
Hoe overleef je de dure maanden 
- van Sint Maarten tot Valentijn

De laatste creditcarduitgaven van de zomervakantie zijn nog niet afgeboekt of de eerste 
pepernoten duiken al op in de schappen van de supermarkt. Nee hè? We gaan op volle 
kracht het dure seizoen tegemoet.
Gelukkig weet Nederlands favoriete besparingsdeskundige Marieke Henselmans altijd 
raad. Juist in de dure wintermaanden valt er namelijk heel veel te besparen. Zij laat op 
haar welbekende luchtige, pragmatische manier zien hoe je dat doet.
Vier kerst en sinterklaas, Sint Maarten en Valentijn warmhartig en betaalbaar, met lieve 
cadeautjes en prachtige gedichten. Ga voordelig wintersporten of sla een keer over en 
gebruik die tijd om je geldzaken op orde te brengen. Er valt genoeg andere winterpret te 
beleven die voordelig of zelfs gratis is. Goede voornemens zijn prima, maar zorg dat ze 
geld besparen in plaats van handenvol geld kosten.

In Hoor wie klopt daar geld uit mijn zak vertelt Marieke Henselmans overtuigend hoe Hoor wie klopt daar geld uit mijn zak vertelt Marieke Henselmans overtuigend hoe Hoor wie klopt daar geld uit mijn zak
besparen ook feestelijk kan zijn. Ze laat zien dat je wel overzicht over je geldzaken nodig 
hebt, maar dat je altijd je eigen keuzes maakt. De mooiste cadeaus zijn niet altijd de 
duurste. Haar motto: je bent zo rijk als je je voelt. Ook zonder eigen zwembad, personal 
assistant en helikopter.

De pers over het Bespaardagboek en eerdere boeken

Over Altijd Genoeg: ‘Ronduit hilarisch. Niks suffe tips! De schrijfster kiest er duidelijk voor niet 
met het vingertje te wijzen. Zou in elke boekenkast moeten staan, is het niet om de bruikbare 

informatie, dan wel om de humor.’ – GOEDE WAAR & CO

‘Met het Bespaardagboek kom je de recessie door.’Bespaardagboek kom je de recessie door.’Bespaardagboek – TROUW

‘Leuke cadeautje voor iemand met een gat in haar hand: elke dag een oefening, vragenlijst of 

bespaartip om vrolijk van te worden.’ – LIBELLE

‘Bewustwording over je eigen uitgavenpatroon, achtergrond-
informatie over consuminderen, het zit er allemaal in en leest lekker 

weg. Ideaal cadeau.’ – DE KLEINE AARDE

Marieke Henselmans is journalist/publicist, hulpverlener en moeder 
van drie grote kinderen. Zij schreef verschillende boeken over 
besparen, waaronder Consuminderen met kinderen, Altijd Genoeg en Consuminderen met kinderen, Altijd Genoeg en Consuminderen met kinderen, Altijd Genoeg
gedurende enkele jaren een Bespaarkalender en Bespaardagboek. Bespaardagboek. Bespaardagboek
Ook werkte zij als besparingsdeskundige mee aan het veelbekeken 
televisieprogramma Geen cent te makken, schrijft ze columns 
voor het Algemeen Dagblad en geeft ze regelmatig in heel 
Nederland peptalks aan tienermoeders, uitkeringsgerechtigden, 
schuldhulpverleners, hypotheekverstrekkers, ondernemers en 
Rotaryleden. Al deze mensen hebben namelijk één ding gemeen: zij 

moeten uitkomen met hun budget, hoe groot of klein dat ook is.
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