
Een nieuwe kijk op ouder worden. www.upinnderland.nl
Volg ons via facebook, twitter en instagram, bekijk de video's op ons Youtubekanaal.
Als eerste op de hoogte zijn van onze programma’s? Abonneer je op onze 
maandelijkse email nieuwsbrief via onze website.

Welkom bij de 13e editie van de UP! Talkshow 
Kunnen we het over iets leukers hebben? | 25 maart 2019

Presentatie: Hadassah de Boer
Opening met initiatiefnemer UP! Alet Klarenbeek 
Onze gasten van vanavond: 

Filosoof en verpleeghuisarts Bert Keizer schrijft veel over leven voor de dood. Zijn boek 
'Tumult bij de uitgang', lijden, lachen en denken rondom het graf is een zo getrouw mogelijk 
verslag, van wat we allemaal denken, hopen, vrezen, overwegen en idioot vinden rond de 
sterfelijkheid van de mens.
https://www.filosofie.nl/bert-keizer.html

Het boek 'Ooit Gelukkig' van schrijver Nico Dijkshoorn vertelt het aangrijpende verhaal over
de relatie met zijn ouders. Het is vanavond te koop in De Nieuwe Liefde! 
Volg Nico op twitter https://twitter.com/dijkshoorn

Naast zingevende kwesties heb je ook de hele praktische. Nabestaanden lopen bij gebrek 
aan wachtwoorden van de overledene bijvoorbeeld vast bij de afwikkeling van aardse zaken.
SeniorWeb vrijwilligers Loes Voogd en Bob Visser stonden aan de wieg van wat ‘Digitaal 
Nalatenschap’ heet en vertellen er alles over.
https://www.seniorweb.nl/digitaal-nalaten 

Muziek van Noble, de spraakmakende finaliste van The Voice Senior. 
https://www.nobleband.nl/

Nog eens terugkijken? De UP! Talkshow wordt integraal opgenomen en is terug te zien op  Youtube
kanalen van UP! (zie link www.upinnederland.nl) en De Nieuwe Liefde (www.denieuweliefde.com).
Volg UP! ook via Facebook, Twitter en Instagram en onze nieuwsbrief voor het laatste nieuws. 

Komende UP! Talkshows in De Nieuwe Liefde 

Maandag 13 mei : #14 In je eentje en toch samen
In de komende talkshow onderzoeken we nieuwe woonvormen. Oudere Amsterdammers 
wonen steeds langer zelfstandig thuis. En meestal alleen. Vanuit de behoefte – of noodzaak 
– om voorzieningen te delen ontstaan veel nieuwe woonvormen in de stad. Groepjes 
ouderen, maar ook investeerders en woningcorporaties zijn op zoek naar oplossingen. Zo 
wordt in de Houthavens voorbereidingen getroffen voor LIFE, een nieuw woon- en 
zorggebouw met de nadruk op diversiteit en actieve woonparticipatie. Hoe kunnen bewoners 
actiever iets voor elkaar betekenen? Hoe bevraag je toekomstige bewoners? Wat 
verwachten zij?

https://denieuweliefde.com/programma/up-talkshow-14-in-je-eentje-en-toch-samen/
http://www.upinderland.nl/
https://www.seniorweb.nl/digitaal-nalaten
https://twitter.com/dijkshoorn
http://www.upinnderland.nl/


UP! tips:

Digitaal Nalaten: een dienst van SeniorWeb
Ons leven is de afgelopen twintig jaar steeds digitaler geworden. We zijn zelf op tal van vlakken online
actief. Daarnaast regelen instanties en overheden hun zaken steeds vaker digitaal. Iedereen zorgt 
natuurlijk dat al zijn of haar online gegevens goed zijn beveiligd. Met wachtwoorden die lastig te raden
of kraken zijn, en die niemand kent. Maar als iemand komt te overlijden zijn die goed beveiligde 
accounts voor niemand toegankelijk.
De dienst Digitaal Nalaten van SeniorWeb geeft informatie over de digitale nalatenschap en is gratis 
voor SeniorWeb-leden. We leggen u stap voor stap en in duidelijke taal uit:

 hoe u een account verwijdert
 hoe u een Facebookprofiel omzet naar een herdenkingsaccount
 hoe u een abonnement van de internetprovider overzet of beëindigt
 welke gegevens nabestaanden nodig hebben om toegang tot een apparaat te krijgen
 en nog veel meer!

Meer weten? Ga naar www.seniorweb.nl/digitaalnalaten

Nog geen lid van SeniorWeb? Elke bezoeker krijgt vanavond een bonvoor een gratis 
jaarlidmaatschap! U krijgt toegang tot alle ledenvoordelen, waaronder Digitaal Nalaten. Maar ook: 
ongelimiteerde online helpdesk, computerhulp per telefoon én bij u thuis, 4x per jaar tijdschrift Enter, 
wekelijks informatieve nieuwsbrieven en online cursussen. 
Aanmelden kan via www.seniorweb.nl/lid-worden

Leestip: de interviews van Fokke Obbema in de Volkskrant:
https://www.volkskrant.nl/kijkverder/t/2018/zin-van-het-leven/

Kijk terug: Documentaire: MICHEL,acteur verliest de woorden 
Bij acteur Michel van Dousselaere wordt in 2014 een zeldzame vorm van progressieve afasie ontdekt, 
een hersenaandoening die het spraakcentrum aantast. In de film MICHEL is te zien hoe hij omgaat 
met het verlies van zijn woorden en daarmee van het vak dat hij al zo lang uitoefent. Samen met zijn 
vrouw Irma Wijsman zoekt hij naar nieuwe manieren om zich uit te drukken, om scherp te blijven en 
om op indrukwekkende wijze afscheid te nemen van zijn leven als acteur. 
Kijk terug via NPO start https://www.npostart.nl/VPWON_1292874

Theatertip: Smoeder - 15 jaar later 20 maart 2019 t/m 26 april 2019 in de theaters 
Maria Goos en Marcel Mutsers spelen het vervolg op hun succesvolle Smoeder uit 2014. 
https://www.mugmetdegoudentand.nl/voorstelling/114/smoeder-15-jaar-later

https://www.mugmetdegoudentand.nl/voorstelling/114/smoeder-15-jaar-later
http://www.seniorweb.nl/lid-worden
http://www.seniorweb.nl/digitaalnalaten

