
Geluksgeheim
Mag ik een geheim vertellen

Het geheim van geluk

Het geheim van geluk

Is om te delen

Het vermenigvuldigt

Keer op keer

Nu is het geen geheim meer

Heb jij even geluk 

Tijdens het vierde WK allround in 

Göteborg, in 1971, zingt Nederland 

het hoogste lied. Ard Schenk pakt in 

Nya-Ullevi zijn tweede wereldtitel. 

Hij reed hier een wereldrecord op 

de tien kilometer 15.01,6. Kees 

Verkerk pakt het brons, achter de 

Zweed Göran Claeson
Foto: Cor Mooij

Een grote rol in het dagelijks eten was weggelegd 

voor de Nederlandse supermarkten, en Albert 

Heijn in het bijzonder. In 1962 kwam Albert Heijn 

met de Premie-van-de-Maand-Club. Klanten 

konden sparen voor producten, met als eerste en 

beroemdste premie: een goedkope koelkast. Wist 

je dat slechts 1 op de 10 gezinnen in Nederland 

een koelkast had toen? Er zijn in die periode maar 

liefst 145.000 koelkasten bij elkaar gespaard.

Premie-van-de-Maand-Club

Langs de lijn: schaatslegende Ard Schenk

Tiktakjes sparen
Iedereen dronk Tiktak koffie en thee. 

Want daarmee kon je spaarpunten 

(ook wel Tiktakjes genoemd) sparen 

voor een avondje uit naar de Tiktak 

Show. Ruim 1.5 miljoen Nederlands 

hebben één van de duizenden 

voorstellingen gezien! De show was 

een soort van revue waaraan veel 

Nederlandse en buitenlandse artiesten 

deelnamen.

Heel Holland Bakt Arretjescake
Arretjescake is een echt Nederlands gerecht, vernoemd naar 

Arretje Nof. Dit stripfiguur werd rond 1930 gebruikt in 

reclames voor de Nederlandse Oliefabrieken (NOF) in Delft. 

Ter promotie van de margarine die ze toen maakten, bracht 

de fabriek een receptenboekje uit. Een van die recepten 

was ‘Arretje cake’ - nu bekend als arretjescake.

Ingredienten

2 eieren

200 gram witte basterdsuiker 

50 gram cacaopoeder

200 gram ongezouten roomboter

200 gram mariabiscuits

50 gram pure hageslag

1. Doe de eieren met de suiker in een kom en mix in 3 min. 

luchtig met een handmixer. Voeg lepel voor lepel al roerend 

de cacao toe. Smelt ondertussen de boter in een steelpan op 

laag vuur. Schenk de boter al roerend bij het cacaomengsel. 

Blijf roeren tot een egaal mengsel.

2. Doe de biscuits in een plastic zak of een schone theedoek. 

Verkruimel ze door er met een deegroller overheen te rollen. 

De kruimels moeten niet te fijn worden, ca. 1½ -2 cm. Meng 

de kruimels door het cacaomengsel. Leg een stuk bakpapier 

in het cakeblik en schep het mengsel erin. Strijk glad en 

bestrooi met de hagelslag. Laat minimaal 3 uur afgedekt met 

vershoudfolie opstijven in de koelkast.

Impressie Placemat 

De placemat bestaat uit 16 tot 20 korte items die gaan over herinneringen aan de 

jaren 60 en 70. Positieve berichten over een sportmoment, een muzieknummer of 

een ontwikkeling binnen het Koningshuis. Maar ook luchtige wist-u-datjes. 

Berichten die zorgen voor een glimlach en afleiding.

Wij zoeken bekende Nederlanders die met hun bericht over vroeger of nu  

thuiswonende ouderen unieke content geven voor een echt aandacht-moment. 


