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Forever Young!

Ledenvereniging
Oude en Nieuwe Land

In dit nummer:

Altijd FEEST als er 
  een baby is

LUIERFESTIVAL met 
  Steven Pont

EWA, FAKKA
  Wat zeg je ?

Doe mee: 
  FITNESS voor je brein

Blijf op de hoogte van actuele ontwikkelingen via uwledenvereniging.nl. Wil je onze nieuwsbrief ontvangen? Vul dan het contactformulier op de site in. 

Alette Holman Fotografi e
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Ledenvereniging
Oude en Nieuwe Land

tart met vrienden, familie of col-
lega’s een eigen wandelcompeti-

tie of ga de uitdaging aan tegen de rest 
van Nederland. Hierdoor kan je op een 
leuke manier samen wandelen, zonder 
dat je op de dezelfde locatie bent. Zo 
motiveer je elkaar om dagelijks een 
ommetje te maken.

De Ommetje-app is ontwikkeld met 
hoogleraar neuropsychologie Erik 
Scherder. Hij vertelt je na iedere wan-
deling een interessant hersenfeitje.

Kijk op uwledenvereniging.nl/
wandelen voor nog meer suggesties 
voor leuke wandelingen in onze regio! 
Wandel mee met de Ledenvereniging 
via code GAHMW.

Waterloopbos
Voordat we met computermodel-
len konden berekenen hoe een dijk 
reageert op bepaalde golven of hoe de 
Oosterscheldekering uit zou pakken 
bij bepaalde weersomstandigheden, 
moesten we dat in het klein bouwen 
en uitproberen. Dat gebeurde in 
het Waterloopbos, waar de natuur 
steeds meer één is geworden met 
oude golfmachines. Op borden staat 
uitgelegd waar machines voor dienden. 
Dit bos is ook goed toegankelijk voor 
kinderwagens én rolstoelen. Start een 
wandeling in het Waterloopbos bij het 
bezoekerscentrum aan de Voorster-
weg 36 in Marknesse, waar je met 
routepaaltjes rondgeleid wordt.

Koloniën van Weldadigheid
Ken je de Koloniën van Weldadigheid? 
Generaal Johannes van den Bosch 
richtte in 1818 de koloniën van Welda-
digheid om ‘de paupers’ de helpen. Hij 
wilde stedelingen een toekomst bieden 
door ze land te laten ontginnen en ze 
zo een zelfstandige toekomst te bie-
den. Zo zijn bijvoorbeeld Frederiksoord 
en Willemsoord ontstaan.

Wandel bijvoorbeeld 5 of 8 kilometer 
in ‘Weldadig’ Willemsoord. Dit is ook 
mogelijk mét audiotour. Kijk op onze 
website voor meer informatie of neem 
contact op met parkeer- en startplaats 
Eethuys De Steen aan de Steenwijker-
weg 155 in Willemsoord, 
0521 – 588 307
www.eethuysdesteen.nl 

Natuurgebied de Wieden in
Sint Jansklooster
Bij bezoekerscentrum de Wieden 
Beulakerpad 1 in Sint Jansklooster 
(0527-205660) starten verschillende 
wandelroutes. Bijvoorbeeld het Laar-
zenpad, trek jezelf over trekpontjes en 
balanceer over vlonders midden door 
het rietlandschap. Vanaf dit bezoekers-
centrum zijn meerdere leuke wande-
lingen te doen.

Wandelroute Wonder van Urk
Als je op Urk begint aan de Kli� ade 
(parkeergelegenheid aan de Burge-
meester J. Schipper Kade, 8321 EH 
Urk) en de stickers ‘TOP-Roendjen’ 
volgt, kom je in 5,3 kilometer langs 
heel veel mooie plekjes van Urk. Je 
ziet de scheepswerf, de oude steegjes, 
maar ook de authentie-
ke bouwstijl en andere 
bezienswaardigheden.

Wandeling met
bezinningsvragen
Start een goed gesprek 
(met jezelf óf met een 
ander) tijdens je wan-
deling met bezinnings-
vragen. Vanaf onze 
website zijn ze te 
downloaden of te 
printen.

Wandelen
Elke dag een wandeling maken is belangrijk voor je fysieke en 
mentale gezondheid. Je krijgt meer productiviteit en energie 
na het lopen van een ommetje. Ook helpt het je te onthaasten 
en verbetert het je creativiteit. De Ommetje-app helpt je daarbij.

www.uwledenvereniging.nl/wandelen 
is het startpunt voor een leuke wandeling!

De Ommetje-app helpt je
onthaasten en verbetert
 je creativiteit

De Ommetje-app helpt je

Ik weet niet hoe 
het met jullie 
is, maar ik voel 
me nog steeds 
een meisje. Ook 
vrienden van mijn 
lee� ijd zijn jongens 
en meiden. Een 
buurvrouw van 
mijn lee� ijd? Ik 
zeg het altijd eerst 
fout: ‘Gisteren heb 
ik gewandeld met 
m’n buurmeisje, uh… buurVROUW’.

Pas als je ongeveer, geschat natuurlijk, 
meer dan 7 jaar ouder bent dan ik, 
noem ik je een vrouw. Hoe kan dat? 
Toen ik 20 was, waren alle moeders 
zéker vrouwen! Maar nu, als we het 
hebben over ‘jongeren’ en wat ‘hun 
bezighoudt’, betrap ik mezelf erop dat 
ik dénk dat ik nog tot die doelgroep 
hoor! Dat ik ervaringsexpert ben in wat 
zij denken, voelen, willen… Maar er 
zitten al generaties tussen! Ik ben een 
millennial. Eerlijk gezegd vind ik dat 
ook heel jong (én hip    ) klinken. Maar 
na mij zijn er toch alweer een aantal 
generaties bijgekomen. 

Weet jij van welke generatie je bent? 
Herken je jezelf daarin? Hier een korte 
opsomming:
-  Vooroorlogse generatie 1910-1930
-  Stille generatie 1930-1940
-  Babyboomers 1940-1955
- Verloren generatie 

   (Generatie X) 1955-1970
- Pragmatische generatie 
  (Patatgeneratie & Protest
  generatie) 1970-1985
- Grenzeloze generatie 
  (Millennials & Generatie Y)
  1980-1994
- Generatie Z (Zoomer) 
  1990-2000
-  Generatie Alpha 
  2000-2011
-  Generatie Coronials 
  2020-?

De tijd waarin je opgegroeid bent zegt 
vast iets over hoe je in het leven staat. 
Als millennial denk ik dat de mogelijk-
heden eindeloos zijn. Alles is voorhan-
den, voor veel dingen is een oplossing, 
we kunnen voor een groot deel gaan en 
staan waar we willen.

Corona hee�  ons doen bese� en dat 
die vrijheden een groot goed zijn. Dat 
gezondheid belangrijk is. En voor een 
heel klein deel hebben we daar invloed 
op! Laten we de invloed die we hebben 
ook benutten; Forever Young. Je bent zo 
oud als je je voelt! 
In deze LEEFtijd nemen we je mee 
op zoek naar het Forever Young-ge-
voel. Veel leesplezier toegewenst en 
misschien tot ziens op één van onze 
activiteiten!

Gonny Schot, verenigingsmanager 
Ledenvereniging Oude en 
Nieuwe Land
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                                   is een uitgave van 
Ledenvereniging Oude en Nieuwe Land, 
Mr. Zigher ter Steghestraat 9, 
8331 KG Steenwijk.

Niets uit deze uitgave mag worden 
verveelvoudigd zonder voorafgaande 
toestemming van de redactie. 
Aan de inhoud kunnen geen rechten 
worden ontleend.

Redactie en fotografi e: 
Ledenvereniging 
Oude en Nieuwe Land.

Colofon

Mr. Zigher ter Steghestraat 9, 
8331 KG Steenwijk.

Ledenvereniging Oude en Nieuwe Land werkt 
nauw samen met Zorggroep Oude en 
Nieuwe Land.

Het lidmaatschap van de ledenvereniging is 
voor de duur van een kalenderjaar en geldt per 
huishouden. 

De contributie is € 15,- per jaar. Bij automatisch 
incasso betaal je slechts € 12,50. Je kunt je op 
elk moment van het jaar aanmelden. 

Als bewijs van jouw lidmaatschap ontvang je 
een ledenpas. Opzeggen voor het volgende 
jaar dient vóór 1 november van het lopende jaar 
schriftelijk te gebeuren. 

Bezoek voor aanmelding lidmaatschap of 
adreswijzigingen onze website of neem contact 
op met de ledenadministratie door te bellen met 
0521 539 893 of te mailen naar
info@uwledenvereniging.nl

Bekijk het totale dienstenaanbod op 
www.uwledenvereniging.nl 
of kijk op onze Facebookpagina

Buurmeisje of toch buurvrouw
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Alie de Groene(56) en Ellie Visscher (62) 
uit Urk werken als kraamverzorgende,
onder andere bij Kraamzorg Monique 
Boer. Ellie doet dat al 44 jaar, sinds haar 
18e. Alie werkt sinds 2009 in de kraam-
zorg. Beide vrouwen werken vooral op 
Urk, in Emmeloord, Tollebeek, Nagele en 
Espel. 

Geen vis of aardappels
‘Ik wilde na mijn schooltijd niet in de vis, 
zoals op Urk natuurlijk vaak gebeurt’, 
verhaalt Ellie. ‘Toen heb ik nog bij de NAK 
gewerkt. Monsters van aardappelvelden 
nemen en dat soort dingen. Dan kun je net 
zo goed in de vis werken! In de krant zag ik 
een vacature voor een kraamverzorgster. 
Dat kan ik ook wel eens proberen, dacht 
ik. En nu zijn we zo maar meer dan 40 jaar 
verder.’ 

Feest
Alie wilde als meisje al kraamverzorgster 
worden. ‘Het is er pas veel later van geko-
men, toen mijn jongens groot waren. Het 
is zulk mooi werk, ik had het 30 jaar eerder 

moeten doen. Mijn werk betekent voor 
mij gezelligheid. Vooral op Urk is het altijd 
feest als er een baby is geboren.’ 

Beide vrouwen vinden het prachtig als 
ze bij de bevalling aanwezig mogen zijn. 
‘Dat je zo’n klein mensje in je handen 
krijgt’, glundert Ellie. ‘dat is zo mooi. En ik 
geniet er ook van, als alles goed gaat, als je 
na acht dagen weer weggaat uit het gezin.’ 

Sluitlakens en a� inden
Vroeger was het zeker niet beter dan nu, 
in de kraamzorg, daar zijn Ellie en Alie het 
over eens. ‘Denk maar aan de sluitlakens’, 
herinnert Ellie zich. ‘Of dat je je borsten 
dagenlang strak moest a� inden, als je 
geen borstvoeding gaf. En vijf dagen op 
bed wassen, terwijl je nu juist wordt aan-
gemoedigd om snel weer in beweging te 
komen.’ Volgens Alie is de voorlichting voor 
jonge ouders nu ook veel beter. ‘Vroeger 
werd je ook niet verteld hoe je met borst-
voeding om moest gaan, dan had je alles 
kapot.’ Ellie: ‘Ik zie nu nooit meer vrouwen 
met tepelkloven.’ 

De inmiddels 44-jarige Sandra uit 
Rutten had tot 2018 een SRV-wagen, 
samen met haar man Jan Gerrit. Die 
namen ze over van haar schoonouders 
toen Sandra 18 was, toen haar schoonva-
der ziek werd. ‘Dat was hard werken, we 
draaiden samen wel 120 uur per week. 
Op het moment dat het tijd was voor een 
nieuwe wagen, hebben we besloten om te 
stoppen.’ 

Nieuw pad
Het bood Sandra de kans om een nieuw 
pad in te slaan. ‘Het grappige is, dat veel 
van de mensen op de opleiding net zo’n 
verhaal hadden als ik. We droomden er 
altijd al van om de kraamzorg in te gaan, 
maar kwam er nooit van. En dan nu alsnog 
de stoute schoenen aangetrokken. Dat is 
ook makkelijker, als de kinderen wat groter 
zijn. Die redden zich wel, als jij om 2 uur 
’s nachts bent vertrokken naar een 
bevalling.’

Nu ze haar diploma behaald heeft, blijkt 
kraamverzorgende zijn Sandra dan ook 
echt op het lijf geschreven. Ze werkt 
gemiddeld 20 uur in de week als kraam-
verzorgende, in de Noordoostpolder en 
soms ook in Friesland. ‘Je komt in allerlei 
situaties, bij allerlei soorten gezinnen. 
Ik geniet van álles, vanaf de spanning voor 
de bevalling tot aan het moment dat je 
een gezin prettig achterlaat.’ 

Zelfvertrouwen
De ouders zelfvertrouwen geven staat 
voor Sandra voorop. ‘In het begin is het 
allemaal nog een beetje eng: kleertjes 
aantrekken, luiers verschonen, samen 
onder de douche gaan. Daarbij merk ik 
dat sommige jonge moeders het fi jn vin-
den, dat ik al wat meer ervaring heb. 
En dat ik het dus zelf allemaal ook heb 
meegemaakt.’ Voor Sandra zelf is haar 
nieuwe carrière een schot in de roos. 
‘Ik hoop dat ik dit werk tot aan mijn 
pensioen kan blijven doen!’ 

‘De moeders nemen veel van ons aan’, vertelt kraamverzorgster 
Alie de Groene. ‘Máár de opa en de oma halen er vaak van alles bij 
van vroeger, dat is nog wel eens een dingetje. Zo van “Wij deden 
dat vroeger zo, wij gaven de baby gewoon een beetje suikerwater 
op een lepeltje. Slapen ze de hele nacht door”.’ 

Foto’s: Reina Halman

■  Alie de Groene in actie als kraamverzorgende

‘Lukt dat nog wel, op mijn 42ste

weer de schoolbanken in?’, vroeg 
Sandra van de Belt zich af, toen ze 
aan de opleiding tot kraamverzorgen-
de begon. ‘Maar ik ben nog nooit zo 
leuk naar school gegaan. Ook omdat 
ik werd omringd door mensen van 
ongeveer dezelfde leeftijd. In onze 
groep van 25 studenten, waren maar 
4 twintigers. De rest was allemaal de 
30 ruim gepasseerd.’

Sandra ging op haar
42ste weer naar school

■  Sandra droomde altijd al van de kraamzorg. 

 ‘Ik hoop dat ik dit werk tot aan mijn pensioen kan blijven doen!’

Altijd feest als er een baby is
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Het supergezellige Luier Festival in Bant 
vindt plaats in het laatste weekend van 
de zomervakantie, op zaterdag 
21 augustus. 

Op het Luier Festival kun je van alles doen 
op het gebied van sport, spel en muziek. 
Ook zijn er allerlei interessante activiteiten 
voor ouders. We zijn bijvoorbeeld trots dat 
de bekende gezinstherapeut Steven Pont 
naar ons festival komt! Hij geeft geduren-
de de dag 3 lezingen:

15.00 uur   Het zel� eeld van een kind
16.00 uur   Eten als gedrag
17.00 uur   Miscommunicatie

Om zeker te zijn van een plekje, meld je 
je aan voor de lezing van jouw keuze. 
Dat kan tegelijk met het bestellen van je 
toegangskaart voor het Luier Festival. 

Het programma met daarin veel verras-
sende activiteiten maken we de komende 
maanden verder bekend. Natuurlijk zijn 
de reuzenbellenblaas, het ponyrijden, de 
workshops en foodtrucks er weer, net als 
een groot aantal enthousiaste standhou-
ders. Daarnaast is de ‘Monique Boer Huis-
kamer’ speciaal ingericht voor aanstaande 
ouders en de allerkleinsten. 
Het programma loopt van 14.00 tot 19.00 
uur. Op het kindvriendelijke terrein is van 
alles te doen voor kinderen tot 12 jaar. De 
catering blijft langer open, zodat je gezel-
lig wat kunt nazitten en met de kinderen 
nog iets kunt eten.

De kaartverkoop loopt via 
www.luierfestival.nl.
De kaarten in de voorverkoop kosten €5,-, 
aan de kassa zijn de kaarten € 6,50. 
Kinderen in de luier (t/m 3 jaar) zijn gratis.  

naar gezinstherapeut Steven Pont

Uit bomen vallen
Met rommelen bedoelt Steven lekker 
spelen, vooral buiten. ‘Uit bomen vallen, 
ruzie maken met de buurjongen, dat 
werk’, lacht de gezinstherapeut. Even weg 
van al die beeldschermen, die voor veel 
ouders een vloek en een zegen zijn. ‘Hoe 
krijg ik mijn kind achter dat schermpje 
weg?!’, is een veelgehoorde vraag. 

‘Sommige dingen zijn al eeuwenlang het-
zelfde en vormen onbewust het uitgangs-
punt voor hoe wij onze kinderen opvoe-

den. Je hebt ook 
eigen ankerpunten 
meekregen. Waren 
je ouders extreem 
netjes en werd je 
daar gek van? Dan 

kunnen er 2 dingen gebeuren: je kopieert 
het gedrag of doet het tegenovergestelde.’ 
Kortgezegd: je wordt net zo netjes als je 
ouders of juist een enorme sloddervos. 

     ‘Ouders én kinderen hoeven niet perfect te zijn’

Luier F� tivalLuister op het
Opvoeden draait volgens Steven Pont niet om het nastreven 
van perfectie. Ouders én kinderen hoeven geen 100 procent 
score te halen, zegt de vader, ontwikkelingspsycholoog en 
gezinstherapeut. ‘Kinderen moeten kunnen rommelen.’

Spiegelen
De ouders van nu hadden 
vroeger geen smartpho-
nes, tablets of games. 
Na school speelden we 
buiten totdat het donker 
werd. Of anders ver-
maakten we ons op onze 
kamertjes ook prima. 
‘We kunnen ons niet 
spiegelen aan de manier 
waarop onze ouders dat 
bij ons deden’, zegt Ste-
ven. ‘We moeten het wiel 
dus zelf uitvinden.’ 

Impulsen
Maar hoe overtuig je jouw kind ervan, 
dat buitenspelen minstens net zo leuk 
is als Super Mario Odyssey, Minecra�  
of Grand The�  Auto? Om die vraag te 
beantwoorden, is het goed om te weten 
hoe het kinderbrein werkt. 

Steven Pont is misschien wel Nederlands bekendste ont-
wikkelingspsycholoog. Hij schrij�  columns en adviezen 
in het AD, het Parool en Mama. 

Hij verschijnt regelmatig op televisie en schreef veel 
boeken, waaronder ‘Alle liefde is economie’, 
‘Mensen-
kinderen’ over 
de 17 ontwik-
kelingsgebie-
den van jonge 
kinderen en 
‘Sociaal 
vaardig!’, over 
waarom soci-
aal vaardige 
kinderen de 
gelukkigste 
zijn.

‘Kinderen zijn heel 
impulsief. 

Ze doen wat er in 
ze opkomt.’ ‘Naarmate kinderen 

ouder worden, kun je met 
ze in gesprek.’ 

Kinderen zijn 
er meestal 
niet op uit om 
hun ouders te 
dwarsbomen, weet Steven. ‘Kinderen 
zijn heel impulsief, daarover hebben ze 

geen controle. Ze doen wat in ze opkomt 
en houden daarbij weinig rekening met 
hun omgeving. Dat geweten hebben ze 
nog niet ontwikkeld.’  ‘Als een kind van 
3 jaar boos is, gee�  het zijn vriendje een 
klap’, gee�  Steven als voorbeeld. ‘Als je 

12 jaar bent, mag je nog steeds boos zijn, 
maar moet je die boosheid op een andere 
manier uiten.  Naarmate kinderen ouder 
worden, kun je met ze in gesprek. Dan 
leren ze: hoe verhoud ik me tot mezelf en 
tot de ander? Dat is waar het om draait.’ 

Op het Luier Festival kun je 
Stevens boek ‘Mensenkinderen’ 
kopen voor maar 15 euro 
(winkelprijs 19,50 euro).

Wie is Steven Pont?

Op het Luier Festival op 
21 augustus in Bant geeft Steven 
3 verhelderende lezingen. Kort, 
krachtig en met droge humor. 

• ‘Eten als gedrag’ gaat het over 
hoe eten bij kleine kinderen 
soms een lastig verhaal is. 
Steven Pont vertelt, hoe de 
manier waarop kinderen gedrag 
aanleren, ook de sleutel kan zijn 
tot het afl eren van dat gedrag. 

• Miscommunicatie: misschien 
wel het belangrijkste aan com-
municatie is begrijpen wanneer 
en waarom het misgaat. Een 
luchtige lezing over een niet zo 
luchtig probleem.

• Tijdens ‘Het zel� eeld van een 
kind’, legt Steven uit hoe een 
kind niet met een zel� eeld 
geboren wordt, maar dat in de 
eerste levensfase opbouwt. 

Op www.stevenpont.nl vertellen 
mensen hoe ze de lezingen van 
Steven Pont vinden. Klaartje de 
Leeuw zegt over ‘Eten als gedrag’ 
bijvoorbeeld:

‘Een leuke enthousiaste spreker. 
Hij heeft me van begin tot eind 
weten te boeien. 
De voorbeelden waren herken-
baar, verhelderend en levendig. 
In combinatie met wat humor 
blijft deze info goed hangen!’ 

Stevens lezingen: kort, krachtig 
mét humor! 

Kom gezellig naar het Luier Festival!

Het Luier Festival wordt georganiseerd 
vanuit een samenwerking tussen 
Vakantiepark Eigen Wijze en Kraamzorg 
Monique Boer én Ledenvereniging 
Oude en Nieuwe Land.Fo
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Meer informatie? Kijk ook op de website www.luierfestival.nl
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Wat !?zegje
Wil jij weten of je de taal van 
de jongeren van nu kent?  
Doe dan de quiz! 
De antwoorden vind je
onderaan deze pagina. 

Wat betekent:

1. patta
A. patatje 
B. schoen 
C. voet

2. BRAKKA
A. brak zijn 
B. gebroken 
C. broek

3. fl oes
A. geld 
B. onbetrouwbaar 
C. gladjes

4. wakka
A. wakker 
B. gek 
C. lopen

5. tatta 
A. aardappel 
B. Nederlander 
C. borst

6. barkie
A. 100 euro 
B. blaf 
C. sleutel

7. coullie 
A. cool 
B. gek 
C. drankje

8. niffauw
A. vrouw 
B. neef 
C. nergens

9. ewa
A. Wat moet je? 
B. Wat is er? 
C. Hoi!

10. fakka 
A. Hoe gaat het? 
B. vak op school 
C. vervelend iemand

Emoji worden gebruikt op sociale 
media, in Whatsapp en allerlei 
andere apps.

Het zijn kleine digitale plaatjes, die een 
emotie of gedachte uitbeelden. 
De eerste 176 emoji werden in 1999 be-
dacht door Shigetaka Kurita uit Japan. Nu, 
22 jaar later, bestaan er meer dan 3.500. 
En er komen steeds meer emoji bij. 

Op 17 juli is het Wereld Emojidag. 
Die dag is gekozen, omdat er op de 
kalender-emoji een zeventien staat.

Maar sommige emoji hebben een dub-
bele betekenis, zeker als ze door pubers 
gebruikt worden! We zetten de top 5 van 
emoji die niet altijd zijn wat ze lijken op 
een rijtje:

1. Aubergine - We draaien er niet om-
heen: een aubergine wordt ook gebruikt 
als iemand een piemel bedoelt!

2. Perzik - Ook hier is er geen subtiele 
manier om het uit te leggen. Een perzik 
wordt ook als symbool voor billen ge-
bruikt!

3. Donut en een taco - Sorry, we blijven 
nog even bij hetzelfde onderwerp. 
Deze emoji kunnen ook het vrouwelijk 
geslachtsdeel weergeven.

4. Vuur - Betekent eigenlijk gewoon vuur, 
maar wordt ook gebruikt om aan te 
geven dat iets of iemand ‘on fi re’ is, of-
tewel goed bezig. Of dat je iemand knap 
vindt.

5. Geen kwaad zien-aapje - Die met zijn 
handjes voor zijn ogen. Hoort natuurlijk 
bij de aapjes die geen kwaad horen en 
uitspreken. Maar de meeste mensen 
gebruiken deze geen kwaad zien-emoji 
om aan te geven dat je iets wat een 
beetje gênant is hebt gezegd of gedaan. 

Oplossing jongerentaalquiz 
1.schoen, 2. broek, 3. geld, 4. lopen of 
wegwezen, 5. Nederlander, 
6. 100 euro, 7. gek, 8. neef, 9. hoi, 
10. hoe gaat het

Jongerentaal van 
vroeger
In de jaren ’80 werd ook al 
volop jongerentaal gespro-
ken. Die klonk wel een beetje 
anders dan die van nu! 

De jongeren van toen zijn nu 
in de 40. Toen ze tiener waren, 
noemden zij iemand die ze 
dom vonden een ‘dombo’, 
iemand die irritant deed ‘irri’, 
en als je arrogant deed, was je 
‘arro’. Een gesprekje kon toen 

klinken als dit: 

Heb je die onwijs gave 
gympen gezien? Die zijn wel 
kicken! Ik wil ze graag hebben, 
voor die gave fuif van zater-
dag. Nou, de mazzel! 

EWA, FAKKA? Weet jij wat dat betekent? Nee? Grote kans dat 
je 35+ bent. En dan is het ook niet zo vreemd dat je het niet weet. 
Want elke generatie heeft zo zijn eigen taaltje. Denk maar eens terug 
aan toen jij een jaar of zestien was!
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Gezond eten, voldoende bewegen, tijd maken voor ontspanning: we weten 
allemaal dat dat goed voor je is. Maar wist je dat ook je hersenen hier baat 
bij hebben? En er zijn nog veel meer dingen die je kan doen (of juist beter 
niet kan doen!) om je hersenen in topconditie te houden. 

Puzzelen
Kruiswoordpuzzel, sudoku’s, legpuzzels: alle 
soorten puzzels zijn goed voor je denkkracht. 
Máár, zo waarschuwen wetenschappers, alleen
 als je het jezelf niet te makkelijk maakt. Dus zijn
 die 3 sterren-puzzels voor jou een fl uitje van een
 cent? Tijd om over te stappen op 4 sterren! 

Begin meteen met deze sudoku!

Niet roken!
Roken is slecht voor 
je hersenen. Onder-
zoeker Frank-Erik de 
Leeuw van de Radboud 
Universiteit ontdekte dat 
roken de zenuwbanen beschadigt, die in-
formatie overdragen tussen verschillende 
hersengebieden. Het gevolg: het denkver-
mogen verslechtert. Rokers worden ook 
eerder dement dan niet-rokers. 

20 jaar nadat je bent gestopt met roken, 
is het schadelijke e� ect helemaal weg. 
Hoe minder sigaretten je in totaal rookt, 
hoe minder ernstig de aantasting van je 
brein is. 

Interessante websites:
●  www.hersenstichting.nl 
●  www.alzheimer-nederland.nl 
   hier vind je onder andere een gratis online hersentraining! 
●  www.eentegeneenzaamheid.nl 

FITNESS
voor je breinvoor je brein

Kruiswoordpuzzel, sudoku’s, legpuzzels: alle 
soorten puzzels zijn goed voor je denkkracht. 
Máár, zo waarschuwen wetenschappers, alleen
 als je het jezelf niet te makkelijk maakt. Dus zijn
 die 3 sterren-puzzels voor jou een fl uitje van een

Máár, zo waarschuwen wetenschappers, alleen
 als je het jezelf niet te makkelijk maakt. Dus zijn
 die 3 sterren-puzzels voor jou een fl uitje van een
 cent? Tijd om over te stappen op 4 sterren! 

Begin meteen met deze sudoku!

Niet roken!
Roken is slecht voor 
je hersenen. Onder-
zoeker Frank-Erik de 
Leeuw van de Radboud 
Universiteit ontdekte dat 
roken de zenuwbanen beschadigt, die in-roken de zenuwbanen beschadigt, die in-
formatie overdragen tussen verschillende formatie overdragen tussen verschillende 
hersengebieden. Het gevolg: het denkver-hersengebieden. Het gevolg: het denkver-
mogen verslechtert. Rokers worden ook 
eerder dement dan niet-rokers. 

20 jaar nadat je bent gestopt met roken, 
is het schadelijke e� ect helemaal weg. 

Muziek luisteren
Volgens hoogleraar neuropsychologie Erik 
Scherder houdt muziek luisteren je brein 
actief. Sterker nog: 
het versterkt je 
hersenen. Een 
nog groter 
e� ect heeft 
het, wanneer 
jezelf mu-
ziek maakt.
Bij kinderen 
lijkt muziek een 
positief e� ect te 
hebben op het 
inlevingsvermogen. Bij ouders worden 
negatieve prikkels en angstsignalen in het 
brein afgeremd door muziek. 

Beweeg voor je brein
Je spieren gebruiken is ook goed voor je geest, zo blijkt uit 

onderzoek. Er gaat meer zuurstofrijk bloed naar het brein. 
Beweging stimuleert daarnaast de ontwikkeling van nieuwe 

zenuwcellen en verhoogt het aantal verbindingen tussen hersencel-
len. Sport en beweging verlaagt ook de bloeddruk, verbetert de chole-
sterolwaarden, houdt de bloedsuiker in balans en vermindert mentale 
spanningen. Al die dingen samen zijn goed voor je brein én voor je hart.  
Een leuke manier om meer te bewegen is de gratis 
Ommetje-app. Op pagina 3 lees je daar mee over!

Gezond eten
Als je veel fruit, groente, volkoren granen, noten, zuivel en gezonde vetten 
eet, heb je een groter hersenvolume. Dat blijkt uit onderzoek. 
Je hebt dan ook meer grijze en witte cellen, wat wijst op meer zenuwdicht-
heid in de hersenen. Ook de hippocampus, het gedeelte van het brein dat 
herinneringen verwerkt, is groter als je dit gezonde dieet volgt. 

Voedingstips van de Hersenstichting 
● Eet 250 gram groente en 2 porties fruit per dag.
● Varieer in groenten en fruit. Zo krijg je verschillende voedingssto� en 

binnen.
● Besmeer je boterhammen met zachte margarine of halvarine, liever 

geen roomboter.
● Eet iedere dag een handje ongezouten noten.
● Eet 1 keer per week vette vis.
● Eet 1 keer per week peulvruchten, zoals bo-

nen en linzen.
● Bak je aardappeltjes in olijfolie of vloeibaar 

bak- en braadvet.
● Kies voor volkoren pasta en brood in plaats 

van de witte variant.
● Drink zo’n 1,5 tot 2 liter vocht per dag, het 

liefst water of thee zonder suiker.
● Drink liever geen frisdrank en alcohol.

Slapen
Probeer elke nacht tussen de 7 en 9 uur 
te slapen. Genoeg goede slaap geeft je 
hersenen de tijd en de kans om zich te 
reinigen. Ook zorgt een 
goede nachtrust er-
voor dat je je emo-
ties van de dag 
goed verwerkt en 
dat je onthoudt 
wat je overdag 
hebt geleerd.

Sociale contacten
Je loopt meer risico op dementie, als je 
minder sociale contacten hebt. Daarnaast 
zijn mensen die zich eenzaam voelen 
ook extra vatbaar voor somberheid en 
depressiviteit. Hoe dat precies komt, is on-
duidelijk. Waarschijnlijk spelen een aantal 
factoren samen. Zo zijn sociale contacten 
een goede manier om 
de hersenen te 
activeren. 
(Bron: www.
alzheimer-
nederland.nl) 
Ben jij of ken 
jij iemand met 
weinig sociale 
contacten, en wil 
je daar iets 
aan doen? 
Kijk op www.eentegeneenzaamheid.nl

Ontspan
Als je te lang stress ervaart, gaan je 
hersenen minder goed werken. Je kunt 
dingen gaan vergeten, gevoeliger zijn voor 
negatieve emoties en bent sneller afge-
leid. Gun je brein daarom voldoende rust, 
zodat het kan herstellen. En gun jezelf 
dus voldoende ontspanning. Je beloning: 
meer energie en focus! 

Bekijk een fi lmpje van de 
Hersenstichting over hoe 
het brein werkt op 
www.bit.ly/hersenfi lmpje  

TIP:
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20-25 jaar
Biologisch gezien zijn je hersenen 
volgroeid. De hersenen groeien niet 
meer, maar veranderen nog steeds.

30 jaar
Vanaf deze leeftijd neemt het 
hersenvolume af. Daar merk je 
niet zo veel van.

50+ jaar
Bepaalde hersenfuncties gaan 
merkbaar minder goed werken. 
Zo kan het lastiger zijn om op 
een naam te komen of jezelf 
iets nieuws aan te leren.

Je hersenen en je leeftijd

6 2 4 5

3 2 5

9 4 6

7 9 3 8

8 4 3

3 1 6

5 9 3

1 2

1 7
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erma weet, dat mensen zich na 2 
bezoekjes aan de sportschool vaak 

al veel beter voelen. ‘Slank en fi t, dat word 
je niet in één keer. Maar je voelt je al heel 
snel een heel stuk beter en sterker.’ 

Nooit te laat
Het is dan ook nooit te laat 
om (weer) te beginnen met 
sporten, zegt Herma. ‘Het 
is altijd goed om te starten 
met werken aan je gezond-
heid.’ Wie bij KeepFit begint, krijgt stan-
daard de vraag ‘hoe lang is het geleden 
dat je iets aan sport deed?’. Daarna mag 
je een stukje op de loopband, even fi etsen 

en bijvoorbeeld wat lichte oefeningen met 
kleine gewichtjes doen. ‘Zo kunnen we 
inschatten hoe het is gesteld met je con-
ditie en je spierkracht. We vinden het ook 
belangrijk om te weten of je groepslessen 
leuk vindt, of liever individueel sport. Als 

wat je aan sport doet, 
goed bij je past, heb je 
er plezier in en houd je 
het vol.’ 

Bij KeepFit lopen 
mensen van alle leeftijden rond. Van de 
5- en 6-jarigen die lekker komen Street-
dancen, tot aan de mensen die meedoen 
aan LeefFit. ‘Daar doen we elke les iets 

anders. Het draait om conditie, kracht en 
fl exibiliteit. Maar we hebben bewust geen 
leeftijd aan LeefFit gehangen, want deze 
lessen zijn ook erg geschikt voor mensen 
die herstellen na een pittige zwanger-
schap, een blessure of na een ongeval.’ 

Als lid van de Ledenvereniging Oude en 
Nieuwe Land krijg je bij Sportcentrum 
KeepFit in Urk elke maand 5% korting op 
jouw lidmaatschap (in combinatie met een 
jaarabonnement). 

Kijk voor meer informatie op
www.keepfi turk.nl 

Fit & gezond op elke leeftijd
‘Kleine stappen zijn ook stappen’, vindt Herma Radewalt, eigenaar van 
sportcentrum KeepFit Urk. ‘De drempel voor mensen die al heel lang 
niet meer gesport hebben, is vaak vrij hoog. Ze zijn bang dat ze het niet 
volhouden, dat ze zullen falen of dat ze wéér zullen afhaken. Maar je 
hoeft niet alles in één keer te kunnen. Luister naar je lichaam, 
ga gewoon even zitten als je duizelig wordt.’ 

‘Het is altijd goed 
om te starten met werken 

aan je gezondheid’ 

Foto boven:
Herma Radewalt (rode mouwen) 
temidden van de sporters bij KeepFit. 
Foto: Reina Halman

Vul jezelf niet,      
    maar voed jezelf

Niet vul jezelf,
 maar voed jezelf, 
zo luidt het credo 

van diëtist Anja Vis 
uit Emmeloord.

e redenen dat mensen bij Anja aankloppen, zijn heel verschil-
lend. ‘Ik zie mensen met overgewicht, maar ook met onderge-

wicht. Anderen komen bij mij vanwege hart- en vaatziekten, of een 
prikkelbare darm. Ook zie ik mensen, die vanwege kanker of een 
andere ziekte ondervoed zijn geraakt. De grote gemene deler is, dat 
mensen zich goed willen voelen.’ Opvallend is wel, dat oudere mensen 
eerder bij de diëtist komen, om bepaalde klachten te verminderen. 

Eigenlijk is het gewoon heel simpel, 

zegt diëtist Anja Vis uit Emmeloord. 

‘Ingewikkelde diëten zijn niet nodig. 

Eet gewoon zo min mogelijk bewerkte 

producten, en dus zo puur mogelijk. 

Magere producten nemen is ook niet 

nodig. Mijn stokpaardje is: voed jezelf 

in plaats van vul jezelf.’

H

Tips voor ouders

! Vertrouw op je kind. Een kind weet heel goed wanneer 

hij genoeg heeft gehad. Dwing een kind niet om het bord 

leeg te eten.

!�Wees niet te streng als het om bijvoorbeeld koekjes, 

snoepjes en chips gaat. Met mate mag dat best. Een kind 

moet daar ook mee om leren gaan.

!�Geef zelf het goede voorbeeld!

Tips voor volwassenen

! Neem eten waar je voor moet werken. Een hele sinaas-

appel, in plaats van sinaasappelsap, bijvoorbeeld.

! Een koekje, chocolaatje of wijntje mag best: geniet ervan, 

maar met mate.

! Zorg ervoor dat je voldoende gezond basiseten eet, uit 

de schijf van 5. 

Tips voor 70-plussers

! Zorg voor voldoende eiwitten, om je spiermassa zoveel 

mogelijk te behouden. Eiwit zit in vlees, vis, gevogelte, 

kaas, ei en in mindere mate in noten en peulvruchten.

! Vanaf 70 jaar moeten ook mannen vitamine D slikken. 

Om voldoende vitamine D aan te maken, moet je ook 

regelmatig buiten zijn. 

! Drink voldoende! Dat is goed voor je nierfunctie en voor 

de ontlasting, maar vooral ook voor je hersenen. Als je 

niet goed drinkt, kun je verward raken.

Sterke botten
Het is nooit te laat om goed voor jezelf te gaan zorgen, vindt 
Anja. ‘Denk bijvoorbeeld aan zuivel. Tot je 30ste bouw je je 
botten op, na je 50ste begint de afbraak van je botten. Natuur-
lijk is het het allerbeste, als je van kleins af aan al voldoende 
zuivel neemt. Voorkomen is immers beter dan genezen. Maar 
zelfs als je op je 70ste botontkalking krijgt, hee�  het nog zin 
om meer zuivel te gaan eten.’ 

Kans verkleinen
Niet dat een goed voedingspatroon alle kwalen en ziektes kan 
voorkomen. ‘Door gezond te eten: voldoende groente en fruit, 
volkoren producten en weinig toegevoegde suikers, verklein 
je de kans dat je bijvoorbeeld hart- en vaatziekten krijgt. Maar 
het sluit het niet uit’, zo waarschuwt Anja. 

‘Elk pondje gaat door het mondje’, zo luidt het bekende gezeg-
de. Anja: ‘Het is je eigen schuld als je te dik bent, zo vinden 
veel mensen. Maar zo zwart-wit is het niet.’ Het wordt ons 
niet makkelijk gemaakt om gezond te eten. ‘Instinctief voelen 
we ons allemaal aangetrokken tot vet, zoet en zout. Dat hee�  
met overleven te maken, voldoende reserves hebben in tijden 
van schaarste. Maar die schaarste, die is er niet. Tegelijkertijd 
worden we continu verleid door onze omgeving. Ongezond 
eten is altijd en overal verkrijgbaar.’ 
Anja denkt, dat je minder met je uiterlijk en ‘slank zijn’ bezig 
moet zijn. ‘Het is veel belangrijker om goed voor je gezondheid 
te willen zorgen.’ 

Op vertoon van jouw ledenpas krijg je, indien jouw zorgverze-
keraar een consult bij een diëtist niet vergoedt, 3 vervolgcon-
sulten voor de prijs van 2 vervolgconsulten. 

Zie ook www.dietistenpraktijkanjavis.nl. 

D
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Er zit een hele geschiedenis aan een 
ledenvereniging zoals die van ons. 
Vroeger waren wij namelijk een 
‘Kruisvereniging’, waar je lid van moest 
zijn om zorg te krijgen. Gelukkig valt 
thuiszorg en verpleging nu onder de 
Zorgverzekeringswet, de Wet Langdu-
rige Zorg of de Wet Maatschappelijke 
Ondersteuning, waardoor iedereen die 
zorg nodig hee� , die ook krijgt.

De ledenvereniging van nu is anders: wij 
bouwen samen aan een mooiere samen-
leving! Ledenvereniging Oude en Nieuwe 
Land wil graag de lokale kracht van Urk, 
Noordoostpolder en Steenwijkerland ver-
sterken. We ondersteunen daarom lokale 
initiatieven en organiseren verbindende 
activiteiten en evenementen. 

Ook krijg je korting op veel diensten bij 
jou in de buurt. Zo kun je gratis hulp-
middelen lenen, zoals krukken. Maar je 
kunt ook voordelig gebruik maken van 
onder andere studiecoaching, maaltijd-
bezorging, de bibliotheek aan huis en de 
pedicure. Onze leden zijn gemiddeld 61,2 
jaar. Slechts 6 procent van onze leden is 
jonger dan 40. Wij hebben veel te bieden 
voor jongere leden, maar wat weten onze 
jonge leden daarvan? Waar hebben zij 

behoe� e aan? Om dat te weten te komen, 
belden we een aantal jongere leden. 

De redenen dat ze lid zijn, zijn vaak:
● Iets goeds doen voor hun buurt.
● Voor de collectiviteitskorting bij de 

zorgverzekering (‘voor het hele gezin 
en waarbij je de jaarlijkse contributie 
soms ook nog terugkrijgt’).

● De uitleen van krukken en andere 
hulpmiddelen.

Jongere leden kijken de LEEFtijd door en 
kijken of er iets leuks bij de bonnen zit. 
‘Maar het blad kan wel wat opgeleukt 
worden’, vindt een aantal. Daar hebben 
we naar geluisterd: deze LEEFtijd is de 
eerste in een nieuwe, frissere vormge-
ving. In deze LEEFtijd vind je verder 
de superinteressante lezing over het 
puberbrein, wandelingen voor het hele 
gezin én bonnen die ook voor jonge leden 
interessant zijn.

Wil je meer weten over ons aanbod? Kijk 
op www.uwledenvereniging.nl en like 
onze Facebookpagina. Heb je suggesties 
om ons aanbod nog leuker te maken? 
Mail of bel ons! 
info@uwledenvereniging.nl 
of 0521-539893

Zorggroep Oude en Nieuwe Land (ZONL) heeft haar aanbod van slimme hulp-
middelen uitgebreid. Maar hoe werken deze hulpmiddelen in de praktijk? Welke 
oplossingen bieden ze in de thuissituatie? Zijn deze hulpmiddelen straks niet meer 
weg te denken uit de huiskamer? ZONL zoekt zes huishoudens die deze slimme 
hulpmiddelen twee weken willen testen. Doe jij mee?

Tessa, de sociale robot
Tessa ziet eruit als een bloempot. Maar eigenlijk is ze een 
kleine, sociale robot die helpt met de structuur van de dag. 
Zo kan Tessa vertellen wanneer het tijd is om te eten, medi-
cijnen in te nemen of wanneer er bezoek komt. Mantelzor-
gers en zorgmedewerkers van ZONL kunnen via een App 
berichten toevoegen die Tessa vervolgens uitspreekt.

Makkelijk contact via Mobiléa
Met de Mobiléa-app op de tablet kun je met een paar 
klikken beeldbellen of chatten met familie of vrienden. 
Ook kun je via deze app met zorgmedewerkers van ZONL 
spreken. Vind jij het leuk om twee weken een Tessa of een 
Mobilea te testen? Mail dan uiterlijk 5 juni naar 

zorgtechnologie@zorggroep-onl.nl. Je krijgt dan meer informatie over het product 
dat je wilt testen en over de voorwaarden om mee te doen.

                   zoekt enthousiaste testers 
    voor slimme hulpmiddelen

Waarom maken pubers hun huiswerk 
niet? Waarom komen ze te laat op hun 
stage? Waarom veranderen ze al na 
drie weken van opleiding? Waarom 
moeten hun eigen dingen NU en jouw 
dingen STRA-HAKS? En waarom 
komen ze niet uit bed?

Op 16 juni geeft Dr. Aletta Smits tijdens 
een humoristische lezing voor de 
FlevoMeer Bibliotheek in Emmeloord 
verklaringen voor hoe het puberbrein 
het pubergedrag stuurt. En hoe wij 
- normale mensen, de puberleeftijd 
ontgroeid - daarmee om kunnen gaan. 
De lezing is zowel online als in de bieb 
te volgen. ‘Of ze nu 12 of 20 zijn, voor 
volwassenen lijkt het soms alsof pubers 
een vreemde levensvorm zijn. En dat 
klopt: we snappen pubers echt niet 
meer.’

Op 14 september komt dr. Aletta Smits 
naar Urk, waar ze spreekt over het on-
derwerp ‘Pubers achter hun schermen’. 
Smits vertelt dan op haar humoristische 
wijze over pubers, waarom ze zo graag 
gamen, wat de gevaren zijn én wat de 
voordelen zijn en natuurlijk, hoe er mee 
om te gaan. Ook deze lezing is zowel 
in de bibliotheek als via livestream te 
volgen. 

Wil je bij een van deze lezingen 
aanwezig zijn? De informatie over
aanmelden vind je op de pagina 
hiernaast in de agenda.

Lezing over het 
puberbrein

Wij zijn er ook voor jou!

Ga voor meer informatie naar www.uwledenvereniging.nl
Voor leden: Aanmelden kan via info@uwledenvereniging.nl of telefoon 
0521- 539893. Geef bij aanmelding je lidnummer door en laat weten of je 
voorkeur uitgaat naar in de zaal aanwezig zijn of via livestream volgen. 
De zaal wordt op volgorde van aanmelding gevuld.

Voor niet-leden: Aanmelden voor de lezingen van Aletta Smits kan via 
www.fl evomeerbibliotheek.nl, voor de lezing van Marjan Kroek via 
www.bibliotheekkopvanoverijssel.nl. 

Wij hopen natuurlijk dat de activiteiten met inachtneming van de dan 
geldende maatregelen door kunnen gaan. Toch kan het zijn dat wij bijeen-
komsten in verband met corona moeten verschuiven. Uiteraard houden 
wij jou daarvan op de hoogte via onze website, Facebookpagina, 
nieuwsbrief en na aanmelding via de mail of telefonisch. 
Zorg er dus voor dat je gegevens compleet zijn bij de aanmelding.

16 juni 2021 van 19.30 - 21.00 uur

Wegens succes herhaald:
Het Puberbrein, een handleiding door 
Aletta Smits
Zie pagina 14 voor meer informatie. 
Locatie: Flevomeerbibliotheek
Harmen Visserplein 5, 8302 BW Emmeloord 
Kosten: Leden gratis. Niet-leden: € 5,-

21 augustus 2021 van 14.00 - 19.00 uur 

(catering is langer open)
Het Luierfestival
Locatie: Vakantiepark Eigen Wijze, 
Schoterpad 1, 8314 RA Bant.
Er zijn voldoende gratis parkeerplaatsen.
Kaarten: via www.luierfestival.nl
Kosten: € 5,- in de voorverkoop, bij de kassa € 6,50. 
Kinderen tot en met 3 jaar gratis.
Kom met je ledenpas bij onze stand en ontvang 
2 muntjes voor een lekkere versnapering!

1 september – inloop 19.30 uur, aanvang 20.00 uur 

Theatercollege ‘Van Klacht naar Kans’ 
door dokter Juriaan
Geef bij aanmelding aan of de voorkeur uitgaat naar 
een plek in de zaal of online. Wie zich eerder aange-
meld heeft, blijft op de lijst staan en hoeft verder geen 
actie te ondernemen.
Locatie: De Meenthe Stationsplein 1
8331 GM Steenwijk
Kosten: Gratis, exclusief voor leden.

9 september – inloop 19.30 uur, aanvang 19.45 uur

Lezing over erfrecht en het 
levenstestament
Door notaris Marjan Kroek. Deze lezing stond eerder 
gepland voor 18 februari. Wie zich eerder aangemeld 
heeft, blijft op de lijst staan en hoeft verder geen actie 
te ondernemen.
Locatie: Bibliotheek Kop van Overijssel 
Meppelerweg 47A Steenwijk
Kosten: Leden gratis, niet-leden 5 euro

14 september – inloop 19.15 uur, aanvang 19.30 uur 

Nog meer weten over pubers? 
Pubers achter hun schermen
Dr. Aletta Smits vertelt op haar humoristische wijze 
over pubers, waarom ze zo graag gamen, wat de 
gevaren zijn én wat de voordelen zijn en natuurlijk, 
hoe er mee om te gaan. Zowel in de bibliotheek als via 
livestream te volgen. Geef bij aanmelding aan of de 
voorkeur uitgaat naar een plek in de zaal of online.  
Locatie: Flevomeerbibliotheek Urk, 
Singel 9b, 8321 GT Urk
Kosten: leden gratis, niet-leden 5 euro

Bij een activiteit aanwezig zijn?

Op het Luier 
Festival kun je van 
alles doen op het 
gebied van sport, 
spel en muziek. 
Ook zijn er allerlei 
leuke activiteiten.

Dokter Juriaan is 
trendsettend

huisarts en staat 
met zijn theater-
college door het 

hele land op 
verschillende 

podia.

Marjan Kroek 
geeft een 
intressante 
lezing over 
Erfrecht en 
levenstestament.

Agenda

Lezing over het 

WEGENS

SUCCES
HERHAALD



Mensenkinderen! 
van Steven Pont 
Met deze bon koop je het boek
‘Mensenkinderen!’ van Steven Pont 
van 19,50 voor maar 15 euro!

Lees alles over de 17 ontwikkelings-
gebieden (waaronder gebaren en 
hechting) om je kind nog beter te 
begrijpen.

Deze bon is alleen geldig op en tijdens 
het Luierfestival 2021. 
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Gratis USB-stick
Beeldbellen, e-mailen en internetten, 
omgaan met DigiD, de computer 
opruimen, of ….

Blijf bij de tijd met een digicursus! 
Boek nu een cursus of (thuis)begeleiding en ontvang tegen inlevering 
van deze bon een USB-stick*.

Informeer bij de deelnemende partners:
- Bibliotheek Kop van Overijssel: 0522 – 46 20 44 
 www.bibliotheekkopvanoverijssel.nl
- Seniorweb Noordoostpolder: 06 – 83 38 27 21
  www.seniorwebnop.nl

Deze bon is geldig zolang de voorraad strekt en op vertoon van je ledenpas.

Beeldbellen, e-mailen en internetten, 

Boek nu een cursus of (thuis)begeleiding en ontvang tegen inlevering 

Ledenvoordeel

Forever Young vastgelegd
Bij onze nieuwe partner Alette Holman 
fotografi e (waar je als lid 10% korting krijgt op 
de kinderfotografi etarieven) ontvang je bij een 
fotoshoot een fotoafdruk van
20 x 30 cm in een mooie glossy of pearl 
uitvoering.

www.aletteholmanfotografi e.nl
06-83170694

Deze bon is geldig op vertoon van je ledenpas 
en als je voor 1 juli 2021 je fotoshoot boekt.

KNIP UIT

KNIP UIT

KNIP UIT
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Als lid van de Ledenvereniging 
Oude en Nieuwe Land profi teer 
je van vele diensten, acties en 
kortingen. Iedereen die deel 
uitmaakt van het huishouden, 
mag gebruik maken van 
hetzelfde lidmaatschap. 
Kijk voor het totale aanbod van 
de ledenvereniging op 
www.uwledenvereniging.nl.


