Welkom bij de UP! Talkshow : Moeilijke gesprekken | 3 december 2018
Presentatie: Hadassah de Boer
Opening met initiatiefnemer UP! Alet Klarenbeek
www.upinnderland.nl
Wie kent het niet, de spanning tijdens een moeilijk gesprek. Zo vlak voor het kerstdiner zitten
we allemaal in de gevarenzone. Ieder van ons weet dat ingewikkelde thema’s – hoe risicovol
voor sfeer ook – soms toch besproken moeten worden. Mantelzorg, uitvaart, kinderen en
kleinkinderen. Hoe pak je dat aan?
Onze gasten van vanavond:
Else-Marie van den Eerenbeemt is familietherapeut, publicist en onderzoeker op het gebied
van ouder-kind relaties. www.else-marie.nl
Paul Sträter (72) noemt zichzelf een conflictbevrijder. Hij helpt mensen voor zichzelf een
uitweg te vinden en de situatie in goede banen te leiden.
Meer weten? Op www.devrijplaatscoach.nl kun je : Het E-Book "Het verborgen ingrediënt
voor conflict hantering "downloaden
Marleen Stoltz (54), is programmamaker, stond 25 jaar op het toneel en heeft tegenwoordig
een praktijk voor Integratieve Therapie. https://marleenstoltz.nl/
Live on stage The Voice Senior ster Guido Lamm www.guidolamm.nl
Deze talkshow is mede mogelijk gemaakt door Van Betekenis tot het einde.
Het Humanistisch Verbond is partner van Van Betekenis tot het einde.
Op de website www.Ikwilmetjepraten.nu vind je meer informatie.
Nog een terugkijken? De UP! Talkshow wordt voortaan intergraal opgenomen en is terug te zien op
ons Youtube kanaal (zie link op www.upinderland.nl) en het Youtube kanaal van De Nieuwe Liefde.

COMING UP!
Maandag 10 december In je Uppie themagesprek 10:00 – 12:00 uur De Nieuwe Liefde
Het gespreksthema is familie onder leiding van schrijfster Bertien Minco.
Vanaf 10 december start UP! - als gevolg van eerdere gesprekken met onze bezoekers - in
De Nieuwe Liefde met In je Uppie, een serie themagesprekken over thema's die normaal
gesproken niet zo snel aan de orde komen, zoals spijt, afscheid en familie. Het zijn geen
'zware' gesprekken, we hebben het gewoon eens over. Een luisterend oor aan tafel kan
herkenning, inspiratie en steun bieden. Wij zorgen voor koffie en iets lekkers.
Er zijn geen kosten aan verbonden. Aanmelden kan via een email aan
info@upinnederland.nl of je kan op de ochtend zelf binnenlopen.
In 2019:
maandag 4 februari 2019, 10.00 – 12.00 uur
Het gespreksthema is spijt onder leiding van Jetske Spanjer.
maandag 11 maart 2019, 10.00 – 12.00 uur
Het gespreksthema is afscheid onder leiding van Hasse van Nunen.

Maandag 28 januari in De Nieuwe Liefde - UP! Talkshow: Nu het nog kan
Er wordt uitgebreid wetenschappelijk onderzoek gedaan naar ouder worden in Amsterdam.
Zo ook door de vakgroep Aging & Later Life van Amsterdam UMC.
Hadassah de Boer praat met prof. dr. Cees Hertogh (hoogleraar Ouderengeneeskunde &
Ethiek van de zorg) en prof. dr. Bianca Buurman (hoogleraar Acute Ouderenzorg) over hoe
lastig we het vinden om écht vooruit te denken en met elkaar in gesprek te gaan.
Nelleke Noordervliet vertelt over hoe zij en haar schoonmoeder te laat waren.
Muziek is er van Lust for Life, het eerste Amsterdamse popkoor voor senioren.

UP! tips rond de talkshow van vanavond:
• Open Kaart, een spel voor jongelui en oude lieden. Een spel dat de verschillende
generaties een beetje op gang zou helpen bij het voeren van een echt gesprek.
Ontwikkeld door de makers van de documentaire De Nieuwe Morgen, over een
verzorgingshuis waar ook jongeren woonden. Te koop via:
https://eenvandejongens.nl/projecten/open-kaart/
• Vertellis is een spel is bedacht om mensen dichterbij elkaar te brengen en tijd offline
te stimuleren. De 46 reflecterende vragen uit het spel zijn hét startsein voor
diepgaande gesprekken en leuke verhalen tijdens Kerst en Oud &
Nieuw.https://www.vertellis.nl/product/vertellis/
• “The Bastard” Documentaire over een verstoten kind dat opgroeit voor galg en rad en
een bejaarde vader die niet langer kan ontkomen aan zijn inmiddels volwassen
bastaardzoon. http://www.thebastard.film/nl/
Bekijk hem op https://www.uitzendinggemist.net/

