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Heel Holland bakt verder in het voorjaar 

 

Bakkers klaar? Nog heel even wachten met bakken maar. Na een rijk gevuld jaar met de finale van 

de reguliere editie in februari, de speciale editie Heel Holland Bakt Nog een keer en het tweede 

seizoen van Heel Holland Bakt Kids, start het nieuwe seizoen van het populaire bakprogramma in het 

voorjaar van 2022. In alweer het negende seizoen van Heel Holland Bakt worden deze keer dan ook 

geen kersttaarten gemaakt, maar des te meer voorjaarsbaksels; van bloemig-lentespektakel tot 

paasbrood. 

In het nieuwe jaar keren André van Duin, Janny van der Heijden en Robèrt van Beckhoven terug met 

Heel Holland Bakt. 8 afleveringen, 9e seizoen, 10 nieuwe bakkers en meer dan 20 opdrachten. 

 

Ook Doorbakken is vanaf het voorjaar weer te zien. André van Duin bespreekt iedere week de 

gebeurtenissen in de tent met thuisbakkers uit het hele land én de bakker die de tent moest verlaten. 
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Zondag 12 december organiseren de Nederlandse Reisopera en Koninklijk Theater Carré voor de 

zesde keer de Meezing Messiah. De muzikale leiding is in handen van Klaas-Jan de Groot. Kom 

kijken of zing samen met het koor Consensus Vocalis, vier topsolisten en duizend andere 

zangliefhebbers, begeleid door het VU-orkest, Händels meesterwerk. 

 

Als meezinger ben je vanaf 11.45 uur welkom in Carré. Je repeteert van 12.30 tot 14.00 uur onder 

leiding van Klaas-Jan de Groot met het VU-Orkest, de solisten – sopraan Sophie Junker, alt Katie 

Coventry, tenor Anthony Gregory en bas Thomas Faulkner –, het koor Consensus Vocalis en alle 

andere meezingers. De uitvoering van de Meezing Messiah voor publiek is van 15.00 tot 18.00 uur. 

De kosten voor de meezingers bedragen dertig euro, inclusief bladmuziek, repetitie, lunch en 

pauzedrankje. Voor de meezingers zijn, verdeeld op stem, stoelen geblokkeerd. Voor het niet 

meezingende publiek kost een ticket 25 euro (geplaceerde kaart, niet tussen de meezingers). 

Aanmeldingen via de website 

   

 

 

 

Rijksmuseum Boerhaave verlengt de populaire tentoonstelling Besmet! tot de zomer van volgend 

jaar. Door de lockdowns en geldende beperking in bezoekersaantallen waren de beschikbare 
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entreekaarten het afgelopen jaar vaak snel uitverkocht. Hierdoor hebben minder mensen de 

tentoonstelling kunnen zien. Het museum sluit Besmet! daarom niet zoals gepland na de 

kerstvakantie, maar laat deze doorlopen tot en met 7 augustus 2022. 

 

“Door de verlenging kunnen we ook doorgaan met de lesprogramma’s die scholen bij ons volgen. 

Juist in deze tijd is het belangrijk om kennis over gezondheid, besmetting en afweer te vergroten. In 

de lesprogramma’s leren de leerlingen hoe mensen vroeger omgingen met epidemieën. Doordat ze 

hierin zaken herkennen, helpt het om de impact die het coronavirus op hun eigen leven heeft beter in 

perspectief te plaatsen.” aldus museumdirecteur Amito Haarhuis. Meer 

informatie: rijksmuseumboerhaave.nl 

   

 

 

De Grote Kerstkaartenactie  

 

Het Nationaal Ouderenfonds roept voor de zevende editie van de Grote Kerstkaartenactie jong en 

oud op om kerstkaarten te schrijven, dichten of knutselen voor ouderen. De tijd rondom kerst is voor 

veel ouderen een extra moeilijke periode waarin zij zich eenzaam kunnen voelen.   

 

Het Ouderenfonds zorgt er samen met PostNL voor dat kaarten voor de Grote Kerstkaartenactie vóór 

kerst worden bezorgd bij ouderen in woonzorgcentra door het land. Daarnaast is het ook mogelijk om 

de kaarten direct bij ouderen in de eigen omgeving in de bus te doen. Voor meer informatie en 

instructie kun je terecht op de website van het Nationaal Ouderenfonds. 

   

 

 

Film Tip: Makkers Staakt Uw Wild Geraas (1960)  
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Humor en tragiek treft drie families in Amsterdam die druk in de weer zijn met de voorbereidingen 

voor het heerlijk avondje. Niet voor iedereen is dat avondje zo heerlijk en niet ieder pakje op 

pakjesavond opent zich met onvolprezen vreugde. Het ene huwelijk hangt immers aan elkaar van 

wederzijds onbegrip, het andere kampt met hun nozem van een zoon en in het derde gezin zoekt 

manlief zijn Sinterklaassurprises het liefst in de vorm van een slippertje buiten de deur. De donkere 

tijd van gezapige feestdagen maakt de harten wellicht voor korte tijd week maar na het vertrek van de 

Goedheiligman is de gouden gloed van verzoening weer voor een jaar voorbij en is iedereen weer op 

elkaar aangewezen. 

 

Makkers Staakt Uw Wild Geraas. Regie: Fons Rademakers. Cast: Ellen Vogel, Jan Teulings en Yoka 

Berretty. Uitzending woensdag 1 december om 21:00 uur bij de tv zender ONS.  
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Nog maar een paar weken en dan staat Kerst alweer voor de deur! Een gezellige tijd waar een 

feestelijke kerstboom bij hoort. Toch is het ieder jaar weer een gedoe om de kerstboom op de auto te 

heisen en vervolgens een paar weken later op de hoek van de straat achter te moeten laten. Bij 

Pokon hebben zij daar iets passends op bedacht: een kerstboom en kamerplant in één! 

 

Dit duurzaam geteelde boompje is het hele jaar door het stralende middelpunt van de woonkamer. Je 

hoeft hem alleen in december even op te tuigen met de bijgeleverde lichtslinger, en klaar ben je! De 

Pokon Kerstboom/Kamerden kost 47 euro (exclusief pot) en wordt gratis thuisbezorgd via Bol.com, 

vtwonen of fonQ. Kijk voor meer informatie over Pokon op de website: pokon.nl 

   

 

  

Kookboek voor wie kampt met hoofdpijn en migraine 
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Diëtiste Christine Tobback geeft voedingstips en recepten die echt werken in geval van hoofdpijn en 

migraine. Wat is de invloed van voeding op migraine? Hoe leer je jouw triggers herkennen? Welke 

medicatie en supplementen kunnen helpen? Wat is het verschil tussen hoofdpijn en migraine? 

In het eerste boek uit de Eat to beat-reeks geeft Christine Tobback je alle info mee over de relatie 

tussen voeding en hoofdpijn. Ze interviewde ca. 120 mensen rond het onderwerp migraine en 

voeding, om zo een wetenschappelijk onderbouwd, maar toegankelijk boek te schrijven. Je krijgt 

zowel algemene tips als meer specifieke informatie. Aangevuld met enkele heerlijke recepten kan dit 

boek helpen om je van je hoofdpijn te verlossen.  

 

Eat to beat: hoofdpijn en migraine 

Tips en recepten voor de preventie en behandeling van hoofdpijn. € 24,99 - 192 pagina's - EAN 

9789401481908 

   

 

 

Doe de was voor de volgende generatie 

Klok waspoeder kleur en wit reinigt tot in de vezels ecologisch verantwoord 

 

Met Klok wasmiddel doe je ecovriendelijk de was. Dat doe je voor het milieu en daarmee ook voor de 

volgende generatie die een groenere aarde verdient. Klok draagt het Keurmerk van het Europees 

Ecolabel en reinigt tot in de vezels ecologisch verantwoord. Het merk staat al meer dan 100 jaar voor 

Nederlandse kwaliteit. Informatie: www.klok-eco.nl 

 

Duurzaamheid zit bij Klok in het DNA. Het merk introduceerde als 

eerste een fosfaatvrij wasmiddel op de Europese markt. Klok is 

daarnaast ook huidvriendelijk: de waspoeders bevatten 0% parfum 

en 0% kleurstof. Dat maakt ze veilig voor elk huidtype en helpen zo 

huidallergieën te voorkomen. 

 

Stralend fris 

Klok waspoeder kleur wast alle gekleurde was intensief en veilig 

schoon, met bescherming van alle kleuren. Waspoeder wit wast alle 

witte en kleurechte was ook bij lagere temperaturen weer stralend 

fris. De formule is gericht op een uitstekende waswerking op alle 

temperaturen, dus ook bij lage temperaturen. 

 

Klok Waspoeder Wit en Waspoeder Kleur zijn verkrijgbaar bij de supermarkt en online via www.klok-

eco.nl. Consumentenadviesprijs € 5,49 (18 wasbeurten). XXL-verpakking 74 wasbeurten tijdelijk € 

19,99. 
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Vijftig+ Winactie 

Maak kans op twee pakken Klok waspoeder XXL  

Ga naar www.vijftigplusonline.nl Vul uw naam en adres in, onder vermelding van 'Kans op de Klok 

Box'  

   

 

 

Heeft u iets te koop, te huur, of bent u op zoek naar iemand? 

 

Plaats een gratis 'Kijkertje' (advertentietekst) in Vijftig+ Magazine. U bereikt duizenden 50-

plussers! Ga naar deze pagina op onze website kies een rubriek en vul uw tekst in. Uw 

advertentietekst wordt gratis geplaatst in de eerst volgende editie (Gratis Kijkertjes zijn alleen voor 

particulieren).  

  

 

 

Nog geen abonnee van Vijftig+ Magazine? 

Een jaarabonnement kost € 12,50  U ontvangt 11 exemplaren per jaar. 

Aanmelden kan op www.vijftigplusonline.nl  
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