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ALGEMENE INFORMATIE

Over Forte Fit
Forte Fit is een vrijwilligersorganisatie die activiteiten organiseert voor 55-plussers uit de
gemeente Overbetuwe. Plezier in het leven kan worden vergroot door samen met anderen
bezig te zijn. Via onze activiteiten kan gemakkelijk contact gelegd worden met
leeftijdsgenoten en gezamenlijk gewerkt worden aan 'een gezonde geest in een gezond
lichaam'
Het nieuwsmagazine
Forte Fit magazine verschijnt vier keer per jaar en heeft tot doel u op de hoogte te houden
van onze activiteiten en te zorgen voor verbinding. Daarbij is er ook ruimte voor tips en
persoonlijke verhalen die betrekking hebben op Forte Fit of de omgeving waarin we wonen.
Foto’s bij de artikelen zijn geplaatst met toestemming van afgebeelde personen.
Redactie magazine
Truus Heijligers, Tineke Wattel, Klaske Bakker
Contact Forte Fit
Algemeen:

info.fortefit@fortewelzijn.nl

Sport & Bewegen:

bewegen.fortefit@fortewelzijn.nl

Cultuur & Educatie:

cultuur.fortefit@fortewelzijn.nl

Digitaal actief:

computer.fortefit@fortewelzijn.nl

Communicatie:

prencomm.fortefit@fortewelzijn.nl

Website:

www.fortefit.nl
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VAN DE REDACTIE
We zien het elke keer weer als een uitdaging om een toepasselijk thema voor het magazine
te bedenken. Deze keer kwamen we uit bij ‘Vitaal ouder worden.’ Een thema dat geheel past
bij de visie van Forte Fit.
Uit de ingezonden kopij bleek ook dat dit een onderwerp is dat velen aanspreekt. Zo
ontvingen wij onder andere een leuke column, een interessant interview, bijzondere
gedichten en veel mooie foto’s. Allemaal heel goed passend bij dit thema.
Van de binnengekomen foto’s proberen we altijd een mooie, maar vooral ook de meest
toepasselijke foto op de voorkant te plaatsen. Dat was deze keer best lastig, want er waren
veel hele mooie foto’s bij. De foto van Francien Peters is met de eer gaan strijken. Het beeld
dat deze foto oproept is in onze ogen helemaal waar ‘vitaal ouder worden’ voor staat.
Francien heeft de foto gemaakt tijdens de seniorengym van Forte Fit, dat ieder
vrijdagmiddag plaatsvindt in de Helster in Elst. Francien is zelf ook lid van deze groep.
Ze vertelt naar aanleiding van de foto het volgende:
‘Mijn buurvrouw/vriendin was zo enthousiast over de seniorengym van Forte Fit dat ik er ook
mee begonnen ben. Het is een gezellige groep. Het bewegen op muziek vind ik prettig, de
docent is enthousiast. Ieder kan op zijn eigen tempo mee doen. Bovendien is het heel goed
voor mijn rug. Eerlijk is eerlijk, na een uur gymmen voel ik me moe, voldaan en een stuk
fitter.’
En zo is dit herfstnummer in onze ogen een optimistisch gestemd magazine geworden. We
hopen dat u het weer met plezier leest.
Voor alle activiteiten van Forte Fit verwijzen we naar onze website: www.fortefit.nl. Jos, onze
websitebeheerder, houdt alle informatie up-to-date, zodat u altijd op de hoogte bent van het
laatste nieuws.
Klaske Bakker
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BERICHT VAN HET BESTUUR
Door: Lilian Gelten en Truus Heijligers
“Koester de vrijwilliger, we kunnen niet zonder”
Joyce Sylvester, politica
De laatste zeven jaar was Theo van Bladel voorzitter van Forte Fit. U was gewend dat
Theo iedere keer in dit magazine een woordje sprak namens het bestuur. Helaas, Theo
heeft zich teruggetrokken als voorzitter. Gelukkig blijft hij wel actief bij Forte Fit. En
daar zijn we heel blij mee!
Theo bedankt voor je inzet als voorzitter de afgelopen jaren.
Er is veel werk te doen bij Forte Fit.
Wist u dat er ongeveer 350 mensen zijn die een cursus volgen bij Forte Fit? We bieden
cursussen aan op het gebied van Sport & Bewegen, Digitaal Actief en Cultuur & Educatie. Al
deze mensen volgen met veel plezier de activiteiten en maken anderen enthousiast. Het
aantal deelnemers blijft stijgen.
Ook hebben we een werkgroep communicatie. Die zorgt onder andere voor het actueel
houden van de website, voor het plaatsen van nieuwsberichten in de media en voor het
contact met de dorpen van de Overbetuwe. Ook zorgt deze werkgroep voor de
samenstelling, vormgeving en redactie van het nieuwsmagazine, zoals dit voor u ligt. Het
magazine wordt vier keer per jaar verstuurd naar ruim vierhonderd mensen.
Het is veel werk om alle activiteiten in goede
banen te leiden. Gelukkig hebben wij een fijne
club enthousiaste vrijwilligers, die zich enorm
hard inzet voor Forte Fit. Er wordt vergaderd,
overlegd, geregeld, geschreven en gepland.
We zijn onderdeel van Forte Welzijn, waarbij
we een vaste contactpersoon hebben. Er is
regelmatig overleg met haar.
Forte Fit presenteert zich op Open dag de Kik

Een keer in de zes weken is er een
bestuursvergadering. Naast het dagelijks bestuur zit er een afgevaardigde van de
werkgroepen in het bestuur. Op dit moment zitten in het bestuur Lilian Gelten (secretaris)
Edwin Hendriks (penningmeester), Peter van Breemen (Digitaal Actief), Annelies Roelofs
(Sport & Bewegen), Truus Heijligers (Communicatie) en Theo van Bladel (Cultuur &
Educatie).
Door het vertrek van Theo, als voorzitter, zijn wij op zoek naar een nieuw
bestuurslid/voorzitter. Meer informatie over deze vacature kunt u lezen op pagina 7
van dit magazine.
Wilt u iets betekenen voor Forte Fit, neem dan contact met ons op.
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VRIJWILLIGERSNIEUWS
Elise Walstra
Vrijwilliger Werkgroep Sport & Bewegen
Ik ben Elise Walstra-van Mierlo (61) en woon sinds maart 2020 weer in Elst. Ik werk bij
de SVB, u waarschijnlijk bekend als uitbetaler van de AOW.
Via mijn moeder (83), enthousiaste deelneemster aan ‘Meer bewegen voor ouderen’, kreeg
ik vorig jaar een oproep. Hierin vroeg Forte Fit een vrijwilliger voor de werkgroep Sport &
Bewegen.
Omdat het mij leuk leek om hieraan deel te nemen en zo ook nieuwe mensen te ontmoeten,
ben ik vorig jaar eerst aan de zijlijn mee gaan lopen. Sinds medio augustus 2022 ben ik met
veel plezier lid van de werkgroep Sport & Bewegen. Samen met Nelleke en Annelies
proberen we alles wat geregeld moet worden in goede banen te leiden. Naast vrijwilliger bij
de werkgroep Sport en bewegen, ben ik sinds oktober 2022 ook lid van ‘Dynamic Tennis’,
ook een onderdeel van Forte Fit. Echt een aanrader! Ik voel me bij deze club als een vis in
het water.
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VACATURE BESTUUR FORTE FIT
Wil jij wat betekenen voor senioren in de Overbetuwe?
Dan is Forte Fit de juiste plek voor jou!
Wij zijn een enthousiast team vrijwilligers die activiteiten organiseert voor senioren in
de gemeente Overbetuwe. Dat vergt veel werk. Wij zijn daarom op zoek naar een
vrijwilliger die ons bestuur wil gaan versterken.
Wij zijn onderdeel van Forte Welzijn, de welzijnsorganisatie van de gemeente Overbetuwe.
Het aanbod van Forte Fit is divers. We bieden veel cursussen aan: van yoga tot koken, van
tabletcursussen tot dynamic tennis, van schrijfkring tot Windows 10.
En dat is slechts een greep uit de vele activiteiten.
Naast het bestuur zijn er vrijwilligers actief in vier werkgroepen: Sport & Bewegen, Digitaal
Actief, Cultuur & Educatie en Pr & Communicatie.

Het bestuur bestaat uit de voorzitter, secretaris, penningmeester en van elke werkgroep een
afgevaardigde. We komen één keer in de zes weken bij elkaar en bespreken onder andere
hoe het met de verschillende werkgroepen gaat.
Ben je geïnteresseerd om ons bestuur te versterken dan is het mogelijk om een keer een
vergadering bij te wonen, zodat je een indruk krijgt van de werkzaamheden.
Het zou fijn zijn om binnenkort kennis met je te maken, zodat we samen kunnen kijken wat
we voor elkaar kunnen betekenen.
Alles over Forte Fit is te vinden op de website:
Nieuwsgierig geworden? Mail naar:
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SOCIAAL ACTEREN: NIEUWE DEELNEMERS GEVRAAGD
Door: Anja van den Bosch
Sociaal acteren: Wie wil er mee doen?
Risico’s nemen, lef tonen, het beste in jezelf ontdekken.
Joost van den Vondel, de grote dichter, zei het al: “De wereld is een schouwtoneel, elk
speelt zijn rol en krijgt zijn deel.” (Daar zijn inderdaad ook wel wat andere versies van.)
Het klopt dat wij in het dagelijkse leven regelmatig toneel spelen. ‘Hoe vind je mijn
nieuwe kapsel’? ‘Oh... eh... heel apart!’ Vaak is niet de inhoud van wat wordt gezegd
belangrijk, het gaat vooral om de intonatie waarop het is gezegd. Naast de intonatie is de
lichaamstaal een belangrijke factor. Hoe kijkt iemand je aan? Hoe zit die erbij? Timing is ook
een belangrijke factor. We ontdekken het ter plekke.
Experimenteren met toneelvaardigheden. Niet om te schitteren in een rol voor een groep
mensen, gewoon onder elkaar. Naast het plezier, leer je over lichaamstaal, intonatie, dictie
en timing. Daarmee worden je sociale vaardigheden verbeterd die in de dagelijkse praktijk
kunnen worden toegepast. We spelen situaties na zoals ze in het dagelijks leven voorkomen.
Dit kan in de vorm van een opdracht of een scene die wordt ingebracht. Verrast worden
wanneer een eenvoudig gegeven wordt uitgespeeld en hilarisch of ontroerd raken doordat
het één de aanleiding vormt voor het volgende. Samenspelen is onze drijfveer, kijken kan
vanzelfsprekend ook.
De lessen worden gegeven door Anja van den Bosch en Theo van Bladel. Zij hebben een
grote toneelervaring en zijn als rollenspelacteur actief geweest.
Kosten:
Tijd:
Data 2023:
Plaats:
Interesse?

€ 7,- per maand.
Eén keer per maand, op dinsdagavond van 19.30 tot 21.30
31 januari; 21 februari; 28 maart; 25 april
Sporthal en cultureel centrum de Kruisakkers, De Kruisakkers 5, 6662 DV Elst
Mail naar: cultuur.fortefit@fortewelzijn.nl

foto: door Truus Heijligers
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SPORT & BEWEGEN: Actueel overzicht
Door: Tineke Wattel

Vindt u het leuk om samen met anderen iets te doen?
Dan bent u bij Forte Fit aan het juiste adres!
We organiseren allerlei activiteiten voor bewoners van 55+ in de Overbetuwe op het gebied van
Sport en Bewegen. Er is nog plaats in verschillende groepen.

Yoga voor 55+:
•
•
•

Heteren (de Bongerd): maandagmiddag
Elst (de Hoeksteen): dinsdagochtend
Kosten: 38 bijeenkomsten van 60 minuten, 10 keer €19,50

Stoelyoga met hersentraining:
•
•

Elst (de Wieken): maandagmiddag
Kosten: 38 bijeenkomsten van 60 minuten, 10 keer €18,50

Meer bewegen voor Ouderen:
•
•
•
•
•

Herveld (Sporthal:) maandagmiddag
Elst (de Wieken): maandagochtend
Oosterhout (de Schakel): vrijdagochtend
Zetten (de Wanmolen): dinsdagmiddag en woensdagochtend
Kosten: 38 bijeenkomsten van 60 minuten, 10 keer €16,00

Bewegen op Muziek:
•
•

Elst (de Helster) maandagmiddag
Kosten: 38 bijeenkomsten van 60 minuten, 10 keer €16,00

Seniorengym:
•
•

Elst (de Helster): vrijdagmiddag
Kosten: 38 bijeenkomsten van 60 minuten, 10 keer €16,00

Wandelen voor senioren:
•
•

Oosterhout: dinsdagochtend en woensdagochtend
Kosten: geen

Dynamic Tennis:
•
•
•

Elst (de Helster): dinsdagmiddag en donderdagmiddag
Elst ( Westeraam lyceum): dinsdagavond
Kosten: 38 bijeenkomsten van 60 minuten, 10 keer €9,00

Heeft u belangstelling voor een of meer van deze cursussen?
Stuur een mail naar bewegen.fortefit@fortewelzijn.nl of
bezoek onze website: www.fortefit.nl
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WERKGROEP DIGITAAL ACTIEF
Door: Truus Heijligers
Inloopmiddag op woensdag 14 september
Op deze foto staan de enthousiaste docenten van Digitaal Actief. De foto is gemaakt
tijdens de inloopmiddag, woensdag 14 september, in de Wieken.

foto: Truus Heijligers

Deze middag was bedoeld om cursisten te werven voor de cursussen van het najaar 2022
en om meer informatie te geven over werken met smartphone, tablet, laptop, computer,
Windows 10, Apple iOS, Excel, foto bewerken.
De docenten bekijken welke cursus het beste past bij de vraag van de cursist. De groepjes
waarin gewerkt wordt zijn klein en het tempo is rustig.
Een aantal nieuwe leden heeft zich deze middag meteen aangemeld om een van de
cursussen te volgen.
Wilt u meer informatie hebben over het cursusaanbod, mail dan naar
computer.fortefit@fortewelzijn.nl
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OPENING CULTURELE SEIZOEN THEATER DE KIK
Door: Truus Heijligers
Zondag 11 september 2022
Culturele organisaties uit de omgeving lieten deze dag zien wat ze te bieden hebben
door middel van optredens, workshops, open lessen, presentaties of kraampjes met
informatie. Wat een geluk dat het zo’n prachtig weer was. Wat zag het er gezellig uit in
en rondom De KiK. De hele dag klonk er muziek.
Wij van Forte Fit hadden een kraampje waar mensen terecht konden voor informatie.
Veel mensen hebben onze kraam bezocht met vragen over ons cursusaanbod of wilden
weten wat Forte Fit eigenlijk is:
• Er was veel belangstelling voor de computercursussen.
• Het viel op dat mensen vertelden dat ze al een cursus volgen bij ons of deelnemen
aan een van de lessen van Sport & Beweging.
• De foto’s van de fotoclub werden bewonderd.
• Er was veel belangstelling voor de docent filosofie die aanwezig was. Er ontstonden
spontaan mooie filosofische gesprekken.
• Mensen hebben zich ingeschreven voor een cursus uit ons aanbod. Of ze hebben
zich op de wachtlijst laten plaatsen indien de cursus al vol was.
• Twee mensen vertelden dat ze docent zijn en eventueel wel les willen geven bij Forte
Fit.
Wij van Forte Fit denken dat in de Overbetuwe de meeste mensen Forte Fit wel kennen.
Maar dat valt toch tegen. Daarom hebben we ook flink wat folders uitgedeeld, om meer
naamsbekendheid te krijgen.
Zo mooi om te zien hoeveel
vrijwilligers er zijn die zich
inzetten voor de bewoners van
Overbetuwe. We stonden er
onder andere samen met
Collectief Creatief, Marithaime,
Vrienden van De KiK en
verschillende zangkoren.
Het was voor de tweede keer dat
we een kraampje hadden op deze
open dag.
Volgend jaar zullen we er zeker
weer bij zijn.
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COLUMN
door: Theo van Bladel
Vitaal
‘Zij/hij ziet er nog echt vitaal uit!’ Een compliment waar we misschien niet allemaal
naar vissen, maar waarop we toch wel een beetje jaloers zijn. Ik wel! Wanneer ik in de
spiegel kijk, doe ik altijd moeite om mezelf ferm en vitaal aan te kijken. Het ietwat
krampachtige is meestal duidelijk zichtbaar, het vitale duidelijk minder.
Vitale mensen kom je vooral tegen op televisie en dan met name in de rijkelijk aanwezige
reclameblokken. Hier wordt de vitale senior tot vervelens opgevoerd die dankzij product x of
y moeiteloos ravottend de ook al even levenslustige kleinkinderen tot verrukking brengt.
Nergens last van. Perfect geconserveerd. Zelfs een afnemer van een traplift oogt niet ouder
dan begin vijftig en ziet eruit als een George Clooney in zijn beste dagen. Het mag duidelijk
zijn: wie naar de televisiereclames kijkt, wordt per definitie belazerd.
We weten het immers allang uit eigen ervaring. Ouderdom komt met gebreken! Rond mijn
twintigste moest ik aan de bril. Op mijn dertigste waren mijn tanden niet meer toonbaar en
sinds een paar jaar draag ik ook al gehoorapparaten. Eigenlijk is een mens zijn/haar hele
leven aan het aftakelen. We proberen dat natuurlijk met hippe kleding, een modieuze bril en
een bijdetijdse mening te verdoezelen. Maar diep in je hart weet je wel beter: het is steeds
meer behelpen. We slikken pilletjes voor bloedverdunning en bloeddruk, vitamine D,
magnesiumpillen voor de spieren en wat al niet meer. Allang voordat we aan een rollator toe
zijn, hebben we een keur van medische hulpmiddelen tot onze beschikking om de strijd
tegen het verval vol te houden, maar worden we steeds meer kwetsbaar.
Toch willen we zelf ook niets liever dan zolang
mogelijk zelfstandig zijn. We gruwen van de
gedachte om afhankelijk te zijn van mantelen/of thuiszorg. Vandaar dat we proberen actief
te blijven. Fysiek of anders toch tenminste
mentaal. Anderen ontmoeten helpt daarbij.
Alleen kom je daarmee niet op de televisie als
lichtend voorbeeld van de talloze aanbieders
van hulpmiddelen voor de vitale senioren. Maar
je voelt je er wel beter bij.
Zeker, we hebben af en toe een steuntje in de rug nodig. Maar dat steuntje is er wél! We
kunnen daarom het leven omarmen. Het is zeker niet nodig om kniezend de jaren weg te
strepen achter een rijtje geraniums. Je kunt kiezen om proactief te leven. Meedoen met
allerlei activiteiten, mensen ontmoeten, gezelligheid ervaren en er nog steeds toe doen!
Gewoon het leven, zoals het in al zijn simpelheid is, omarmen.
Vitaal zijn is misschien alleen maar een keuze!
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KOPJE KOFFIE BIJ … Nelleke Beckering
Door: Klaske Bakker
Door onvoorziene omstandigheden doen we het interview deze keer telefonisch en
moeten we beiden voor onze eigen koffie zorgen. Het gesprek verloopt prima op deze
manier. Nelleke vertelt enthousiast over haar ervaringen bij Forte Fit en we gaan wat
dieper in op de lessen yoga die ze volgt.
Kun je iets vertellen over jezelf?
Voordat ik met pensioen ging, heb ik altijd gewerkt als fysiotherapeut in Noorwegen. In 2006
ben ik verhuisd van Noorwegen naar Elst. Ik wilde graag nieuwe mensen leren kennen en
daarom ging ik op zoek naar een leuke activiteit. In de krant las ik over ‘Bewegen op Muziek’
en dat leek me wel iets voor mij. Rond diezelfde tijd heb ik me ook opgegeven voor ‘Yoga’.
In 2012 ben ik actief geworden als coördinator Sport & Bewegen. Sinds kort krijg ik daarbij
hulp van Annelies en Elise. We plannen de groepen, de docenten, de locaties en alles wat er
zoal bij komt kijken.
Heeft deelname aan deze activiteiten jou gebracht wat je hoopte?
Ik vind het fijn om actief te zijn binnen Forte Fit en ik heb hierdoor veel mensen leren kennen.
Maar uiteindelijk heb ik er maar één goed contact aan over gehouden. Dat is me wel wat
tegengevallen.
Wat is daarvan de oorzaak, denk je? En kan Forte Fit daar iets aan doen?
Als je op een sportclub gaat dan doe je je oefeningen, na afloop maak je nog even een
praatje en dan gaat iedereen weer naar huis. Aansluitend met elkaar koffiedrinken, zou de
mogelijkheid om elkaar beter te leren kennen vergroten, denk ik.
Ik ben benieuwd waarom je destijds ook voor yoga hebt gekozen.
Als fysiotherapeut was ik altijd al geïnteresseerd in de alternatieve denkwijze. Ik had nog
nooit eerder aan yoga gedaan, maar op de een of andere manier sprak het me wel aan.
Hoe ervaar je de yogalessen?
Het belangrijkste is voor mij het gevoel van ontspanning. Je leert hoe je dieper en beter kunt
ademhalen en dit zorgt voor een diepe ontspanning in het hele lichaam. Als je denkt aan je
ademhaling, word je vanzelf rustiger. Ook ben ik me door yoga bewuster geworden van mijn
lichaam en mijn functioneren.
Kun je alle oefeningen meedoen?
Ik ben 82 jaar en kan bijna aan alle oefeningen goed mee doen. Alleen de balansoefeningen
zijn lastig voor mij. Dan pak ik er altijd een stoel bij waarop ik kan steunen. Omdat ik
problemen heb met het houden van mijn balans, ben ik begin van dit jaar gestopt met
‘Bewegen op Muziek’.
13
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foto: Truus Heijligers

Houdt de yogadocent voldoende rekening met oefeningen die je niet kunt.
Ja zeker. Als je iets niet kunt of je ergens niet prettig bij voelt, dan kun je dat aangeven. De
docent geeft je dan een alternatieve oefening.
Wat vind je het belangrijkste aan de lessen yoga?
Zoals ik al zei: de juiste manier van ademhalen en daarbij de ontspanning die optreedt.
Verder ook het krijgen van soepelheid. Conditie bouw je met yoga niet echt op. En natuurlijk
ook de gezelligheid.
Vind je dat iedereen mee kan doen aan de yogalessen van Forte Fit?
Ja, in principe is het voor iedereen geschikt. Als je niet goed op de mat kunt zitten, dan is
stoelyoga een goed alternatief.
Zijn de yogalessen bij Forte Fit populair?
Yoga is heel populair en daar ben ik blij mee. In Elst zijn er drie groepen yoga, in Heteren
één groep en in Elst één groep stoelyoga. Alle groepen zitten bijna vol.
Tot slot
Ik bedank Nelleke voor het interview. Het is heel leuk om te horen hoe actief ze is binnen
Forte Fit. Hoe ze altijd heeft genoten van de lessen ‘Bewegen op Muziek’ en hoe ze de
lessen yoga ervaart. En dat ze niet alleen deelnemer is, maar zich als vrijwilliger ook inzet
als coördinator van de werkgroep Sport & Bewegen.
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YOGA OEFENING
Door: Reineke Mund, yoga-docent bij Forte Fit
Doet u ook mee?
Vijfster (Utthita Tadasana)
Kom staan op een yogamat of een stevige ondergrond. Mocht je er een stoel bij willen
gebruiken dan kom je naast of achter de stoel staan. Stap met beide voeten in een
spreidstand, je tenen wijzen naar voren of naar buiten. Duw vervolgens je voeten stevig in de
grond, je benen blijven gestrekt. Mocht dat niet gaan kun je je benen lichtjes gebogen
houden.
Strek je armen zijwaarts uit tot op schouderhoogte, handpalmen wijzen naar beneden. Kijk of
je schouders laag kunt houden en iets naar achteren kunt draaien, zodat je de borst wat
opent. Strek je nu uit naar vijf richtingen: verleng je rug en hoofd naar boven, strek je armen,
handen en vingers zijwaarts en strek je benen uit. Voor de balans focus je je op een punt
recht voor je, maar je kunt er ook voor kiezen om gedurende de houding de stoel vast te
houden. Kijk of je de houding gedurende vijf ademhalingen vast kunt houden en kom
vervolgens rustig uit de houding door je armen te laten zakken en je voeten weer naar elkaar
toe te brengen.
Deze oefening kan je meer energie geven doordat het je hele lichaam activeert en energie
vrij kan stromen. Het kan helpen bij het gronden en het vinden van balans.
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FOTOCLUB
Door: Truus Heijligers
Uitje naar Rotterdam

foto: Lilian Gelten

De fotoclub van Forte Fit heeft onlangs een uitje georganiseerd naar Rotterdam. Tijdens
deze gelegenheid heeft Lilian Gelten deze foto gemaakt.
Lilian vertelt het volgende bij deze foto: ‘Om vitaal ouder te worden, is het goed om samen
dingen te doen. Je kunt plezier hebben met elkaar, en van elkaar leren.
Dit uitje van de fotoclub van Forte Fit naar Rotterdam gaf mij veel positieve energie.
Kent u ook dat gevoel?’

En dit zagen ze ...
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GESPREK OVER VITAAL OUDER WORDEN
Hennie van Ee in gesprek met Marga van Lieshout
Buiten is het maandag, een druilerige dag.
‘Regen doet me niks,’ zegt ze terwijl ze binnenkomt. De toon is gezet.
We gaan het hebben over vitaal ouder worden.
Wat versta jij daaronder? vraag ik Marga.
‘Lichamelijk en geestelijk lenig blijven,’ antwoordt zij vlot.
Zo vanzelfsprekend is dat echter niet altijd en ook niet voor iedereen.
Heb je dat zelf in de hand?
‘Voor een deel wel, denk ik, maar niet alles en ook niet altijd. Het is ook afhankelijk van een
dosis geluk: je genen, je karakter, omstandigheden en misschien zelfs wel van je opvoeding
en van je jeugd.’
Dat deel, waar we zelf iets aan kunnen doen, hoe ziet dat eruit volgens jou?
‘In de eerste plaats gezond leven. Ik vind gezonde voeding heel erg belangrijk. Daarnaast
goed bewegen: wandelen, fietsen en voor mij ook yoga.
En een lenige geest houden, dat is ook belangrijk.’
Een lenige geest houden, hoe doe jij dat?
‘Voor mij is dat door veel te lezen, naar muziek te luisteren, positief te denken.
Kijken naar wat je wel kunt, in plaats van kijken naar wat je niet meer kunt.
Tevreden zijn en dankbaar met wat je hebt, dat geeft rust en veerkracht.’
Leg dat laatste eens uit.
‘Op onze leeftijd heeft iedereen wel een rugzakje. Belangrijk is het om positief te blijven,
kracht te vinden om verder te gaan, naar zingeving te zoeken.’
Waarin vind jij zingeving?
‘In mijn hobby’s bijvoorbeeld: fotokaarten maken, bloemschikken, schrijven, concerten en
musea bezoeken. Ik ben lid van een bewonerscommissie. Kortom dingen doen die je met
plezier doet.
Bovendien vind ik het belangrijk om interesse te houden in de wereld om je heen. Daarnaast
is het ook belangrijk om sociaal en maatschappelijk betrokken te blijven.
Verbinding met vrienden en familie kan eenzaamheid voorkomen. Zelf ben ik jarenlang
mantelzorger geweest voor mijn ouders.
Blijf contacten onderhouden.’
En na een stilte:
‘Met aandacht in het leven staan, geeft mij rust. Maar ook het bespreekbaar maken
van het levenseinde met dierbaren en arts geeft rust in je hoofd.
Gelukkig kan ik nog steeds blij worden van kleine dingen.’
Heb je nog een tip voor ons?
‘Het boek van Fokke Obbema: De zin van het leven.’
Buiten regent het nog gestaag. De zon hebben wij er vandaag maar zelf bij bedacht.
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APPELTAARTCONCERTEN
Door: Wil Teunissen
Klassieke concerten in Valburg
Achter deze klassieke concerten staat de Stichting Appeltaartconcerten. Het is ons, het MFC
Valburg in samenwerking met Forte Fit, gelukt om dit initiatief drie keer naar Valburg te
halen.
De stichting komt met appeltaart en klassieke muziek naar de mensen toe. Het zijn
concerten waarbij iedereen, ongeacht leeftijd, welkom is. Uiteraard wordt er in de pauze of
na afloop appeltaart geserveerd. De appeltaart staat symbool voor de warme sfeer van de
concerten.
U kunt al reserveren via ticket@knooppuntvalburg.nl of bel of app naar 06-30764452
De kaarten gaan snel!
Locatie:
Wanneer:
Prijs:
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’t Knooppunt, Molenhoekplein 2 in Valburg
13 januari om 14:00 uur
7,50 euro (inclusief koffie/thee en appeltaart)
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BOEKENTIP:
Door: Klaske Bakker
’n Beetje Leuk Ouder Worden
Onderstaand boek is net verschenen. Ik heb het boek zelf nog niet kunnen lezen, maar
het werd onlangs gepresenteerd bij Tijd voor Max en dat maakte me nieuwsgierig. Het
past in ieder geval helemaal bij het thema van dit magazine. Oordeel zelf of het iets is
voor u.

Van de boekomslag:
101 verrassende en bewezen tips voor lichaam en geest
"n Beetje Leuk Ouder Worden” van Wies Verbeek geeft verrassende tips en
wetenswaardigheden voor een gezond, lang en gelukkig leven. Een beetje leuk ouder
worden, wie wil dat nou niet?”
Als iemand weet hoe je een beetje leuk ouder kunt worden dan is het wel Wies Verbeek.
Als healthy aging-journalist interviewde ze meer dan 80 wetenschappers en
gezondheidsexperts met vragen als: waarom slapen we minder goed als we ouder worden?
En hoe kunnen we die slaap verbeteren? Hoe houd je je brein zo lang mogelijk gezond? Wat
werkt écht om je lijf een beetje strak te houden? Welke oefening is het beste voor je botten?
Kan hormoonsuppletie bijdragen aan een beter seksleven? Ze dompelde zich daarnaast
onder in de vakliteratuur. De allerbeste tips die ze de afgelopen jaren opdeed, bracht ze bij
elkaar in dit boek, veelal voorzien van haar eigen ervaringen.
’n Beetje Leuk Ouder Worden is een toegankelijk boek vol praktische tips en tricks op het
gebied van voeding, mind, hormonen, beweging, uiterlijk en meer. Alles vanuit het idee:
kleine moeite, groot resultaat.
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FEITEN EN FABELS OVER GEZONDE VOEDING
Door: Klaske Bakker, diëtist
Deze keer over voeding en bewegen. Bron: www.voedingscentrum.nl
Meer bewegen
Bij het ouder worden, neemt je spiermassa af. Dit kun je niet voorkomen. Je kunt dit
proces wel flink vertragen door te blijven bewegen. Bewegen verlaagt de kans op
chronische ziekten en het risico op botbreuken. Door te bewegen verbeter je je
spierkracht en loopsnelheid.
Voeding
Naast voldoende beweging, is het belangrijk om
gezond te eten. Om het proces van afname van je
spiermassa te vertragen is het belangrijk om
dagelijks een voeding te gebruiken met genoeg
eiwit. Eiwit zit vooral veel in melk(producten), vis,
vlees, eieren en vleesvervangers, zoals
peulvruchten, noten, tofu.

Beweeg advies
Het advies is om minimaal 2,5 uur per week per week matig of zwaar intensief te bewegen,
verspreid over meerdere dagen. Denk bij matig intensief bewegen aan fietsen, stevig
wandelen, zwemmen en tuinieren.
Oefeningen
Het is belangrijk om minimaal 2 keer per week activiteiten te doen die je botten en spieren
versterken, zoals traplopen, wandelen en krachttraining. De meeste sporten vallen hier ook
onder. Bepaalde oefeningen kunnen zorgen voor een betere balans, zoals op één been
staan, tai chi of yoga.
Tot slot
Voorkom te veel stilzitten. Ben je niet zo mobiel omdat je bijvoorbeeld ziek bent, pijn hebt of
een operatie hebt gehad? Probeer hoe dan ook niet te veel stil te zitten. Een korte wandeling
door je huis, een keer de trap op en af, of een rondje door de buurt helpt al.
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POËZIE
Door: Magda Haan, deelnemer Schrijfkring

Tegendraads

Enkel koningen en koninginnen

mijn wandelschoenen
zijn altijd dwars in hun doen

ik zoek de geur van honing
tussen verbindingen van beelden
geluiden en geluk

ze zuchten, bluffen, puffen
de enige manier waarop
altijd de wereld op zijn kop
in de schoenenkast
voelen ze zich niet thuis
te gewoon, te hoog
te laag, te bekrompen
het is daar niet pluis
ik heb heuvels beklommen
gestrompeld in ijskoud water
ze hebben me altijd gebracht
waar ik wilde, meer dan ik
ooit had verwacht
nu zijn ze al wat versleten
en wat milder in de loop
dan loop ik nu maar wat minder
maar ze zijn voor geen geld te koop

21

het licht en donker
in mijn ouder wordend brein
een innerlijke cadans
het ritme van opstaan en slapen
sommige namen verdrongen
anderen komen er voor terug
enkel mijn koningen en koninginnen
zijn blijvende herinneringen
de lente is nog voelbaar
de zomertijd steeds meer ingekort
maar ik zoek het blauw van de
hemel

@Magda Haan
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TOT SLOT

foto: Gert de Leeuw

We sluiten deze keer af met een hele mooie en bijzonder foto van de moeder van Gert de
Leeuw. Hij vertelt hierbij:
‘Ik heb een foto gemaakt van mijn moeder van 92 jaar. Ze woont nog zelfstandig en is het
middelpunt van de familie. In het weekend zorgt ze voor soep voor de kinderen en
kleinkinderen. Ze leest iedere dag twee kranten. Haar hobby’s zijn breien, kantklossen en ze
is actief met haar IPad. Hopelijk heb ik de genen van mijn moeder.’
Wij wensen iedereen actieve en vitale winterdagen toe, alvast fijne feestdagen en tot in het
nieuwe jaar!
Tineke, Truus en Klaske

