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Op 6 november, de Nationale Dag van Waarde, kan de consument kennismaken met taxateurs, 

veilinghouders en makelaars in de regio. De deelnemende leden organiseren een open dag, 

soms met een lezing, een rondleiding of een gratis mini-taxatie – is het top of troep? Iedereen 

kan binnenlopen, vragen stellen en rondkijken. De variatie in het vakgebied zal verrassen, net 

als de uitgebreide kennis die de experts bezitten: er zijn ook taxateurs op het gebied van 

muziekinstrumenten, motorvoertuigen en levende have. Ga naar de website en zoek een open 

dag bij u in de buurt: www.nationaledagvanwaarde.nl 

   

 

Vierde Groot dictee der Nederlandse taal 

 

Is het kippenei, kippe-ei of kippeëi? En moet in samengestelde woorden als lockdownparty of 

QR-code nu wel of geen koppelteken? Op zaterdag 6 november, live vanuit de bibliotheek van 

de Radboud Universiteit in Nijmegen, presenteert NPO Radio 1 voor de vierde keer Het groot 

dictee der Nederlandse taal met als gastheer presentator Frits Spits van De taalstaat. Gerdi 

Verbeet, oud-voorzitter van de Tweede Kamer, leest het dictee voor dat is geschreven door 
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schrijver en taalkundige Wim Daniëls.  

 

Dit jaar worden in de bibliotheek de pennen voor het dictee geslepen door luisteraars van De 

taalstaat en prominenten als de Nijmeegse burgemeester en voorzitter van de Veiligheidsberaad 

Hubert Bruls, thrillerschrijver Thomas Olde Heuvelt, GroenLinks-Kamerlid Lisa Westerveld, 

Nijmegenaar, boswachter, fervent Twitteraar én KRO-NCRV jeugdpresentator Tim Hogenbosch, 

cabaretier/columnist Pieter Derks en De ochtend van 4-presentator Margriet Vroomans. De 

Taalstaat, zaterdag 6 november om 11.00 uur bij KRO-NCRV op NPO Radio 1 

   

 

 

Bijzondere bewerking Verdi’s La traviata 

 

Van 5 november t/m 9 december toert de Nederlandse Reisopera door het land met de 

pocketopera La traviata. Aylin Sezer en José Romero vertolken hoofdrollen in een bijzondere 

bewerking van Verdi’s meesterwerk met een trans hoofdpersoon. De première is vrijdag 5 

november in de Zwolse Schouwburg Odeon. 

  

Bijzonder aan deze La traviata is dat regisseur Dorike van Genderen een nieuw verhaal heeft 

gecreëerd rond de figuur van Violetta. In deze pocketversie van Verdi’s geliefde opera is zij een 

transvrouw – geïnspireerd op het waargebeurde verhaal van Lili Elbe (geboren als Einar 

Wegener), een van de eerste mannen die in de jaren dertig geslachtsveranderende operaties 

onderging. In Verdi’s tijd was Violetta door schaamte en vooroordelen omgeven omdat zij een 

courtisane was. In deze Traviata valt Violetta ten prooi aan gevoelens van schaamte en 

maatschappelijke afwijzing omdat ze zich gevangen voelt in een verkeerd lichaam. Meer info: La 

traviata (reisopera.nl) 
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Deur valt dicht en je hebt geen sleutel bij je: wat nu?  

Een consument die zichzelf heeft buitengesloten en op het 

mobieltje op zoek gaat naar een snelle en betrouwbare oplossing, 

komt te vaak via online advertenties terecht bij onbetrouwbare 

partijen die voor veel te hoge bedragen de sloten komen 

vervangen. De Autoriteit Consument en Markt trad dit jaar 

meermaals op tegen dit soort misleiding en verbood zelfs tijdelijk 

het adverteren op Google door slotenmakers. Inmiddels is dat 

verbod weer opgeheven. Maar er is aan sommige, soms malafide praktijken geen einde 

gekomen. Uit onderzoek*) blijkt dat er gelukkig ook veel bonafide slotenmakers aan het werk 

zijn, maar hoe vind je die als je er met spoed eentje nodig hebt? Kijk op www.inbraakmislukt.nl 

  

 

Kerst op landgoed Middachten 

 

Op de laan voor het kasteel Middachten wordt op vrijdag (10-12) en zaterdag (11-12) van 12.00 

tot 20.00 en zondag (12-12) van 12.00 tot 19.00 uur een gezellige kerstmarkt gehouden. Er 

staan kraampjes met kerstartikelen, handgemaakte producten, sjaals, kaarsen en er zijn diverse 

lekkernijen te verkrijgen. Op het voorplein en op de wasplaats van het landgoed zijn diverse eet- 

en drinkgelegenheden en vanaf het bordes wordt sfeervolle muziek ten gehore gebracht. Vanaf 

de buitenkant is het sfeervolle verlichte kasteel te zien met kaarslicht in de vensters en verlichte 

kerstbomen. In het koetshuis en een gedeelte van de stallen bevinden zich de stands van 

Middachten en een aantal standhouders. De kerstman schalt zijn “ho-ho-ho” over het voorplein 
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en de kerstmarkt.  

 

Openingstijden; Vrijdag (10-12) en zaterdag (11-12) van 12.00 tot 20.00 en zondag (12-12) van 

12.00 tot 19.00 uur. Kaartjes zijn verkrijgbaar aan de kassa. Voor de route naar het landgoed is 

het navigatieadvies: Smidsallee, 6994 BJ De Steeg; NS Dieren of Rheden; Bus RRReis lijn 43.  

  

 

"Ik leef elke dag alsof het mijn laatste is" 

 

Ze is zonder twijfel één van de bekendste televisievrouwen van ons land met 

een indrukwekkende carrière. Catherine Keyl is onlangs vijfenzeventig jaar geworden, maar is 

nog jaloersmakend energiek en van pensioen is nog lang geen sprake. Wekelijks schrijft ze een 

column voor De Telegraaf, is regelmatig te gast bij het radioprogramma Spraakmakers en 

geeft lezingen naar aanleiding van haar onlangs gepubliceerde boek Oorlogsvader- 

een herinnering. Het is duidelijk: de agenda van Catherine is nog steeds goed gevuld. lees het 

interview met Catherine in Vijftig+ Magazine  

   

 

Een kind kan de was doen 

WINACTIE Klok waspoeder kleur en wit voor een ecologisch verantwoorde en huidvriendelijke was 
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Huidvriendelijk en ecologisch verantwoord wassen, hoe doe je dat? Met Klok waspoeders 

natuurlijk. Een kind doet de was. En over (klein)kinderen gesproken, nu ze weer naar school 

gaan begint de wasmachine volop te draaien. Met sportkleding, badhanddoeken, noem maar op. 

Met Klok was je alles weer schoon en fris voor het hele gezin. Zorg dus dat je voorraad hebt: 

Kleur en Wit. Ze zijn krachtig tegen vlekken en lossen vuil snel op, ook bij lage temperaturen. 

Informatie: www.klok-eco.nl  

  

Verkrijgbaar bij de supermarkt en online via www.klok-eco.nl. 

Consumentenadviesprijs € 5,49 (18 wasbeurten). XXL-verpakking 

74 wasbeurten tijdelijk € 19,99. Klok was- en reinigingsmiddelen 

zijn ecologisch verantwoord en vriendelijk voor je huid. In de 

recepturen zijn geen parfums en kleurstoffen toegevoegd, 

waardoor de kans op een allergische reactie zeer beperkt is. Ga 

voor meer informatie naar www.klok-eco.nl. 

 

Vijftig+ winactie. 

Stuur uw naam en adres, onder vermelding van 'Klok' naar Vijftig+ Magazine. Ga naar winacties op 

onze website en maak kans op de Klokbox. 

   


