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Bivakkeren in een mantelzorgwoning 
Na ruim tien jaar intensief wonen in onze huidige 

woning, was het de hoogste tijd geworden om 

een paar zaken aan te pakken. Zo was onze 

houten vloer op de druk bewandelde delen 

veranderd in een vloer van een bruincafé na een 

druk en morsig weekend. Alleen stofzuigen en 

dweilen veranderde daar niets meer aan. Het 

werd tijd voor een meer rigoureuze aanpak: de 

hele vloer schuren en opnieuw behandelen. 

Daarvoor moest de woonkamer helemaal leeg 

gemaakt worden. Omdat de trap naar de 

bovenverdieping alleen bereikbaar is door de 

woonkamer en we diezelfde trap ook maar 

meteen van een nieuw laagje verf wilden 

voorzien, moesten we een paar dagen elders 

bivakkeren. We huurden een huisje in de buurt.  

 

De eerste dagen waren we druk met schuren, 

stofzuigen en smeren van verf en olie. Daarna 

mocht de nieuwe laag op de vloer en de trap 

uitharden en konden wij bijkomen in ons 

klusvakantieverblijf. Ons vakantiehuisje was 

nieuw en zag er keurig uit. Ik vroeg mij af of de 

eigenaar een handige Harry was die zelf de 

handen uit de mouwen had gestoken of dat dit 

een professioneel gebouwde bungalow was. Een 

rondje rond het huisje leverde al snel het 

antwoord. Er zat een keurig schildje op de 

buitenmuur van de bungalow. Tja en dit schildje 

lezend, werd de klusvakantie plots onderbroken 

en gingen we weer even aan het werk. Wat 

bleek, de leverancier van ons vakantiehuisje 

leverde verschillende producten: chalets, 

glampings, mobilhomes, tiny houses en… 

mantelzorgwoningen! Nu bekeken we het 

vakantiehuisje met heel andere ogen.  

 

Laten we heel helder zijn: het huisje waar wij 

verbleven, is hier recent neergezet als 

vakantiewoning. Maar wie op de site van de 

leverancier kijkt, ziet dat dezelfde huisjes als 

mantelzorgwoning neergezet kunnen worden. 

Het vakantiehuisje is keurig afgeleverd en 

geïnstalleerd. De verf zit overal nog netjes op, de 

randen die gekit moeten zijn, zijn keurig gekit. 

Van de paar maanden dat dit huisje er nu staat, 

heeft het, afgaande op het gastenboek, meer 

weken leeg gestaan dan dat het bewoond is 

geweest. Dus niet zo verwonderlijk dat alles er 

nog heel netje uit ziet. Het zou niet best zijn als 

het huisje nu al slijtagesporen zou bevatten. 

Maar dit prima vakantiehuisje bekeken door 

mantelzorgers-ogen doet toch een aantal vragen 

opkomen. Ons 

vakantiehuisje 

staat zo’n veertig 

centimeter boven 

de grond. Voor 

ons geen punt 

maar voor 

rolstoelrijders of 

rollatorwande-

laars betekent 

dat een 

onneembaar 

hoogteverschil of 

het vergt een flinke aanloop om een 

noodzakelijke helling tot de voordeur te kunnen 

nemen. De badkamer is keurig, maar het toilet is 

klein en laag. Dat zal voor veel zorgvragers 
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uitdagingen opleveren op een moment dat dat 

niet heel erg gewenst is. 

Daar staat tegenover dat dit vakantiehuisje 

drempelloos is. Met een rolstoel of rollator zou je 

het hele huisje doorkunnen. Al zijn de deuren in 

ons vakantiehuisje niet extra breed. Maar zoals 

gezegd, dit huisje is als vakantiewoning 

neergezet en niet als mantelzorgwoning. Het is 

niet helemaal eerlijk om mantelzorgconclusies te 

verbinden aan dit exemplaar.  

Op de site van de leverancier staat dat ze 

maatwerk kunnen bieden. Als we de leverancier 

bellen, is dat ook hetgeen ze meteen vertellen. 

Het hoogteverschil tussen het maaiveld en 

begane vloer in dit exemplaar is zeker niet 

standaard. In de regel worden de huisjes op 

gelijke hoogte met het maaiveld geplaatst. Dat 

is geen enkel probleem. Ook zaken als toiletten 

en de breedte van de deuren zijn op wens op 

maat te leveren.  

Persoonlijk ben ik nog niet aan een 

mantelzorgwoning toe. Mijn ouders wil ik het niet 

aandoen in een mantelzorgwoning in mijn 

achtertuin te komen wonen. Ze zouden de 

woning niet meer kunnen verlaten, klem gezet 

tussen de schuttingen links en rechts en ons huis 

en de schuur. Maar mocht mijn jongste zus te 

zijner tijd een stukje weiland opofferen om mijn 

ouders in een mantelzorgwoning bij zich te 

nemen, zal ik hen zeker adviseren om eens in 

gesprek te gaan met deze leverancier. 

“Ons” vakantiehuisje staat onder een eik. Als je 

kunt kiezen, zou ik een eventuele 

mantelzorgwoning op een andere plek zetten. Er 

vallen veelvuldig eikels op het dak, die landen 

met een flinke knal op het dak en rollen dan 

hoorbaar over het dak naar beneden. Het is 

duidelijk waarneembaar dat het dit jaar een goed 

eikeljaar is. Dat is dan ook het enige punt van 

kritiek: het huisje is enorm gehorig. Je kunt twee 

deuren verder bij wijze van spreken horen of een 

medebewoner zijn veters strikt. Je hebt als het 

om geluiden gaat geen enkele privacy. Je hoort 

echt alles. Maar misschien kan de gehorigheid 

ook met maatwerk aangepast worden… 

 

Hebt u ervaring met mantelzorgwoningen? We 

horen er graag over! 

 

Samen grijs worden 

Maandag 10 oktober zond de VPRO een 

Tegenlicht documentaire uit over een 

vergrijzende samenleving en de vragen die dit 

opwerpt over wonen en zorgbehoeften. Die 

uitzending verkent deze vragen, laat ideeën en 

gedachten horen en zien. Uitzending gemist? Kijk 

dan alsnog via:  

Samen grijs worden - tegenlicht - VPRO  

 

https://www.vpro.nl/programmas/tegenlicht/kijk/afleveringen/2022-2023/samen-grijs-worden
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Agenda 

Woensdag 2 november 2022 

Alzheimercafé Thema: Dementie van 

binnenuit 

19.30-21.00 uur De Heerd, Griftstraat 8, Heerde 

We starten met een bijzondere bijeenkomst met 

Karin Willemsen. In 2010 kreeg Karin 

geheugenklachten, viel een jaar uit in werk en er 

werd gedacht aan een vroegtijdige dementie. De 

oorzaak van haar klachten bleek oplosbaar. Zij 

herstelde en voelt zich nu rijk met de ervaring 

van binnenuit. Deze ervaring gaf haar de 

mogelijkheid een andere kijk op dementie te 

ontwikkelen. Zij wil graag haar ervaring delen 

om mensen met dementie een stem te 

geven.  Dit is een bijzondere kans om te 

begrijpen wat dementie met je doet en wat je als 

omgeving beter wel of juist niet moet doen. Deze 

avond belooft een heel bijzondere avond te 

worden, die u niet mag missen! 

 

Zaterdag 12 november 2022 

Dag van de Mantelzorger 

11.30-13.45 uur De Heerd, Griftstraat 8, Heerde 

Vanaf 11.30 uur bent u welkom in De Heerd. 

Tussen 12.00-13.00 kunt u genieten van een 

lunch. Van 13.00-13.45 is er een optreden door 

de SOS-Matrozen.  

 

Opgeven kan tot 5 november. Stuur uw 

aanmelding naar: d.van.der.veer@heerde.nl 

o.v.v. 12 november en het aantal personen met 

wie u komt. Deelname is kosteloos. 

 

Dinsdag 22 november 2022 

Café Doodgewoon 

Thema: Praat voordat je gaat 

19.30-21.00 uur Digitale bijeenkomst via: 

https://tinyurl.com/42zadv3a  

Praten over jouw wensen in de laatste levensfase 

is niet eenvoudig als je nog niet ziek bent. 

Waarom zou je dat doen? Heb je er weleens over 

nagedacht? En weet je al wat je zou willen? 

In de palliatieve zorg is het steeds gebruikelijker 

dat patiënten meedenken in hun zorgproces. Het 

is goed om ook als je nog niet ziek bent al na te 

denken en te spreken over jouw eventuele 

wensen voor de toekomst. We zijn niet zo 

vertrouwd met het bespreken van dit onderwerp, 

terwijl het belangrijk is om je voor te bereiden 

zodat je niet voor verrassingen komt te staan. 

Ervaring leert dat gesprekken hierover 

betekenisvolle gesprekken zijn. 

Gastspreker: Leonie Vogels, psycholoog. 

Zij geeft voorlichting over het levenseinde en 

begeleidt mensen in de laatste levensfase. 

 

Donderdag 24 november 2022 

Mantelzorg-lotgenotengroep 

 

Maandelijks is er op de laatste donderdagmiddag 

van de maand (van 14.00 tot 16.00 uur) 

een lotgenotencontact voor mantelzorgers. In 

mei is dit op een andere dag i.v.m. 

Hemelvaartsdag. Ontmoeting, het uitwisselen 

van verhalen (al dan niet met betrekking tot het 

mantelzorgen) en soms iets afspreken voor 

tussen de bijeenkomsten, zijn belangrijke 

ingrediënten van het lotgenotencontact. We 

komen bij elkaar in de huiskamer van STIP, 

Sportlaan 2h te Heerde. Welkom!  

mailto:d.van.der.veer@heerde.nl
https://tinyurl.com/42zadv3a
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Staatssecretaris voor mantelzorgzaken 

 
 

Maarten van Ooijen is staatsecretaris van 

Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het thema 

mantelzorg en informele zorg is daar onderdeel 

van. Middels een kamerbrief informeerde de 

staatssecretaris de Tweede Kamer over een 

integrale visie op mantelzorg. Wie kennis van 

deze visie wil nemen, kan deze brief lezen via:  

https://open.overheid.nl/repository/ronl-

72d10db0b9289cc873d8ba54881f4dc8d73733c

a/1/pdf/kamerbrief-ondersteuning-mantelzorg-

en-informele-zorg.pdf  

 

Advies Raad van Ouderen 

 
De Raad van Ouderen heeft in het najaar een 

advies geschreven over mantelzorgen voor en 

door ouderen. Zij doen daarin tal van 

aanbevelingen. Meer weten: Lees dan hun advies 

via: 

file:///H:/Downloads/Advies%20mantelzorg%2

0voor%20en%20door%20ouderen.pdf  

 

Mantelzorg apps 
 

 
Een beetje moderne mantelzorger kan natuurlijk 

niet zonder: handige apps die je ondersteunen 

bij het mantelzorgen. 

Mantelzorg.nl heeft een aantal gratis apps 

onderzocht en op een rijtje gezet. Kijk snel of er 

een bij zit die je nog niet gebruikt: 

https://www.mantelzorg.nl/onderwerpen/delen-

van-zorg/overzicht-van-gratis-apps-voor-

mantelzorgers  

 

Colofon  

De Stip-mantelzorg-nieuwsbrief is een uitgave 

van het Steun- en InformatiePunt van de 

gemeente Heerde en verschijnt 10 keer per jaar. 

Stip 

Sportlaan 2h 8181 BE Heerde 

E: stip-mantelzorgondersteuning@heerde.nl 

T: (0578-)69.94.99 

Coördinatie: Dirk-Jan van der Veer 

M: 06-19.30.26.57 

 

Wilt u de nieuwsbrief niet langer ontvangen? 

Stuur dan een bericht naar: stip-

mantelzorgondersteuning@heerde.nl  

https://open.overheid.nl/repository/ronl-72d10db0b9289cc873d8ba54881f4dc8d73733ca/1/pdf/kamerbrief-ondersteuning-mantelzorg-en-informele-zorg.pdf
https://open.overheid.nl/repository/ronl-72d10db0b9289cc873d8ba54881f4dc8d73733ca/1/pdf/kamerbrief-ondersteuning-mantelzorg-en-informele-zorg.pdf
https://open.overheid.nl/repository/ronl-72d10db0b9289cc873d8ba54881f4dc8d73733ca/1/pdf/kamerbrief-ondersteuning-mantelzorg-en-informele-zorg.pdf
https://open.overheid.nl/repository/ronl-72d10db0b9289cc873d8ba54881f4dc8d73733ca/1/pdf/kamerbrief-ondersteuning-mantelzorg-en-informele-zorg.pdf
file://///cloud.local/Data/Home/dveer20/Downloads/Advies%20mantelzorg%20voor%20en%20door%20ouderen.pdf
file://///cloud.local/Data/Home/dveer20/Downloads/Advies%20mantelzorg%20voor%20en%20door%20ouderen.pdf
https://www.mantelzorg.nl/onderwerpen/delen-van-zorg/overzicht-van-gratis-apps-voor-mantelzorgers
https://www.mantelzorg.nl/onderwerpen/delen-van-zorg/overzicht-van-gratis-apps-voor-mantelzorgers
https://www.mantelzorg.nl/onderwerpen/delen-van-zorg/overzicht-van-gratis-apps-voor-mantelzorgers
mailto:stip-mantelzorgondersteuning@heerde.nl
mailto:stip-mantelzorgondersteuning@heerde.nl
mailto:stip-mantelzorgondersteuning@heerde.nl
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Schoenzooltje steunt 
mantelzorger bij 

dementiezorg 

 

Demicare heeft een app ontwikkeld die 

mantelzorgers zou kunnen ondersteunen bij de 

zorg voor een naaste met dementie. 

De app geeft o.a. advies en tips aan 

mantelzorgers. Om ervoor de te zorgen dat de 

app gepersonaliseerd is moeten mantelzorgers 

eerst wat vragen beantwoorden over onder 

andere gezondheid (gedrags- en fysieke 

symptomen), het netwerk, het dagelijks leven 

(zorgactiviteiten, aantal contactmomenten) en 

de achtergrond van de mantelzorger (‘was u al 

bekend met dementie?’). Daarna weet de app 

welke informatie echt relevant is voor de cliënt 

en de mantelzorger. 

Naast de app maakt Demicare ook gebruik van 

sensoren. Zo kan een smartwatch iemands 

hartslag meten, dit kan een mantelzorger helpen 

om het gedrag van het betreffende moment te 

begrijpen en verklaren. Maar er is ook een slim 

schoenzooltje beschikbaar met sensoren dat 

iemands loopsnelheid meet en aan de hand van 

afwijkingen iets kan zeggen over veranderingen 

in het denkvermogen. Het doel van dit project is 

om optimale persoonsgerichte zorg te leveren 

aan mensen met dementie en hun netwerk. 

Heeft u ervaring met deze app en/of het 

schoenzooltje? We horen er graag over! 

Scholing voor mantelzorgers 

Wie dacht dat mantelzorgen een ongeschoolde 

bezigheid is, heeft het mis! je kunt je scholen als 

mantelzorger. 

 

Vakbekwaam in zorg biedt, tegen betaling, e-

learningmodulen aan. Bijv. over mantelzorg of 

over dementie. De modulen bieden geen 

kennis die elders niet te vinden is. Wie zelf een 

tijdje op internet surft en her en der informatie 

leest, heeft dezelfde inhoud maar dan gratis. 

Wat een voordeel van de e-learnings is, is dat ze 

de informatie compact en gestructureerd 

aanbieden. Veel informatie kun je lezen én 

luisteren. Aan het eind de module kun je een 

toets maken. Weet je meteen of je het 

mantelzorgen snapt of de module nog een keer 

moet gaan doornemen. Geïnteresseerd? kijk dan 

op:  

https://www.vakbekwaaminzorg.nl/  

 

https://www.vakbekwaaminzorg.nl/
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SAMEN TEGEN ARMOEDE  

 
 
 
Publicatie: Tijdelijk noodfonds 
energiearmoede  
De gemeente Heerde heeft voor huishoudens die 

in de financiële problemen komen door de hoge 

energierekening een noodfonds ingericht. Dit 

noodfonds is een vorm van bijzondere bijstand. 

Bijvoorbeeld wanneer mensen de 

energierekening niet meer kunnen betalen en 

geen mogelijkheden hebben om nog te besparen 

op kosten of om hun inkomsten te verhogen. Zij 

kunnen mogelijk een beroep doen op deze 

regeling.  

 

Iedereen die hulp nodig heeft, kan bij ons 

terecht  

Tot 30 juni 2023 kunnen inwoners een aanvraag 

doen voor een financiële tegemoetkoming uit het 

fonds. Er is geen inkomensgrens vastgesteld. 

Wethouder Wolbert Meijer over deze regeling:  

“We zijn blij met deze regeling, omdat we 

hiermee ook mensen helpen die een inkomen 

hebben dat hoger is dan het minimum. Als 

mensen hulp nodig hebben, gaan we samen op 

zoek naar een oplossing. We sturen niemand weg 

bij de loketten.”  

 

Aanvragen kan via de consulenten 

Schulddienstverlening  

Inwoners die denken hiervoor in aanmerking te 

komen, kunnen contact opnemen met de 

consulenten Schulddienstverlening van de 

gemeente Heerde. Samen met de inwoner kijken 

ze of iemand een aanvraag kan doen voor het 

financiële noodfonds. De consulenten 

Schulddienstverlening zijn te bereiken via Steun- 

en informatiepunt Stip via telefoonnummer 

(0578) 69 94 99 en per e-mail: 

info@zorgvraagheerde.nl. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

Publicatie: extra 
energietoeslag voor lagere 
inkomens 
Alle huishoudens krijgen in 2022 korting op hun 

stijgende energierekening. Een huishouden met 

een gemiddeld energieverbruik betaalt in 2022 

rond de €565,- minder aan energiebelasting en 

btw. Op de website www.rijksoverheid.nl vindt u 

meer informatie. Huishoudens met een laag 

inkomen krijgen daarnaast een eenmalige 

energietoeslag van maximaal €1.300,-. Heeft u 

al eerder dit jaar een toeslag van €800,- 

ontvangen? Dan krijgt u nog € 500,-. 

 

Heeft u recht op de eenmalige 

energietoeslag?  

Kijk dan op Energietoeslag 2022 - Zorgvraag 

Heerde. Daar leest u de voorwaarden. Ook kunt 

u daar de energietoeslag aanvragen met uw 

DigiD.  

 

U heeft recht op een eenmalige 

energietoeslag maar u heeft deze nog niet 

aangevraagd 

U kunt de energietoeslag tot en met 30 juni 2023 

aanvragen. Heeft u de toeslag al wel 

aangevraagd maar nog geen bericht van de 

gemeente ontvangen? Dan hoeft u niets te doen. 

U krijgt vanzelf een brief van de gemeente.  

 

U heeft al een eenmalige energietoeslag 

ontvangen van € 800,- 

U hoeft niets te doen. U ontvangt automatisch 

het bedrag van € 500,-. 

 

U ontvangt de toeslag in het najaar 

We streven ernaar om de automatische 

uitbetaling van € 500,- eind oktober uit te keren.  

Vanaf dat moment wordt ook bij een eerste 

aanvraag een bedrag van € 1.300,- uitgekeerd.  

 

Financiële problemen? Zoek hulp! 

Bijvoorbeeld door contact op te nemen met uw 

energieleverancier. U kunt mogelijk een 

betaalregeling afspreken. Ook kunt u contact 

opnemen met de consulenten 

schulddienstverlening van de gemeente Heerde. 

Of doe een financiële fitheidstest op Geldfit.nl.  

 

 

 

http://www.rijksoverheid.nl/
https://zorgvraag.heerde.nl/Werk_en_inkomen/Inkomen/Toeslagen/Energietoeslag_2022
https://zorgvraag.heerde.nl/Werk_en_inkomen/Inkomen/Toeslagen/Energietoeslag_2022
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Stel gerust uw vragen 

De consulenten schulddienstverlening van de 

gemeente Heerde kunt u bereiken via Steun- en 

informatiepunt (STIP). U kunt STIP telefonisch 

bereiken op (0578) 69 94 99. U kunt ook een e-

mail sturen naar info@zorgvraagheerde.nl.  

 

Speel met diabetes 
 

Diabetes is een chronische ziekte die met 

regelmatig aandacht en handelen vraagt. Veel 

mensen met diabetes leren dit zelf te doen. 

Sommigen blijven daarin afhankelijk van 

anderen. Maar wat komt daar allemaal bij kijken? 

En wat als je even niet oplet? je kunt nu ervaren 

wat diabetes type 1 voor gevolgen heeft en wat 

het vergt om ‘het spel met diabetes’ onder de 

knie te krijgen.  

 

 
 

Hyper Control is een game waarin je kunt 

ervaren wat er allemaal komt kijken bij een dag 

in een pretpark en het omgaan met diabetes.  

Hyper Control is een puzzelgame waarbij je 

moeten samenwerken. Tijdens het spelen leer je 

meer over diabetes en wat voor invloed dat heeft 

op je leven. 

Hyper Control is bedoeld voor leerlingen uit 

groep 7 of 8, maar kan gespeeld worden door en 

met iedereen die wil ervaren hoe het is om 

diabetes te hebben! 

De game kan overal gespeeld worden, in de klas 

maar ook bijvoorbeeld op de sportclub of thuis 

met je vrienden! Je hebt wel minimaal twee 

laptops/tablets en internet nodig. 

Spelen? Ga dan naar: https://hypercontrol.nl/  

 

 

 

Beleef(d) Autisme 
Beleef(d) Autisme is een uitgebreid lespakket 

met als doel om docenten in het primair en 

voortgezet onderwijs te voorzien van kennis en 

hulpmiddelen om beter om te gaan met 

leerlingen met Autisme Spectrum Stoornissen 

(ASS) in de klas. Het begrip voor deze leerlingen 

groeit daarmee. Voor de leerlingen met ASS leidt 

het tot meer rust en minder frustratie. 

De naam Beleef(d) Autisme heeft een dubbele 

betekenis: 

 Mensen ervaren kinderen/volwassenen 

met autisme niet altijd als beleefd. Deze 

veronderstelling is niet (altijd) juist: ze 

geven oprecht weer wat zij denken, en 

vanuit dit standpunt zijn zij beleefd. 

 Beleef zelf hoe iemand met een Autisme 

Spectrum Stoornis (ASS) een situatie 

ervaart met behulp van Virtual Reality. 

Voel de onzekerheid, angst, boosheid, 

verwarring van iemand met autisme. 

Met behulp van Virtual Reality kun je beleven hoe 

iemand met ASS communiceert, dingen ervaart, 

hoe een boodschap binnenkomt. De VR-simulatie 

is ontwikkeld om autisme “levensecht” te maken. 

 

De Virtual Reality bril plaatst je in een lessituatie. 

De virtuele leerkracht geeft de leerlingen, 

waaronder jij – in de rol van leerling met autisme 

– een opdracht. Ervaar de verwarring van de 

leerling met autisme: rumoer, licht, 

onduidelijkheid, interactie. 

Meer weten of aanmelden voor een cursus? Kijk 

dan verder op: 

https://www.stichtingbelevenderwijs.nl/contact/ 

https://hypercontrol.nl/
https://www.stichtingbelevenderwijs.nl/contact/
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Indringende documentaire: 

Puinhoop 

 

Een intieme documentaire over de worsteling 

van een kind om onafhankelijk te zijn van een 

ouder die hem niet wil loslaten. 

 

Na twintig jaar het contact met zijn aan 

borderline lijdende moeder tot een minimum te 

hebben beperkt, wordt filmmaker Allard Detiger 

gebeld door de politie. Het huis van moeder is 

totaal verwaarloosd, buren klagen en 

professionele hulp is per direct noodzakelijk. 

Allard neemt zo goed als hij kan de 

verantwoordelijkheid van de zorg voor zijn 

moeder op zich maar raakt hierdoor steeds meer 

verstrikt in ruzies en de trauma's uit zijn jeugd. 

Naarmate zijn moeders toestand verslechtert 

vervagen de harde lijnen die Allard bewust 

tussen hen had opgebouwd. Hij vervalt hierdoor 

in oude patronen en wordt gedwongen kritisch 

naar zichzelf te kijken. Hij probeert om tot 

acceptatie en liefde voor zijn moeder te komen 

en te voorkomen dat hij zijn verleden doorgeeft 

aan zijn jonge dochter. 'Puinhoop', gefilmd over 

een periode van meer dan tien jaar, is een 

intieme documentaire over de worsteling van een 

kind om onafhankelijk te zijn van een ouder die 

hem niet wil loslaten. 

 

Puinhoop is te zien in enkele bioscopen in het 

land. Zie voor plaatsen en tijden bijvoorbeeld: 

https://www.filmladder.nl/film/puinhoop-

2022/bioscopen  

 

Een indruk krijgen? Kijk de trailer via:  

https://www.biosagenda.nl/film_puinhoop_388

41.html  

 

Op de site van het Trimbos staat een gesprek 

met Allard Detiger de zoon in Puinhoop en 

regisseur van deze documentaire. 

https://www.trimbos.nl/actueel/blogs/in-

gesprek-met-allard-detiger/  

https://www.filmladder.nl/film/puinhoop-2022/bioscopen
https://www.filmladder.nl/film/puinhoop-2022/bioscopen
https://www.biosagenda.nl/film_puinhoop_38841.html
https://www.biosagenda.nl/film_puinhoop_38841.html
https://www.trimbos.nl/actueel/blogs/in-gesprek-met-allard-detiger/
https://www.trimbos.nl/actueel/blogs/in-gesprek-met-allard-detiger/

