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Ontdek hoe onze bevolking verandert in een unieke  

interactieve tentoonstelling 
 

Een lang en gezond leven, dat wil iedereen wel. Maar wat zijn eigenlijk je kansen om 100 jaar te 

worden? Kun je hier zelf invloed op uitoefenen? Wat heeft je jeugd en de omgeving waar je opgroeide 

daarmee te maken? Wat betekent dit voor je huidige manier van leven, op school, bij je familie, je 

werk, je gezin of je vriendenkring? En voor je toekomstige leven en de keuzes die je wilt maken? 

 

Nu ongeveer de helft van de Nederlandse baby’s misschien wel 100 jaar zal worden, zijn dit belangrijke 

vragen. Zeker nu het met 17 miljoen landgenoten drukker is dan ooit in ons land.  

Door interactieve games, quizzen, foto’s van studenten van de Haagse Kunstacademie, interviews, 

illustraties en teksten maak je kennis met de belangrijkste veranderingen in onze bevolking en hoe deze 

ons leven beïnvloeden.  

 

De tentoonstelling richt zich op iedereen, van jong tot oud, vrouwen, mannen, oude en nieuwe 

Nederlanders. We hebben allemaal te maken met veranderingen die gepaard gaan met een (veel) langer 

leven. Ben je benieuwd hoe jij een lang leven de baas kunt blijven? Bezoek dan onze interactieve 

tentoonstelling, waar wij je laten navigeren in het leven dat voor ons ligt.  

 

Deze reizende internationale tentoonstelling is in Nederland te zien in Den Haag en Groningen.  

De Nederlandse editie van de tentoonstelling is ontwikkeld door het Nederlands Interdisciplinair 

Demografisch Instituut (NIDI-KNAW) in samenwerking met Population Europe. De tentoonstelling is 

verrijkt met recente Nederlandse gegevens door medewerkers van het NIDI en de Rijksuniversiteit 

Groningen. De gemeenten Den Haag en Groningen leverden de actuele lokale informatie. 

 

De tentoonstelling is gratis toegankelijk 

Atrium, Stadhuis Den Haag: 23 mei - 3 juni 

Der AA kerk, A-Kerkhof 2, Groningen: 7 juni – 19 juni 



 

MEER WETEN? KOM DAN NAAR DE NIDI-LUNCHLEZINGEN! 

De lezingen zijn bedoeld voor een breed publiek van beleidsmakers, politici, journalisten en iedereen  

die belangstelling heeft voor vraagstukken zoals een langere levensduur, gezondheid, vergrijzing,  

familie, werk, pensioen, migratie, etc.  

24 mei 2016 

OUD WORDEN IN DE PRAKTIJK, David van Bodegom, Leyden Academy on Vitality and Ageing, Leiden 

25 mei 2016 

WAT IS DE KANS DAT JE OUD WORDT?, Joop de Beer, NIDI, Den Haag 

31 mei 2016 

SOCIALE PARTICIPATIE VAN OUDERE MENSEN:  FABELS EN FEITEN, Jenny Gierveld, NIDI, Den Haag 

1 juni 2016 

OUD MAAR NIET DEMENT: WAT KUNNEN WE LEREN VAN 100-PLUSSERS?, Henne Holstege, VUMC, 

Amsterdam  

LOCATIE  Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (NIDI), Den Haag, Lange 

Houtstraat 19, Den Haag (op loopafstand van het Atrium)  

TIJD   12.00 -13.00 uur 

VOORAANMELDING noodzakelijk: lecture@nidi.nl 

www.nidi.nl/tentoonstelling 

 
 

EXTRA ACTIVITEITEN IN GRONINGEN 
1 t/m 4 juni 2016 
CONFERENTIE  “BUILDING THE FUTURE OF HEALTH”. 
LOCATIE: UMCG; VOERTAAL: Nederlands en Engels 
INSCHRIJVING: www.buildingthefutureofhealth.eu 
7 juni 2016 
OPENING VAN DE EXPOSITIE “100 WORDEN … EN ERVAN GENIETEN”, 
LOCATIE: Der Aa-kerk, Akerkhof 2, Groningen. TIJD 14.45 uur 
15 juni 2016 
HAPS-SEMINAR “HOW TO GET TO 100 - AND ENJOY IT”, met lezingen van o.a. Martin Hyde (University  
of Manchester), Frank van Lenthe (EUR) en onderzoekers van HAPS. 
LOCATIE:  Het Kasteel, Melkweg 1, Groningen. TIJD: 13.00-17.00 uur; VOERTAAL: Engels 
VOORAANMELDING noodzakelijk: www.rug.nl/haps/seminar 
www.rug.nl/haps/tentoonstelling 

 

Noot voor de redacties:  

Redacteuren zijn van harte welkom bij de opening van de tentoonstelling in het Atrium in Den Haag 

op maandag 23 mei 2016, 16.30 uur. Graag aanmelden bij de contactpersoon (Ingrid Esveldt). 

Voor meer informatie: Ingrid Esveldt, NIDI, 070 3565251 (esveldt@nidi.nl) en Nico van Nimwegen, 

NIDI, (nimwegen@nidi.nl).  
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