delta’s 
wereldwijd krijgen te maken met stij-
gende waterstanden. Om ook in de 
toekomst droge voeten te houden, 
wordt gezocht naar andere manieren 
om met het water om te gaan en om 
bewustwording onder mensen te sti-
muleren. In deze caisson aandacht 
voor die uitdagingen én mogelijke 
oplossingen. De gebeurtenissen in de 
Zuidwestelijke Delta staan meer en 
meer centraal. Hier ook volop ruimte 
voor educatie. 
Het museum heeft een koffiehoek en 
een winkel. Tevens is het geschikt 
voor mindervaliden; rolstoelen en 
rollators kunnen geleend worden en 
er zijn twee rolstoelliften. Bezoekers 
kunnen gratis gebruik maken van een 
audiotour.

www.watersnoodmuseum.nl

HET WATERSNOODMUSEUM IS EEN 
BELEVING VAN DE FEITEN, DE EMOTIES, 
DE WEDEROPBOUW EN DE TOEKOMST
Algemene informatie
Weg van de Buitenlandse Pers 5
4305 RJ Ouwerkerk (Schouwen-Duiveland, Zeeland)
0111 64 43 82
info@watersnoodmuseum.nl
www.watersnoodmuseum.nl

Openingstijden
Vanaf  1 april 2016 t\m 1 november 2016 alle dagen geopend  van 
10.00 t/m 17.00 uur  (Kassa sluit om 16.15 uur).

Feestdagen
Het museum is gesloten op Eerste Kerstdag en Nieuwjaarsdag.
Op alle overige feestdagen is het museum geopend.
Voor groepen (vanaf 15 personen) gelden ruimere openingstijden,
info via groepen@watersnoodmuseum.nl of 06 10 18 40 27.
Honden zijn (m.u.v. geleidehonden) niet toegestaan.

De watersnoodramp van 1953 trof 
delen van Zeeland, Noord-Brabant 
en Zuid-Holland en ook Texel. Het 
Watersnoodmuseum opende jaren 
na dato, in april 2001. In eerste in-
stantie in één caisson, een grote, be-
tonnen bak, ooit gebouwd voor de 
Geallieerden in 1944, waarvan er op 
6 november 1953 vier overgebleven 
exemplaren zijn afgezonken in het 
gat van de dijk bij Ouwerkerk. Sinds 
april 2009 zijn alle vier de Phoenix-
caissons in gebruik. De vier caissons 
zijn deels ondergronds en deels bo-
vengronds met elkaar verbonden en 
hebben elk een eigen thema.

IN CAISSON 1: DE FEITEN
Hier ligt de nadruk op de rampnacht 
en de hulpverlening in de eerste da-
gen daarna. Wat is er gebeurd en 
hoe kon het gebeuren? Er zijn oude 
beelden uit het Polygoon-journaal 
en fragmenten van radio-uitzen-
dingen. Er zijn duizenden kran-
tenknipsels, foto’s en verhalen. Veel 
aandacht voor de hulpverlening. 
Duizenden hulpverleners en vrij-
willigers uit binnen- en buitenland 
zetten zich hiervoor in.  

IN CAISSON 2: DE EMOTIES
De slachtoffers, de emoties en de 
persoonlijke ervaringen. Deze krij-
gen op een bijzondere manier vorm 
door het multimediale monument 
‘1835+1’. Hier krijgen de slachtof-
fers van de watersnoodramp een 
naam en een stem. 

In het Watersnoodmuseum in Ouwerkerk, Zeeland, wordt het verhaal van de ramp van 1 februari 
1953 verteld. In de vier betonnen Phoenix-caissons, waarmee het laatste gat in de dijk bij  
Ouwerkerk gesloten werd, vormen films, foto’s-, radiofragmenten, getuigenissen, materialen en 
machines een indrukwekkende tentoonstelling. Interessant voor jong en oud. 

Over herinneren, leren en vooruitkijken

39

HET WATERSNOODMUSEUM 
IN OUWERKERK



484440

In 2016 staat ‘water’ centraal in 
het Zuiderzeemuseum in Enkhui-
zen. Het is dan namelijk honderd 
jaar geleden dat het Zuiderzee-
gebied voor het laatst is getrof-
fen door een grote overstroming. 
Samen met het Hoogheemraad-
schap Hollands Noorderkwartier 
(HHNK), wordt de watersnood-
ramp herdacht. Verschillende 
presentaties in het binnen- en 
buitenmuseum, waaronder de wa-
tersnoodstraat, hebben het over-
koepelende thema ‘overspoeld’. De 
focus ligt enerzijds op het herden-
ken en uitbeelden van de waters-
noodramp van 1916 en anderzijds 
op het waterbewustzijn van nu, 
want veilig wonen is immers nooit 
vanzelfsprekend!

Je loopt door het rampgebied in de 
watersnoodstraat, bekijkt de film 

‘Overstromingen wereldwijd’ in de 
filmzaal, kruipt in een reddingspak 
en doet het evacuatiespel. Dankzij 
de grote diversiteit aan presentaties 
ontdek je niet alleen veel over 1916, 
maar leer je ook hoe wij ons land op 
dit moment beschermen tegen water 
en hieraan tegelijkertijd plezier bele-
ven. Zaterdag 26 maart wordt het the-
majaar ‘Overspoeld’ officieel gestart in 
de watersnoodstraat, waarna het bui-
tenmuseum geopend is tot en met 23 
oktober 2016.

DE WATERSNOODSTRAAT
Het lijkt alsof een straat in het buiten-
museum is overspoeld na een dijk-
doorbraak. Je betreedt hier een  ramp-
gebied en krijgt een idee van de ravage 
en stank. In een van de straten is een 
botter op de kant gekwakt. Ergens 
anders loop je over een steiger langs 
getroffen huizen. Twee bewoners, een 

boerin en een vissersvrouw vertellen 
hier over de impact en de gevolgen 
van de watersnoodramp.

OVER HHNK
Hoogheemraadschap Hollands Noor-
derkwartier zorgt in het gebied ten 
noorden van het Noordzeekanaal en 
op Texel voor veilige dijken en vol-
doende schoon en zoet oppervlakte-
water. 
www.hhnk.nl

OVER HET ZUIDERZEEMUSEUM
Het Zuiderzeemuseum richt zich op 
de cultuur van het voormalige Zuider-
zeegebied en het huidige en toekom-
stige IJsselmeergebied. In het buiten-
museum staan authentieke panden 
uit dorpen rond de voormalige Zui-
derzee. Hier komen jong en oud in 
aanraking met de Zuiderzeecultuur. 
Zo kunnen bezoekers een touw slaan, 
op bezoek bij Urker inwoners of mee-
eten in een huishouden van 1920. In 
het binnenmuseum maken bezoekers 
kennis met kunst, cultuur en erfgoed 
van voor en na de afsluiting van de 
Zuiderzee. Ook is er een schepenhal 
vol historische boten.
Kenmerkend voor het Zuiderzeemu-
seum is dat het de cultuurhistorische 
collectie verrassend verbindt met he-
dendaagse kunst, vormgeving en de-
sign. In 2013 en 2014 riepen bezoe-
kers van beoordelingssite Zoover het 
Zuiderzeemuseum uit tot het beste 
museum van Nederland. Leden van 
de ANWB riepen het museum uit tot 
het Leukste uitje van Noord-Holland. 
www.zuiderzeemuseum.nl 

HET ZUIDERZEEMUSEUM 
‘OVERSPOELD’ IN 2016

Presentaties in teken van herdenking watersnood 1916

Zuiderzeemuseum Impressie watersnoodstraat 2016

Zeehondencrèche Pieterburen nam het initiatief voor het project ‘Happy Seal’. Doel: oude visnetten 
inzamelen en ze recyclen tot iets nieuws. Metha Fennis-Bregman – hoofd fondsenwerving Zee-
hondencrèche Pieterburen – legt uit.

Van visnet tot kleding 
“Er is veel afval in de Wadden-
zee. De grootse bedreiging voor 
een zeehond is een vervuilde 
omgeving. Plastic en visnetten 
vormen daar een groot onder-
deel van. Naar schatting bevin-
den zich wereldwijd zo’n 640.000 
ton visnetten als spooknetten in 
onze zeeën en oceanen waarvan 
een deel ook in de Noordzee en 
de Waddenzee. Steeds meer 
zeehonden raken erin verstrikt. 

Veelal met noodlottige gevolgen. 
Zo raken veel zeehonden zoda-
nig in de visnetten verstrengeld 
dat ze het niet overleven. 
In Zeehondencrèche Pieterburen  
doen ze er alles aan om de 
zeehonden te redden maar nog 
beter is voorkomen” vertelt Me-
tha. “Met verschillende bedrijven 
zoals Groningen Seaports Waste 
Free Oceans GreenWavePlas-
tics en het Deense Plastix wer-
ken we samen om langs de hele 

Nederlandse kust containerplaat-
sen te realiseren waar visnetten 
kunnen worden ingeleverd.”

In deze containers die inmiddels 
al prachtig zijn ontworpen kun-
nen vissers hun visnetafval kwijt 
waarna het wordt gerecycled. 
“De visnetten worden op een 
duurzame manier gerecycled in 
materiaal waar vervolgens bij-
voorbeeld kleding of surfplanken 
van worden gemaakt. Een deel 

van de opbrengst van ‘Happy 
Seal’ zal ten goede komen aan 
de goede doelen die zich aan het 
project verbinden waaronder dus 
Zeehondencrèche Pieterburen.”

Rabobank
De Rabobank ondersteunt duur-
zame initiatieven in de directe 
omgeving. Dit doen ze met ken-
nis materiaal of een bijdrage uit 
één van de fondsen. De Rabo-
bank ondersteunt dit project indi-
rect door een business challenge 
voor RUG-studenten en door het 
project een podium te bieden 
bijvoorbeeld in Vrouw en Visie.

IN PIETERBUREN IS EEN BIJZONDER PROJECT ONTSTAAN ‘HAPPY SEAL’
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Vandaag bezoeken we Golfclub De Hoge Kleij op de grens van 
Amersfoort en Leusden.

WELKOM BIJ GOLFCLUB DE HOGE KLEIJ

WEDSTRIJDEN OPEN INSCHRIJVINGEN
20 februari 2016 Jumbo 18-holes Wintertour 
   Golfbaan Naarderbos

21 februari 2016 Jumbo 18-holes Wintertour 
   Golfbaan Waterland-Amsterdam

27 februari 2016 Jumbo 9-holes Wintertour 
   Golfbaan Spanderbosch

Golfclub De Hoge Kleij ligt op de grens van Amersfoort en Leusden

Na een hartelijke ontvangst en 
een korte rondleiding door het 
clubhuis gaan we met Lia (62) 
de baan in om 9te spelen. We 
treffen het goed: weinig wind 
prettige temperatuur en de zon 
komt zelfs even door.
Over de vraag waarom zij graag 
golft hoeft Lia niet lang na te 
denken. “Het is de combina-
tie van actief zijn -je bent voor 
9ruim 15 uur lekker in beweging-  
buiten zijn en de gezelligheid 
de sociale contacten. Ik geniet 
er elke keer weer van. Ik speel 
wekelijks en ben daarnaast ook 
actief binnen de vereniging.”
Er wordt onderweg vaak even 
gezwaaid naar andere spelers 
men kent elkaar hier blijkbaar 
goed.
Lia vertelt dat er volop activi-
teiten worden georganiseerd: 
“Dat varieert van informele 
inloopochtenden waar iedereen 
welkom is om mee te golfen tot 

clubwedstrijden en competitie. In 
de winter wordt er daarnaast ook 
gebridged. In 2015 waren er volop  

activiteiten rondom het 30-jarige 
bestaan van de club.”
Na een sportieve ochtend in de 
baan drinken we koffie in het 
gezellige clubhuis. We zijn het he-

lemaal met Lia eens: De Hoge 
Kleij is een van de mooiste 
bosbanen in Nederland.

www.hogekleij.nl

6 maart 2016  Jumbo 18-holes Wintertour
   Golfbaan De Hoge Dijk
6 maart 2016  Dirkshorn Open Spring 2016 
   Golfbaan Dikshoorn

12 maart 2016  Jumbo 9-holes Wintertour
   Golfclub Hoogland Amersfoort 

12 maart 2016  SingelGolfers 
   Golfbaan Heelsum

19 maart 2016  Jumbo 18-holes Wintertour 
   Golfclub De Scherpenbergh

26 maart 2016  Jort Schweppe Trophy
   Efteling Golfpark

31 maart 2016  Budgetgolf Tour wedstrijd 
   Golfbaan Rijk van Nijmegen 

Kijkt u op www.50VitaalPlus.nl voor meer informatie over 
de wedstrijden en de bijbehorende golfbanen.
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Golf & Stay (36 holes / 2 nachten)
Aangeboden door: Golfhotel Gut Winterbrock Rheine-Mesum
Golfbaan: Golfsportclub Rheine-Mesum
Dit arrangement is inclusief 2 overnachtingen.
Bestemming: Duitsland
Prijs vanaf: € 289,00      € 259.00 p.p.

In samenwerking met Golfhotel Gut Winterbrock Rheine-Mesum biedt Golfbreak 
een aantrekkelijk golfarrangement voor een korte golfvakantie in Duitsland aan. 
Dit complete arrangement bestaat uit twee overnachtingen in een moderne 
kamer van het recent gerenoveerde golfhotel Gut Winterbrock (inclusief ontbijt). 
Tevens kunt u twee keer 18 holes lopen op de mooie, avontuurlijke baan van de 
gelijknamige golfclub. In de avond kunt u genieten van een 3-gangen diner. 

Dit arrangement is inclusief:
2 x overnachting
2 x uitgebreid ontbijtbuffet
2 x 3-gangen diner
2 x greenfee 18 holes

URL arrangement
www.golfbreak.nl/hotels/golfhotel-gut-winterbrock-rheine-mesum/golfarrange-
ment-gut-winterbrock.html 

GOLFARRANGEMENTEN 
VAN GOLFBREAK.NL

Golf & Stay (36 holes / 1 nacht)
Aangeboden door: Kasteel Engelenburg
Golfbaan: Golfbaan Kasteel Engelenburg
Dit arrangement is inclusief 1 overnachting.
Bestemming: Gelderland
Prijs vanaf: € 269,00     € 239.00 p.p.

Heerlijk golfen, dineren en overnachten op een eeuwenoud landgoed. Dat biedt 
Kasteel Engelenburg u aan met dit complete arrangement. 
U speelt 18 holes op de spannende 9 holes baan van Kasteel 
Engelenburg. Daarna geniet u van een culinair diner overnacht u in één van de 
koloniale kamers in de orangerie of in het koetshuis. 
De volgende ochtend kunt u gebruik maken van een compleet verzocht ontbijt-
buffet waarna u 18-holes kunt lopen op golfbaan ‘t Zelle, Lochem of Scherpen-
bergh. 

Dit arrangement is inclusief:
• 18-holes greenfee op de Golfbaan van Engelenburg
• Culinair diner
• Overnachting in koloniale kamer
• Uitgebreid ontbijtbuffet
•  18-holes greenfee voor ‘t Zelle, Lochemse Golf- & Countryclub of Scherpen-

bergh

URL arrangement
www.golfbreak.nl/hotels/kasteel-engelenburg/kasteelarrangement.html

GOLFARRANGEMENT ENGELENBURG

GOLFARRANGEMENT GUT WINTERBROCK

GOLFARRANGEMENT HOTEL DE ZON
Golf & Stay (36 holes / 2 nachten)
Aangeboden door: De Zon Hotel & Restaurant
Golfbaan: Golfclub Zwolle , Golfclub de Koepel, Golf & Country Club 
Hooge Graven
Dit arrangement is inclusief 2 overnachtingen.
Bestemming: Overijssel
Prijs vanaf: € 289,00      € 249.00 p.p.

Dit aantrekkelijke golfarrangement biedt alle ingrediënten voor een aangename 
golftrip in eigen land. In het Vechtdal van Overijssel ligt Hotel de Zon. Dit com-
fortabele hotel biedt een compleet arrangement waarbij overnachtingen, ontbijt 
en een drie-gangen diner zijn inbegrepen. Tevens kunt u twee keer 18-holes 
spelen op drie golfbanen naar keuze. 

Dit arrangement is inclusief:
2 x Overnachting Comfort Kamer
2 x Ontbijt
2 x 3-gangen diner
2 greenfees naar keuze (keuze uit Zwolle, Wierden of Ommen)

URL arrangement
www.golfbreak.nl/hotels/de-zon-hotel--restaurant/3-daags-golfarrangement-hotel-
de-zon.html

Golf & Stay (18 holes / 2 nachten)
Aangeboden door: Mooirivier
Golfbaan: Golfclub Zwolle
Dit arrangement is inclusief 2 overnachtingen.
Bestemming: Overijssel
Prijs vanaf: € 189.00    € 179,00 p.p.
(o.b.v. twee personen per kamer)

Zin om lekker sportief te ontspannen en culinair te genieten? Dit golfarrange-
ment bestaat uit twee overnachtingen in het comfortabele Mooiriver en 18-holes 
green fee voor de mooie baan van Golfclub Zwolle.

Dit arrangement is inclusief:
• een viergangen Menu Aan de Oever op de dag van aankomst
• twee overnachtingen in een Superior kamer
• uitgebreid ontbijtbuffet
•  een golfarrangement bij de Golfclub Zwolle: een kop koffie/thee met een zoete 

lekkernij bij ontvangst, een Greenfee 18-holes en een lekker lunchpakketje 
voor onderweg

URL arrangement
www.golfbreak.nl/hotels/mooirivier/golfbreak-
mooirivier.html

GOLFBREAK MOOIRIVIER

GOLFARRANGEMENT GOLFHOTEL VESPER
Golf & Stay (36 holes / 2 nachten)
Aangeboden door: Golfhotel Vesper
Golfbaan: Golfclub Felderbach , Golfclub Gut Frielinghausen
Dit arrangement is inclusief 2 overnachtingen.
Bestemming: Duitsland
Prijs vanaf: € 299,00       € 289.00 p.p.

Met dit complete golfarrangement boekt u twee overnachtingen in een com-
fortabele kamer van golfhotel Vesper. Ook kunt u genieten van het uitgebreide 
ontbijtbuffet en twee keer een driegangen diner. U ontvangt 18 holes green fees 
voor zowel de baan Felderbach als de baan Gut Frielinghausen. 

Dit arrangement is inclusief:
2 x overnachting in een 2-pk      1 x lunchpakket
2 x uitgebreid ontbijtbuffet 1 x 18 holes greenfee Felderbach
2 x 3 gangen diner  1 x 18 holes greenfee Gut Frielinghausen

URL arrangement
www.golfbreak.nl/hotels/golfhotel-vesper/golfar-
rangement-golfhotel-vesper.html



Golfclub De Hoge Kleij  
Loes van Overeemlaan 16 3832 RZ  Leusden

Voor informatie over (proef)lidmaatschap 
      en golflessen zie www.hogekleij.nl 
                           of bel: (033) 461 6944 (4)

De Hoge Kleij
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DE TOP 50 VAN BESTE NEDERLANDSE
18-HOLES GOLFCLUBS VAN 2015
Dit is de ranglijst van de beste golfclubs (overall) van Nederland met 18 of meer holes in
2015. Alleen golfclubs met voldoende beoordelingen zijn hierin meegenomen. Voor deze  
Top 100 zijn alle review elementen gebruikt. Het cijfer geeft dus een goed overall beeld van 
een golfclub, omdat er gekeken is naar de kwaliteit van de aanwezige golfbanen, het onderhoud,
het clubhuis en de faciliteiten.

1 6 8,8  Koninklijke Haagsche G&CC weekdagen € 150,00  18 1
2 1 8,7  Noordwijkse Golfclub weekdagen € 125,00  18   1 
3 7 8,6  The Dutch weekdagen € 136,00  
    weekend € 136,00  18  1 
4 3 8,6  Utrechtse Golfclub ‘de Pan’ weekdagen € 100,00  18   1 
5 2 8,6  Golfsociëteit De Lage Vuursche weekdagen € 137,50  18   1 
6 4 8,6  The International   18   1 
7 5 8,5  Kennemer Golf & Country Club weekdagen € 120,00  27   3
    weekend € 120,00    
8 8 8,5  Hilversumsche Golf Club weekdagen € 135,00  18   1 
9 11 8,4  Eindhovensche Golfclub weekdagen € 90,00  18 1
    weekend € 90,00   
10 9 8,3  Stippelberg weekdagen € 45,00  27   2
    weekend € 50,00   
11 31 8,3  Rosendaelsche Golfclub weekdagen € 100,00  18   1 
12   8,2  The Duke weekdagen € 150,00  18   1 
13 15 8,1  ‘t Zelle weekdagen € 55,00 27   2 
    weekend € 60,00 

14 16 8,1  Drentse Golfclub “De Gelpenberg” weekdagen € 50,00 18   1
    weekend € 50,00 

15 12 8,1  Golfclub Wouwse Plantage weekdagen € 75,00  18   1 
16 17 8,0  De Drentsche Golf en Country Club weekdagen € 45,00 36   4
    weekend € 55,00 

17 10 8,0  Geijsteren Golf & Country Club weekdagen € 60,00  18   1
    weekend € 60,00 

18 22 8,0  Golf & Country Club Lauswolt weekdagen € 55,00 18   1
    weekend € 65,00 

19 25 8,0  Golfclub De Scherpenbergh weekdagen € 58,00 27   2
    weekend € 58,00 

20 20 8,0  Het Rijk van Nunspeet weekdagen € 57,50 27   3
    weekend € 67,50 

21 13 8,0  Noord-Nederlandse Golf  weekdagen € 65,00 18   1
   & Country Club  weekend € 75,00 

22 21 8,0  Goyer Golf & Country Club weekdagen € 100,00 24   2 
23 19 8,0  De Swinkelsche weekdagen € 50,00  18   2
    weekend € 55,00

24 14 8,0  het Woold weekdagen € 46,00 27   2
    weekend € 46,00 

25 37 8,0  Oosterhoutse Golf Club weekdagen € 65,00 18   1
    weekend € 65,00 

26 41 7,9  Golf- en Countryclub weekdagen € 52,50 18   1
   Midden-Brabant weekend € 52,50 
27 18 7,9  Lochemse G&CC ‘De Graafschap’ weekdagen € 60,00 18   1
    weekend € 60,00 

28   7,9  Golfclub de Dommel weekdagen € 95,00  18   1 
29 24 7,9  Golfclub Oostburg - Brugse Vaart weekdagen € 65,00 18   1
    weekend € 65,00 

30 26 7,9  De Hoge Kleij Golfclub weekdagen € 75,00 18   1 
31 23 7,9  Golfclub Anderstein weekdagen € 65,00 27   3
    weekend € 70,00 

32 28 7,9  BurgGolf Herkenbosch weekdagen € 65,00  27   2 
    weekend € 75,00 

33 30 7,9  Golf & Country Club ‘Hooge Graven’ weekdagen € 60,00 27   2
    weekend € 65,00 

34 44 7,9  De Peelse Golf weekdagen € 50,00 18   1
    weekend € 50,00 

35 40 7,9  Het Rijk van Margraten weekdagen € 37,50 18   1
    weekend € 47,50 
36   7,8  Golfbaan de Texelse weekdagen € 70,00  27   2
    weekend € 75,00 

37 32 7,8  Haviksoord Golf Club weekdagen € 48,00 18   1
    weekend € 48,00 

38 27 7,8  Golfclub Heelsum weekdagen € 55,00 27   3
    weekend € 65,00 

39 68 7,8  Golfclub De Compagnie (Veendam) weekdagen € 42,50 18   2 
    weekend € 52,50 

40 61 7,8  De Hooge Rotterdamsche weekdagen € 52,50  18   1
    weekend € 62,50 

41 29 7,8  Twentsche Golfclub weekdagen € 65,00 18   1
    weekend € 65,00 

42 59 7,8  Het Rijk van Nijmegen weekdagen € 57,50 45   4
    weekend € 67,50  
43 52 7,7  Golfclub Cromstrijen weekdagen € 60,00 27   2
    weekend € 60,00 

44 34 7,7  Golfclub Martensplek weekdagen € 42,50  18   1
    weekend € 42,50 

45  50 7,7  Golfclub Houtrak weekdagen € 65,00 18   2 
    weekend € 75,00 

46 49 7,7  Golfclub ‘de Koepel’ (Wierden) weekdagen € 50,00 18   1
    weekend € 55,00 

47 51 7,7  Golfclub Princenbosch weekdagen € 55,00 27   3
    weekend € 50,00 

48 47 7,7  Liemeer Golf en Countryclub weekdagen € 50,00 27   2
    weekend € 60,00 

49 64 7,7  Het Rijk van Sybrook weekdagen € 57,50 27   3
    weekend € 67,50 

50 42 7,7  Prise d’Eau Golf weekdagen € 52,50 27 4 
    weekend € 62,50

 nr.  vorig  cijfer   Naam Golfclub                 greenfee                        aantal  ba-
        nr.      prijs                               holes      nen

 nr.  vorig  cijfer   Naam Golfclub                 greenfee                        aantal  ba-
        nr.      prijs                               holes      nen



“Hallux Valgus” verbetering zonder operatie,  
met steunzolen van Step Forward Orthotics

DE VERENDE EN CORRIGERENDE 
STEUNZOLEN VAN

STEP FORWARD ORTHOTICS

WWW.STEUNZOLEN.NU

Voor meer informatie over deze 
steunzolen kunt u terecht op

HET ONDERDUIKMUSEUM EN HET 
AALTENS INDUSTRIEMUSEUM

Twee Aaltense musea:

De twee Aaltense musea, gevestigd in drie met elkaar verbonden rijks-
monumentale panden aan de Markt, vertellen van het (over)leven van 
een gemeenschap in gewone en ongewone tijden.

Geschikt voor een bezoek door jong 
en oud. Er is een speurtocht voor kin-
deren vanaf 7 jaar door het gehele mu-
seum en een ‘Zoektocht’ door Markt 
12 voor oudere kinderen. Naast wis-

selende exposities rondom de thema’s 
van beide musea, zijn er ook lespak-
ketten voor scholieren, diverse wan-
del- en fietsroutes en rondleidingen 
door de musea en/of Aalten, mogelijk. 

MARKT 12 – ONDERDUIKMUSEUM – 
EEN HUIS MET EEN VERHAAL
Markt 12 is het adres van een huis in 
Aalten, met een bijzondere geschiede-
nis. Hier is interactief ‘de oorlog onder 
één dak’ te ervaren, met de verhalen 
van de bewoners tijdens de Tweede 
Wereldoorlog: een gezin met twee 
kindertjes, de Duitse Ortskomman-
dant en onderduikers. Bij bombarde-
menten kwamen ook de buren naar de 
schuilkelder. 
Grensdorp Aalten kende als ‘onder-
duikdorp’ relatief gezien de meeste 
onderduikers van Nederland.
Beleef mee hoe het er in het dagelijks 
leven van de bewoners aan toe ging, 
welke keuzes men moest maken. Er-
vaar hoe moeilijk het is om stroom 
op te wekken en hoe benauwd het in 
de onderduikruimte was. Ga op zoek 
naar de ingang van de illegale druk-
kerij en bekijk de persoonsbewijzen. 
Leef in de opkamer mee met de evacu-
és uit Scheveningen, die vanwege de 
Atlantikwall hun woonplaats moesten 
verlaten.

MARKT 14 – AALTENS INDUSTRIE 
MUSEUM
Het Frerikshuus - een herenhuis aan 
de Markt - en de oude dorpsboerderij 
erachter ‘vertellen’ over het leven en 
werken van een gemeenschap door de 
tijd heen. Hier gaat het met name over 
het unieke karakter van de hoornin-
dustrie (nergens anders in het land) en 
de grensoverschrijdende geschiedenis 
van de textielindustrie, die zeer belang-
rijk is geweest voor de ontwikkeling 
van Aalten. In de oude dorpsboerderij 
wordt ingegaan op de agrarische ont-
wikkeling en de huisnijverheid van 
Aalten en de regio.

www.aaltensemusea.nl 
www.vvvaalten.nl

november 2013 november 2014 november 2015

De grote teen is nu rechter, 
en dit zonder operatie!

Het eindresultaat,
dankzij de steunzolen

De knobbel op de grote teen 
(Hallux Valgus) zonder zolen
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De wintersluiting komt ten 
einde en Huis Verwolde wordt 
weer uitgepakt en klaar ge-
maakt voor het seizoen dat met 
het Paasweekend aanvangt. 
Tijdens  een speciale rond-
leiding op 9 maart  krijgen de 
bezoekers een kijkje achter de 
schermen. 

BELEEF HET MEE “VERWOLDE 
ONTWAAKT”

Eén exclusieve rondleiding op 9 maart 2016

Wat komt er allemaal bij kijken om 
zo’n historische inventaris voor 
het nageslacht te behouden?
Terwijl de kasteelmedewerkers de  
jaarlijkse housekeeping doen ver-
telt de gids over het beheer en 
behoud waarbij de protocollen 
van de National Trust in Engeland 
worden gevolgd bij het schoon-
maken van het huis.
Op systematische wijze en met 
speciale materialen worden alle 
objecten in de verschillende ver-
trekken behandeld.
In deze exclusieve ontvangst ko-

men de bezoekers ook op de 
etages die normaal niet voor het 
publiek toegankelijk zijn. Hier 
bevinden zich de depots met col-
lectiestukken zoals schilderijen, 
meubilair, kleding en de quaran-
taine kamer. 
De tocht voert naar de zolder 
waar u een prachtig uitzicht op 
de omgeving heeft en een blik 
kunt werpen in de machineka-
mer van de lift die in 1926 werd 
ingebouwd. Na de rondleiding 
volgt koffie/thee met Verwolde 
Verwennerij in de Theeschenkerij.
 
Aanvang: 14.00 uur
Kosten: € 15,00 pp, donateurs 
GLK € 12,50
Gezien de beperkte openstelling 
is reserveren noodzakelijk: via 
verwolde@glk.nl of 
www.glk.nl/verwolde
 
Adres: Jonker Emilelaan 4, 
7245 TL  Laren
Informatie: Tel. 0573 40 18 25 of 
e-mail: verwolde@glk.nl



Overzicht activiteiten Rijksmuseum 
van Oudheden:

DONDERDAG 7 APRIL 2016
Lezing: ‘Op reis door het museum’
Ruurd Halbertsma, conservator col-
lectie Klassieke Wereld van het Rijks-
museum van Oudheden, vertelt in 
deze lezing over de zoektochten van 
negentiende-eeuwse verzamelaars naar 
objecten uit de oudheid. Tijd: 15.00 - 
16.00 uur.

Ken-Uw-Klassieken-Pubquiz voor 
classici
Wedstrijd tussen teams van kenners 
van de klassieke oudheid. Iedereen 
met kennis van zaken mag inschrij-
ven en meedoen. Win een boeken-
pakket en onvergankelijke eer! Tijd: 
19.00 - 23.00 uur. 

WOENSDAG 13 APRIL 2016
Debat-avond: Via Appia via Schiphol

Specialisten in klassieke geschied-
schrijving en moderne reisverslagge-
vers gaan met elkaar in gesprek over 
verschillen en overeenkomsten tussen 
reizen in de oudheid en tegenwoor-
dig. Tijd: 20.00 - 23.00 uur.
 
DONDERDAG 14 APRIL 2016
Studiemiddag: Dies Latinus
Vierde editie van de Dies Latinus, een 
middag over het Latijn in het Latijn. Is 
Latijn spreken en schrijven nou echt 
nodig en nuttig, of is het een gim-
mick? In samenwerking met Athenae-
um Illustre, Vivarium Novum en Ad-
disco Onderwijs. Tijd: 13.00 - 17.15 
uur (zaal open vanaf 12.30 uur).

DONDERDAG 14 APRIL 2016
Demonstratie: Nox Graeca
Maak kennis met levend Oudgrieks. 
Het Oudgrieks wordt op school al-
leen gedoceerd als dode taal, maar 
kan nog steeds gesproken worden. In 

WEEK VAN DE KLASSIEKEN 2016: QUO VADIS?
De negende Week van de Klassieken (7 t/m 15 april 2016) heeft als the-
ma Quo vadis? en gaat over reizen in de Oudheid. Tijdens de Week zijn 
er in het hele land activiteiten om jong en oud kennis te laten maken 
met de klassieke wereld. De week opent op donderdag 7 april 2016 met 
de Ken-Uw-Klassieken Pubquiz in het Rijksmuseum van Oudheden. Ook 
in de rest van de week zijn er tal van activiteiten in het museum.

samenwerking met Athenaeum Illus-
tre en Addisco Onderwijs. Tijd: 19.30 
- 20.30 uur (zaal open vanaf 19.15 
uur).

VRIJDAG 15 APRIL 2016
Finale Grote Ken-Je-Klassiekenquiz 
voor scholieren
De winnende teams uit de regionale 
voorrondes strijden in pubquiz-vorm 
om de titel ‘beste gymnasiast van 
2016’. Ook hier geldt: win een boe-
kenpakket en onvergankelijke eer! 
Tijd: 17.30 - 19.30 uur.

De Week van de 
Klassieken 2016 
wordt georgani-
seerd door het 
Rijksmuseum 
van Oudheden 
en Tresoar, in 
samenwer-
king met het 
Allard Pier-
son Museum, 
Athenaeum 
Boekhandel, 
het Nederlands 
Klassiek Verbon-
den Vrienden 

van het Gymnasium. De Week wordt 
mede mogelijk gemaakt door o.a. 
Uitgeverij Athenaeum-Polak & Van 
Gennep, Museum Het Valkhof, Ge-
schiedenis Magazine, De Groene 
Amsterdammer, Uitgeverij Hermai-
on, Labrys Reizen, Lampas, Vereni-
ging Classici Nederland, Kennislink, 
Addisco Onderwijs, NPO Cultura, 
Openbare Bibliotheek Amsterdam en 
de Koninklijke Nederlandse Akade-
mie van Wetenschappen.
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BELLICON®, TRAINEN OP DE TRAMPOLINE VOOR EEN OPTIMALE GEZONDHEID

Bewegen op de bellicon® trampoline maakt u blij en zorgt voor lichamelijke en gees-

s-
apparaat. U ervaart een compleet nieuwe manier van bewegen, waarbij u de bewe -
gingsintensiteit zelf kunt bepalen. Dit maakt de bellicon® geschikt voor jong en oud. 

bellicon® gebruikers zijn in de wolken door de zachtheid en de dynamiek van de tram-
poline, door het gevoel van het ‘bouncen’, de dynamische wissel tussen op-en-neer 
veren en de vele bewegingsmogelijkheden. Eventueel met muziek of voor de TV, is 
deze vorm van bewegen zeer eenvoudig om thuis te doen. Omdat de trampoline ook 
met handgrepen wordt aangeboden, kunnen vooral oudere mensen zonder gevaar op 
deze trampoline oefenen.

Trainen op de bellicon® levert al na een korte gebruiksduur merkbare voordelen voor 
de gezondheid op. Door het herhaalde op-en-neer bewegen worden de spieren per-
manent aangespannen en ontspannen. Deze duw- en trekimpulsen versnellen de 
stofwisseling en zorgen voor een verbeterde doorbloeding van de weefselstructuur. 
Zodoende is ze ook een bijzonder werkzame training voor hart- en bloedvaten. Boven-
dien versnelt de pompwerking van de spieren de lymfekringloop, die ook mede verant-

Kraakbeen en ook tussenwervelschijven worden door druk- en trekkracht gevoed. Bij 
-

waardoor druk op de gewrichten tot een minimum wordt beperkt.

Opbouw van spieren
Door de wisselende zwaartekracht met een trampolinetraining, worden alle spieren 

Gewichtsbeheersing

verbrandt u meer calorieën dan met andere vormen van bewegen!

Evenwicht en harmonie

 
Het reactievermogen van de spieren neemt toe en zorgt ervoor dat het  

Wilt u meer weten over wat de bellicon® 
voor uw gezondheid kan betekenen? Ga 
naar www.bellicon.nl of neem contact 
met ons op!

 

bellicon Nederland 
Kamerlingh Onnesstraat 40, 

2041 CC Zandvoort
Email: info@bellicon.nl

Website: www.bellicon.nl 
Telefoon: +31 (0)23 57 318 35



EVENEMENTEN FEBRUARI & MAART 2016

Op dé nationale liever thuis! beurs  maak je kennis met 
een grote gevarieerde groep van aanbieders die je laten 
zien wat er allemaal mogelijk is om comfortabel, veilig 
en met plezier thuis te blijven wonen. Of je nu komt 
kijken voor jezelf, voor je ouders, vrienden of juist vanuit 
een professioneel oogpunt de beurs bezoekt. 
De deelnemers staan voor je klaar met een uitgebreid 
advies afgestemd op jouw situatie.

LIEVER THUIS

AMSTERDAM
RAI
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20 - 23 FEBRUARI 2016
11.00 - 18.00 UUR

Shop met enorme kortingen bij 350 shops, proef de 
nieuwste hapjes en drankjes, zing mee tijdens 
spetterende optredens en bekijk de nieuwste trends 
bij fashion, beauty, wonen, vrije tijd, culinair en health.  
Dit jaar gratis toegang tot 5 grote side-events: Azië 
Pasar Malam Festival, Best Friend Event, liever thuis!, 
Negenmaandenbeurs en Festival Fantastique.

HUISHOUDBEURS

AMSTERDAM
RAI

20-28 FEBRUARI 2016, 11.00 -18.00 UUR
25 & 26 FEBRUARI: 11.00 - 22.00 UUR

Dirigent: Emile Engel Lichtenvoorde. 
Begeleiding pianist: Cathelijne Maat. 
Met medewerking van het Winterswijks Koperkwartet: 
Hugo Klein Severt (hoorn), Gerald Roerdinkholder 
en Han Verheijen (trompet), en Matthijs ter Woord 
(trombone). 
 
Kaartverkoop o.a. bij de VVV in Groenlo. 
 
Classic WM wenst u een prachtig concert toe!
De N.H. Calixtuskerk
Mattelierstraat 5 
7141 BP  GROENLO 
www.classicwm.nl

CLASSIC WM 
IN CONCERT

GROENLO

27 FEBRUARI, 20.00 UUR
ZAAL OPEN OM 19.30 UUR

Iedere donderdagmiddag in maart en april kunt u deel-
nemen aan een leuke workshop Bloembollenmanden! 
De middag begint met een kleine uitleg over (histori-
sche) bloembollen en over bloembollen-op-pot. Daarna 
gaat u met uw handen aan het werk en maakt u zelf een 
mooie royaal gevulde bloembollenmand (diameter 39 
cm) met daarin diverse verse bloembollen-op-pot. We 
werken met tulpen, narcissen, krokussen, hyacinten en 
andere bijzondere bolgewassen.
De mand kan zowel binnen- als buitenshuis geplaatst 
worden. Zo kunt u wekenlang genieten van heerlijke 
voorjaarsgeuren en kleuren!

Museum De Zwarte Tulp 
Heereweg 219, 2161 BG  LISSE
info@historischebloembollen.nl 
0252 52 52 99

WORKSHOP 
BOLLENMANDEN

LISSE

3 MAART T/M 28 APRIL 2016, 
13.30 - 16.00 UUR

Op 5 en 6 maart 2016 zal er voor het eerst een 
VeggieWorld beurs georganiseerd worden in 
Utrecht. Dit zal de eerste editie zijn van een beurs 
voor de veganistische levensstijl in Nederland.

VEGGIEWORLD

UTRECHT
JAARBEURS

5 - 6 MAART 2016, 10.00 - 18.00 UUR

Eeterij op Wielen
Op een oppervlakte van maar liefst meer dan 10.000 
m2 (!) gaan meer dan 70 foodtrucks het allergrootste 
indoor foodtruckfestival van Nederland houden. Eeterij 
op Wielen is vooral een festival met aandacht voor 
eten en drinken. Daarnaast wordt er ook een podium 
gebouwd waar dagelijks DJ’s draaien, afgewisseld 
met optredens van bands en singer/songwriters.

FOODTRUCK-
FESTIVAL

ROTTERDAM
AHOY

17-18 MAART 2016, 16.00 - 00.00 UUR
19 MAART 2016, 12.00 - 20.00 UUR
20 MAART 2016, 12.00 - 20.00 UUR

Je hebt de Godfather of Soul, The King of Pop en… 
de Grootmeesters van het Muzikale Variété: Karel de 
Rooij en Peter de Jong. Met dát verschil dat die laatsten 
nog springlevend zijn. En klaar om weer samen op te 
treden. 
In Mini & Maxi NU! gebruiken de heren de opgedane 
ervaringen van de afgelopen 10 jaar als coach en 
mentor van variététalent zoals de Ashton Brothers, 
Percossa, Eric Koller, Wëreldbänd en hun hoofdrollen 
in de theaterhit Wachten op Godot van Samuel Beckett 
om hun gouden repertoire in verfriste vorm opnieuw uit 
te brengen.
Theater de Vest  
Canadaplein 2, 1811 KE  ALKMAAR
Reserveringen: kaartverkoop@taqatheaterdevest.nl 
072 54 89 999 
www.theaterdevest.nl

SHOW: 
MINI&MAXI NU!

ALKMAAR

22 MAART 2016, 20.15 UUR

maxi © 2016 vvvalkmaar
4 dagen lang was Ahoy omgetoverd tot het allergrootste 
restaurant dat Nederland ooit heeft meegemaakt!
Er werd gekookt, gebakken, gegrilld, geshaked,  
gedanst, genoten, gedronken, gelachen en vooral ook 
gesmuld! FOODFESTIVAL AMSTERDAM was een 
enorm succes! Maar liefst 40.000 bezoekers kwamen 
afgelopen november naar 1 van de 3 foodfestivaldagen 
in de RAI in Amsterdam. 

Dit jaar zijn we terug in de RAI. En dit maal voor maar 
liefst 5 dagen! Dat wordt weer genieten, drinken, dan-
sen, lachen en lekker eten uiteraard! Met ook deze keer 
weer bijna 70 foodtrucks, een gezellige foodmarkt, een 
kidsplein, live artiesten en veel, heel veel lekker eten en 
drinken!

www.foodfestivalamsterdam.nl

FOODFESTIVAL

AMSTERDAM
RAI

24 MAART 2016, 17.00 - 23.00  GRATIS  
25 MAART 2016,  15.00 - 18.00  GRATIS  
                    18.00 - 00.00   € 5,00
26 MAART 2016,  12.00 - 18.00  GRATIS
 18.00 - 00.00   € 5,00
27 MAART 2016,  12.00 - 18.00  GRATIS
 18.00 - 23.00   € 5,00
28 MAART 2016,  12.00 - 21.00  GRATIS

Tijdens dit evenement kun je zien hoe de schapen van 
de kudde in de Hollandse Biesbosch van hun vlies 
(de schaapherdersterm voor schapenvacht) worden 
ontdaan. Er zijn ook demonstraties spinnen en weven 
van een Dordtse weefclub waar kinderen een work-
shop kunnen volgen om leuke dingen van vilt maken. 

Biesboschcentrum Dordrecht 
Baanhoekweg 53 
3313 LP  DORDRECHT
biesbosch@dordrecht.nl 
078 77 05 353 

www.biesboschcentrumdordrecht.nl

LAMMETJESDAG

DORDRECHT

28 MAART 2016, 10.00 - 16.00 UUR



Sinds eind oktober 2015 is in de nieu-
we expositieruimte op de 1e etage de 
tentoonstelling ‘C&I Honig Breet - 3 
Generaties Zaans Papier’ te zien.
De drie generaties worden behalve 
door portretten ook gevisualiseerd 
door replica-kostuumpoppen. De pre-
sentatie zal worden ingeleid door een 
documentaire, waarin ook wordt in-
gegaan op het papierproductieproces.
De tentoonstelling geeft de bezoeker 
van de voormalige fabrikeurswoning 
een beeld van het bedrijf en de drie 
generaties van de familie Breet die hier 
leiding aan gaven. 
In het kabinetje op de begane grond 

WOONHUISMUSEUM HONIG BREETHUIS IN ZAANDIJK
Het HONIG BREETHUIS te Zaandijk is een woonhuismuseum met een 
gereconstrueerde inrichting uit de Biedermeiertijd. In het museum er-
vaart u hoe een Zaanse koopmansfamilie woonde en leefde anno 1830. 
Het huis werd rond 1710 gebouwd door Cornelis Jacobsz. Honig, eige-
naar van witpapiermolen De Vergulde Bijkorf. Ruim honderd jaar later 
was op Lagedijk nr. 80 het gezin van Jacob Cornelisz. Breet en Grietje 
Jans de Jager gehuisvest.

zijn kleine exposities te zien rond een 
bepaald thema. 
Vanaf half januari 2016 kunt u het 
werk bewonderen van - de eveneens 
Zaanse (papier-)kunstenares - Nicole 
van der Heijden.   

HUISKAMERCONCERTEN
Van september tot mei zijn er elke 
derde zondagmiddag van de maand 
huiskamerconcerten die, net als vroe-
ger, voor een klein gezelschap worden 
gehouden. 
Centraal staat hierbij de Duwaer-tafel-
piano (pianoforte) uit circa 1830, de 
voorloper van de huidige piano. 

“Ik ben in een prachtig land” schreef Vincent van Gogh in 1883 aan zijn 
broer Theo. Het land waarop hij doelde was Drenthe. De provincie ademt 
nog steeds de sfeer van jaren en eeuwen terug. Daar zijn de hunebedden, 
prehistorische grafmonumenten, uitstekend bewaard gebleven en nodi-
gen zij de bezoekers uit tot een fikse stap terug in de tijd.

OPENLUCHTMUSEUM ‘ELLERT EN BRAMMERT’

Deze stap terug in de tijd kan gezet 
worden in het openluchtmuseum ‘El-
lert en Brammert’ in Schoonoord. In 
dit museum, gelegen in de streek van 
het Ellertsveld, herleeft het verleden 
van Zuidoost Drenthe. Het wonen en 
leven in deze omgeving wordt uitge-
beeld door verschillende woon- en 
werkvormen. In de eerste plaats is 
daar de plaggenhut. Maar ook een 

Saksische boerderij, een tolhuis, een 
schooltje en zelfs een gevangenis 
behoren o.a. tot de collectie. In de 
oude boerenherberg is een hapje en 
een drankje verkrijgbaar. Een smid 
en een spinster verzorgen regelmatig 
demonstraties. Op elke woensdag- 
en zondagmiddag wordt in het oude 
schooltje voorgelezen. In de exposi-
tiegebouwen zijn diverse verzamelin-

gen ondergebracht. Een speeltuin en 
een kinderboerderij maken het geheel 
compleet.
Het museum dankt zijn naam aan de 
reuzen Ellert en Brammert, die vol-
gens de overlevering in deze streek 
hun strooptochten hielden. De ro-
vers staan nu als blikvangers bij de 
ingang van het museum. In het hol 
van de beide rovers wordt de legende 
(gedeeltelijk) driedimensionaal uitge-
beeld.
Een bezoek aan het museum in com-
binatie met een echte Drentse kof-
fietafel in de sfeervolle oude boeren-
herberg is uitermate geschikt voor uw 

Ook worden in het Honig Breethuis 
lezingen gehouden over verschillende 
cultuurhistorische onderwerpen. 

U kunt uw bezoek afsluiten met een 
kopje koffie of thee in de Zaankamer 
met een schitterend uitzicht over de 
Zaanse Schans en Zaan.

Honig Breethuis 
Lagedijk 80 
1544 BJ Zaandijk 
075 62 17 626

Voor openingstijden en informatie over 
onze activiteiten zie onze website: 
www.honigbreethuis.nl

familiedag, personeelsfeest e.d. Reser-
vering hiervoor is noodzakelijk. Tele-
foon herberg 0591 38 15 79.

Het museum is vanaf 31 maart t/m 31 
oktober dagelijks geopend van 9.00 
tot 18.00 uur. Kaartverkoop tot 17.00 
uur. 

Algemene informatie:
telefoonnummer: 0591 38 24 21
www.ellertenbrammert.nl
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HET JOPIE HUISMAN MUSEUM IN WORKUM
Het Jopie Huisman Museum is gewijd aan het werk en de filoso-

fie van de Friese autodidacte schilder Jopie Huisman.

Van jongs af aan tekende en schilderde Jopie zijn eigen wereld; 

de mensen en de natuur rond Workum, het stadje waar hij gebo-

ren was en opgroeide. Vanaf 1974 wordt zijn werk gekenmerkt 

door de heel eigen, ongeëvenaard fijne penseelvoering, waar hij 

zo beroemd mee is geworden. De handel in lompen en metalen 

vormde zijn belangrijkste bron van inspiratie. Hij was gefasci-

neerd door de kooplui en de menselijke achtergrond van de weg-

gegooide spullen die zij meebrachten. De combinatie van zijn 

techniek en het indringende verhaal achter zijn werk, spreekt 

een groot publiek zeer aan. In 1986 werd een aanzienlijk deel 

van zijn oeuvre ondergebracht in een eigen museum.

DE SCHILDER JOPIE HUISMAN: 
SCHILDER VAN HET MEDEDOGEN
Jopie werd als Jotje Huisman geboren 
in 1922 in Workum, de plaats die hij 
als zijn thuishaven beschouwde en die 
voor hem, zeker in de periode voor de 
oorlog, het paradijs op aarde was, zo-
als hij het vaak omschreef. Met name 
de Holle Mar en de Workumerwaard 
waren zijn favoriete plekken. Hij was 
veel in de natuur, waar hij zijn passie 
vissen volop kon uitoefenen.
Hij tekende reeds op jonge leeftijd en 
werd later plateelschilder in een aar-
dewerkfabriek in Workum. Workum 
en de Workumers waren in de begin-
jaren zijn voornaamste onderwerpen. 
De mensen die hij portretteerde waren 
niet de notabelen van de stad, maar 
‘gewone’ mensen, zonder status en 
opsmuk. 
Met een partner (Jan Welles) had Jopie 
korte tijd een aardewerkatelier, maar 
dat werd geen succes. Jopie wierp 
zich, eerst samen met zijn broer en la-
ter alleen, op de handel in lompen en 
oud ijzer. In de tussentijd tekende en 
schilderde hij. Hij kreeg hierin geen 
les, maar leerde het zichzelf. Daarmee 
is hij een echt voorbeeld van een au-
todidact.
Hij verhuisde in 1959 naar Franeker 
en later naar Herbayum. Hier schil-
derde hij zijn meest bekende werk, 
zoals het Roodbaaien hemd, De schat-
ten van oude Jouke, Weggeworpen 
lappenpop en de Jas van Jelmer.

In 1973 scheidde hij van zijn vrouw. 
In zijn verdriet stortte hij zich met 
heel zijn wezen op het schilderen. Jo-
pie wilde zijn onderwerp precies zo 
schilderen zoals het daar lag, al kostte 
het hem maanden tijd. Hij bereikte 
een steeds hogere graad van perfec-
tie, maar wat vooral aansprak was zijn 
filosofie, waarin hij het verworpene, 
het weggegooide in zijn kunstwerken 
een nieuwe waarde gaf en waarin veel 

mensen zich herkenden. 
Zijn authentieke kijk op het leven 
bleef ook bij de media niet onopge-
merkt. Er zijn in de loop der jaren 
talloze televisieportretten over hem 
gemaakt en hij was een graag geziene 
gast in menig talkshow. 

Ook voor de bezoekersaantallen van 
het museum had dit grote gevolgen. 
In de beginjaren kwam het regelma-
tig voor dat in een jaar tijd meer dan 
100.000 mensen het museum kwa-

men bezoeken. Tegenwoordig schom-
melt dat aantal rond de 43.000, nog 
steeds een respectabel aantal voor 
een museum dat aan één kunstenaar 
gewijd is. Jopie Huisman overleed in 
2000.

Jopie Huisman Museum
Noard 6
8711 AH Workum
0515 54 31 31
info@jopiehuismanmuseum.nl
www.jopiehuismanmuseum.nl
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WONEN

De breed toepasbare serie Sphinx 335 biedt nu, naast de be-
staande meubelkleuren wit en grijs ook meubels in de houtde-
cors ‘iepen’ en ‘eiken vintage’. Daarmee speelt de serie in op 
de woontrend waarin natuurlijke, eerlijke materialen de sfeer 
bepalen. 

HOUTDECORS TREND VOOR 
BADKAMERMEUBELS

Sphinx 335 is praktisch en 
modern vormgegeven en ken-
merkt zich door een doordacht, 
doelmatig design. De serie biedt 
twee verschillende wastafel-
stijlen. In beide stijlen zijn de 
wastafels voorzien van royale 
aflegruimte en een grote diepe 
binnenkom. De verschillende 
wastafels zijn beschikbaar in 
diverse formaten, met of zonder 
kraangaten. Ook een fontein is 
onderdeel van het assortiment. 
Licht, zacht en toegankelijk 
De meubels kenmerken zich 
door een strakke vorm met 
afgeronde hoeken, voor een 
perfecte combinatie met de 
zacht geometrische wastafels. 
De wastafelonderkasten zijn 
voorzien van twee laden, voor 
een royale opbergruimte. Het 
fonteintje van 45 cm kan wor-
den gecombineerd met een 
onderkast met deur. De hoge 
kast is flexibel in te delen door 
de verstelbare legplanken. De 
binnenzijde van de deur is voor-
zien van een royale passpiegel. 
De deur is naar wens links of 
rechtsdraaiend te monteren. 
Deuren en laden zijn voorzien 
van een softclose-mechanisme. 
Subtiel detail is dat ook de 
grepen op laden en deuren een 
zacht afgeronde vormgeving 
hebben. Zo blijft Sphinx 335 

tot in de details licht, zacht en 
toegankelijk. 
Ook het design van het Sphinx 
335 wandcloset en wandbidet 
is subtiel. Daarmee vormen ze 
een harmonieuze eenheid met 
de vormen van de wastafels. 
Het design van de closetzitting 
is vlak met vloeiend afgeronde 
randen. Het wandcloset is ook 
als onderhoudsvriendelijke 
Rimfree®-variant beschikbaar. 
Sphinx biedt vijf jaar garantie op 
al haar badkamermeubels.
B.V. DE SPHINX MAASTRICHT 
biedt de Beneluxmarkt een com-
pleet en helder assortiment met 
drie merken die elkaar aanvullen 
en versterken: Sphinx, Kera-
mag Design en Koralle. De drie 
merken zorgen samen voor één 
compleet assortiment dat alle 
marksegmenten bedient. Voor 
het volledige aanbod van de 
drie merken is B.V. DE SPHINX 
MAASTRICHT het aanspreek-
punt.

www.sphinx.nl

49

50VitaalPlus

UITGAVE
50VitaalPlus is een onderdeel van  
de Deventer Media Group B.V.

JAARGANG
Jaargang 2 

NUMMER 
nummer 1 - februari 2016

UITGEVER/HOOFDREDACTEUR
Ralph Schuijers
rs@50VitaalPlus.nl
06 48 22 24 45

REDACTIE
Jos van Gils
redactie@50VitaalPlus.nl

ADVERTENTIEVERKOOP
Joke de Boer
advertentie@50VitaalPlus.nl

Bram Vermeulen
advertentie@50VitaalPlus.nl

ONTWERP & OPMAAK
multi-graphic.nl
06 15 24 39 12
info@multi-graphic.nl

VERSCHIJNING 
8 maal per jaar

DRUK
Drukkerij Vorsselmans
Zundert

WEBSITE
www.50VitaalPlus.nl

FACEBOOK
Facebook/50VitaalPlus

COPYRIGHT 
Copyright © 2016 
50VitaalPlus 
Deventer Media Group B.V.

Informatie uit deze uitgave mag 
zonder toestemming van de uitgever 
uitsluitend voor persoonlijk gebruik 
worden gebruikt.

ISSN: 1875-807X

50VitaalPlus heeft een advertentie-
beleid. De verantwoordelijkheid 
voor de inhoud van de geplaatste 
advertenties ligt echter bij de 
adverteerders.

Al onze leveringen en diensten 
verrichten wij op basis van de 
regelen van de stichting ROTA.

KvK:  65205650

Deventer Media Group B.V.

Hoe kunt u op een comfortabele, 
veilige en stijlvolle manier in uw 
huis blijven wonen als eventueel 
in de toekomst de mobiliteit zou 
verminderen? Woonscan Plus kan  
u adviseren. 

Ook bij het toekomstvast maken van 
de woning maken wij bij onze ont-
werpen gebruik van mooie, stijlvolle 
producten, maar met bijzondere aan-
dacht voor een comfortabele en leef-
bare woontoekomst. Dit vloeit voort 
uit onze missie:
“het creëren van een veilig en comfortabel 
thuis voor iedereen”

Dit ongeacht leeftijd en eventuele be-
perkingen. Hoe doen wij dit:
•  Een scan van de woning en woon-

omgeving waarbij we de mogelijke 
knelpunten voor de toekomst in 
kaart brengen van in en om de wo-
ning

•  Interieurontwerp met specifiek aan-
dacht voor indeling en ruimtemaat-
voering met het oog op de toekomst

•  Kleur en materiaal advies, waarbij 
we op met u op zoek gaan naar pas-
sende eigentijdse producten, bv. sa-
nitair dat past in uw stijl en wensen

•  Basis advies domotica, wat is er mo-
gelijk en wat is voor u praktisch en 
overzichtelijk

•  Ook de tuin of het balkon slaan wij 
niet over

We weten veel, maar niet alles, daarom 
hebben wij specialisten om ons heen 
die op specifieke punten kunnen bij-
springen en het advies compleet kun-
nen maken. Wij werken op basis van 
offerte zodat u vooraf weet waar u aan 
toe bent.
Een persoonlijke aanpak en service 
staan bij ons hoog in het vaandel! 

Woonscan PLUS vof 
Vredenburg 65 
3328 DG  Dordrecht 
078 61 77 788 / 06 23 24 14 80 
info@woonscanplus.nl

TOEKOMSTVAST 
MAKEN VAN DE 
WONING: BEWUST 
WONEN



I n t e r i e u radv i e s  /  on twe r p  /
      p ro j e c t bege l e i d i ng

Stijlvol
Ruimte
Veilig
Comfort

Wilt u meer weten of bent u nieuwsgierig 

geworden naar wat wij voor u kunnen doen? 

Neem dan contact met ons op. Wij zijn gevestigd 

te Dordrecht en werken door het hele land.

Telefoon: (078) 6177788 
Mobiel: 06 23 24 14 80 
info@woonscanplus.nl 

www.woonscanplus.nl

Woonscan PLUS vof 
Vredenburg 65 
3328 DG  Dordrecht

Geniet je ook zo van kwetterende vogeltjes in de lente? Dan is het nu de 
tijd om ze alvast naar jouw tuin of terras te verleiden!

HERFST; DE TIJD VAN 
HET VERLEIDEN

Met de vogelboomhut van Maandag 
meubels gaat dat heel makke-
lijk. Deze vogelboomhut biedt  
een lekker huis om in te nes-
telen een voederplank en 
ruimte om een mooie vetbol 
op te hangen.

De vogelboomhut is ge-
maakt van cortenstaal en  
het huisje is van Lariks hout 
met FSC-keurmerk. 
Geschikt dus om jarenlang 
weer en wind te trotseren! 

De boom klik je eenvoudig zonder 
gereedschap in elkaar. Laat de vogeltjes 
maar komen!
 
De vogelboomhut kost € 295,00.

www.maandagmeubels.nl
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Als fysiotherapeuten liepen wij er tegenaan dat de reguliere 
steunzolen van de podoloog of de podotherapeut te vaak niet 
aan de verwachting voldoen. Ze passen niet makkelijk in de 
schoenen en de steunzolen moeten na een jaar vaak aangepast 
of vervangen worden.

Via het wereldcongres fysiotherapie (2011) zijn wij bekend gewor-
den met het concept steunzolen van Step Forward Orthotics. Dit 
concept is ontwikkeld in Amerika. Sinds 2012 brengen wij dit nieuwe 
concept steunzolen op de Nederlandse markt.

Waarom dan deze steunzolen?
Overmatige drukpunten onder de voet veroorzaken veel voetklach-
ten en andere pijnklachten aan enkels, knieën en rug. Deze steun-
zolen geven een optimale steun aan de drie voetbogen van onze
voet. De zolen zijn verend waardoor de voet actief blijf en de spieren 
geoefend worden. Door deze benadering wordt de druk gelijkmatig 
verdeeld over de voet. De voet wordt op die manier teruggezet
in de ‘optimale stand’. De steunzolen worden individueel aangemeten 
aan de lengte en breedte van uw voet. Dit concept is duurzaam 
want de steunzolen gaan 10‐15 jaar mee. Bijkomend voordeel is
dat de steunzolen in 90% van de schoenen passen en men geen 
grotere schoenen hoeft te kopen. Op dit moment is er beginnend 
bewijs dat de hallux valgus (knobbel op de grote teen) naar verloop
van tijd kleiner wordt door het dragen van deze steunzolen. Dat zou 
betekenen dat men hier niet meer aan geopereerd hoeft te worden. 
Op dit moment loopt er verder onderzoek naar het effect van de 
steunzolen bij deze kwaal. Men kan deze steunzolen 3 maanden 
uitproberen. Mocht het in die maanden niet bevallen dan krijgt
men 2/3 van de aankoopprijs terug.

www.steunzolen.nu

EEN NIEUW CONCEPT 
STEUNZOLEN IN 
NEDERLAND!

Step Forward Orthotics breidt uit



Alleen de banden uit de MARATHON PLUS serie hebben de 
originele onplatbaar® lekbescherming: iedere MARATHON PLUS 
rolt excellent, net zo goed als een band zonder anti-leklaag.

Tegen de gepatenteerde blauwe beschermlaag 
hebben zelfs punaises geen kans!

Onplatbaar ®

Genial

Volledig uitsluiten kan men een lekke band nooit. Maar tegen de typische veroorzakers van een lekke band, zoals 
glasscherven of scherpe steentjes bent u in ieder geval met de fi etsbanden uit de Marathon Plus serie het best beschermd.

MARATHON 
PLUS

MARATHON 
PLUS TOUR

MARATHON
PLUS MTB
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