
Nederlandse 
Coeliakie Dag 2022 
geslaagd! Na drie jaar vond op 2 juli jongstleden de 

Nederlandse Coeliakie Dag weer plaats. Als 
vanouds was het een superleuk glutenvrij feestje! 
Alle bezoekers konden weer lekkere glutenvrije 
producten proeven (en kopen) op de grootste 
glutenvrije markt van Nederland, interessante 
lezingen van wetenschappers volgen, glutenvrij 
lunchen, knutselen op de kinderopvang en 
vragen stellen tijdens het Medisch Forum. 
Een sfeerimpressie!

Dank 
allemaal! 
Wij willen graag alle 
vrijwilligers enorm 
bedanken voor hun 
enthousiasme en inzet 
deze dag. Maar liefst 
vijftig vrijwilligers 
maakten deze dag 
mede mogelijk. 

Jeltje (46) en Noa Faber (16) 
komen al voor de 10e keer
naar de NCD. Met een bak 
glutenvrije kibbeling in de 
hand vertelt moeder Jeltje: 
‘Noa heeft sinds haar tweede 
levensjaar coeliakie. Eerst 
stond ik te huilen in de
Albert Heijn, omdat ik niks 
kon kopen, maar nu kook en 
bak ik alles zelf. Noa vertelt 
met duidelijk plezier: ‘Ik heb 
alle kinderkampen in Baarn 
meegedaan en volgend jaar 
ga ik voor het eerst mee als 
begeleider.’

Je bent al vriendinnen, en dan blijkt 
dat je kinderen coeliakie hebben. 
Het overkwam Mandy Linschoten 
(links) en Manon van Dijk, beiden 
uit Nieuwegein-Zuid. Mandy’s 
dochter Deyenne (10) heeft zes 
jaar coeliakie. ‘Dit is jouw dag’, zegt 
Mandy tegen haar dochter. Elijah (5), 
de zoon van Manon, komt voor 
de eerste keer nadat hij vorig jaar 
de diagnose kreeg. ‘Dat ze hier alles 
kunnen eten, is !jn’, zeggen beide 
moeders. 

Ze zijn hier voor Bella (10) gekomen. De dochter van Richard Broere (44) 
uit Breda heeft coeliakie. Bella, Richard, zijn partner Sandrine Tchouba (40) 
en Sandrines zoon Adrian (8) lopen te struinen over de glutenvrije markt. 
‘Stroopwafels’, antwoordt Bella op de vraag wat ze lekker vindt. Gelukkig mag 
ze sinds kort ook weer ei, vertelt haar vader. ‘Anders wordt het wel erg lastig.’

Met een overvolle tas met 
glutenvrije producten 
poseert Oscar trots op 
de NCD: ‘Dit is allemaal 
voor mama en heb ik 
uitgezocht met mijn vader.’ 
Terwijl Oscars moeder – 
die coeliakie heeft – nog 
lekker aan het lunchen is, 
mocht Oscar met zijn vader 
producten voor mama 
gaan kopen. ‘We hebben 
afbakbroodjes, bonbons, 
granola, meel en sojasauzen 
gekocht’, somt zijn vader de 
inhoud van de tas op.

Tweelingbroers Marc en Ids 
Hoeksma (21) uit Nieuwegein 
staan een glutenvrij hapje 
te verorberen op de markt 
met hun ouders. Op de vraag 
hoelang ze al coeliakie hebben, 
kijken ze vragend naar hun 
moeder. ‘Sinds hun eerste 
jaar.’ ‘Nieuwe dingen proeven’, 
noemen ze als belangrijkste 
reden voor hun komst.
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