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Hélène Van Herck & Ann Lemmens zijn midlife-expertes. Met een berg media-ervaring 

en heel veel goesting om de foute beeldvorming omtrent 50-plussers aan te pakken startten 

ze in 2013 het succesvolle online & offline platform Wifty. Met een open geest, de nodige 

sérieux en veel humor bekijken ze in MIDLIFE KICK alle aspecten van het nieuwe 

ouder worden.
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Met dialogen over eindelijk jezelf zijn, 

loslaten, legenesteuforie, schandalig 

genieten, back to the future, S.E.X., nog 

slimmer worden, friends with benefits, vagina 

(re)animatie en het positiviteitseffect dat je 

zomaar cadeau krijgt.

Met experts Dick Swaab, Edel Maex,  

Hans Van Dyck, Margriet Sitskoorn,  

Daan Roovers, Alain de Botton & The School 

of Life, Herman Depypere, Christa Eelen, 

Rudy Proesmans, Barbara Geusens,  

Thierry Hertoghe, Ann Beliën, Mark Nelissen, 

Patricia van Lingen, Vincent Grek,  

Anouk Van Hoofstadt, Zaki, wijze raad  

van Roman Krznaric, Richard Branson  

en Ruby Wax.

Met zwart-witportretten* van 33 bijzondere 

midlife kickers door fotograaf Jean Van 

Cleemput, onder anderen Liesbeth Dillen, 

Nadine Wijnants, Myriam Thys, Clo Willaerts, 

Nikkie Van Lierop, Delphine Boël.

Met heel veel deugnieterij.
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Liesbeth
LI ESBETH (°1962) :  ‘In 2003 raakte ik voor zeventig procent verlamd door een me-

dische fout, de diagnose was dat ik nooit meer kon werken. Geen lucht en geen 

stem meer. Gescheiden mama en twee weken daarvoor mijn handtekening onder 

mijn eerste hypotheek gezet. Het is iets afschuwelijks om mee te maken. Ik ben 

hersteld door keihard te knokken. Ik kon niet anders dan dit akelige signaal van 

mijn lichaam respecteren, maar ik durfde pas na drie jaar mijn hele (professionele) 

leven om te gooien. Tot dan was ik de golden girl geweest en had ik 1500 personeels-

leden onder mijn bevoegdheid in een wereldbekend Scandinavisch woonwaren-

huis. Ik had net een aanbieding gekregen voor een baan aan het hoofd van 5000 

personeelsleden. De verleiding was groot, maar het was genoeg geweest.

Je kiest niet wat je overkomt, maar je kiest wel hoe je ermee omgaat. En ik heb 

gekozen om er rijker en beter uit te komen. In 2006 ben ik uit de ratrace gestapt 

en heb ik het platform SHE, sheworkswithwomen, opgestart. Ik wilde zakenvrouwen 

empoweren. Ik zag iets wat ik het Meg Ryaneffect noem. Wanneer ik vrouwelijke lei-

ders begeleidde om businessmatig te leren denken, zeiden hun mannelijke bazen: 

“I wanna have what she’s having…” En dat leidde tot weer een nieuw hoofdstuk. Ik 

deel graag mijn kennis, kunde, skills en competenties. Die Scandinavische kant 

heeft me gevormd, het humane en participatieve staan centraal. Ik help met bete-

re strategische plannen en met nieuw leiderschap, voor mannen en vrouwen. En 

ik geef internationaal veel spreekbeurten, met mijn nieuwe stem. Empowering.

Ik bruis en stuiter van levenslust. Zelfs mijn haren gaan daarin mee. Vroeger 

zag het er wat strakjes uit. Nu krijg ik zomaar uitbundige krullen cadeau. Het 

masker af, het “meiske” er weer in. Heerlijk! Vroeger was het mijn droom om pro-

fessioneel aan ballet te gaan doen, maar dat ging niet door vanwege mijn knieën. 

Nu dans ik iedere dag in mijn eentje, masker af en de muziek keihard. Dat is een 

vijfminutenmoment voor een zalige energieboost. Een aanrader voor iedereen! 

Dan heb ik echt het gevoel dat het “meisje” terug is, dat ze herleeft en bruist van 

levenslust.

Verder haal ik mezelf continu uit mijn comfortzone. Op ontdekking gaan prik-

kelt je brein. Wat ga ik de volgende vijfentwintig jaar doen? Ik wil misschien naar 

Australië of Canada om er een tijdje te gaan wonen en binnenkort wil ik weer 

gaan studeren. Ik ben klaar voor een nieuwe groeistap.’
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