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D’Ancona over de wijsheid van 

senioren 
 

 

Senioren krijgen vaak respect vanwege hun leeftijd; dat vindt Hedy d'Ancona 

maar niks. ‘Dat we geprezen worden, gewoon omdat we zijn blijven in- en 

uitademen? Bespottelijk.’ Liever ziet ze dat ouderen gewaardeerd worden om 

hun betekenis voor de wereld, omdat ze wijsheid combineren met helder 

denken. Onlangs schreef ze een boek over dit onderwerp: 'Vrolijk verval'.  

 



lees verder  
 

https://onsmagazine.us20.list-manage.com/track/click?u=d99b1193af416fb75a3ae4f4f&id=f17ae357b9&e=20dc372863


 

 

Leven met afasie 

Het gebeurde vier jaar geleden op 

vakantie, op een camping in de 

Franse Pyreneeën. Lot van Baaren 

(nu 63) kreeg een hersenbloeding. 

Ternauwernood overleefde ze het, 

maar ze bleef achter met een 

halfzijdige verlamming, verminderd 

zicht en afasie. 

Lot: ‘Dan heb ik in mijn hoofd iets te 

pakken, maar voordat ik het kan 

zeggen, raak ik het alweer kwijt.' 



lees verder  
 

 

 

Concertreeks Gerard 

van Maasakkers 

Al in 1978 bracht hij zijn eerste elpee 

uit. Toch denkt de 72-jarige zanger 

Gerard van Maasakkers beslist nog 

niet aan zijn pensioen. Hij is nog veel 

te nieuwsgierig naar wat er op zijn 

pad komt. En die nieuwsgierigheid is 

een van de redenen dat hij direct ja 

zei toen hij gevraagd werd om in 

december 2021 op te treden tijdens 

'Grijs gedraaid'; negen concerten 

voor ouderen. 

 

lees verder  
 

https://onsmagazine.us20.list-manage.com/track/click?u=d99b1193af416fb75a3ae4f4f&id=cb7cf3c8fe&e=20dc372863
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In gesprek 

over Voltooid Leven 

Moeten 75-plussers die hun leven 

voltooid achten, dat zelf kunnen 

beëindigen – op een zelfgekozen 

moment met hulp? Als het aan het 

wetsvoorstel Voltooid Leven van D66 

ligt wel. Maar Artsenfederatie KNMG 

vindt juist dat we moeten 

onderzoeken hoe we het gevoel van 

zinloosheid dat deze ouderen 

hebben, kunnen oplossen. Om te 

kijken wat senioren écht nodig 

hebben, gaat KNMG in gesprek met 

leden van KBO-Brabant. 



lees verder  
 

https://onsmagazine.us20.list-manage.com/track/click?u=d99b1193af416fb75a3ae4f4f&id=1296d02c2f&e=20dc372863


 

 

Jonge KBO’ers: 

waarom zijn ze lid? 

‘Ben je daar niet wat te jong voor?’ 

Die vraag wordt regelmatig gesteld 

aan vijftigers die lid zijn van KBO-

Brabant. Jonge KBO'ers Ina, Han en 

Sylvia zijn het erover eens: ook voor 

hen zijn er genoeg goede redenen 

voor het lidmaatschap. 

 

Drie jonge KBO’ers – vijftigers – 

vertellen waarom zij lid zijn 

geworden van KBO-Brabant. 



lees verder  
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