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Terugblikken en
vooruitkijken
“Terugblikken en vooruitkijken” is het thema van onze 10e Vitaliteitsdag. “Terugblikken”
slaat in de eerste plaats op het feit dat wij, mede ter ere van dit tweede lustrum, enkele
succesnummers (massages en Arnold Vanderlyde) van de afgelopen jaren terugbrengen.
Maar terugblikken is ook en met name van toepassing op de presentatie van Annegreet
van Bergen. Wie haar boeken “Gouden jaren” en “Het goede leven” kent weet
onmiddellijk wat ik bedoel. Zij zal ons terugbrengen naar de tijd dat de toenemende
welvaart voor grote maatschappelijke veranderingen zorgde.
We wilden, na de uitermate boeiende presentatie van Douwe Draaisma
in 2018, doorgaan op het thema “geheugen”. Hij gaf ons de uitstekende
tip Annegreet van Bergen te benaderen. En zij gaat ons geheugen met
“O ja, zo was het” momenten zeker opfrissen!
U leest natuurlijk verderop in deze nieuwsbrief het interview dat ik
met haar had. Maar als u ook vast haar boeken wilt gaan lezen, raad
ik u aan met “Gouden jaren” te beginnen. Dan kunt u na 31 augustus
meteen doorgaan met uw door Annegreet gesigneerde exemplaar van
“Het goede leven”. U begrijpt wat ik bedoel, neem ik aan.
“Vooruitkijken” heeft uiteraard betrekking op de nabije toekomst.
We lezen en horen veel over de snel toenemende rol van robots in
ons leven. Die zullen ons onder andere moeten gaan helpen om langer
zelfstandig te blijven wonen. Persoonlijk ben ik daar voor de korte
termijn behoorlijk sceptisch over, maar ik laat me graag overtuigen.
En ik wil in ieder geval weten wat er allemaal op technisch gebied
speelt. Ik heb al wel begrepen dat de ontwikkelingen razendsnel gaan.
Het wordt vast een boeiende dag!
Gert Schipper
Voorzitter Stichting Steun bij Ziekte

Vitaliteitsdag special

Andere opzet

Als u wilt kunt u tijdens de hele dag, dus ook
na de lunch, in de grote zaal van Papendal
blijven zitten. Althans, als Arnold Vanderlyde
u niet tijdelijk even uit uw stoel krijgt.
’s Ochtends wordt iedereen geacht de
presentatie van Annegreet van Bergen
en de daarop volgende “energizer”
bij te wonen. Maar ’s middags zijn de
presentatie/demonstratie over robots,
het verhaal van Arnold Vanderlyde en
de afsluiting ook in de grote zaal.
Als u sommige middag-onderdelen minder
interessant vindt, kunt u activiteiten op
het bekende Gezondheidsplein of in de
open lucht gaan doen. Zie daarvoor het
programma!
Dus dit jaar in ieder geval geen workshops
waarvoor u zich van te voren moet
aanmelden!
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HET BESTUUR STICHTING STEUN BIJ ZIEKTE

Over de Vitaliteitsdag

Een wisseling van de wacht binnen ons bestuur
leidde tot een nieuw groepsportret in de voortuin van de voorzitter. We waren
bijeen om het programma voor deze Vitaliteitsdag door te spreken. En omdat het dit
jaar de tiende(!) editie is, hebben we het programma wat vernieuwd. En hebben we
ook een aantal klassiekers voor u!
What’s new?, vraagt u zich nu misschien af. Welnu,
om te beginnen kunt u (in plaats van de workshops in
de zaaltjes van voorgaande jaren) twee lezingen in de
grote zaal volgen - na de gebruikelijke lunch. Inschrijving
voor deze lezingen is niet nodig - dus dat is makkelijk!
Verder zijn onze nieuwsbrieven opgefrist voor meer
kijk- en leesplezier en zit er een voordeelcheque bij deze
uitnodiging. Het vervoer op zaterdag 31 augustus is
ondergebracht bij een nieuw busbedrijf.
Ter gelegenheid van de 10de verjaardag van
de Vitaliteitsdag hebben we voor u de grootste
succesnummers weer naar Papendal gehaald. Zo is
bokser Arnold Vanderlyde present voor een hyperactieve
voorstelling en zijn de veelgevraagde stoel-, voet-, en
handmassages ‘s middags weer te vinden op het bekende
Gezondheidsplein te midden van informatiestands en
andere activiteiten. De oudgedienden van huisband “Jazz
Craft” zorgen voor de muzikale omlijsting binnenshuis.
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Buiten is er in de middag, onder meer, het altijd populaire
Pitch&Putt Golf.
En last but not least: we zijn heel blij met de komst van
bestseller-auteur Annegreet van Bergen die u in het
ochtendprogramma een feest van herkenning laat beleven.
De laatste 50 jaar vaderlandse geschiedenis werd nog
nooit zo leuk gepresenteerd! Als tegenwicht kunt u ook
nog iets over (en van) robots leren.
De afgelopen jaren hebben we ons kunnen verheugen
op hoge waarderingscijfers en daar zijn we best trots
op. Met de jubileumeditie 2019 hopen we deze trend te
continueren.
Wij wensen u dan ook weer een sportieve, informatieve
en vooral uitermate gezellige Vitaliteitsdag toe!
Het bestuur van Stichting Steun bij Ziekte
PS Mocht u het nog niet eerder gedaan hebben, probeert
u zich dit jaar ook eens digitaal aan te melden!
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Programma Vitaliteitsdag
9.30 uur

Ontvangst
Achtergrondmuziek van Jazz Craft

10.00 tot 10.15 uur

Welkom door bestuur Stichting Steun bij
Ziekte en door Zilveren Kruis

10.15 tot 11.15 uur

Voordracht door Annegreet van Bergen

11.15 tot 11.45 uur

Energizer door Arnold Vanderlyde

12.00 tot 12.50 uur

Lunch

13.00 tot 15.15 uur

Binnen- en buitenprogramma en
inloop Gezondheidsplein
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Start lezing 1: 13.00-14.00 uur

Robotisering door Drs. Tom Ederveen: hij neemt
u mee in de huidige mogelijkheden en deelt zijn
toekomstvisie

Start lezing 2: 14.15-15.15 uur

 ighting For Success door Arnold Vanderlyde:
F
de 10 fundamentele behoeften

15.15 tot 15.45 uur

Ludieke afsluiting koffie of thee en taart

16.00 uur

Vertrek bussen

Vitaliteitsdag special
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INTERVIEW ANNEGREET VAN BERGEN

Van ‘Gouden jaren’ naar
‘Het goede leven’.
Annegreet van Bergen is econoom en journalist. Bij het grote publiek is ze vooral bekend
door haar bestseller ‘Gouden jaren’ (bijna 40 keer herdrukt). Voor die tijd schreef ze
boeken over burn-out en zelfbeschikking en schreef ze ruim 30 jaar voor, onder andere,
de Volkskrant en Elsevier. Recentelijk kwam ‘Het goede leven’ uit als logisch vervolg op
‘Gouden jaren’. Uw voorzitter Gert Schipper (anno 1943) interviewt Annegreet (anno
1954) buiten op de veranda van haar huis (anno 1896) onder recordtemperaturen
voor de tijd van het jaar (anno 27 februari 2019). Gert start het vraaggesprek met het
introduceren van de Stichting Steun bij Ziekte (SbZ).

Annegreet van Bergen
Spreker op de Vitaliteitsdag
10.15 tot 11.15 uur

Gert: “Wat is en doet Stichting Steun bij Ziekte?”

Annegreet: “Nou, vertel!”
Gert: “Het doel van Stichting Steun bij Ziekte is de
belangenbehartiging op het gebied van de gezondheid van
gepensioneerden van Unilever.
SbZ doet dat met name door een contract af te sluiten met
een ziektekostenverzekeraar, in ons geval met Zilveren
Kruis. Onze stichting bestaat nu zo’n twaalf jaar, vanaf de
introductie van de basisverzekering in Nederland. Op dat
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moment ontstond de mogelijkheid om als collectief een
contract met korting af te sluiten voor deze verzekering.
Alle gepensioneerden zouden in principe bij ons terecht
kunnen voor zo’n korting - maar in de praktijk is iets
minder dan een derde aangesloten. Momenteel hebben
we circa 5.000 verzekerden. Dat aantal loopt snel
terug door natuurlijk verloop en omdat er relatief
weinig gepensioneerden bij komen. Dus een dubbel
vergrijzende club!
SbZ Nieuwsbrief 2 | Zomer 2019

Unilever heeft altijd een eigen ziektekostenverzekering
gehad. Deze ‘Steun bij Ziekte’ uit de twintiger jaren
regelde alles in eigen beheer als onderlinge waarborg
maatschappij. In mijn actieve tijd bij Unilever heb ik nog in
het bestuur gezeten. Op het moment dat de verplichting
kwam ook andere verzekerden aan te nemen, hebben
we de zaak overgedaan aan Zilveren Kruis. Wij wilden dit
uitsluitend voor eigen medewerkers doen. Uiteindelijk
is het oude ‘Steun bij Ziekte’ gestopt en het fonds
geliquideerd. Een deel van het batig saldo is toen naar de

huidige stichting overgeheveld.
Een van de voorwaarden was dat we hiervan
vitaliteitsactiviteiten moesten realiseren. Vrijwel vanaf
het begin heeft de stichting dan ook Vitaliteitsdagen
georganiseerd. Zo zijn we dit jaar bij de tiende editie
aangekomen.
De laatste jaren is het evenement op Papendal en hebben
we in de ochtend een bekende spreker. In de middag
zijn er verschillende activiteiten binnen en buiten zoals
workshops dans, voeding en golf. Dit jaar willen we
succesnummers van de laatste jaren herhalen, zoals de
populaire stoelmassage en bokser Arnold VanderLyde.
Bekende sprekers waren verder Erik Scherder, Ap
Dijksterhuis en Douwe Draaisma. Dit jubileumjaar, waarbij
we ook gaan terugblikken, hebben we voor jou en het
thema van je laatste boeken gekozen.”
Annegreet: “Zo te horen ligt de lat hoog, maar ik ga m’n
best doen. En terugblikken zit er bij mij helemaal in!”

Gert: “Je boek ‘Gouden jaren’ en het daaropvolgende
‘Het goede leven’ bestrijken de afgelopen halve eeuw.
Je beschrijft ‘Hoe ons dagelijks leven onvoorstelbaar
is veranderd’ en ‘Hoe Nederland steeds welvarender
werd’. Wat is, binnen die tijdsduur van vijftig jaar,
de periode waarin de meest ingrijpende verandering
plaatsvond? En als je dat aan een product relateert?”
Annegreet: “De meest ingrijpende periode is van 1960
tot 1965 toen er een loonexplosie kwam. Na jaren van
schaarste en loonmatiging gingen de Nederlanders
eindelijk proeven van de welvaartsstaat. Zo waren er
Vitaliteitsdag special

in 1959 een half miljoen televisies en in 1961 waren er
al twee miljoen. De mensen werden consumenten. Tot
de jaren vijftig waren veel producten, die wij nu gewoon
vinden, uitermate luxe. Er werd door de overheid zuinigheid
en matigheid gepropageerd met als doel de export te
bevorderen. Vergelijk dat eens met de oproep van Mark
Rutte een paar jaar geleden om nieuwe auto’s te kopen!
In de 60-er jaren werd ook de koelkast gemeengoed.
Hiervoor kon, door een actie van Albert Heijn, gespaard
worden. Heel slim, want in een koelkast kun je langer
etenswaren bewaren en hierdoor werd de supermarkt
aantrekkelijker. Kenmerkend voor de jaren 60 was de
hoeveelheid en soorten producten die ineens binnen
bereik kwamen. Zo waren er in De Berend Boudewijn Kwis
producten als prijs. Nu zou dat niet meer mogelijk zijn, je
maakt mensen niet echt meer blij met een broodrooster,
buitenboordmotor of grasmaaier. Vandaar geldbedragen
als prijs in de hedendaagse quizzen.
Als product met de grootste impact, kies ik de wasmachine.
Hiervoor zou ik een standbeeld willen oprichten. Die heeft
voor vrouwen veel betekend. Hierdoor waren ze niet meer
twee tot drie dagen per week met de was bezig.”

“Zo te horen ligt de lat hoog,
maar ik ga m’n best doen.
En terugblikken zit er bij mij
helemaal in!”
Gert: “Wil je met je lezing ‘oja-momenten’ in plaats
van ‘aha-momenten’ creëren of levenslessen
meegeven? In het kort: ‘hebbie een boodschap?’”

Annegreet: “Haha, die boodschap verandert. Ik begon
namelijk met mijn boeken ten tijde van de economische
crisis en ik loop lang genoeg mee als econoom om te
weten dat de meeste voorspellingen toch niet uitkomen.
Iedereen keek vooruit en ik ging terugblikken - want hadden
we ons vroeger kunnen voorstellen hoe rijk we nu zijn?
De aanleiding waren de pessimistische berichten die ik
op de radio hoorde terwijl ik een verse ananas aan het
snijden was. Ik dacht terug aan begin jaren 60. Toen werd
er, door een exquise delicatessenzaak, vlak voor Kerst,
als relatiegeschenk voor mijn vader een verse ananas
bezorgd. Dit was in die tijd uitzonderlijk, want wij kenden
alleen Del Monte uit blik.
Het illustreerde iets wat bij mij al langer sluimerde.
Namelijk dat het, ondanks alles, toch beter gaat. Ik ben
de economische groei na de tweede wereldoorlog en
het verviervoudigen van het reële, dus voor inflatie
gecorrigeerde inkomen per hoofd van de bevolking, in
kaart gaan brengen en wat dat in de praktijk betekende.
Ik kan iedereen aanbevelen om met deze blik te kijken.
Het geeft je namelijk een positief gevoel. Het is dus niet
echt een boodschap, maar het heeft in ieder geval mijn
humeur aanzienlijk verbeterd!”
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Gert: “Dus laten we onze problemen eens wat
relativeren en kijken waar we vandaan komen?”
Annegreet: “Ja, inderdaad. Je realiseert je dan pas echt
hoe goed je het hebt. Daarnaast zijn er natuurlijk altijd
problemen - maar tel vooral je zegeningen!”

Gert: “Je krijgt nu zelfs de situatie dat een
flatscreen-tv en een smartphone als basisbehoeftes
worden beschouwd”.

Annegreet: “Dat is een van de onderwerpen die ik in mijn
tweede boek beschrijf, namelijk: weelde went. Zo was
er begin jaren zestig in het toen arme Hoogeveen een
mevrouw die vertelde dat ze de luiers van haar kinderen
moest wassen in grote ketels met water dat eerst nog
gekookt moest worden. Toen ze, als eerste in de straat,
een wasmachine kreeg, was dit voor haar het toppunt van
geluk. Van jonge gezinnen hoor je nu dat het kapotgaan
van de wasmachine zo’n beetje de grootste ramp is die ze
kan overkomen. En wat dacht je van een goed verwarmd
huis met een douche? Dat vinden wij heel gewoon. Maar
het feit dat je er schoon, warm en goed gevoed bij zit - als
je dat wereldwijd en in onze geschiedenis bekijkt - is nog
niet zo lang normaal.”

Gert: “Ik heb ‘de arme tijd’ meegemaakt en als het
moet, zou ik er zo naar terug kunnen, wat vind je
van zo’n uitspraak?”

Annegreet: “Ik moet er zelf niet aan denken! Laatst werd
mij gevraagd waaraan ik zelf de gestegen rijkdom merkte.
Ik antwoordde: ‘Waar merk ik het niet aan?’. Ik sta op in
een verwarmd huis dankzij een geprogrammeerde cvinstallatie en dan ga ik de vaatwasser uitruimen. Aan die
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dagelijkse dingen merk ik het. Zo hadden we pas de eerste
mooie zondag van het jaar en zag ik overal mensen op
terrassen zitten, iets wat vroeger bijna niet voorkwam.
Verder zag ik mensen in het park op bankjes zitten - en dat
had je vroeger ook. Terugkomend op de vraag of je naar die
tijd terug wilt, vind ik eerlijk gezegd hypothetisch geklets.”

Gert: “Maar wie doen dit soort uitspraken?”

Annegreet: “Dat zijn voornamelijk mensen die niet
ouder zijn dan 76 tot 80 jaar. Zij waren toen nog kind,
alles is dan nog nieuw en overzichtelijk. Je hebt dan
over het algemeen minder zorgen dan je ouders. In die
tijd woedde ook de Koude Oorlog. Verder emigreerden
velen wegens de economische toestand. Ook waren er
huisvestingsproblemen, waardoor er vaak familieleden
inwoonden.”

“Van jonge gezinnen hoor je nu
dat het kapotgaan van de
wasmachine zo’n beetje de grootste
ramp is die ze kan overkomen.”
Gert: “Wat gaat je publiek horen, wat niet in je
boeken staat en kunnen ze zich voorbereiden?”

Annegreet: “Haha, dat ga ik je lekker niet vertellen!
Het gaat in ieder geval ook over kinderen die zich nu niet
kunnen voorstellen hoe het was om in vroeger tijden kind
te zijn. Ter voorbereiding op mijn lezing zou het publiek
kunnen nadenken over de vraag: ‘In hoeverre is je leven
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niet veranderd door economische groei?’. Denk daarbij ook
aan het eerder besproken bankje in het park op zondag
en vergelijk wat kinderen nu doen met wat je zelf vroeger
deed. Daar ben ik heel nieuwsgierig naar.”

Gert: “In je boeken staan veel aansprekende foto’s.
Op de cover van je eerste boek zien we twee meisjes
met rietjes uit hetzelfde flesje drinken en op de kaft
van je tweede boek staat een meisje op het zand in
een gebreid pakje. Kun je iets vertellen over je keuze
voor deze foto’s?”

Annegreet: “De coverfoto’s zijn geselecteerd door de
ontwerper en toen ik ze zag was ik meteen verkocht! De
twee meisjes met één flesje is natuurlijk ook symbolisch.
Over gebreide pakjes heb ik trouwens ook mooie verhalen.
Dat op beide covers meisjes staan, is niet bewust, maar
het is een feit dat er voor vrouwen de grootste verandering
heeft plaatsgevonden. Vroeger nam het huishouden zeer
veel tijd in beslag en het is steeds minder arbeidsintensief
geworden. Maar er waren ook andere ontwikkelingen
waardoor vrouwen, als ze trouwden en kinderen kregen,
niet meteen tot het huishouden waren veroordeeld
zoals dat tot in de jaren 50 het geval was. Zoals het feit
dat er minder kinderen geboren werden. Dit was niet
alleen aan de pil te danken maar ook doordat er betere
oudedagsvoorzieningen kwamen. Men was dus minder
van kinderen afhankelijk voor verzorging. Tegelijkertijd nam
de kindersterfte af. Verder was het zo dat in het Nederland
van voor de Tweede Wereldoorlog kinderen vanaf 14 jaar,
zodra de leerplicht was afgelopen, moesten gaan werken.
Hun ouders konden die inkomsten goed gebruiken. Dus
drie aspecten: voor het huishouden minder tijd nodig,
minder kinderen en meer opleidingsmogelijkheden.”

Gert: “Wat zijn de grootste verschillen tussen
de twee boeken?”

Annegreet: “In het eerste boek zette ik alles op een
rijtje om duidelijk te maken hoe ons leven is veranderd.
Mijn tweede boek behandelt meer immateriële thema’s
die niet rechtstreeks met economische groei te maken
hebben, zoals vrouwenemancipatie en de steeds
mondiger bevolking. Maar ook de verbeterde medische
inzichten, waardoor bijvoorbeeld kindersterfte amper nog
voorkomt. Een van de mooiste zinnen uit dit boek vind ik:
‘In Nederland is doodgaan iets voor oude mensen’. Dat
was vroeger wel anders. Zo bestond in Lochem, hier vlakbij
[Zutphen - red.] eind negentiende eeuw de helft van de
overledenen uit kinderen onder de drie jaar. Zoiets kun je
je nu niet meer voorstellen!”

Gert: “Zijn er in dit interview nog zaken niet aan
de orde geweest, die je graag wilt noemen?”

Annegreet: “Wat ik nog wel graag noem, is hoe ikzelf
veranderd ben door me in dit onderwerp te verdiepen.
Hierdoor ben ik me bewust geworden over hoe goed wij
het eigenlijk hebben. Lezers schrijven mij dat ze door mijn
boeken een tevredener mens zijn geworden en dat vind ik
nou leuk!” 
Vitaliteitsdag special

MUZIEK JAZZ CRAFT

Het ambacht
van Jazz Craft.
Jazz Craft luistert dit jaar voor de vierde
keer de Vitaliteitsdag muzikaal op.
Wim Schuddebeurs beantwoordt vragen
over de band en zijn muziek.

“Wil je de bandleden, hun instrument en eventuele
laatste baan bij Unilever introduceren?”
“Cor blaast op zijn sax, Gerard plukt de bassnaren, Jan
speelt met de toetsen van de piano en Wim wrijft over de
vellen van de trommels. Alleen Wim [Schuddebeurs - red.]
heeft bij Iglo-Ola gewerkt. Alle leden van Jazz Craft zijn
gepensioneerd.”

“Sinds wanneer spelen jullie al samen, hoe is
dat begonnen en kun je iets vertellen over jullie
muziekkeuze?”

“We spelen nu zo’n 5 jaar samen. En tja, hoe gaat zoiets?
Je komt elkaar tegen en dan blijkt dat je allemaal van jazz
houdt, dus vorm je een band. Vandaar het accent op
jazz en blues. Bij deze genres wordt namelijk veel
geïmproviseerd en dat ligt ons wel!”

“‘Craft’ in ‘Jazz Craft’ betekent ambacht,
vanwaar die naam?”

“Juist door het vele improviseren krijgt de muziek een
ambachtelijk karakter, we beoefenen dus eigenlijk het
jazz-ambacht.”

“Kan het publiek nog iets speciaals verwachten op
de 10de editie van de Vitaliteitsdag en/of wil je nog
iets anders kwijt dat nog niet aan bod is gekomen?”

“We zijn geen coverband en spelen de nummers dus niet
precies na, maar maken er onze eigen stijl van met vier
instrumenten. Verder spelen we ook een aantal, door ons
geschreven, nummers.”
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LEZINGEN VITALITEITSDAG

Oog in oog met een robot
Ooit oog in oog met een robot gestaan? De kans daarop
wordt steeds groter in de huidige samenleving. De
samenstelling en inrichting van onze maatschappij
veranderen namelijk snel. Ook de ongemakken waarmee
we te maken kunnen krijgen worden anders. Verder
neemt de zorgbehoefte toe en is er een flink tekort aan

zorgmedewerkers. Hoe gaan we dit alles organiseren en
hoe houden we de kosten beheersbaar? Hierbij kunnen
technologie en robots misschien helpen om de cliënt van
dienst te zijn en er bijvoorbeeld voor zorgen dat we langer
zelfstandig thuis kunnen wonen.
Drs. Tom Ederveen neemt u mee in de mogelijkheden die
er al zijn en deelt zijn toekomstvisie. Zo vertelt hij welke
robots er vandaag de dag al in gebruik zijn en hoe deze
ultieme techniek zich verder kan ontwikkelen.
Tom volgt sinds 2009 de ontwikkeling van robots in ons
leven en is medeoprichter van RobotXperience. Met deze
organisatie laat hij mensen robots en technologie ervaren,
mogelijkheden ontdekken en aanzetten tot creativiteit
om de uitdagingen van morgen aan te gaan. En tijdens
zijn lezing kunt u gelijk een robot begroeten!

Fighting For
Success!
‘De 10 fundamentele behoeften’

Mijn tienjarige internationale boks-topsportcarrière
(1982-1992) vormt de basis van de persoon die ik uit
eindelijk geworden ben. Het was een proces van vallen,
opstaan en weer doorgaan. Een weg die ik als winst
heb ervaren.
Na het beëindigen van mijn sportloopbaan heb ik mij
de afgelopen jaren gespecialiseerd in het fit en gezond
houden van lichaam en geest.
Dit was tijdens mijn bokscarrière voor mijzelf al mijn
belangrijkste uitgangspunt.
Nu als fysieke/mentale trainer-coach is het mijn missie om
mensen te begeleiden en te coachen om fysiek en mentaal
fit en gezond te leven.
Het is mijn passie te sparren met o.a. het bedrijfsleven,
sportteams, verenigingen en instellingen om iedereen
zo kennis te laten maken met de methode Fighting for
Success!
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Ik kijk er naar uit u allemaal te zien op 31 augustus om
samen met veel plezier in beweging te komen.
Met het programma de ‘10 fundamentele behoeften’
zullen wij elkaar input, feedback en reflectie gaan geven en
met plezier werken aan een vitale grondhouding. Dit vooral
gemotiveerd vanuit mijn belangrijkste gedachte:
‘‘Zolang je in beweging bent is de kans dat je geraakt wordt
het kleinst!”
Sportieve groet en tot ziens!
Arnold Vanderlyde
SbZ Nieuwsbrief 2 | Zomer 2019

ACTIVITEITEN PAPENDAL

Binnen & buitenactiviteiten
Voor de 10de Vitaliteitsdag is het bekende Gezondheidsplein weer voor u opgezet!
Dit jaar wordt een aantal succesnummers herhaald, dus komen de stoel-, voet-, en
handmasseurs weer in actie. Onze (huis-)huisarts Melanie die u zonder afspraak
kunt consulteren, staat ook de hele middag voor u klaar. De Zorgcoaches en de
declaratieservice van Zilveren Kruis zijn er uiteraard weer voor u en uw vragen.
En er is meer…
IK-BEN-BOEK?

Bij deze nieuwe stand komt u alles te weten over dit
losbladig boekwerk met vijf (of meer) thema’s die het
belangrijkste zijn in het leven van de hoofdpersoon.
Het kan bijvoorbeeld gaan om familie, muziek, religie en
hobby’s. Zo’n boek kan bijdragen aan de relatie tussen de
hoofdpersoon met (beginnende) dementie en naasten
en verzorgers. Het boek kan ook functioneren als
geheugensteun en bijdragen aan het welzijn door positieve
momenten van herkenning en herinnering. Daarnaast
helpt het de zorgprofessionals om de persoon waar het
om gaat (beter) te leren kennen.

Oude en nieuwe spelletjes

Op het Gezondheidsplein kan er weer gesjoeld worden, dat
spreekt voor zich. Verder kunt u de nieuwste interactieve
games onder begeleiding (wel zo handig) uitproberen.
Hierbij registreren camera’s uw bewegingen en ziet u op
een groot beeldscherm direct het effect hiervan. Ontdek
of u de nieuwe Roger Federer of Serena Williams bent!

Van binnen naar buiten

Als vanouds is er ook buiten, rondom het sportcomplex,
genoeg te doen. Zo kunt u zelf met de oranje Papendal
fietsen heel wat sportieve kilometers maken. Anders kunt
u met behulp van een wandelkaart en de benenwagen de
bosrijke omgeving verkennen. Ook is er onder begeleiding
het nodige te beleven.

Vitaliteitsdag special

Boogschieten

Men neme een boog, een pijl en een doelschijf. Het is een
eeuwenoude sport die iedereen kan doen.
Maar het is ook een serieuze sport, dus wordt er gestart
met een warming-up. Daarna werkt u aan de juiste
schiethouding en techniek. Ook komt het (niet geheel
onbelangrijke) richtingsgevoel aan de orde. Daarna is het
schieten geblazen.

Jeu de Boules

Dit overbekende spel zorgt altijd voor veel energie en
hilariteit op het Papendalse gras. Het is een combinatie
van gevoel en ook een klein beetje geluk dat ervoor zorgt
dat een van de metalen boules het dichtstbij het kleine
houten balletje komt. Verder is het een kwestie van
gewoon lekker (mee)doen!

Pitch&Putt Golf

Golfen niet voor iedereen? Bij Pitch&Putt Golf wel, want
ook zonder enige golfervaring mag u op deze golfbaan
met 18 holes de clubs hanteren. Vanaf de afslag tot de
vlag varieert de afstand tussen de holes van 30 tot 90
meter. Hierdoor is het spel eigenlijk voor iedereen geschikt
en toch voor ieder niveau een uitdaging. Daarnaast is het
een fijne vorm van beweging in de buitenlucht, zoals velen
tijdens eerdere Vitaliteitsdagen vertelden. 

11

VERVOER BUSSERVICE

Nieuw dit jaar
We hebben gekozen voor een andere busmaatschappij, namelijk Triomftours. Belangrijk:
Triomftours huurt mogelijk andere busmaatschappijen in om te rijden. De bevestigings
brief die u half augustus van ons krijgt bevat hierover meer informatie. Ook zal er net als
andere jaren bij de voorruit een bordje te vinden zijn met de logo’s van SbZ en Zilveren
Kruis. Alle luxe touringcars zijn voorzien van toilet, zijn geen dubbeldekkers en uw
rollator kan mee.
Het is belangrijk om ongeveer 15 minuten van tevoren bij de opstapplaats aanwezig te zijn, de bussen wachten niet.
Wij vragen u bij aankomst op Papendal de bijdrage van € 5,00 per persoon met gepast geld te betalen. Er komt iemand
van de organisatie de bijdrage bij de bus ophalen.

Busopstap 2019: opstaplocatie en vertrektijd
Busnr. Opstaplocatie

Adres

Vertrektijd Bijzonderheden

Hoogeveen

NS station, Stationsplein 1

7.45 uur

Tourbushalte

Zwolle

NS station, Hanzelaan

8.30 uur

Bus komt uit Hoogeveen
Achterzijde station NS,
Hanzelaan, bij tourbushalte.

Hilversum

NS station, Stationsplein

8.10 uur

Voorzijde

Utrecht

Transferium Westraven,
Touringcarhalte P+R, Griffioenlaan

8.40 uur

Bus komt uit Hilversum

Rotterdam Centrum

Rotterdam Centraal Station,
Conradstraat

8.00 uur

Rotterdam Capelsebrug

P+R Capelsebrug
Capelsebrugpad

8.15 uur

Bus komt van Rotterdam centrum

4

Rotterdam Zuid

Metrohalte Zuidplein

8.15 uur

Uitgang metroplein bushaltes

5

Wormerveer

Busstation bij station NS
(Wandelweg)

7.30 uur

Oss

Station NS, Spoorlaan

8.30 uur

Dordrecht

Johan de Wittstraat tegenover
station NS

8.15 uur

1

2

3

6-7
8
12
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VERVOER OVERIGE MOGELIJKHEDEN
Met de auto

Papendal is centraal gelegen en goed bereikbaar met de
auto. Of u nu uit de richting Utrecht komt, Apeldoorn of
Eindhoven, vanaf de A50 of A12 bent u zo bij Papendal.
Wanneer u het terrein oprijdt, volgt u de borden naar
hotel en congrescentrum Papendal.

op maandag t/m vrijdag van Centraal Station Arnhem
rechtstreeks naar Papendal. De bus stopt bij onze bushalte
op het terrein. U kunt daarnaast met buslijn 105 reizen.
Dan stapt u uit bij de halte Van der Valk / Papendal. Deze
buslijn rijdt ook in het weekend. Wanneer u het kruispunt
oversteekt bent u binnen enkele minuten bij Papendal.

Parkeren

Taxi

Bij Hotel Papendal en congrescentrum kunt u zorgeloos
parkeren. Hier zijn ruim 500 openbare parkeerplaatsen
inclusief invaliden parkeerplekken. Heeft u een elektrische
auto? Geen probleem! Achttien parkeerplaatsen zijn
voorzien van oplaadpunt.

Openbaar vervoer

Er zijn voldoende mogelijkheden om met het openbaar
vervoer naar Papendal af te reizen. U kunt zelfs vanaf
ieder station in Nederland direct een OV-chipkaart
kopen met Papendal als eindbestemming (enkele reis of
retour). U hoeft dan geen los kaartje meer voor de bus
te kopen. Dit kaartje is te gebruiken in buslijn 10 met als
eindbestemming Sportcentrum Papendal. Deze bus rijdt

Wilt u niet afhankelijk zijn van de bus? Pak dan een taxi.
In slechts tien minuten brengt de taxichauffeur u naar
Papendal. We hebben zelfs een ‘Papendal-taxi’, deze
kunt u reserveren via de receptie van ons hotel.
De Papendal-taxi rijdt tussen 07.00-24.00 uur van en
naar de Sonsbeekzijde van Centraal Station Arnhem.
Natuurlijk kunt u ook op eigen gelegenheid een taxi
nemen. Bijvoorbeeld via Taxi Linsen. Zij zijn bereikbaar
via telefoonnummer 026 364 0000. Wij raden u aan om
de taxi in ieder geval een uur van te voren te reserveren,
vermeld duidelijk dat het om een ‘Papendal-taxi’gaat.
De kosten bedragen € 12,50 per persoon per rit.

Vervoersproblemen of vragen over het vervoer? Wij helpen u graag!

Mocht u problemen hebben met het (bus) vervoer, dan vragen wij u dit aan te geven op het aanmeldformulier.
U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met uw vragen over het vervoer met Conny Stoop. U kunt haar mailen:
info@evenementactief.nl of haar bellen op telefoonnummer 06 26 84 62 59 van maandag t/m vrijdag tussen
9.00 en 17.00 uur.

LOCATIE PAPENDAL

Hotel en congrescentrum Papendal
Rond de Vitaliteitsdag kunt u optioneel bij het Hotel en Congrscentrum Papendal een
arrangement van één of twee nachten boeken. Een aanbieding hiervoor heeft u in de
vorm van een voucher bij dit uitnodigingsboekje ontvangen.
Cadeautje van Papendal
10 EURO EXTRA KORTING

10 jaar
Vitaliteitsdag

2 persoonskamer

••
••

Inclusief ontbijt
Gratis welkomstdrankje.

Normaal € 129,00. Nu voor € 89,00 en bij inlevering
van de voucher slechts € 79,00 per nacht!

Reserveren?

Heerlijk genieten
#OpPapendal
€89 en bij inlevering
Normaal €129. Nu voor
€79 per nacht.
van de voucher slechts

door de energie
Laat je verrassen
#OpPapendal!

Voel de energie!

hotel@papendal.nl of 026 483 79 11
Hotel Papendal | Papendallaan 3 | 6816 VD Arnhem | Papendal
Vitaliteitsdag special

Speciaal voor jou!

Geldig op 30 en/of 31 augustus 2019.
Alleen geldig op vertoon van deze voucher
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ONLINE AANMELDEN
U kunt zich weer inschrijven via internet, wel zo handig! In 2018 zijn er zo’n 150 personen
op deze manier aangemeld. En in het aantal zit een mooie stijgende lijn, dus doe ook mee!
Lees alstublieft in ieder geval eerst deze vernieuwde instructie hieronder.
Bedankt alvast en veel succes!

••
••

Als u geen internet heeft, kunt u zich aanmelden door
middel van het (met deze uitnodiging) meegestuurde
papieren aanmeldformulier.
Kies voor 1 van de 2 mogelijkheden (digitale of papieren
aanmelding) en nooit voor beide.

U ontvangt altijd (rond half augustus) een schriftelijke
bevestiging via de post op uw adres.

Instructie voor aanmelden via internet:

1. Klik op het icoon van uw internetbrowser (Internet
Explorer, Google Chrome, Safari, etc.).
2. Typ www.vitaliteitsdagsbz.nl in de adresregel.
3. Druk op de “enter” of “ga” toets.
4. Vul het getoonde formulier volledig in (uw
relatienummer staat op het papieren formulier).
5. Let op: a) de velden met rood sterretje (*) erboven zijn
verplicht en b) de zwarte bolletjes met een “i” erin
geven extra informatie als u er met uw cursor (muis) op
gaat staan.
6. Als alles volledig is ingevuld, klik dan onderaan op het
rode veld “Verstuur aanmelding”.
7. U ontvangt direct een bevestiging van ontvangst op uw
e-mailadres.
8. Check daarom uw nieuwe e-mailberichten door uw
mailprogramma te starten.
9. Geen bevestiging? Check of uw aanmelding goed is
gegaan volgens deze instructie en verzend opnieuw.
10. Nog geen bevestiging? Kies alsnog voor de aanmelding
via het papieren formulier.
11. Wel een bevestiging ontvangen? Bewaar het
bevestigingsmailtje en/of print het uit.
12. U ontvangt altijd (rond half augustus) een schriftelijke
bevestiging via de post op uw adres.

Belangrijk

••
••

Ga naar
vitaliteitsdagsbz.nl
en meldt u direct
online aan
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Uw aanmelding via internet wordt alleen voor het
organiseren van het evenement op 31 augustus 2019
gebruikt en deze informatie wordt niet verder verspreid
of gedeeld.
Als u anderen inschakelt om u te helpen het
aanmeldformulier via internet te versturen, kies dan
voor personen die u kunt vertrouwen en geef hen
alleen de, op het formulier gevraagde, gegevens.

Het internet is namelijk handig - maar brengt ook gevaren op
het gebied van privacy met zich mee!
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HET BESTUUR NIEUWE PENNINGMEESTER

Bedankt Hans...

Dr. J. (Hans) Nieuwenhuis (1932) nam dit jaar afscheid van het bestuur van SbZ. Reden
voor een kort interview met de voormalige penningmeester.
Waarom stop je met je bijdrage aan het bestuur
van SbZ?

“Het is meer een keuze van het hoofd dan van het hart.
Ik neem dus ongaarne afscheid van deze interessante
en gezellige club. Maar ik heb een aantal grenzen voor
mijzelf gesteld, zoals het nog op een herenfiets naar
het station kunnen rijden, en ik wil nu afscheid nemen
voordat die grenzen worden bereikt.”

Hoe lang heb je in het bestuur gezeten en wat is je
het meest bijgebleven?

“Ruim 12 jaar. Zijn we ergens onderscheidend in geweest?
Jawel, wij pionierden met de Vitaliteitsdag. Het is een
groot succes en het heeft dan ook navolging gevonden.”

...Welkom Leen
CV van: Leen van de Graaf.
Geboortedatum: 4 juni 1938.

Wat ga je doen met de "extra" vrije tijd?

“Hoewel ik weinig dingen tegen mijn zin doe, heb ik zoveel
bezigheden - zoals tuinieren en het onderhouden van de
familieboerderij in Drenthe - dat ik nauwelijks vrije tijd
heb. Momenteel ben ik bezig met het voorbereiden van
een lezing en het schrijven van een artikel voor de Drentse
Historische Vereniging. Verder moet ik mijn genealogische
verzameling verder digitaliseren. En het lichaam in conditie
houden vergt ook tijd.”

Wil je nog iets meegeven aan het bestuur van SbZ?

“Ik hoop dat ze nog vele jaren interessante Vitaliteitsdagen
organiseren.”

Kom je ook naar de Vitaliteitsdag?
“Natuurlijk!”

Vitaliteitsdag special

Loopbaan en laatste functie: vanaf 1955 tot 1998
werkzaam bij diverse werkmaatschappijen van Unilever
in financiële functies, laatstelijk als Hoofd van de
Centrale Salaris- en Personeels-administratie op het
hoofdkantoor in Rotterdam.
Mijn persoonlijke drijfveer als bestuurslid van SbZ: ik
vind het leuk om te doen en wil niet stil zitten. Met mijn
administratieve achtergrond kan ik de stichting goed
van dienst zijn.
Mijn grootste hobby’s: fietsen en stamboomonderzoek.
Mijn verwachting voor de toekomst van SbZ: we
moeten zo lang mogelijk, binnen de wettelijke regels,
actief zijn voor de gepensioneerden.
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Stichting Steun bij Ziekte
Wilt u contact met het bestuur van Stichting Steun bij Ziekte?
Schrijft u dan naar onze secretaris: Mevrouw E.S. Korswagen, Postbus 30103, 3001 DC Rotterdam.
Of stuur een e-mail naar info@stichting-sbz.nl. Bellen kan ook: (010) 413 36 37.

