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nIeuw: de ééndaagse Cursus ouderen en vItalIteIt 

EEn bijzondErE dag vol aangEnamE 
vErrassingEn! 

Ouderen en vitaliteit: je leest erover, je hoort erover en 
het is al jaren een centraal thema voor deelnemers aan de 
cursus  Pensioen in Zicht bij de De Essenburgh. Onlangs 
organiseerde De Essenburgh de eerste ééndaagse 
exclusief over dit thema. Deze dag werd georganiseerd 
voor oudere medewerkers van in de zestig, die langer 
door moesten werken dan ze aanvankelijk dachten. Te 
meten aan de gretigheid waarmee de deelnemers in de 
cursus participeerden lijkt het meer te leven dan ooit. 

De Essenburgh gaat de cursus ‘Ouderen en Vitaliteit’ 
aanbieden aan bedrijven (maatwerk) en biedt open 
inschrijvingen aan voor degenen die op de drempel van 
hun pensioen staan. Tijd voor een nadere kennismaking 
met dit aanbod! We interviewen Hanneke de Jong, 
trainer voor De Essenburgh.De evaluatie van ‘Ouderen 
 

en Vitaliteit’ was zeer positief: de deelnemers 
beoordeelden de training zonder uitzondering ‘goed’ of 
‘uitstekend’. Dat moet ook aan de trainer liggen! Hoe 
pakte ze dat aan? Hanneke: “Het thema bleek te leven en 
sloeg goed aan. De startvraag was persoonlijk en ‘to the point’: 
wat betekent vitaliteit voor je en wat doe je daar zelf al aan?”  
Vanaf het begin werd zeer levendig uitgewisseld aan 
de hand van geselecteerde foto’s. Het onderwerp leeft 
enorm. “Het bleek dat de groep zelf veel ‘in beweging’ was. 
Sporten, fietsen, wandelen, hardlopen….” 

FunDamEnt VooR DE Dag
Zo werd een op het eerste gezicht ‘alledaags thema’een 
boeiend en veelzijdig onderwerp dat veel reacties 
teweegbracht. De deelnemers, die elkaar als collega 
kennen, waren vaak verrast door wat ze van anderen 
hoorden. Men kwam op het spoor van gedeelde 
interesses, men leerde elkaar van een nieuwe kant 
kennen. “Dat had een verbindend effect. De sfeer werd in 
toenemende mate positief.”

Daar moet je als trainer gevoel voor hebben. Hanneke: 
“Het is eigenlijk vooral een kwestie van het goed faciliteren 
van de kennismaking en de uitwisseling. Ik heb daar plezier in. 
Soms is het nodig om met enig lef door te vragen over wat je 
tussen de regels door hoort: wat betekent het dat je langer door 
moet gaan met werken? of: wat heb je meegemaakt waardoor je 
je meer bewust bent geworden van het belang van vitaliteit?”.

ouderen en vItalIteIt

In zijn boek ‘het senioren-
brein’ stelt professor André 
Aleman dat  een positieve 
kijk op het ouder worden 
een grotere invloed op 
onze gezondheid heeft dan 
lichaamsbeweging, roken 
of overgewicht! Meer in 
algemene zin stapelen de 
bewijzen van het belang van 
positief denken zich op. Wat 

mij zo opvalt is het gesomber deze tijden: over de crisis, 
de bezuinigingen, de huizenmarkt…. Het duurt maar 
en duurt maar.  

Ik heb daar maar weinig mee, ben optimist, voel zelf de 
kansen in de lucht hangen en dat gevoel lijkt deze dagen 
zelfs sterker te worden. Waar het vandaan komt? Geen 
idee, maar voelt u ook die positieve onderstroom – in 
weerwil van het gesomber? Gelukkig maar! Want het 
houdt u vitaal, u wordt ouder en we grijpen samen de 
kansen die we hebben!
 
ans Withaar, 
Directeur De Essenburgh



Vervolg van pagina 1.

Op een natuurlijke manier kwamen ‘life 
events’ voorbij. Zo kreeg het thema voor 
iedereen een persoonlijke dimensie. De 
wijze van faciliteren door de trainer bracht 
verbinding en een prettige sfeer, zelfs in 
anderhalf uur. “Dat was het fundament voor de 
dag”, zegt Hanneke.

EEn mEDIScH  VERHaal, tocH mEnSElIjk 
En DIcHtbIj
Dezelfde ochtend kwam Frank Moerman, 
huisarts, de medische kant belichten. Het 
is een echte verteller – niet zo van de 
powerpoints – een heel menselijke man, die 
de kunst verstaat om medische zaken heel 
eenvoudig te vertellen. ‘let op je plas en je 
poep’ ….. is één van zijn openingsstatements. 
En dat blijft dus hangen! Moerman maakt 
het heel toegankelijk en dichtbij en 
geeft adviezen:  let op elkaar, zorg voor 
goed contact met huisarts, beweeg, eet 
gezond….! Het bekende verhaal, maar 
door de manier waarop het gebeurde, 
met de uitleg van hoe het bij de mens van 
binnen werkt,  ráákte het. De vragen van 
de deelnemers kwamen los en Moerman 
beantwoordde ze.  Hij gaf aandacht aan de 
positieve kracht van het  ‘samen dingen doen’.
“misschien maak je als oudere minder vrienden 

maar wat let je om dingen in clubverband te 
doen? Dat houdt je geest ook scherp! En zorg dat 
je contact met jongeren houdt, blijf bij de tijd!”  

kouDWatERVREES
Na een heerlijke ontspannen lunch zoals 
dat alleen in De Essenburgh kan, ging het 
richting Harderwijk, waar de deelnemers 
‘aan den lijve’ konden ervaren wat 
vitaliteit is, en hoe dat werkt. Hanneke: 
“beweging doet wat met je lijf, je komt je eigen 
mogelijkheden en beperkingen tegen, je ervaart 
wat gebeurt. Die praktische insteek in de middag 
bleek heel goed te werken”. Het had bij wijze 
van spreken met Nordic Walking als ingang 
kunnen gebeuren. Maar de opdrachtgever 
koos heel bewust voor de ingang van Yoga. 
Voor sommige deelnemers leverde dit wel 
wat koudwatervrees op …….
Maar men was uiteindelijk heel positief. 
De begeleider, Rita Vaessen van ‘mind your 
body’, bracht het helder, leuk en vooral niet 
zweverig! Ze gaf informatie over het belang 
van ademhaling, en de kracht die dat kan 
geven. Door op speelse manier de nodige 
rek en strekoefeningen te combineren met 
lichaamsbewustzijn ervoeren de mensen 
heel duidelijk wat vitaliteit was. Ook het 
middagprogramma werd zeer gewaardeerd 
door de deelnemers!

EEn RIjkE oogSt
Dan blijkt zo’n dag toch snel voorbij te gaan! 
En wat was de oogst voor de deelnemers? 
“Zij waren aangenaam verrast, zagen soms 
bevestigd dat ze goed bezig waren, waren 
gemotiveerd om nieuwe dingen uit te proberen en 
hebben een aantal ‘collega-ouderen´ goed leren 
kennen. Ze namen zich voor om samen prettig 
ouder worden en méér te lachen met elkaar”. 
De sfeer bij het nagesprek was voldaan en 
ontspannen. En dan toch nog een verrassend 
einde in de stijl van Hanneke. De hele dag 
door had ze opgeslagen wat met iedereen 
gebeurde en zo kon ze  – teruggrijpend op 
het begin van de dag – iedereen nog een 
persoonlijke boodschap meegeven. Wat 
betekent vitaliteit voor jou en wat kun je 
daar zelf aan doen? De beginvraag kwam 
andermaal binnen bij de deelnemers, maar 
nu met een extra dimensie. Zo was de cirkel 
weer rond.

Wilt u meer weten over de eendaagse 
‘Ouderen en Vitaliteit? De Essenburgh 
staat u graag te woord! Neem dan contact 
op met het secretariaat: 0341 – 451841 of 
training@essenburgh.nl.

 



ontmoetIngsdagen voor nabestaanden van zelfdodIng 
op dE brEs voor dEzE bijzondErE vorm van rouw.
De Essenburgh organiseert al meer dan  
30 jaar jaarlijks ontmoetingsdagen voor  
nabestaanden van zelfdoding. De ontmoetings 
dagen voor dit najaar leveren opvallend veel 
belangstelling op. Deze bijzondere vorm 
van rouwverwerking heeft De Essenburgh 
altijd nauw aan het hart gelegen! Wat is de 
geschiedenis van de ontmoetingsdagen, 
waar staan we nu in Nederland op dit 
gebied? Een interview met Ans Withaar.

Hoe is het begonnen? Ans: “In 1981 was er een 
bijzondere aflevering van het programma ‘Heel 
de mens’ van de kRo. Een nabestaande van 
zelfdoding deed voor het eerst haar verhaal voor 
het medium televisie. Het verhaal sloeg in en er 
kwamen veel reacties binnen van nabestaanden 
die lotgenoten wilden ontmoeten.” De 
Essenburgh was, via een cursus voor jonge 
weduwen en weduwnaars, zelf al eerder 
met dit onderwerp in aanraking gekomen. 
De uitzending was de aanleiding om in 
De Essenburgh ontmoetingsdagen voor 
nabestaanden van suïcide te organiseren. 

Deze ‘nationale’ ontmoetingsdagen hadden 
aanvankelijk een diepgaand vijfdaags 
programma, met twee of drie professionele 
begeleiders. Het was een succes, maar 
tegelijkertijd intensief. Het idee ontstond 
om deze ontmoetingsdagen regionaal te 
gaan organiseren, met een stimulerende 
rol van de RIAGGs. De Essenburgh is bij 
dit proces van regionalisering betrokken 
geweest, maar bleef zelf één of twee keer 
per jaar drie ontmoetingsdagen aanbieden 
voor degenen die regionaal niet terecht 
konden.

Ans: “tijdens de ontmoetingsdagen gebeuren 
mooie dingen. maar begeleiding is zeer 
belangrijk, bijvoorbeeld omdat nabestaanden 
een relatief hoog risico hebben om ook zichzelf 
te suïcideren.” Tegenover die zwaarte moet 
een gezonde dosis humor staan, vindt Ans. 
En dat gebeurt gelukkig. Sterker nog: “Er 
wordt eigenlijk nergens meer gelachen dan in 
rouwgroepen. In het algemeen zie je mensen met 

gebogen hoofd naar binnen komen. men zit met 
een schuldgevoel, met vragen als ‘waar was god’ 
en ‘is dit erfelijk?’. maar men gaat weerbaarder, 
met opgeheven hoofd weer weg”.

Wat gebeurt er bijvoorbeeld? Ans: “Veel mensen 
die je tijdens die dagen meemaakt blijven op 
je netvlies staan. mensen die door de suïcide 
daadwerkelijk hun leven anders hebben opgepakt. 
Zo was er een verpleegkundige van wie de  man 
zich had gesuïcideerd.  Verschrikkelijk! toen dacht 
ze: nu ga ik doen wat ik altijd al heb willen doen. 
Ze begon een eigen bloemenzaak!”

De belangstelling voor deze dagen kon,  
bijvoorbeeld afhankelijk van een kranten-
artikel, van tijd tot tijd opflakkeren. 
De erkenning van het belang van deze 
groepen verliep echter niet vanzelf. De 
Essenburgh deed daarvoor haar best 
als secretariaathouder van het landelijk 

platform nabestaanden na zelfdoding – de 
regionale ervaringen werden daar samen-
gebracht. Het was echter niet eenvoudig 
om het onderwerp op de agenda te houden.

Uiteindelijk werd  De stichting 113-online 
opgericht , mede door inintiatief van 
professor Ad Kerkhof en de Ivonne van de 
Venstichting en kreeg subsidie van VWS. 
Dat was een belangrijke erkenning en 
het idee kreeg zo een steviger inbedding. 
Het landelijk platform nabestaanden na 
zelfdoding zal ook een deel van 113-online 
worden.. Zo komt alle kennis van De 
Essenburgh onder die paraplu terecht. Op 
dit moment is 113-online vooral gericht op 
de suïcidale mens. Maar daar komt vroeger 
of later verandering in: als  voorzitter van 
de Raad van Toezicht van 113 blijft Ans zich 
inzetten voor de nabestaanden!



KastEElbEwonEr ad bEcKErs: 
“mEnsEn hElpEn jE tElKEns wEEr hErinnErEn 
dat jE op zo’n mooiE plEK wErKt”

Toen hun ijssalon / broodjeszaak in Ermelo 
de winter van 2006 tegemoet ging, beslo-
ten Ad en zijn vriendin dat één van hen een 
tijdelijke baan in de buurt moest nemen om 
de koude periode te overbruggen. Via het 
uitzendbureau kwam Ad zodoende bij De 
Essenburgh terecht. Het klikte al snel met 
het Kasteel en met de mensen: de tijdelijke 
baan werd een vaste!

Vanaf het begin voelde De Essenburgh als 
‘thuiskomen’. “Het leuke is, ik kom uit limburg 
en daar had ik al een aantal jaar in een kasteel 
gewerkt bij het Roermonds ‘kasteeltje Hattem’. 
Eerst als leerling en daarna als ‘chef de rang’, 
een bedieningsfunctie. De Essenburgh is groter, 
maar het blijft een kasteel, met dezelfde voor- en 
nadelen …. maar de voordelen wogen natuurlijk 
zwaarder!”  Ad doelt daarbij op de fantasti-
sche uitstraling. De nadelen (vooral de lo-
gistiek, met al die hoekjes, gaatjes, trappen) 
neem je dan voor lief.

Maar het was ook thuiskomen in een ander 
opzicht: De Essenburgh bleek een plek met 
een informele sfeer, waar het klikte met de 
mensen. Dat begon al tijdens het sollicita-
tiegesprek met de directie. Ad kwam eigen-

lijk voor een 20-uurs receptiebaantje, maar 
ging weg met een 40-uurs combinatiefunc-
tie: receptie en bediening. Hoewel het qua 
planning en roostering nogal puzzelen was 
vond hij toch zijn draai: het werk was zeer 
afwisselend!

Andersom viel de positieve instelling van 
Ad in goede aarde bij De Essenburgh. Voor 
hij het wist kreeg hij het aanbod om mana-
ger accommodatie te worden. Dat beteken-
de opnieuw een bijstelling van de plannen, 
maar na rijp beraad met zijn vriendin werd 
het besluit genomen: de kans was te mooi 
om te laten liggen.

Wat betekent het kasteel voor ad? 
“aan de ene kant ben je deel van een bedrijf: je 
bent druk met werkzaamheden en dat wordt toch 
op een gegeven moment gewoner. maar het zijn de 
gasten die steeds weer over de mooie plek begin-
nen. Ze helpen ad er aan herinneren dat hij op 
zo’n mooie plek zit. Elke keer dat een gast op-
merkt “mijnheer, wat is dit toch een prachtomge-
ving”. – dan denk je: “hij heeft gelijk…..!”

Wat maakt het kasteel bijzonder voor de gasten? 
“neem bijvoorbeeld een bruiloftsfeest. Het draagt 
bij aan een mooie herinnering van een feestelijk 
verblijf. maar wat me eigenlijk het meest bijblijft 
zijn die momenten dat het niet ‘vrijheid blijheid’ 
is. Dan bedoel ik vooral de uitvaartdiensten die 
we hier ook georganiseerd hebben. We hebben dat 
steeds op een hele speciale manier gedaan. Dat je 
van een mens, met familie, vrienden en bekenden 
afscheid kunt nemen, een afscheid dat, ook van-
wege de plek, zó naadloos past bij wie de overle-
dene was. Dát vond ik heel bijzonder”. 

Ook voor gasten die deelnemen aan een 
training is het een extra dimensie: ‘een kas-
teel is toch net even anders. Daar zit een verhaal 
achter, sinds 1652. mensen voelen dat’. Een 
mens krijgt een ander tijdsbesef. Dat geeft 
veerkracht.

agEnda opEn 
trainingEn, 
thEmadagEn En 
symposia

Augustus
5 - 9 aug. PIZ op de fiets
19 - 21 aug. PIZ ‘Goed geregeld’, 
 driedaagse
26 - 30 aug. PIZ ‘Een Nieuwe Toekomst’, 
 vijfdaagse

September
9 - 13 sept. PIZ  ‘Een nieuwe toekomst’, 
 vijfdaagse
16 - 18 sept. PIZ ‘Goed geregeld’, 
 driedaagse
23 - 27 sept. PIZ ‘Een Nieuwe Toekomst’, 
 vijfdaagse

Oktober
2 - 4 okt. PIZ ‘Goed geregeld’, 
 driedaagse
7 - 11 okt. PIZ ‘Een Nieuwe Toekomst’, 
 vijfdaagse
27 okt. - 3 nov. PIZ Mallorca, achtdaagse
28 okt. ‘Coachen van familie-
 rechercheurs’ voor team-
 leiders en tactisch 
 coördinatoren
29-31 okt. Ontmoetingsdagen voor 
 nabestaanden bij  
 zelfdoding
November
4 -  8 nov. PIZ ‘Een Nieuwe Toekomst’, 
 vijfdaagse
13 - 15 nov. PIZ ‘Goed geregeld’, 
 driedaagse
17 - 24 nov. PIZ Mallorca, achtdaagse
18 - 22 nov. PIZ ‘Een Nieuwe Toekomst’, 
 vijfdaagse
18 nov. Familierechercheurs: 
 Verdiepingscursus
 Calamiteiten en Rampen
21 - 22 nov. Training Bedrijfsopvang

December
11 - 13 dec. PIZ ‘Goed geregeld’, 
 driedaagse in Kerstsfeer

Naast dit open aanbod biedt De Essenburgh 
een keur aan maatwerktrainingen voor 
bedrijven en organisaties op het gebied van 
‘Pensioen in Zicht’, ‘Opvang na ingrijpende 
gebeurtenissen’ en de  ‘Ontwikkeling van 
Veerkracht’.



Cantuccini
Ingrediënten:
1 ei
1 mespuntje zout
100  gram amandelen met het bruine  

velletje er nog om
125 gram bloem
125 gram fijne kristalsuiker
1 zakje vanille suiker
1 theelepel bakpoeder
1 ei om de koekjes te bestrijken.

Werkwijze:
Hak de amandelen grof
Kneed een deeg van bloem, bakpoeder, 
kristalsuiker, vanillesuiker, zout en ei. 
Werk er de grof gehakte amandelen doorheen

Rol lange dunne staven van het deeg, leg die op 
bakpapier op een bakplaat en bestrijk de staafjes 
met een kwastje eigeel.
Schuif de bakplaat in een oven van 160 graden.

Haal de plaat na ongeveer 20 minuten uit de 
oven en snij de staven direct in schuine stukjes.

Zet de oven op 130 graden en bak de koekjes in 
15 minuten af. 

Heerlijk met zelfgemaakte (of uit de winkel) 

limoncello!

tip van de kok
EssEntialia: niEuws 

ondersCheIdende kwalIteIt
“De Essenburgh straalt gastvrijheid uit en wekt vertrouwen: haar ‘unique Selling Point’ is 
de combinatie van gemoedelijkheid en deskundigheid”  Citaat van een opdrachtgever, 
opgetekend bij het laatste klanttevredenheidsonderzoek.

aRtIkEl VEERkRacHt En ontWIk-
kElIng  VERScHIjnt HalF junI
Het volgende nummer van het tijd-
schrift voor Organisaties in Ontwik-
keling (TvOO) is een special over 
veerkracht. Daarin verschijnt een 
uitgebreid artikel van De Essenburgh 
over de ontwikkeling van veerkracht. 
Binnenkort vindt u het op onze site.

ontWIkkElIng nIEuWE WEbSItE: 
StIjlVol En DynamIScH
De Essenburgh legt nu de laatste hand 
aan een uitnodigende, stijlvolle en dy-
namische nieuwe website met links 
naar twitter en linkedin. 
Binnenkort kunt u het resultaat zien op 
www.essenburgh.nl.
 

gEdicht 

GRENSGEBIED
 

Nog nevelig in de tuin. ‘t Is net half zes.
Ik hoor de melkboer, bezig bij het hek,
de flessen wisselen in het flessenrek.
Morgen, mevrouw, zegt hij, ‘t is anders fris.
Dan denkt hij na, en bij een zaklantaarn
telt hij de posten op; het saldo klopt.
Alvorens hij weer wegrijdt merkt hij op
dat er alweer een ‘r’ is in de maand.
Ik neem het rek en berg het wisselgeld;
‘t is altijd goed, ik ga het maar niet na.
Toch onbegrijpelijk dat ik nog besta:
ik word straks zevenentachtig, welgeteld.
 
Dit gedicht is van Ida Gerhardt. Ze schreef het 
in 1981. We hebben één woord veranderd. 
Weet u welk woord het is? Mail het naar 
scheer@essenburgh.nl. Onder de inzenders 
wordt het boek ‘het seniorenbrein’ verloot.


