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Ik ben een enorme Bourgondiër. Het liefst zou ik elke 
dag een fles wijn ontkurken en een vijfgangendiner 
verorberen. De liefde gaat door de maag, ook bij 
mij. Daarom vond ik het een feest om topchef  en 
kookboekenschrijver Julius Jaspers te interviewen. Hij 
barbecuet meerdere keren per week. Maar denk niet 
dat hij alleen maar lappen vlees bereidt. Hij is gek op 
groentes: hij rookt aardperen, roostert courgettes en 
maakt de lekkerste vegetarische spiezen. Het was dus 
niet alleen leuk om hem te spreken, maar het gaf  ook 
de nodige inspiratie voor gezellige zomeravonden met 
vrienden in de tuin. Het kan niet anders dat het water je 
in de mond loopt als je het artikel dat het opleverde leest.

Maar in dit nummer gaat het niet alleen over eten. 
Je leest ook hoe je goed voorbereid op reis gaat en 
waar je rekening mee moet houden als je je hond 
of  kat ook meeneemt op roadtrip. Kim Hendriksen 
vertelde openhartig over haar ervaring met huidkanker, 
influencer Lotte van Leeuwen onthult aan haar 
carrière als topsporter te werken en Sandra Gremmen, 
van Instagramaccount @_finntage, sprak over de 
megaverbouwing waar ze middenin zit. Dat kost de 
nodige bloed, zweet en tranen, maar die zijn het volgens 
haar allemaal waard. Dat en meer in deze fonkelnieuwe 
editie van Topic Talks.

Veel leesplezier!

Liefs, 
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De zomer is hét moment voor 
zelfontwikkeling. Tijdens je 
vakantie – thuis of  op reis 
– neem je afstand van het 
dagelijkse leven en kun je bij 
jezelf  te rade gaan of  je nog 
tevreden bent.

Geef  jezelf  de ruimte 
om te groeien

je precies gelukkig van wordt. Door 
een periode lang aan het einde van de 
dag drie dingen op te schrijven waar jij 
dankbaar voor bent, kom je erachter 
wat de dingen zijn in het leven waar jij 
gelukkig van wordt en energie van krijgt. 

Vaardigheden
In september beginnen de meeste 
cursussen en opleidingen weer. Wil jij 
werken aan bepaalde competenties en 
vaardigheden en kun je dat niet alleen 
af ? Kies voor jezelf  en geef  je vandaag 
nog op voor het traject dat bij jou past.

Zelfontwikkeling is belangrijk voor je 
mentale gezondheid. Stel jezelf  daarom 
de vraag of  je blij bent met de manier 
waarop jij je leven leidt. Wat maakt je 
gelukkig en wat kost je (te) veel energie? 

Zonnen
Je kan hierover mijmeren als je op het 
strand ligt te zonnen. Je kunt er ook 
voor kiezen om hier actief  mee bezig te 
zijn door bijvoorbeeld een dagboek bij 

Tijd voor zelfrefl ectie: 
BEN JIJ NOG BLIJ MET WAAR JE STAAT?

te houden. Schrijf  vragen op als: waar 
ben ik goed in, kan ik mijn talenten 
voldoende benutten, wat zou ik nog 
graag willen leren en bereiken?

Dankbaarheidsdagboek
Of  maak door middel van een 
dankbaarheidsdagboek inzichtelijk waar 

Tijdens de vakantie word je minder 
afgeleid en heb je dus de rust en tijd 
om na te denken. Deze drie vragen van 
Secretary Management Institute helpen 
je om je volgende ontwikkelstappen 
concreet te maken.
1.  Word je blij van wat je doet?
2.  Benut je je talenten voldoende?
3.  Wat kun je doen om je loopbaan
 bij te stellen?

Stuur je eigen ontwikkeling
Door deze vragen te beantwoorden, 
kom je erachter wat jij wil en kun je 

jouw persoonlijke traject in gang zetten. 
Ontwikkel de vaardigheden en werk 
aan de competenties die jij nodig hebt 
om jouw doelen te bereiken.

Vraag om opleidingsadvies
Kom je er niet helemaal uit? Geen 
zorgen. Bij het opleidingsinstituut 
kun je aankloppen voor hulp. 
Opleidingsadviseur Marjan helpt je 
bij het zoeken naar de juiste opleiding. 
En de keuze is reuze. Momenteel biedt 
SMI zo’n dertig assistant opleidingen 
aan.

Secretary Management Institute
Als opleider van assistants weet 
Secretary Management Institute 
precies wat er speelt in het vak, welke 
taakveranderingen eraan komen en 
welke vaardigheden worden gevraagd 
door werkgevers. 
Dus twijfel niet en neem contact op via 
www.secretary.nl.

Veel mensen denken in de 
zomer na over hun ontwikkeling, 
nieuwe uitdagingen en doelen. 
Dat blijkt ook in de praktijk: 
september is, naast januari, 
de populairste maand om te 
solliciteren op een nieuwe baan. 

ONTDEK DEZE ZOMER JOUW LEERWENS
In samenwerking met Secretary Management Institute
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REALITY CHECK

De online RealityCheck 
helpt je bewuster worden 
van je eigen situatie en 
je gedrag, als het om 
geldzaken gaat. 

Met een korte test, 
ervaringsverhalen en 
een gratis training 
kom je erachter of  je 
gevoel over je financiële 
zelfstandigheid ook klopt 
met de werkelijkheid. Je 
leert er hoe je grip krijgt 
op je geldzaken, hoe je ze 
beter kunt regelen en wat 
je persoonlijke kansen en 
valkuilen zijn. 

De website is een gratis 
tool van pensioenfonds 
ABP en is bedoeld om 
mensen meer bewust te 
maken van hun (gebrek aan) 
financiële vrijheid. Sinds de 
aftrap in 2019 hebben meer 
dan 50.000 mensen deze 
e-learning gevolgd. 

Vanwege het succes is die 
nu ook gratis voor vrouwen 
én mannen die niet bij ABP 
pensioen opbouwen. 

www.realitycheck.nl

Hoewel vrouwen zich best willen verdiepen in hun financiële 
situatie, stelt een derde het toch steeds uit. Zo’n 20% weet 
gewoon niet hoe ze het moeten aanpakken, blijkt uit onderzoek. 
Waar moet je dan beginnen, om financieel ‘vrij’ te zijn? 

Tegensputteren
“Stella is heel sociaal en warm. 
Ze geeft alles weg als anderen het 
nodig hebben”, vertelt Susan. “Zelf  
zorg ik iets beter voor mezelf  dan 
voor anderen, zeg maar, haha! 
Maar dat blijft beperkt tot af  en toe 
tegensputteren bij grote uitgaven. 

“Weet ik veel wat voor geldtype ik 
ben”, lacht Stella. “Dat was mijn eerste 
reactie toen mijn vrouw Susan me de 
e-learning liet zien. Ze wilde dat we 
samen gingen bekijken hoe we er nu 
en straks voor staan. Gewoon, omdat 
we dat allebei niet uit onszelf  doen. 
Dat vond ik wel een fijne gedachte.” 

TWEE STELLEN VERTELLEN
Geld en gewoontes:

Stella en Susan
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“Ik moet echt stap voor 
stap geholpen worden om 
meer inzicht te krijgen. 
Anders geef  ik snel op”
Ik heb te weinig verstand van 
geldzaken om ook het grote plaatje 
aan te pakken. Totdat een vriendin 
me wees op deze e-learning. Dat paste 
wel bij mij, ik moet echt stap voor stap 
geholpen worden om meer inzicht 
te krijgen. Anders geef  ik snel op. 
Gelukkig nam Stella het ook serieus en 
we zijn er samen voor gaan zitten.”

Dromen
“Leuk, leuk… Nee leuk was het niet. 
Wel nuttig”, vindt Stella. “Weet je, ik sta 
nooit echt stil bij wat er in- en uitgaat. 
Of  we een buffer hebben en hoe je slim 
kunt bezuinigen. We hebben door die 
e-learning meer overzicht gekregen in 
onze geldzaken van nu en straks. Onze 
droom is om ooit een bed&breakfast te 
openen in Italië. Ik kan je zeggen, die is 
een stukje dichterbij gekomen. Ik leef  
nog steeds in het hier en nu, maar heb 
wel meer rust als ik aan de toekomst 
denk.” 

Traditioneel
In een vrouw-man relatie kan de 
traditionele rolverdeling soms een 
belangrijke rol spelen in het gebrek 
aan financiële vrijheid van de vrouw. 
Jolien en Thijs hebben na het volgen 
van de e-learning ook meer balans 
gevonden. “Ik ben na de geboorte 
minder gaan werken”, vertelt Jolien. 
“Thijs is ons hoofdinkomen, zeg maar. 
Hij regelt ook onze geldzaken. Samen 
besloten we dat het slim was om dat 
meer in balans te brengen.”

Balans 
“Ik kreeg via mijn werkgever de 
realitycheck aangeboden”, vertelt 
Thijs. “Ik vond het eerst wat 
vreemd om te lezen over financiële 
kwetsbaarheid. Tot ik begreep dat 
het eigenlijk over balans in een relatie 
ging. Dat Jolien veel minder pensioen 
opbouwt dan ik, nu ze nog maar twee 
dagen werkt. En dat ik later bijna 
twee keer zoveel pensioen ontvang 
dan zij. Tot die tijd maken we alle 
financiële keuzes natuurlijk samen. 
Maar je wilt er niet aan denken hoe 
ze er bij zit als er onverwacht iets 
gebeurt zoals een scheiding of  als ik 
ooit kom te overlijden. Sinds we de 
e-learning hebben gedaan doen we 
onze geldzaken veel meer samen, dat 
vind ik fijn. Jolien kijkt toch anders 
naar geld dan ik. En we hebben ook 
meer balans gevonden in de verdeling 

Jolien en Thijs

van zorgtaken, omdat ik minder ben 
gaan werken. Ook dat is winst!”

BENIEUWD HOE JIJ 
ERVOOR STAAT?

Met de gratis e-learning 
kun je vrij gemakkelijk 
inzicht krijgen in je 
eigen financiële gedrag. 
Je leert ook hoe je dat 
kunt verbeteren in 
drie lesmodules die je 
tussendoor kunt pauzeren. 
Doe jezelf  een plezier en 
start vandaag nog!

realitycheck.nl/e-learning



“Mensen denken dat ik 
de hele dag foie gras en 
gevulde hertenreet eet”

Persoonlijk

Topkok Julius Jaspers is dol 
op de zomer. Dan is hij het 
liefst elke avond buiten en gaat 
zeker drie dagen per week de 
barbecue aan. 

JULIUS JASPERS OVER DE ZOMER, ETEN 
EN – NATUURLIJK – BARBECUEËN

Verzorg jij het liefst zelf  het eten of  
vind je het stiekem ook wel erg fi jn 
als anderen dat doen?
“Ik vind het heel erg leuk om dat zelf  te 
doen, al vind ik het op zijn tijd ook fi jn 
om bij anderen te worden gepamperd. 
Toch zijn veel mensen daar wat huiverig 
voor. Zij denken dat ik de hele dag foie 
gras en gevulde hertenreet eet, maar dat 
is niet zo. Ik vind een gehaktbal ook erg 
lekker. Ook zijn mensen soms bang dat 
ik hun eten zal afzeiken, maar ook dat is 
niet zo. Toch vind ik het vooral erg leuk 
om het zelf  andere mensen naar de zin 
te maken. Als ik op reis ben en elke dag 
ergens anders eet, ga ik het koken enorm 
missen.” 

Jij barbecuet vaak en schreef  
talloze boeken over barbecueën. 
Heb jij nog goede barbecuetips?
“Er zijn drie belangrijkste tips, de 
eerste: met de aanschaf  van goede 
ingrediënten, kan het bijna niet misgaan. 
Ten tweede: als je iets voor andere 
mensen maakt, zorg dat je het dan al 
een keer hebt klaargemaakt. En de 
derde tip: Nederlanders willen altijd 
graag een spiesje, burgertje, koteletje, 
kippendijtje en biefstukje maken, maar 
doe dat niet. Deze stukjes vlees hebben 
verschillende garingen: ze moeten op een 
verschillende hitte bereid worden en je 
moet verschillende tijden aanhouden. De 
barbecueër is dan zo anderhalf  à twee 
uur bezig. Liever twee stukjes goed, dan 
vijf  stukjes matig. En hoe tegenstrijdig het 
ook klinkt: vuur en barbecueën gaat niet 
samen. Grote vlammen zijn niet goed, 
kooltjes die gloeien wel.”

Hoe ziet jouw ideale zomerdag 
eruit op het gebied van eten?
“Ik ben niet zo erg van het ontbijten. 
Dat probeer ik op een intermittant 
fastingachtige manier over te slaan. Wel 
drink ik een paar espresso’s. Ik probeer 

altijd iets lekkers te maken voor de lunch, 
in de zomer is dat altijd koud. Dan eet ik 
bijvoorbeeld een mooie salade met tonijn 
of  steak tartaar op zuurdesembrood. Ik 
neem daar echt de tijd voor; eet nooit 
gedachteloos een boterhammetje achter 
de laptop.”
“De avond speelt zich bij ons ’s zomers 
vaak buiten af. Van de zeven avonden 
barbecue ik er drie of  vier. Met 
aangename warmte vind ik het heerlijk 
om met mijn vrouw of  andere gezellige 
mensen in onze buitenhut te zitten.”
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Cornish Sea Salt
Simple Seasonings.

A simple way to make your
BBQ season perfect

#SeaSaltDifferently
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Barbecueën kan meerdere keren per week, maar dan moet je wel variëren met de gerechten. 
Heb je geen inspiratie? Ga dan aan de slag met deze zalige, plantaardige recepten.

ZO LEKKER KAN 
PLANTAARDIG BBQ’EN ZIJN!

Bereidingstijd: 10 minuten 
en 30 minuten marineren

Ingrediënten voor twee personen
• 2 eetlepels sojasaus • 2 eetlepels 
ahornsiroop • sap halve limoen (andere 
helft in partjes, serveer bij de zalm) • 
1 theelepel chilipoeder • 1 geperste 
knoflookteen • verpakking Vivera 
Zalmfilets • 1 theelepel sesamzaadjes 
(rooster de zaadjes) • 1 handje verse 
koriander • aluminiumfolie • kwastje.
Bereiding
Stap 1: mix de sojasaus, ahornsiroop, 
limoensap, chilipoeder en knoflook in 
een kommetje tot een marinade. Stap 
2: open de verpakking van de Vivera 
Zalmfilets. Schenk driekwart deel van 
de marinade bij de filets en wentel ze 
er doorheen. Laat zo’n 30 minuten 
marineren op het aanrecht. Stap 3: 
steek de barbecue aan. Stap 4: leg 
twee stukjes aluminiumfolie klaar op 
je werkblad. Leg in het midden van 
elk stuk aluminiumfolie een Vivera 
Zalmfilet. Besmeer met de resterende 
marinade en vouw goed dicht. Stap 5: 
leg de pakketjes zo’n vijf  minuten op 
de barbecue. Stap 6: bestrooi na het 
grillen met de sesamzaadjes. Garneer 
met de koriander.

Bereidingstijd: 15 minuten

Ingrediënten voor twee personen
100 milliliter plantaardige yoghurt 
• 1 geperste knoflookteen • halve 
komkommer (geraspt) • verpakking 
Vivera Burgers • 2 hamburgerbroodjes 
• krop mini romaine sla • gewassen, 
tomaat in plakjes gesneden • halve rode 
ui in ringen gesneden.

Bereiding
Stap 1: steek de barbecue aan Stap 2: 
maak de tzatziki door de plantaardige 
yoghurt met de knoflook en een flinke 
snuf  peper en zout te mixen. Knijp de 
geraspte komkommer goed uit en meng 
met de yoghurt. Stap 3: leg de Vivera 
Burgers op de barbecue en gril zo’n 
vijf  minuten, keer halverwege. Snijd de 
broodjes open. Leg ze met de snijkant 
naar beneden zo’n drie minuten op 
het rooster van de barbecue. Stap 4: 
bouw de burgers door de broodjes te 
beleggen met wat sla. Leg er een burger 
op en top af  met tzatziki, een plakje 
tomaat en wat ringetjes rode ui. Druk 
de bovenkant voorzichtig aan en serveer 
direct.

Bereidingstijd: 15 minuten 
en 30 minuten marineren

Ingrediënten voor zes spiesjes
Verpakking Vivera Kipfilet • 2 
theelepels sambal oelek • 2 eetlepels 
ketjap manis • 1 eetlepel citroensap • 
1 geperste knoflookteen • 1 lente-ui in 
ringetjes gesneden • eventueel gebakken 
uitjes voor erbij • metalen spiezen of  
satehstokjes.

Bereiding
Stap 1: snijd de Vivera Kipfilets over 
de lengte doormidden en vervolgens in 
blokjes van zo’n twee centimeter. 
Stap 2: maak de marinade door 
sambal, ketjap, citroensap en knoflook 
te mixen in een kommetje. Meng met 
de blokjes Vivera Kipfilet. Laat zo’n 
30 minuten marineren. Stap 3: rijg de 
blokjes aan spiezen of  stokjes. Stap 4: 
gril zo’n 5 à 7 minuten op de barbecue, 
keer regelmatig. Stap 5: garneer met 
de lente-ui en eventueel de gebakken 
uitjes, serveer direct.

OOSTERSE ZALMFILETS GRIEKSE BURGER 
MET TZATZIKI

SATEH PLANTAARDIGE
KIP KETJAP
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Het enige wat je 
hoeft te doen is ervoor 
openstaan.

In samenwerking met Vivera

is er 8 keer zoveel land en bijna 6 keer 
zoveel water nodig. 

Klimaatdoelstellingen
Uit onderzoek is gebleken dat het eten 
van plantaardige alternatieven de 
snelste en makkelijkste oplossing is om 
te voldoen aan de klimaatdoelstellingen 
van Parijs. Als de 54 rijkste landen 
minder vlees zouden eten, zou de 
doelstelling om de opwarming van 
de aarde onder 1,5 graad te houden 
al binnen één (!) jaar kunnen worden 
gehaald! Bovendien heeft het eten 
van plantaardige alternatieven veel 
gezondheidsvoordelen ten opzichte van 
het eten van vlees. 

Voedingswaarden
De tabel laat zien dat een Vivera 
Burger veel betere voedingswaarden 
heeft dan vleesreferenten. Zo zitten 
er minder calorieën, minder vet, 
minder zout en meer eiwit in een 
Vivera Burger dan in vleeshamburgers. 
Minder vet en minder zout reduceren 
het risico op hart- en vaatziekten. 
Alle Vivera producten zijn gemaakt 
van GMO-vrije soja die is geteelt in 
gebieden waar geen ontbossing heeft 
plaatsgevonden. Soja bevat veel eiwit 
dat goed wordt opgenomen door ons 
lichaam. Bovendien zitten alle Vivera 
producten boordevol vezels, vitamines 
en mineralen als calcium, magnesium, 
fosfor en ijzer. 

Enorm verschil 
Door plantaardig te eten kun je een 
enorm verschil maken, voor zowel je 
eigen gezondheid als voor de wereld. 
Het enige wat je hoeft te doen is ervoor 
openstaan. Met EAT OPEN MINDED 
willen we je uitdagen om nieuwe dingen 
uit te proberen en je aanmoedigen 

Vinden we het dan toch allemaal 
niet zo belangrijk, diep vanbinnen? 
En denken we dat een plantaardige 
maaltijd toch geen verschil maakt? Wij 
Nederlanders denken allemaal zelf  dat 
we een ‘open mind’ hebben, maar als 
puntje bij paaltje komt, valt dat toch 
tegen. Ook als het gaat om openstaan 
voor een ander eetpatroon, een 
plantaardig eetpatroon. 

Harde cijfers
Even wat harde cijfers om de ernst van 
de situatie te duiden. Wist je dat we 
3,5 aardbol nodig hebben als de hele 
wereld zou eten zoals de gemiddelde 
Nederlander? Voor 1 kg vlees moet een 
dier veel meer grondstoff en eten dan 
als we deze direct zouden omzetten in 
plantaardige alternatieven. Ook komen 
er veel minder broeikasgassen vrij. De 
productie van een hamburger vergt 
bijna 8 keer meer CO2-uitstoot dan die 
van een vegetarische hamburger! Ook 

Bizar eigenlijk dat we de 
klimaatverandering heel 
erg vinden... en dat we het 
allemaal verschrikkelijk 
vinden hoe dieren worden 
behandeld... maar dat we tóch 
gewoon vlees blijven eten! 

BETER VOOR JEZELF ÉN 
VOOR DE PLANEET!

een bewuste keuze te maken, zónder 
dat je hoeft in te leveren op smaak. 
Want alleen als mensen openstaan 
voor verandering kunnen we de wereld 
verbeteren. Ontdek nu zelf  hoe lekker 
en verantwoord plantaardig eten kan 
zijn. Beter voor jezelf  én voor de 
planeet!
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Ingrediënten
• Rol vers pizzadeeg van 400 
gram • potje saus van 200 
gram • halve bol mozzarella 
• paar basilicumblaadjes • 
zout •  peper.

Bereiding
Stap 1: bereid de barbecue 
voor. Pizzasteen op de grill 
leggen, deksel sluiten en de 
barbecue voorverwarmen 
gedurende 15 minuten tot 
200 graden. 
Stap 2: rol het deeg met het 
meegerolde bakpapier uit 
op een omgekeerde bakplaat 
en knip het overtollige 
bakpapier af. Zorg ervoor 
dat je onze temperatuur- 
specificaties volgt, zodat 
het bakpapier niet kan 
verbranden. 
Stap 3: beleg met de 
mozzarella en leg de 

basilicum met de glimmende 
kant op de saus. 
Stap 4: leg het deeg met 
behulp van de bakplaat 
of  een pizzaschep op de 
pizzasteen, sluit het deksel.
Stap 5: bak de pizza 
in ongeveer 20 minuten 
goudbruin en bestrooi met 
de basilicum.

Ingrediënten
• Rol vers pizzadeeg 400 
van gram • potje saus van 
200 gram • kleine rode ui 
• 125 gram mozzarella • 
theelepel gedroogde oregano 
• 100 gram gegrilde plakjes 
courgette • 100 gram 
gegrilde reepjes paprika 
• paar blaadjes verse 
basilicum.

Bereiding
Stap 1: bereid de barbecue 
voor. Pizzasteen op de grill 
leggen, deksel sluiten en de 
barbecue voorverwarmen 
gedurende 15 minuten tot 
200 graden. 
Stap 2: rol het deeg met het 
meegerolde bakpapier uit 
op een omgekeerde bakplaat 
en knip het overtollige 
bakpapier af. Zorg ervoor 
dat je de temperatuur- 

specificaties volgt, zodat 
het bakpapier niet kan 
verbranden. 
Stap 3: verdeel de 
tomatensaus over het deeg, 
laat rondom een rand 
van een centimeter vrij. 
Bestrooi met uienringen en 
mozzarella en bestrooi met 
oregano. 
Stap 4: leg het deeg op 
de pizzasteen met behulp 
van de bakplaat of  een 
pizzaschep en sluit af  met de 
deksel. 
Stap 5: bak de pizza 
in ongeveer 20 minuten 
goudbruin en beleg de pizza 
met de gegrilde courgettes, 
gegrilde paprika en blaadjes 
basilicum. 

Culinair

TIJD VOOR EEN PIZZAPARTY! 

PIZZA MARGHERITA

TIP

PIZZA MET 
GEGRILDE GROENTEN

Graag wat meer 
pit? Strooi dan wat 
geraspte Pecorino 

voor het bakken over 
de pizza.
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“Bak iedere denkbare 
pizza of  fl ammkuchen 
in zo’n vijftien minuten 
klaar”

In samenwerking met Tante Fanny

Niks is fi jner dan genieten van lange 
zomeravonden samen met de mensen 
om wie jij geeft. Dat gebeurt bij 
voorkeur onder het genot van een 
hapje en een drankje. Als je zorgt voor 
voldoende variatie kun je gemakkelijk 
en zonder schuldgevoel meer dan één 
keer per week de barbecue aansteken. 

Groot plezier
Natuurlijk zijn stukjes vlees en 
groentespiezen ook hartstikke 
lekker, maar door een pizzaparty 
te organiseren, doe je niet alleen 
jezelf  maar ook je gasten een groot 
plezier. Zorg voor een mooi gedekte 
tafel en serveer om het kwartier een 
waanzinnige pizza waar iedereen een 
punt van mee kan pikken.

Pizza of  fl ammkuchen
Hoe het werkt? “Steek je barbecue aan 
en leg daar een pizzasteen op”, legt 
Carlieke Koudijs van Tante Fanny uit. 
“Het maakt niet uit wat voor barbecue 
dat precies is; of  je nu bakt op een 
gasbarbecue, houtskoolbarbecue, 
elektrische barbecue of  kamado. Je legt 
er een pizzasteen op en sluit de deksel. 
Wacht vijftien minuten, dan is de steen 
goed opgewarmd. De pizzasteen kan 
je daar gewoon laten liggen. Daarna 
bak je iedere denkbare pizza of  
fl ammkuchen in zo’n vijftien minuten 
klaar.”

Het perfecte deeg
Kies voor pizzadeeg met of  zonder 
tomatensaus, rustiek pizzadeeg, 
speltdeeg of  fl ammkuchendeeg. Er is 
voor ieder wat wils: of  je nu vlees eet 
of  vegetarisch of  veganistisch eet. Het 
deeg van Tante Fanny is 100 procent 
plantaardig en dus ook geschikt voor 
de vegetariërs en veganisten in het 
gezelschap. En ook op de barbecue 
krijgt dit deeg een overheerlijke 
knapperige bodem.

Tante Fanny
Heb je nog nooit een pizza gebakken 
op de barbecue? Geen zorgen, Tante 

Genieten van lange zomeravonden doe je samen en mét pizza 
of  fl ammkuchen. En je hoeft je favoriete gerecht echt niet per 
se in een oven klaar te maken. Nodig je familie, vrienden of  
vriendinnen uit, steek de barbecue aan en zet de drankjes koud 
voor een barbecue-avond op zijn Italiaans.

LANGE ZOMERAVONDEN MET 
VRIENDEN, PIZZA EN FLAMMKUCHEN

Scan 
mij!

Fanny staat voor je klaar met raad, 
daad en heel veel inspiratie. Ga naar 
tantefanny.nl of  scan de QR-code 
hieronder voor tips and tricks, handige 
video’s en download meteen de Tante 
Fanny receptenboekjes, gratis en voor 
niks. Denk aan pizza met tomaten 
frito, feta en olijven, vegan pizza 
met gerookte tofu, perzik en rucola 
of  fl ammkuchen met BBQ-saus en 
rauwe ham. Top de avond af  met een 
zoete fl ammkuchen met chocopasta 
en banaan. Loopt het water je al in de 
mond?   

Op het YouTube-kanaal van het 
merk vertelt televisiekok en 
BBQ-chef  Jeremy Vermolen hoe 
hij een pizzasteen gebruikt en 
de lekkerste fl ammkuchen en 
pizza’s bereid met onder meer 
Nederlandse groenten.
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Je hersenen hebben voldoende 
voedingsstoff en nodig om goed 
te blijven functioneren

Volgens het Voedingscentrum lijkt het 
erop dat als je ’s ochtends eet, je minder 
risico hebt op overgewicht, diabetes, 
hart- en vaatziekten en een hoge 
bloeddruk. Daarnaast kan het overslaan 
van je ontbijt slechte gewoontes in 
de hand werken. Denk hierbij aan 
snacken (onder meer om daarmee de 
overgeslagen maaltijd te compenseren), 
te weinig bewegen, alcohol drinken en 
roken.

Belangrijke voedingsstoff en
Dus begin de dag goed en motiveer 
jezelf  om er iets van te maken met een 
ontbijt. Het Voedingscentrum raadt aan 
om dit elke dag te doen zodat je in de 
ochtend al belangrijke voedingsstoff en 
zoals calcium, foliumzuur, vitamine 
B2, vitamine A en vezels tot je neemt. 
Door gevarieerd te eten zorg je niet 
alleen dat je voldoende voedingsstoff en 
binnenkrijgt, maar krijg je elke dag 
verschillende stoff en binnen en 
voorkom je dat je te veel van hetzelfde 
eet. 

Gevarieerde voeding
Gevarieerde voeding is gezond voor 
je lichaam en voor je geest. Ook je 
hersenen hebben namelijk voldoende 
nodig om goed te blijven functioneren. 
Een hersenvriendelijk menu bestaat 

volgens de Hersenstichting uit 
voldoende vitamines, mineralen 
en omega-3-vetzuren. Als je hier 
te weinig van binnenkrijgt, kan dit 
cognitieve problemen veroorzaken, 
zoals verminderde concentratie en 
vergeetachtigheid. Eet daarom zeker 
250 gram groente, twee porties fruit en 
een handje noten per dag en kies voor 
margarine of  halvarine in plaats van 
roomboter.

Lekkere ontbijtjes
Vind jij het ingewikkeld om te 
bedenken wat jij voor jezelf  kunt 
bereiden? Wij denken graag met je 
mee. Begin de dag met een cracker 
met roomkaas, bramen en munt of  kies 
voor de hartige variant met roomkaas, 
tomaat en basilicum. Dit kun je ook 
prima meenemen naar je werk als je ’s 
ochtends vroeg nog geen honger hebt. 
Maak een smoothie, havermoutpap met 
appel en kaneel of  maak – als je tijd 
tekort komt –  de dag van tevoren alvast 
overnight oats met fruit. Geniet ervan!

Na een nacht slapen en een 
aantal uren niet eten, is een 
goed ontbijt belangrijk. Je 
dag beginnen met een goede 
en gezonde maaltijd geeft 
je niet alleen energie, maar 
heeft hoogstwaarschijnlijk ook 
gezondheidsvoordelen.

HET BELANG VAN EEN 
GOED ONTBIJT 
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Kies voor jezelf  
én voor een 
betere wereld

Gezonde en gevarieerde 
voeding is essentieel voor 
een gezonde levensstijl 
én een goed humeur. Dus 
zorg goed voor jezelf  en 
verzorg te allen tijde een 
goede maaltijd. 

Maanzaad geeft een nootachtige 
smaak en is rijk aan mangaan. 
Lijnzaad bevat vezels en omega 3.

ECOLOGISCHE VOETAFDRUK
Door voor Wasa te kiezen, kies je 
niet alleen voor jezelf, maar ook voor 
een betere wereld. Het merk gelooft 
in de kracht van onze planeet, 
wil onze ecologische voetafdruk 
verkleinen en de CO2-uitstoot 
verminderen. De kernwaarden van 
het bedrijf zijn dan ook liefde voor 
de natuur, vooruitstrevendheid 
en het stimuleren van een 
gezonde levensstijl voor huidige 
en toekomstige generaties. Wasa 
meet en vermindert de uitstoot, 
produceert zo duurzaam mogelijk 
en ondersteunt projecten die 
gericht zijn op zonne-energie en het 
behoud van regenwouden. Wasa is 
erin geslaagd om koolstof voor 100 
procent te compenseren. 

Het is gemakkelijk om ’s ochtends 
en ’s middags makkelijk te doen, 
terwijl je je ’s avonds wel voor 
iedereen uitslooft. Zonde, want 
lekker ontbijten en lunchen is niet 
alleen fi jn, maar ook belangrijk. Las 
daarom regelmatig een moment in 
voor jezelf en zorg dat je altijd Wasa 
knäckebröd in huis hebt. Lekker en 
eenvoudig. 

KNÄCKEBRÖD
Knäckebröd bestaat traditioneel 
uit roggemeel, zout, water en gist, 
soms aangevuld met zaden of  
kruiden. Smaakvol mét of zonder 
jouw favoriete topping. Wil je er een 
feestje van maken, dan hebben we 
wel een paar tips. Begin de dag met 
een Zweedse klassieker: knäckebröd 
met kaas en komkommer. Dit geeft 
je niet alleen energie maar ook 
een geweldige start van de dag. 
Kies tijdens de lunch eens voor 
knäckebröd met avocado, zalm 
en eieren, smaakvol en gezond. 
Daarnaast is knäckebröd ook het 

ideale tussendoortje. Behoefte 
aan zoet? Probeer dan eens de 
combinatie van aardbeienjam en 
verse aardbeien of pindakaas en 
banaan.

CRUNCHY TWIST RANGE
Staat het knäckebröd al standaard 
in jouw voorraadkast? Verandering 
van spijs doet eten. Probeer de 
nieuwe Wasa Crunchy Twist range 
eens. Dit is dun – en dus extra 
knapperig – knäckebröd, rijkelijk 
belegd met voedzame zaden en een 
snufje zeezout. Het is gebakken met 
volkoren rogge en rijk aan vezels. De 
Crunchy Twist range is verkrijgbaar 
in twee overheerlijke smaken. Kies 
jij voor Cranberry Seeds & Sea Salt? 
De topping van cranberry zaden 
en zeezout geeft het knäckebröd 
een spannende smaakbeleving. 
Cranberry zaden zijn niet alleen 
lekker van smaak maar bieden ook 
voordelen als vezels, omega 3 en 
zink. Deze zaden zijn upcycled, wat 
helpt om voedselverspilling tegen 
te gaan. De tweede optie is Poppy 
Seeds & Sea Salt. De topping van 
maanzaad, lijnzaad en zeezout geeft 
elke hap een smakelijke beleving. 

ONTBIJT, LUNCH EN SNACK ALS EEN KONINGIN
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EEN SLOF OM JE VINGERS BIJ AF TE LIKKEN
Houd het keukengerei in de aanslag, want we gaan bakken! Een slof  is niet alleen lekker, maar ook 
een lust voor het oog. Speciaal voor jou dit recept zodat jij de harten van je gasten kunt veroveren. 

Met de Koopmans mix voor Vruchtenslof maak je een heerlijke slof 
met een brosse bodem en een vulling van banketbakkersroom. 
Je kunt eindeloos variëren met vers fruit zoals aardbeien, kersen, 
bosvruchten of appel. Zo zet je gemakkelijk en snel iets feestelijks 
op tafel.

Kijk voor meer vruchtenslofrecepten op Koopmans.com

Eindeloos variëren 
met vruchtenslof!

INCLUSIEF
BAKVORM

KM Slof adv 200x264 Flair WT.indd   1KM Slof adv 200x264 Flair WT.indd   1 23-05-2022   14:5323-05-2022   14:53

Ingrediënten
• Pak vruchtenslof  bakmix • 90 gram boter • 150 milliliter 
slagroom • 60 milliliter water • 60 gram suiker • 100 gram 
MonChou® • 200 gram kersen (taart en vlaaifruit).

Bereiding
Stap 1: haal de bakplaat uit de oven en verwarm de oven 
voor (elektrische oven: 200 graden, hetelucht oven: 190 
graden). • Stap 2: vouw de meegeleverde sloff en bakvorm 
volgens de aanwijzingen die erop vermeld staan. Plaats de 
bakvorm op de bakplaat. • Stap 3: klop met de mixer de 
boter zacht in een beslagkom. • Stap 4: voeg de bakmix 
toe. Stap 5: mix het geheel met een mixer op de laagste 
stand tot een kruimeldeeg en kneed het daarna met de 
hand door tot een samenhangend deeg. Stap 6: maak een 
rol van ongeveer 20 centimeter van het deeg (lengte van de 
bakvorm). Stap 7: leg de deegrol in de bakvorm en druk 
deze uit over de bodem van de vorm. 
Stap 8: plaats de bakplaat onder in de oven en bak de slof  

in 16 à 20 minuten gaar en goudbruin. Stap 9: laat de 
slof  minimaal 1 uur afkoelen. Verwijder dan de rand van 
de bakvorm, de bodem kan eronder blijven. Stap 10: doe 
ondertussen 60 milliliter water en 150 milliliter slagroom 
in een beslagkom, voeg de mix voor de banketbakkersroom 
toe en klop dit met de mixer in 2 minuten luchtig. Stap 11:
verdeel de banketbakkersroom over de slof, houd de randen 
vrij. Stap 12: laat de MonChou® op kamertemperatuur 
komen. Mix de koude slagroom met de suiker tot de 
slagroom bijna stevig is. Stap 13: klop de MonChou®

in een aparte kom kort door. Voeg de MonChou® bij de 
slagroom en mix tot een stevig mengsel. Stap 14: schep 
het MonChou®-mengsel op de slof  en strijk uit. Zorg in het 
midden voor een kuiltje voor de kersen. Stap 15: laat de 
slof  met banketbakkersroom en MonChou® minimaal een 
half  uur opstijven in de koeling. Stap 16: verdeel een half  
uur voor het serveren de kersenvulling in het midden van de 
slof  over de banketbakkersroom. Veel bakplezier!

Scan
voor meer 

vruchtenslofrecepten:
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Met de Koopmans mix voor Vruchtenslof maak je een heerlijke slof 
met een brosse bodem en een vulling van banketbakkersroom. 
Je kunt eindeloos variëren met vers fruit zoals aardbeien, kersen, 
bosvruchten of appel. Zo zet je gemakkelijk en snel iets feestelijks 
op tafel.

Kijk voor meer vruchtenslofrecepten op Koopmans.com

Eindeloos variëren 
met vruchtenslof!

INCLUSIEF
BAKVORM

KM Slof adv 200x264 Flair WT.indd   1KM Slof adv 200x264 Flair WT.indd   1 23-05-2022   14:5323-05-2022   14:53
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“We denken vaak 
onterecht dat we goed 
verzekerd zijn”

bestemming nog coronaregels gelden 
en of  mondkapjes bijvoorbeeld nog 
verplicht zijn.”

Verzekeringen
“Controleer daarna of  je 
een doorlopende reis- en 
annuleringsverzekering hebt. Het 
is niet het leukste werk, maar wel 
belangrijk. We denken vaak onterecht 
dat we goed verzekerd zijn, maar die 
verzekering dekt regelmatig lang niet 
alles. Breek je je been in een land 
als Spanje of  Turkije, dan wordt dat 
meestal vergoed. Maar beland je in 
een privékliniek, dan kan het zijn dat 
je achteraf  een flinke rekening op 

Zo kom je niet voor onverwachte 
verrassingen te staan.

Wijs op reis
“Als je je vakantiebestemming eenmaal 
gekozen hebt, is het verstandig om een 
bezoekje te brengen aan wijsopreis.
nl”, vertelt Frank. “Hier bekijk je het 
reisadvies van buitenlandse zaken per 
land of  gebied. Corona lijkt langzaam 
te verdwijnen, maar we zijn nog niet 
overal zo ver als hier in Nederland. 
Check daarom of  er op de plaats van 

de mat ontvangt. Maak je medische 
kosten in de Verenigde Staten, dan 
dekt de verzekering soms alleen de 
kosten op Nederlands niveau. En dat 
dekt lang niet altijd alle kosten.” 

Reisdocumenten
“Op wijsopreis.nl lees je precies welke 
reisdocumenten je nodig hebt. Naast 
een identiteitskaart of  paspoort moet 
je voor sommige bestemmingen een 
gezondheidsverklaring of  andere 
formulieren invullen. Soms heb je 
een visum nodig. Check altijd even of  
je ID nog geldig is. Doe dat zo snel 
mogelijk, zeker als je kinderen hebt, 
want sommige gemeentes hebben 
door de coronapandemie lange 
wachttijden voor het aanvragen van 
nieuwe documenten. En je wil er niet 
bij het inchecken op Schiphol achter 
komen dat je niet op reis kunt.”

Voorpret
“Corona is niet enkel en alleen 
negatief. Door corona gaan we beter 
voorbereid op reis en waarderen 
we meer dat we weer op vakantie 
kunnen. Dus heb je alles geregeld, 
dan kan de voorpret beginnen.”

We kunnen weer op vakantie 
en dat laten we ons geen 
twee keer zeggen. Frank 
Oostdam van de Algemene 
Nederlandse Vereniging van 
Reisondernemingen (ANVR) 
vertelt hoe we ons precies 
moeten voorbereiden op die 
zorgeloze reis.

ZO GA JIJ GOED 
VOORBEREID OP VAKANTIE

Ik ga op reis en neem mee…



In samenwerking met COBB

We houden van buiten. Met 
het gezin of  met vrienden naar 
het strand, het bos of  gewoon 
aan huis op het terras. Samen 
eten maakt het compleet. Met 
deze tips geniet jij van een 
onbezorgde buitenmaaltijd, 
waar je maar wilt. 

Een goede voorbereiding 
is het halve werk 

bereiden. Denk aan groentenspiezen 
met ui, paprika en broccoli. Ook 
groene asperges kun je heerlijk 
bereiden op deze manier. Grill ze, heel 
gemakkelijk met de COBB grillplaat 
in ongeveer vijf  tot tien minuten gaar. 
Besprenkel ze voor het opdienen met 
citroensap en amandelschaafsel en je 
hebt een geweldig zomers bijgerecht 
te pakken. Toetje van de barbecue? 
Absoluut! Snijd een perzik door 
de helft, grill beide helften op de 
barbecue en serveer met vanille-ijs 
of  mascarpone. Trek gekregen? Eet 
smakelijk! 

De temperaturen stijgen en dan zijn 
we allemaal het liefst buiten te vinden. 
We trekken er massaal op uit naar het 
strand of  andere heerlijke buitenplekken 
en ook dicht bij huis, in de tuin, is het 
goed toeven. Buiten zijn heeft zijn 
voordelen, zo is de buitenlucht gezond 
voor je en doe je meteen je dagelijkse 
dosis Vitamine D op. Smeer je natuurlijk 
wél goed in, om schade aan je huid te 
voorkomen.

Samen eten 
Je sluit de dag heerlijk af  door 
nog even met elkaar te eten. De 
draagbare barbecue van COBB is 
daarbij onmisbaar. Deze lichtgewicht 
barbecue werkt op gas of  op briketten. 
Maak je gebruik van de bijbehorende 
CobbleStone, dan kun je binnen vijf  
minuten al een heerlijke zalm- of  
groentenspies bereiden. Dankzij 
verschillende accessoires kun je de 
veelzijdige COBB ook gebruiken om 
te grillen, bakken, braden, wokken 
en roken. Een echte aanrader is de 
pizzasteen. Hiermee zorg je voor 
de lekkerste pizza’s, vers van de 
COBB. Tip: ga voor een pizza met 
mozzarella, verse vijgen en prosciutto. 
Liever een vega pizza? Ga dan voor 
aubergine, courgette en tomaat met 
een balsamicodressing.

Goede voorbereiding 
Van plan om de COBB wat verder 
van huis te gebruiken? Dat is 
geen probleem. Deze barbecue is 
lichtgewicht en met behulp van de 
bijpassende draagtas neem je hem 
zonder problemen overal mee naar 
toe. Een goede voorbereiding is het 
halve werk. Veel gerechtjes kun je 
prima van tevoren thuis klaarmaken, 
dan hoef  je ze ter plaatse alleen nog 
maar te bereiden. Maak gebruik van 
herbruikbare metalen spiezen (ook 
geen last van splinters) en zorg voor 
goede koelelementen om je groenten, 
fruit en vlees zo lang mogelijk vers en 
koel te houden. 

Voor elk wat wils 
De tijd dat we grote stukken vlees op 
de barbecue gooiden, ligt inmiddels 
wel achter ons. Er is zo veel meer 
lekkers wat je op de barbecue kunt 
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ONBEZORGD BUITEN KOKEN 
Da’s pas genieten:

Scan voor
meer informatie.
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Dat kamperen afzien is, 
is een fabeltje

Menig moeder zal het kunnen beamen: 
als de kinderen het naar hun zin 
hebben, dan kunnen de ouders ook 
genieten. Op veel campings hoef  jij je 
kinderen niet continu te entertainen, 
maar staat er een animatieteam klaar 
en kun je ook prima een boekje lezen 
aan de rand van het zwembad terwijl 
jouw kroost zich in het water vermaakt. 

Glamping
Dat kamperen afzien is, is een fabeltje. 

Natuurlijk kun je kiezen voor een 
sportieve vakantie in een simpele tent, 
maar je hoeft niet op een luchtbed of  
matje te slapen. Ook de glamping is een 
optie. Wat dacht je van een verblijf  in 
een boomhut of  in een yurt met hottub 
voor de deur? Daar staat vaak gewoon 
een bed en is soms zelfs een koelkast 
aanwezig. Ook op de camping kun je 
het zo gek én zo duur maken als je zelf  
wilt.

De camping is de plek bij uitstek om 
nieuwe mensen te ontmoeten. Niet 
alleen leuk voor jezelf, maar ook voor 

je kinderen. Als ze geen broertje of  
zusje hebben – of  ze daar niet genoeg 
aan hebben – dan zijn hier genoeg 
andere speelkameraadjes. Voordat je 
het weet sta je met zijn allen – met 
marshmallows – rond een warm en 
knisperend kampvuur.

Natuur
Maar ook zonder gezelschap ben je 
er op de camping écht even helemaal 
tussenuit. Kamperen middenin in 
het bos, aan de rand van een rivier 
of  vlakbij het strand is niet alleen 
ontzettend fi jn, het is ook goed voor je 
mentale gezondheid. 

Zoveel mensen, zoveel smaken. 
Iedereen vindt iets anders leuk. In 2019 
telde Nederland, volgens cijfers van 
de Kamer van Koophandel, nog 2197 
campings. Grote kans dat daar wel iets 
bij zit wat je kan behagen.

Nederlanders zijn dol op 
kamperen. En de liefde 
voor de vakantie met tent, 
caravan of  camper is alleen 
maar toegenomen door de 
coronacrisis. Dat is niet voor 
niks, want een verblijf  op 
een camping is er een met 
mogelijkheden voor het hele 
gezin.

Vakantie vieren op de camping: 
MOGELIJKHEDEN VOOR HET HELE GEZIN
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Vakantievieren op een camping 
in Europa betekent veel buiten 
zijn. Vaak met voorzieningen als 
zwembad, restaurant en ander vertier 
voor het hele gezin. Dat kan op hele 
levendige campings, maar ook op 
minder grote en rustige. Campings 
bieden voor iedere gast het vertier 
of  de rust die men zoekt. Kinderen 
treff en altijd andere kinderen om mee 
te spelen en volwassenen hebben altijd 
de beschikking over een eigen plekje 
in de zon. En de verkoeling van een 
zwembad mag daar natuurlijk niet 
bij ontbreken. Het maakt dat je op 
een camping de meeste tijd buiten 
doorbrengt.

Glamping
Het leven op een camping staat 
voor gezellig samenzijn en een 
verblijf  op bijzondere locaties. Soms 
met de eigen caravan of  tentje en 
steeds vaker in volledig ingerichte 

safaritenten of  stacaravans. De 
Maeyer: “Deze moderne safaritenten 
of  stacaravans bieden comfort van 
steeds hoger niveau. Luxe sanitair 
met regendouche en een moderne 
keuken zijn steeds vaker standaard 
aanwezig in onze verblijven. Dat is 
écht ‘glamping’.” Als campinggast 
hoef  je tegenwoordig geen concessie 
meer te doen aan de luxe die je thuis 
ook gewend bent. 

Populair
Kroatië, Frankrijk, Italië en Spanje 
zijn de populairste landen om te gaan 
kamperen. Maar er zijn nog veel 
meer mooie landen te ontdekken. 
“Wij zien dat ons gasten altijd verrast 
worden in Oostenrijk en Slovenië. 
De natuur in Slovenië is bijvoorbeeld 
onverwacht mooi. En het prijsniveau 
van het dagelijkse vakantieleven ligt er 
echt een stuk lager dan elders”, aldus 
De Maeyer.

Zomers vertier
Wie zon en strand zoekt, kan mooie 
strandcampings vinden in Frankrijk, 
Portugal en Spanje. Of  ga voor het 
mooie Kroatië. De campings daar zijn 
van hoog niveau. “Wij zijn inmiddels 
een ware Kroatië-specialist”, stelt De 
Maeyer. “Met bijna vijftig campings 
in alle regio’s van Kroatië kun je 
vakanties bij ons reserveren. Juist 
Kroatië biedt de perfecte combinatie 
van luxe campings en natuurschoon 
en een goed klimaat.”
Op de website staan alle landen 
en regio’s opgesomd waar een 
campingvakantie kan worden 
geboekt. Hier kun je vaak aangeven 
of  je als gezin met jonge kinderen een 
verblijf  zoekt of  als stel. Daarna hoef  
je alleen nog maar je voorkeur aan te 
geven voor glamping, een stacaravan, 
safaritent of  bungalowtent. Het 
hele proces is in een mum van tijd 
afgerond. 

Wie deze zomer wil genieten van het buitenleven kiest voor een campingvakantie. 
Van kamperen met je eigen caravan of  tentje tot een luxe stacaravan of  safaritent 
voorzien van alle gemakken. De keuze is groot. “Wij zien een enorme behoefte bij 

vakantiegangers om te genieten van het buitenleven”, aldus Joyce De Maeyer, 
directielid van de grootste touroperator voor campingvakanties in Europa. 

“Door heel Europa bieden wij dan ook campings om dit te doen.” 

In samenwerking met Vacansoleil

BUITENLEVEN IN DE VAKANTIE 
DOE JE OP EEN CAMPING

Vind de mooiste campingvakanties bij Vacansoleil: www.vacansoleil.nl.



In samenwerking met Instax

Hoe jij je foto’s ook hebt gemaakt – 
met je telefoon of  met een fotocamera 
– het is leuk om naderhand door de 
foto’s heen te gaan en na te gieten van 
de gezellige selfies, de foto’s van de 
heerlijkste gerechten en de kiekjes van 
stranden, bergen en blauwe zeeën waar 
je in Nederland alleen maar over kunt 
fantaseren.

Favoriete vakantiefoto’s
Verwijder de mislukte foto’s en maak 
een selectie van jouw favorieten. Het 
is zonde om de foto’s alleen op je 
telefoon, tablet, computer of  camera 
te laten staan. Kies er daarom voor 
om je de leukste foto’s te bundelen in 
een fotoboek, laat ze afdrukken voor 
op een prikbord aan de muur of  op de 
koelkast of  verstuur ze als ansichtkaart 
om het vrolijke gevoel dat jij hebt te 
verspreiden. 

Wall of  fame
Maak je eigen fotolijstjes of  creëer 
een fotowand à la Elisah Jacobs 
van wooninspiratieblog Interior 
Junkie. Koop een paar gigantische 
fotolijstenhouders; dit kan in de 
bekende woonwinkels of  in de 
kringloop. Je kunt kiezen voor één soort 
fotolijstenhouder of  meerdere waardoor 
je een mix van verschillende stijlen 
krijgt. Hang vol met jouw favoriete 
foto’s en klaar is jouw wall of  fame.

Foto’s uitprinten
Geen zin om veel tijd kwijt te zijn 
aan het overzetten van foto’s naar je 
laptop of  computer? Goed nieuws: je 
hebt tegenwoordig superhandige mini 
printers die je direct kunt aansluiten 

op je smartphone. Zo kun je snel 
en gemakkelijke jouw mooiste foto’s 
uitprinten en vervolgens neerzetten, 
ophangen, in je fotoboek plakken of  
weggeven. Glimlach gegarandeerd! 

Niks fijner dan een 
zonovergoten vakantie waar 
je hard voor gewerkt hebt. 
Eenmaal thuis moet je het 
doen met de herinneringen. 
En herinneringen waar je 
onmiddellijk weer van gaat 
glimlachen moet je koesteren. 
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SAY CHEESE: CREATIEF MET 
JE FAVORIETE VAKANTIEFOTO’S

Print je mooiste vakantiekiekjes 
direct vanaf je smartphone!

Ook eindeloos veel foto's op je 
telefoon? Print jouw selle met de 

Sagrada Familia of die mooie 
zonsondergang direct in handen.

Scan de QR-code, shop de 
instax Link WIDE smartphoneprinter 

(€149,99) en start morgen al met 
herinneringen printen!
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Plan je reis en 
koop je tickets via 
de 9292 app

1. Wandelen over de heide
Elk jaar kleurt in augustus de heide 
prachtig paars. In september neemt 
die intense kleur alweer geleidelijk 
af, dus wacht niet te lang en plan een 
wandeling op de heide in Drenthe, 
Noord-Holland, Gelderland, Overijssel, 
Noord-Brabant of  Limburg. Grote kans 
dat je tijdens die wandeling ook nog een 
kudde heideschapen tegen het wollige 
lijf  loopt.

2. Kasteel bezoeken
Nederland telt vele kastelen. Reis 
bijvoorbeeld af  naar de Utrechtse 
Heuvelrug voor een bezoekje aan 
Kasteel De Haar in Haarzuilens of  Slot 
Zuylen in Oud-Zuilen. En wat dacht je 
van de Kasteeltuinen in het Limburgse 
Arcen? Dat kan niet anders dan een 
sprookjesachtige dag worden.

3. Wandelen met ezels
Mocht je van wandelen houden, maar 
niemand weten te enthousiasmeren 
dan hebben we misschien iets dat 
jouw vrienden, vriendinnen en 
familieleden wel overhaalt. Wat dacht 
je van wandelen met ezels? In Zeist zit 
Opvang De Ezelsociëteit. Daar kun je 
een of  meerdere ezels boeken voor een 
wandeling van maximaal twee uur. Niet 
alleen leuk, maar ook een goede daad 
voor de dieren in de opvang.

4. Duik het water in
Ben jij een waterrat? Ga dan naar de 
Loosdrechtse Plassen. Hier kun je niet 
alleen zalig zwemmen en luieren, ook 
is het dé plek voor watersport. Je kunt 
hier zeilen, roeien, kanoën, waterskiën 
of  een bootje huren. Geniet van de 
omgeving, de waterlelies, rietkragen en 
vogels en kom weer even helemaal tot 
jezelf.

5. Ga naar een openluchtmuseum
In het openluchtmuseum ben je er 
even lekker, tussenuit en het is nog 
leerzaam ook. Bovendien kun je in 
Nederland alle kanten op. Ga naar 
het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen, 
het Nederlands Openluchtmuseum 
in Arnhem, Het Kameleondorp in 
Terherne, het Maritiem Museum in 
Rotterdam of  het Archeon in Alphen 
aan den Rijn.

9292
Hoe je daar moet komen? Download 
de 9292 app in de store. De reisplanner 
geeft dagelijks miljoenen betrouwbare 
reisadviezen voor het openbaar vervoer 
en je kunt zelfs meteen tickets kopen. 
Dus plan je reis en koop kaartjes voor 
jezelf  en eventueel je medereizigers. 
De tickets staan na aankoop meteen in 
de app. Scan het ticket op het station 
om poortjes te openen of  toon het 
ticket op je mobiel aan de buschauff eur 
of  conducteur. Je hele reis regel je 
via één app. Voorkom fi les en drukke 
parkeerplaatsen en reis met het 
openbaar vervoer.

Het is zomer dus ga eropuit! 
Binnen zitten kan altijd weer 
als het koud en guur is. Wij 
hebben wel wat suggesties, 
mocht je het zelf  even niet 
meer weten, waarbij een auto 
absoluut geen must is.

5 X ZOMERSE UITSTAPJES 
ÉN ZO KOM JE DAAR VLIEGENSVLUG
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zelf  kunt betalen. Dat je huis afbrandt 
is een serieus risico, dat je telefoon in de 
wc valt niet per se.”

Verzekering op maat
Waar je op moet letten als je een 
nieuwe verzekering afsluit? “Breng in 
kaart wat je allemaal hebt en wat je wil 
laten verzekeren. Veel mensen vinden 
het fi jn om ruim gedekt te zijn, maar 
je betaalt er ook voor. Wat je zelf  kunt 
dragen, moet je niet verzekeren.”

Persoonlijk advies
Hij vervolgt: “Daarnaast is het 
belangrijk je te verdiepen in de 
werkwijze van de partij waarin je 
geïnteresseerd bent. Wij geloven in 
de combinatie van online gemak 
met persoonlijke service en hebben 
bijvoorbeeld adviseurs waardoor je niet 

“In Nederland zijn veel mensen 
oververzekerd”, aldus Bob. Na jaren 
voor grote verzekeraars te hebben 
gewerkt begon hij in 2017 voor zichzelf. 
Hij startte Deck Verzekeringen om 
op die manier het vertrouwen van de 
premiebetaler naar de verzekeraar te 
herstellen. “Ik vind dat je alleen de 
dingen moet laten verzekeren die je niet 

alles online hoeft te doen. Het kan wel. 
Daarnaast biedt het mogelijkheden 
voor maatwerk. En zorg dat je geen 
dubbele dekking hebt, dat is zonde.”

All-in-one-verzekering
De oplossing daarvoor is een all-in-
one-verzekering. “Dan heb je alles op 
één plek en heb je één aanspreekpunt. 
Dat geeft een beter beeld en betere 
premies. Keert een verzekeraar slechts 
de helft uit omdat de schutting, die 
kapot is gegaan door de storm, op een 
erfgrens staat? Dan betalen wij het 
verschil uit eigen zak, omdat we vinden 
dat we dat niet kunnen uitleggen.” 

Geld besparen
Neem je dat alles in ogenschouw, dan 
kan je dat veel geld schelen. “Ik denk 
dat je dan al snel 50 procent scherper 
uitkomt en honderden euro’s per jaar 
bespaart. Dat is voor iedereen serieus 
geld. Hoe ruim of  krap je inkomen 
ook is.”

“Je kunt honderden 
euro’s per jaar besparen”

De infl atie is torenhoog. Dus 
is het verstandig om goed 
met je geld om te gaan. Dat 
doe je door bijvoorbeeld je 
verzekeringen eens onder 
de loep te nemen. Bob 
Stehmann, oprichter van Deck 
Verzekeringen, vertelt hoe 
het kan dat we vaak te veel 
betalen.

GELD BESPAREN DOOR 
JE VERZEKERINGEN IN 
KAART TE BRENGEN

ga nu naar deck.nl

Verzeker
slimmer,
halveer

je premie

V E R Z E K E R I N G E N
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In samenwerking met Autohopper

Misschien maak je je zorgen 
over de reis, omdat je 
elektrisch rijdt of  je auto te 
klein of  onzuinig is voor zo’n 
lange rit. Een huurauto kan de 
perfecte, zorgeloze uitkomst 
bieden.

Met een goede playlist is 
elke reis een plezier 

COMFORTABEL TOUREN 
TIJDENS JE VAKANTIE 

op moet letten. In sommige landen, 
zoals Oostenrijk en Zwitserland heb 
je een vignet nodig. Voor Frankrijk en 
Duitsland moet je een milieusticker 
hebben. Door deze bij voorbaat al 
te kopen of  te bestellen, ga jij goed 
voorbereid op pad. 

Top tips voor een zorgeloze rit 
Lange rit voor de boeg? Met de 
comfortabele auto’s van Autohopper 
is dat geen probleem. Een paar tips 
om de reis nog aangenamer te maken. 
Zorg voor voldoende drinken en snacks. 
Ook als je in een file komt te staan en 
niet kunt stoppen, is het belangrijk om 
voldoende te drinken, zeker in de hitte. 
Probeer regelmatig even te pauzeren 
om de benen te strekken. Reis je met 
kinderen? Neem een bal mee zodat 
ze hun energie tijdens de pauze kwijt 
kunnen! Kom onderweg vast in de 
stemming met een playlist die je op de 
audio-installatie van je Autohopper 
auto kunt afspelen. Bon Voyage! 

 In 2021 koos maar liefst 60 procent 
van de Nederlanders voor de auto 
als reismiddel voor de vakantie. De 
auto is een geliefd voertuig om de 
vakantiebestemming te bereiken en dat 
is tijdens de coronacrisis alleen maar 
gegroeid. Redenen hiervoor zijn onder 
andere dat de auto vrijheid biedt én 
zeg nu zelf  de autorit is toch ook een 
belevenis op zich? Zodra je instapt, 
zie je met elke kilometer die je aflegt 
het landschap langzaam maar zeker 
veranderen. 

Huurauto als uitkomst
Is jouw auto niet geschikt om 
langere afstanden mee af  te leggen? 
Bijvoorbeeld omdat je elektrisch rijdt 
en je actieradius te klein is? Of  omdat 
je auto te klein is om voldoende bagage 
mee te nemen of  te onzuinig is voor 
lange ritten? Dan kan een huurauto een 

oplossing bieden. Ook als je zelf  geen 
auto hebt, kun je met een huurauto 
toch onbezorgd op reis. Autohopper 
heeft meer dan 130 vestigingen in 
Nederland waar je terechtkunt om jouw 
droomauto voor de reis te huren. Of  je 
nu met een klein of  groter gezelschap 
gaat, er zijn allerhande modellen auto’s 
en zelfs busjes te verkrijgen. De auto’s 
zijn jong, maximaal twee jaar oud, 
comfortabel en beschikken allemaal 
minstens over een audio-installatie, vijf  
deuren en een airco. Zo houd jij het 
hoofd koel als je met dertig graden over 
het hete asfalt tuft. 

Naar het buitenland 
Of  je nu naar het binnen- of  
buitenland rijdt, met een Autohopper 
huurauto ben je verzekerd van een 
comfortabele reis. De auto’s worden 
verhuurd inclusief  all-risk verzekering 
én pechhulp (óók in het buitenland), 
waardoor jij je nergens meer druk 
om hoeft te maken. Ben je van plan 
om naar het buitenland af  te reizen? 
Dan zijn er wel wat zaken waar je 
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Huur nu jouw 
zomerauto.  

k swi as aep rl

Voor honden is hitte bepaald 

geen feest. Als viervoeter 

bevindt het grootste deel 

van je lijf zich nu eenmaal 

boven de hete ondergrond. 

En daar loop je dan ook nog 

eens met je voetzooltjes op; 

de enige plek waar je een 

beetje warmte kwijt kunt 

raken… Lange wandelingen 

of uitgebreid spelen is op 

warme dagen dan ook niet 

handig. Toch kun je er een 

beestachtige huisdierzomer 

van maken, met kwispelend 

moois dat voor koelte zorgt. 

COOL VOOR

Tikje tropisch? Houd je dan aan het Huisdier 

Hitteplan. Wandel ’s morgens vroeg en 

’s avonds als het koeler is, zorg voor voldoende 

vers drinkwater en… verwen je furry friend met 

de fi jnste ‘daar-fris-je lekker-van-op’ cadeaus.

Meer info op 
     petsplace.nl

IN SAMENWERKING MET PETS PLACE

HELP: TE HEET!

Honden kunnen niet zweten, zoals mensen. Het kost ze dus veel meer moeite om warmte kwijt te raken. 

Oververhitting ligt helaas al snel op de loer. Let op als je hond: • Heel veel hijgt • Overmatig kwijlt 

• Warm aanvoelt • Sloom wordt •  Een opvallend rode tong en dito slijmvliezen heeft.

Een oververhitte hond moet zo snel mogelijk, maar voorzichtig worden afgekoeld. Dus niet in koud water 

leggen of er emmers water overheen gooien. Leg je hond op een koele plek en bedek hals, liezen en pootjes 

met in koud water gedrenkte doeken. Geef kleine beetjes drinken, en neem contact op met de dierenarts.

WETEN OF 
WANDELEN KAN?

Leg de rug van je hand 
op het trottoir of het 

asfalt: is vijf seconden 
te heet voor je hand? 
Dan ook voor je hond.

Smoofl  Starter 
Kit for Dog 

Ice aardbei-
pindakaas 

€29,99

Coolpets Cooling 
Ice Disc (21 cm) 

€10,45

All For Paws Chill Out 
koelfontein €20,99

All For Paws 
Chill Out 

Sea Turtle koelend 
hondenspeelgoed 

(24 cm) €7,99

All For Paws 
Chill Out 
Octopus koelend 
hondenspeelgoed 
(20 cm) €7,99

All For Paws Chill 
Out bad met fontein 
L (126cm) €30,49

Coolpets koelbandana 
S,M, en L vanaf €8,75 

Adori koelmat Bot 
(60x45 cm) €8,99
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“Het geluk en 
de gezondheid van 
het huisdier staan
altijd voorop”

Het zal je niks verbazen – 
waarschijnlijk word je meerdere keren 
per dag geattendeerd op de lege 
voerbak – maar het heeft allemaal te 
maken met eten. Net als bij mensen is 
gezonde en gevarieerde voeding heel 
belangrijk. Wat fi jn dat lekker ook 
gezond kan zijn.

Poésie natvoer van Vitakraft
Kies daarom voor het hoogkwalitatieve 
Poésie natvoer van Vitakraft. Dit 
is compleet natvoer met de juiste 
dosis eiwitten, vetten, koolhydraten, 
vitamines, mineralen en vocht. Volledig 
afgestemd op de behoeften van je 
kat. “Het geluk en de gezondheid 
van het huisdier staat altijd voorop”, 
aldus Vitakraft. “Daarom bevat 
ons kattenvoer geen toegevoegde 
suikers, kunstmatige kleurstoff en en 
smaakversterkers.” Het voer heeft een 
hoog vleesgehalte, wat de maaltijd 

extra yummy maakt. Ook heeft 
het merk verschillende graanvrije 
maaltijden.

4,6 sterren
Dat het voer goed bevalt, blijkt ook 
uit onderzoek van de producent en 
leverancier in huisdierproducten. In 
totaal mochten 150 baasjes en hun 
katten het voer twee weken lang testen. 
Het resultaat? Vitakraft Poésie krijgt 
maar liefst 4,6 van de 5 sterren. De 
reacties zijn – net als het voer – mals: 
“Het enthousiasme waarmee beide 
katten hun bakje leegaten, gaf  me 
steeds een gelukzalig gevoel!”, laat een 
van de testers weten. Een ander zegt: 
“Mijn kat wordt helemaal gelukkig van 
Poésie. En wanneer zij dat is, ben ik dat 
ook. Ik zal het zeker vaker aanschaff en 
voor haar.” Het voer is beschikbaar 
in verschillende smaken zoals kip en 
groenten, kalfsvlees in kaassaus en 
zalm met spinazie. Zo kun je zelf  een 
heerlijk gevarieerd menu voor je kat 
samenstellen.

Erop uit met je kat? 
Kom naar de Vitakraft Pets’ 
Experience. Scan de QR-code en 
voor slechts €5,- p.p. ben je erbij.

Als jouw kat lekker in zijn 
vachtje zit, is ‘ie op zijn 
gelukkigst. En jij ook, want 
niks is zo fi jn als een spinnend 
en speels huisdier. Het is 
gelukkig niet ingewikkeld om 
het levensgeluk van jouw kat 
naar een hoger level te tillen.

GEZOND EN LEKKER KATTENVOER 
ZONDER POESPAS

VITAKRAFT PETS‘ EXPERIENCE: 

ONTDEK ALLES OVER HOND & KAT

Meer leren over je viervoeter én plezier maken? 

Bezoek dan de Vitakraft Pets‘ Experience. Beleef 

een gezellige dag boordevol leuke activiteiten 

over je deugniet. Van workshops en lezingen tot 

demonstraties en spellen. Kom je ook? Bestel je 

tickets via vitakraft.nl/petsexperience.

DATUM: 17 SEPTEMBER 2022
LOCATIE: AERES MBO BARNEVELD

“ZODRA 
IK POÉSIE 

OPENDE, WERD IK 
OVERLADEN 

MET KOPJES!” 
ANKE

“ZODRA 
IK POÉSIE 
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Op deze planeet kruipen 
en springen namelijk veel 
parasieten rond

Langs de dierenarts
Het begint allemaal met een afspraak bij 
de dierenarts. Maak daarom ruim van 
tevoren een afspraak voor een controle. 
Bespreek met hem of  haar alle preventieve 
en beschermende maatregelen die je kunt 
nemen om jouw kleine vakantieganger 
blij en gezond te houden. Dit is ook het 
moment om je dier te laten chippen, 
mocht dit nog niet gedaan zijn. Dit moet 
ter identifi catie. 

Doe een ontwormingskuur
Het is belangrijk je huisdier regelmatig te 
ontwormen. Weet je niet precies hoe vaak 
dit moet gebeuren, vraag dit dan na bij 
jouw dierenarts.

Vernieuw de vaccinaties
Ook dieren hebben op regelmatige basis 
vaccinaties nodig. Check of  het tijd is 
om de vaccinaties te vernieuwen en of  er 
extra vaccinaties nodig zijn voor de reis 
die je gaat maken. Zo moet je huisdier 
21 dagen voor vertrek ingeënt zijn tegen 
rabiës (hondsdolheid red.) en dat moet 
aangetekend zijn in het paspoort.

Update het paspoort
Het Europees huisdierenpaspoort is niet 
alleen een fi jn overzicht van alle vaccinaties 
en behandelingen die jouw vriendje heeft 
gehad, het is ook een verplicht document. 
Zorg daarom dat het paspoort up-to-date 
is en klaarligt voor vertrek.

Verzekeren
In Nederland is het niet verplicht om je 
huisdier te verzekeren, maar in sommige 
andere landen moet je wel degelijk een 
aansprakelijkheidsverzekering hebben. 
Bovendien kan het een dure grap zijn, 
mocht er onverhoopt toch wat gebeuren. 
Zorg daarom voor een goede verzekering. 

Check de regels
De regels per land verschillen en ook de 
parasieten en insecten die ergens leven 
variëren. Doe daarom onderzoek naar 
het land van bestemming en laat niks 
aan het toeval over. Check de regels 
bij het Landelijk InformatieCentrum 
Gezelschapsdieren (LICG) en de 
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit 
(NVWA).

Verzamel alle benodigdheden
Zorg dat je alle belangrijke informatie 
en spullen in je koff er hebt zitten: de 
contactinformatie van de dierenarts, het 
huisd dierenpaspoort en medicatie. 

Wat je verder niet mag vergeten? 
Een halsband en muilkorf, verband 
en niet-klevende gaasjes, een rolletje 
hechtpleister, steriele kompressen, neutrale 
zeep, ontsmettingsmiddel, fysiologische 
zoutoplossing, wegwerphandschoenen, een 
thermometer, een schaar, een tekentang, 
een pincet, veiligheidsspelden, een 
isolatiedeken en een instant cold pack. 

Bescherm tegen parasieten
Op deze planeet kruipen en springen 
veel parasieten rond, en heus niet alleen 
in tropische oorden. Ook in Frankrijk 
vind je zandvliegen, muggen, teken, 
slakken, vlooien en wormen. Niet alleen 
vervelend; ze kunnen ook gevaarlijke 
ziektes overdragen op jouw huisdier én op 
jou. Vraag daarom advies aan je dierenarts 
voordat je op vakantie gaat.

Niks fi jner dan een zorgeloze 
vakantie waarin jouw 
trouwe viervoeter niet van 
jouw zijde wijkt. Een goede 
voorbereiding is het halve 
werk. Dit moet jij daarom 
absoluut niet vergeten als je 
jouw hond of  kat meeneemt 
op reis.

HIER MOET JE REKENING 
MEE HOUDEN

Op reis met dieren? 

Milbemax®, Advantix®, Elanco en het schuine balk 
logo zijn handelsmerken van Elanco of  haar fi lialen. 
PM-NL-22-0111

Scan de bijsluitertekst 
voor meer informatie 
over Milbemax

Scan de bijsluitertekst 
voor meer informatie 
over Advantix



Huisdieren

Weinig dingen zijn zo 
gelukzalig als een pup of  
kitten. Wil jij een nieuwe 
huisgenoot, dan heeft hij of  
zij de juiste zorg nodig. Wij 
hebben op een rijtje gezet 
waar je precies rekening mee 
moet houden.

De dierenarts kan je 
adviseren over zaken als 
een chip

5 TIPS ALS JE EEN PUPPY OF KITTEN 
IN HUIS NEEMT

De Dierenbescherming vangt ieder jaar 
zo’n 3.400 kittens op. Met voorlichting 
en preventie zet de organisatie 
zich in voor een diervriendelijke 
samenleving, waarin eigenaren hun 
dieren laten chippen, registreren en 
neutraliseren. De organisatie wil zo 
ongewenste nestjes of  gedumpte dieren 
voorkomen en  de wereld een beetje 
diervriendelijker maken.

Wil jij binnenkort een huisdier? 
Scan hier en ontdek of  een 
huisdier bij jou past:

1. Doe de Dier & Mens Wijzer
Elk dier heeft zo zijn eigen wensenlijstje 
als het gaat om huisvesting, aandacht en 
fi nanciën. Wil je weten of  je klaar bent 
voor een hond, kat, hamster
of  konijn. Doe de test op Dier & 
Mens Wijzer op diermenswijzer.
dierenbescherming.nl 

2. Doe inkopen
Wat heb je eigenlijk precies nodig? 
Maak een boodschappenlijst. Voor 
een goede ontwikkeling kies je goede 
voeding die niet alleen bij het dier, 
maar ook bij de leeftijd past. Denk 
daarnaast aan zaken als een drink- en 
voerbak, reismand, bench, looplijn, 
poepzakjes, halsband, krabpaal, 
mand, speeltjes, ontwormingsmiddel, 
ontvlooiingsmiddel, borstel of  kam, 
tekentang, nagelschaar en snoepjes.

3. Naar de dierenarts
Het is handig om van tevoren een 
dierenarts uit te zoeken waar je je 
kunt aanmelden. Maak als je het 
dier hebt opgehaald een afspraak 
voor een controle. De dierenarts kan 
je dan adviseren over zaken als een 
chip, vaccinaties en sterilisatie of  
castratie. Ook kun je het ontwormen en 
ontvlooien aanstippen als je niet weet 
hoe je dit moet aanvliegen.

4. Maak het huis dierproof
Maak een rondje door het huis en de 

tuin. Zorg dat er geen giftige planten 
binnen handbereik staan,  gebruik geen 
rattengif  en kies voor meubels die tegen 
een stootje kunnen. Alles wat giftig kan 
zijn – schoonmaakmiddelen, batterijen 
of  medicijnen – moet goed opgeborgen 
zijn, zodat dit geen risico kan vormen. 

5. Op cursus
Een kat zal je eigenhandig 
kattenbaktraining moeten geven, een 
hond moet op puppycursus. Je doet 
jezelf  en je dier een plezier met een 
goede opvoeding.

28 TOPIC TALKS
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Alleen het allerbeste voor 
jouw trouwe viervoeter

We worden steeds bewuster 
van onze voeding en proberen 
vaker de juiste keuze te 
maken. Dit geldt niet alleen 
voor onszelf, maar ook voor 
ons huisdier. Kies daarom 
voor natuurlijke en voedzame 
voeding. Daarmee help je je 
dier gezond en fi t te houden! 

Reken maar dat als je deze snacks 
gebruikt tijdens je training, je hond er 
absoluut zijn best voor zal doen. Want, 
wie wil nu niet hard werken voor zo’n 
lekkere beloning? 

Bij Riverwood zijn we continu bezig 
met het uitbreiden en verbeteren van 
ons assortiment. Zo komt er binnenkort 
een nieuwe lijn natvoeding voor 
katten. Deze lijn bevat maar liefst 51% 
tonijn en is aangevuld met heerlijke 
delicatessen uit de zee! Omdat wij er 
in geloven dat jouw dier alleen het 
allerbeste verdient, laten we je graag 
kennismaken met onze producten. 

Daarom krijg je met de 
kortingscode: TOPIC10 (t/m 31 
augustus 2022) 10% korting op 
het gehele assortiment! 
Scan de QR-code of  kijk op 
www.riverwoodpetfood.com

Goede voeding is noodzakelijk voor een 
goede gezondheid van je viervoeter. 
Hieruit haalt je trouwe metgezel de 
broodnodige energie om te rennen 
en ravotten. Het is daarom goed om 
daar kritisch op te zijn. Riverwood 
is dat ook en vindt dat jouw dier 
goede voeding zonder compromissen 
verdient! Daarom produceert 
Riverwood hoogwaardige voeding van 
natuurlijke ingrediënten. Hier komen 
geen kunstmatige geur-, kleur- en 
smaakstoff en aan te pas. 

Het belang van een goed dieet 
Je huisdier heeft bepaalde 
voedingsstoff en nodig om hier 
voldoende energie uit te putten. Denk 

bijvoorbeeld aan dierlijke eiwitten, 
maar ook voldoende vitamines en 
mineralen. Door je hond of  kat goede 
en gevarieerde voeding te geven, 
krijgt je viervoeter al deze belangrijke 
voedingsstoff en binnen. Door het 
gebruik van drie verschillende soorten 
vlees in de brokken van Riverwood, 
is de voeding gevarieerd en rijk aan 
diverse voedingsstoff en. Kwalitatief  
vlees is hierin ook heel belangrijk! 
Honden en katten halen veel essentiële 
voedingsstoff en uit vlees, doordat zij 
bijzonder goed in staat zijn om vlees te 
verteren. 

Super snacks 
Een beloning als je dier braaf  is, of  
zomaar wat lekkers tussendoor, een 
snack is een heerlijke traktatie. Voor 
honden biedt Riverwood een uitgebreid 
assortiment van heerlijke snacks, zoals 
kauwsnacks en beloningssnoepjes. 

Kleine fi jnproevers: 
HET BESTE VOOR JOUW HUISDIER 
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“Als ik weer had 
gespeeld was ik intens 
gelukkig”

Voormalig tennisster Lotte van Leeuwen zit niet stil. Sterker 
nog: ze sport zeker vijf  dagen per week. En haar ervaringen 
deelt ze op Instagram (@lottleeuw, 160.000 volgers). Aan Topic 
Talks vertelt ze over haar sportieve leven.

INFLUENCER 
LOTTE VAN LEEUWEN 
WIL HET TOPSPORTEN 
WEER OPPAKKEN

Hoe ziet een gemiddelde dag 
er voor jou uit?
“Elke dag is verschillend. Ik sta op 
rond een uur of  07.00, omdat ik alles 
uit de dag wil halen. Ik begin meestal 
met hardlopen en ga daarna aan het 
werk. Al begin ik liever met werk en een 
uitgebreid ontbijt en ren ik ’s middags.”

Je bent een echte sportvrouw, 
wat doe jij precies aan sport?
“Vier keer per week loop ik hard en 
één keer in de week ga ik naar de gym. 
Ik ben het serieus gaan nemen en 
heb sinds kort een schema, omdat ik 
beter wil worden in hardlopen. Het is 
belangrijk om voldoende rust te nemen, 
omdat het een blessuregevoelige sport 
is. Eerst deed ik gewoon maar wat. 
Toen kreeg ik last van mijn kuiten en 

raakte ik oververmoeid. Hardlopen is 
voor mij verslavend en ontspannend. 
Het liefst ren ik elke dag, maar dat 
pakte niet goed uit. En als ik er een 
paar weken tussenuit lig, kan ik 
chagrijnig worden.”

Je bent topsporter geweest, 
dan ben je vast altijd al sportief  
geweest.
“Klopt, ik heb het van huis uit 
meegekregen. Mijn ouders zijn fanatiek. 
Mijn zus, broer en ik gingen mee naar 
tennis en hockey. Op mijn twaalfde 
moest ik een keuze maken en koos ik 
voor tennis.”

Ik kan me voorstellen dat 
dat pittig was.
“Het was geweldig, maar ook pittig. 
Mijn moeder reed me overal naartoe. Ik 
moest van middelbare school switchen 
omdat ik geen sportstatus kon krijgen. 
Door de trainingsdagen moest ik 
eerder weg van school. Soms was het 
lastig, want ik ben ook een sociaal dier. 
Wilde na het tennissen lol maken. Ik 
ging ook naar feestjes, dat maakte het 
gemakkelijker en leuker. Maar ik heb 
ook veel af  moeten zeggen en heb nare 
dingen meegemaakt op toernooien.”
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Wat voor nare dingen?
“Als je goed presteert zijn er ouders die 
je niet meer of  arrogant aankijken. Die 
tegen hun kind zeggen: ‘Negeer haar 
maar’. Op internationale toernooien 
moest ik mijn racket goed in de gaten 
houden, om te voorkomen dat iemand 
mijn snaren zou doorknippen. Ik 
zag nare trainers en ouders die hun 
kinderen of  een tegenstander sloegen. 
Gelukkig had ik een trainer die mij 
mentaal sterk heeft gemaakt. Ik raakte 
eraan gewend en wist waar ik het voor 
deed. Als ik weer had gespeeld was ik 
intens gelukkig.”

Je bent aan het influencen, 
trainen en je hebt net een 
marathon gelopen in Zuid-Afrika. 
Wat kunnen we de komende tijd 
nog meer van je verwachten?
“Ik schrijf  een e-book met persoonlijke 
tips: hoe je kunt beginnen met 
hardlopen, hoe je moet trainen, wat je 
moet eten. Vandaaruit wil ik mijn eigen 
merk verder uitbouwen en mijn volgers 
blijven inspireren. Daarnaast wil ik 
het topsportleven weer oppakken. De 
Two Oceans Marathon was fantastisch 
en smaakte naar meer. Ik had bewust 
geen streeftijd bepaald, omdat ik wilde 
genieten. Ik merkte dat ik er meer 
uit kan halen, dus ga ik nu trainen 
met een doel zodat ik bij de volgende 
halve marathon een bizarre tijd kan 
neerzetten.”



Persoonlijk

“Ik was bang voor een 
misvormd gezicht”

“Toen ik in 2015 op vakantie was, had 
ik last van een jeukende moedervlek”, 
vertelt Kim. “Ik ging voor controle naar 
de huisarts en werd doorgestuurd naar 
een dermatoloog. In eerste instantie 
dachten ze dat het niks was, maar 
het bleek een melanoom (vorm van 
huidkanker red.) te zijn.”

Huidbesparende operatie
Een paar jaar later slaat het noodlot 
opnieuw toe. “Ik had een klein bultje 
op mijn voorhoofd van slechts een 
paar millimeter. Daar kwam elke keer 
een klein korstje op. Dit bleek een 

basaalcelcarcinoom. Die werd via een 
huidbesparende operatie verwijderd.”

Littekens
Inmiddels zijn er drie plekjes uit haar 
gezicht weggesneden. “Vooral de eerste 
operatie was spannend. De tweede 
keer stelde de dermatoloog mij gerust 
dat het een minder agressieve variant 
was. Maar na de operatie moest ik 
slikken. Er was zo’n groot stuk huid 
verwijderd dat mijn ogen omhoog 
werden getrokken. Het leek net alsof  
ik continu zielig keek. Ik was bang 
voor een misvormd gezicht. Gelukkig 
is dat vrijwel weggetrokken, al zie je de 
littekens nog steeds, maar dat vind ik 
niet erg.”

Petten en hoeden
Volgens Kim is het ontzettend 
belangrijk om je goed tegen de zon 
te beschermen om zo huidkanker te 

voorkomen. “Ik ben bewust petten en 
hoeden gaan dragen. Daarnaast smeer 
ik me, als ik naar buiten ga, elke twee 
uur in. En voor de vakantie ben ik op 
zoek naar uv-kleding.”

Huidkanker
Kim benadrukt: “Als je er op tijd bij 
bent kan dit goed en snel verholpen 
worden. Ik heb geluk gehad waar de 
plekjes zaten. Als het op je neus zit, is 
het al ingewikkelder om je huid weer 
dicht te maken. Twijfel daarom niet als 
je moedervlekken of  bultjes hebt die 
geïrriteerd zijn, bloeden of  jeuken en 
maak een afspraak bij de dokter.”

Kim schrijft blogs voor de 
patiëntenvereniging voor mensen 
met huidkanker. Benieuwd? 
Neem dan een kijkje op Hukas.nl.

In 2015 wordt bij Kim 
Hendriksen (34) voor het eerst 
huidkanker geconstateerd. 
Inmiddels zijn er vier plekjes, 
grotendeels op haar gezicht, 
verwijderd en staat ze onder 
controle bij een dermatoloog.

KIM HAD MEERDERE BASAALCEL-
CARCINOMEN IN HAAR GEZICHT
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Een goede huidverzorging is belangrijk voor een 
stralende en egale huid. Helaas zijn er te veel negatieve 
invloeden van buitenaf  die de huid verstoren, de 
teint dof  maken en het verouderingsproces op gang 
brengen. Gelukkig is dat, met de juiste producten, geen 
enkel probleem en houd jij je huid in perfecte conditie.

ZO KRIJG JIJ DE STRALENDE, GEBRUINDE 
ÉN BESCHERMDE HUID VAN JE DROMEN

kleuren, maar ook verzorgen. Je kunt de 
druppels puur op de huid aanbrengen 
of  mengen met je dagverzorging. 
Vergeet de huid niet regelmatig te 
scrubben voor een nóg stralender 
resultaat.

Voor de ideale beauty routine gebruik 
je de Magic Drops twee tot drie keer 
per week. Breng de Protective Drops 
dagelijks aan, na je gebruikelijke 
dagverzorging en onder de make-up. 
De Magic Drops en Protective Drops 
SPF 50 van Collistar zijn geschikt voor 
alle huidtypen en zorgen 365 dagen per 
jaar voor een beschermde en natuurlijk 
gebruinde huid.

Ren naar de winkel, want de Magic 
Drops en Protective Drops SPF 50 
van Collistar kunnen niet in jouw 
beauty routine ontbreken. Combineer 
deze producten voor een natuurlijk 
gebruinde en egale huid en met een 
globale bescherming en anti age-
werking. Zo bescherm jij je huid tegen 
de negatieve eff ecten van buitenaf  en 
heb je toch een stralende glow.

Protective Drops SPF 50
De beste manier om je jeugdigheid te 
bewaren is door goed voor je huid te 
zorgen en deze te beschermen tegen 
alle invloeden van buitenaf. De zon, 
blauw licht en vervuilde lucht dragen 
bij aan huidveroudering. De Protective 
Drops SPF 50 van Collistar vormt een 
schild tegen de schadelijke eff ecten 
waardoor je huidveroudering voorkomt. 
Bovendien krijg je een zijdezachte 

en gehydrateerde huid. Daarnaast 
vermindert het rimpels, roodheid en 
oneff enheden, verfi jnt en minimaliseert 
het de zichtbaarheid van poriën, 
verheldert en egaliseert het de teint en 
heeft het een krachtige antioxiderende 
werking. Een onmisbaar product in je 
dagelijkse routine.

Magic Drops
Behoefte aan een lekker kleurtje 
zonder dat je daarvoor uren in de zon 
moet liggen? Met de Magic Drops 
creëer je die stralende, sunkissed glow, 
zonder risico op vlekken. De druppels 
zorgen ultrasnel al voor een gezond 
en goudgebruind resultaat. Door 
zelf  te bepalen hoe en hoe vaak je de 
druppels gebruikt, creëer je de voor 
jou ideale teint. Het product werkt in 
minder dan een uur en bevat unieke 
ingrediënten die je huid niet alleen snel 

Collistar Magic 
Drops en Protective 

Drops zijn verkrijgbaar 
bij de luxe drogisterij of  

parfumerie bij jou 
in de buurt.

kleuren, maar ook verzorgen. Je kunt de kleuren, maar ook verzorgen. Je kunt de 
druppels puur op de huid aanbrengen druppels puur op de huid aanbrengen 
of  mengen met je dagverzorging. of  mengen met je dagverzorging. 

vermindert het rimpels, roodheid en 
oneff enheden, verfi jnt en minimaliseert 

verheldert en egaliseert het de teint en 
heeft het een krachtige antioxiderende 
werking. Een onmisbaar product in je 

zonder dat je daarvoor uren in de zon 

creëer je die stralende, sunkissed glow, 
zonder risico op vlekken. De druppels 
zorgen ultrasnel al voor een gezond 

zelf  te bepalen hoe en hoe vaak je de 
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“Je huidvetten 
verdwijnen zo in 
het doucheputje”

“Eczeem kan al vlak na de geboorte 
opkomen”, vertelt Elodie. Ze schreef  
het boek Zalfje. Een educatief  boek 
voor kinderen met eczeem. “Bij baby’s 
zit soms de hele huid onder.” Naarmate 
kinderen ouder worden, zit het vaak 
op de meer bekende plekken: “De 
elleboogplooien, knieplooien, rond de 
ogen, de polsen, de hals en de nek. Bij 
het grootste gedeelte van de kinderen 
gaat het om mild eczeem. Zo’n 5 
procent heeft last van ernstig eczeem.”

Dat heeft impact op de levenskwaliteit. 
Zowel lichamelijk als psychosociaal. 
“Door de jeuk kunnen ze zich 
moeilijker concentreren op school. 
Slapen gaat lastiger en dat heeft weer 
impact op het gezin. Sommige kinderen 
schamen zich. Ze durven geen kleding 
met korte mouwen aan of  vermijden 
het überhaupt om met andere kinderen 
te spelen.”

Heeft je kind last van de 
huidaandoening? Dan is het zaak om 
hier goed mee om te gaan. “Ga naar 
je huisarts. Als het eczeem niet rustig 
wordt, dan is het verstandig om contact 
op te nemen met een dermatoloog.”
Daarnaast zijn er een aantal zaken die 
altijd belangrijk zijn. Elodie: “Vet de 
hele huid goed in. Je moet je huid zien 
als een huidmuurtje. 

Bij mensen met eczeem is er niet 
genoeg ‘cementvet’ tussen de stenen 
van de muur en zijn er kiertjes ontstaan. 

Daardoor verdampt water uit de 
huid waardoor de huid droog wordt 
en komen prikkels van buitenaf  
makkelijker naar binnen waardoor 
de rode plekken ontstaan. Met vette 
zalf, dicht je de kiertjes en voorkom 
je droge plekken. Ook komen 
eczeemplekken minder snel op. Door 
een ontstekingsremmende zalf  ga je de 
rode en jeukende plekken tegen.”

Zo’n 15 procent van de 
kinderen in Nederland 
heeft last van eczeem. Ga 
daar goed mee om, zegt 
kinderdermatoloog Elodie 
Mendels, zodat ze letterlijk en 
fi guurlijk lekkerder in hun vel 
zitten.

KINDERDERMATOLOOG ELODIE 
MENDELS VERTELT WAT JE KUNT DOEN 
AAN ECZEEM

Dol op badderen en lang douchen, 
maar last van eczeem? Gebruik dan 
de Extra Vettende Badolie van Drs 
Leenarts. 

Dit product bestaat uit soja- en 
olijfolie en is vrij van zeep en parfum. 
De Extra Vettende Badolie laat een 
verzorgend laagje achter dat zorgt 
voor een zachte en soepele huid. Ook 
geschikt voor de gevoelige huid.

Daarnaast raadt ze aan om kinderen 
niet te vaak en te warm te wassen 
en niet veel zeep te gebruiken. “Je 
huidvetten verdwijnen dan zo door 
het doucheputje.” Ook zijn er triggers 
die de klachten kunnen verergeren: 
“Wollen truien, positieve en negatieve 
stress. Die triggers wisselen per 
persoon.” Tot slot raadt ze aan om 
kinderen zoveel mogelijk te betrekken 
bij hun diagnose en behandeling. “Om 
ervoor te zorgen dat jouw kind letterlijk 
en fi guurlijk zo goed mogelijk in zijn of  
haar vel zit.”



In samenwerking met Heltiq

Hydrateren is essentieel voor een gezonde en mooie huid. We leggen je uit waarom dat zo is en 
hoe je dat moet doen. Geen ervaring is geen probleem, want hydrateren kun je leren.

De stappen om uitdroging te voorkomen 
zijn gelukkig vrij simpel

Natuurlijke 
verzorgingsproducten
Ten derde is het belangrijk om je 
huid goed te verzorgen. Douche niet 
te vaak, te lang en te heet en gebruik 
dagelijks ’s ochtends en ‘s avonds 
natuurlijke verzorgingsproducten 
die je huid voeden en ervoor zorgen 
dat je poriën niet verstopt raken. Zo 
stimuleer je het natuurlijke proces 
en kan je lichaam zonder problemen 
ontgiften. 

Onze huid wordt elke dag 
blootgesteld aan allerlei invloeden 
van buitenaf. Die invloeden, zoals 
zonlicht, kunnen zorgen voor 
huidveroudering en uitdroging. Een 
dagelijkse skinroutine is daarom 
belangrijk. Zo bescherm en voed je je 
huid.

Hydrateren
Hydrateren – oftewel vocht toevoegen 
aan de huid – is belangrijk. Je 
huidcellen bestaan voor een groot 
deel uit water. Hebben ze niet 
voldoende water, dan kunnen ze 
niet goed functioneren. Dat merk 
je doordat je huid droog, jeukerig 
en schilferig wordt. Ook kan de 
stevigheid afnemen en kun je striae, 
lijntjes, rimpels en donkere plekken 
krijgen. 

Water drinken
Niks om je voor te schamen, 
maar waarschijnlijk zie je 
het liever anders. De 
stappen om (verdere) 
uitdroging te 
voorkomen zijn 
gelukkig vrij 
simpel. Ten 
eerste is het 
belangrijk om 
genoeg water 
te drinken. Het 
advies van het 
Voedigscentrum 
voor 
volwassenen is om 
elke dag minstens 

tussen de anderhalf  en twee liter 
water te drinken. Zweet je veel? Dan 
is het belangrijk om je – zeker in de 
zomer – te realiseren dat hoe meer je 
zweet, hoe meer water je nodig hebt.

Essentiële oliën
De tweede tip: eet gevarieerd en kies 
voor gezonde voeding met daarin 
essentiële oliën. Denk daarbij aan 
vette vis die rijk is aan omega-3, 
olijfolie en noten. Fruit en groenten 
mag je ook niet vergeten; deze zitten 
bomvol belangrijke voedingsstoffen. 
En hoe jammer het ook is: cafeïne en 
alcohol drogen je huid juist weer uit. 
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WAAROM EN HOE JE DIT MOET DOEN
Hydrateren kun je leren: 

HeltiQ Huidolie
Ga huidveroudering tegen met 

HeltiQ Huidolie. Dit lekker ruikende en 
veganistische product helpt bij het verzorgen van 

littekens, striae, huidstriemen en pigmentvlekken. De 
100 procent natuurlijke formule bevat vitamine A en D. 

Daarnaast werkt het hydraterend waardoor het geschikt 
is voor de verzorging van de verouderde, gerimpelde of  
uitgedroogde huid, maar je kunt de olie ook preventief  
gebruiken. Breng de huidolie minstens drie maanden 

lang twee keer per dag aan en masseer in totdat
 de olie door de huid is opgenomen. De olie trekt

 snel in en is bruikbaar voor het gehele 
lichaam. De HeltiQ Huidolie is geschikt 

voor de gevoelige 
huid.



defi nitie van de term ‘natuurlijk’. 
Bedrijven kunnen beweren dat hun 
product natuurlijk is, terwijl het 
slechts enkele natuurlijke ingrediënten 
bevat: greenwashing. Daarom zijn wij 
COSMOS-gecertifi ceerd. COSMOS 
voert controles uit bij fabrikanten 
die beweren natuurlijke producten 
te verkopen. Elk jaar worden we 
gecontroleerd. Alleen als onze producten 
100 procent natuurlijke ingrediënten 
bevatten, mogen we het COSMOS-
symbool gebruiken.”

De planeet
Natuurlijke producten zijn niet alleen 
goed voor je huid maar, in het geval 
van Salt of  the Earth, ook goed voor 
de planeet. “Onze verpakkingen zijn 
hervulbaar. Daarnaast produceren 
we onze producten in onze eigen 
fabriek. De elektriciteit van 
die fabriek wordt opgewekt 
door zonnepanelen. 
We doen alles wat 
we kunnen om onze 
impact op het klimaat 
te verkleinen.”

We willen allemaal het liefst 
een gezonde en stralende huid. 
Gebruik daarom natuurlijke 
producten die je huid voeden 
en het natuurlijke proces 
stimuleren. Daarmee kies je 
voor jezelf  én voor de planeet.

KIES VOOR NATUURLIJKE DEODORANTEN 
EN WEL HIEROM

De toekomst
De managing director kijkt met 
vertrouwen naar de toekomst. 
“We gebruiken onze interne 
ontwikkeling van nieuwe producten 
om de consument te helpen hun 
klimaatvoetafdruk te verkleinen 
door kleine veranderingen in hun 
consumptiegewoonten aan te brengen. 
Dat doen we door recyclebare en 
hervulbare producten te ontwikkelen.”

“Natuurlijke producten zijn beter voor 
je huid”, vertelt Thomas Laird. Hij is 
managing director bij Salt of  the Earth, 
voorloper op het gebied van natuurlijke 
deodorant. “In natuurlijke producten 
zitten geen chemicaliën en ze verstoppen 
je poriën niet. Een anti-transpirante 
deodorant probeert te voorkomen dat je 
gaat zweten, een natuurlijke deodorant 
zorgt ervoor dat je blijft zweten en 
afkoelt én stimuleert het ontgiften, maar 
maskeert vervelende geurtjes. Daarnaast 
is je oksel snel geïrriteerd, dat voorkom je 
met een natuurlijke deodorant.”

Greenwashing
Er zijn veel producten op de markt, 
maar het is belangrijk om alert te 
blijven. Thomas: “Er is geen wettelijke 
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SALT OF THE EARTH
Kies voor de 100 procent natuurlijke en 

veganistische producten van Salt of  the Earth. 
De verschillende soorten deodorant – een balm, 

spray, roller en stick - zijn COSMOS-gecertifi ceerd, 
zacht voor de huid, hervulbaar en niet op dieren getest. 

Het merk lanceert dit jaar een roller die gemaakt is 
van gerecycled plastic. Gebruik je de navulfl es van 525 
milliliter? Dan kun je de roller van 75 milliliter tot wel 
zeven keer bijvullen en daarmee maar liefst 65 procent 

plastic besparen in vergelijking met het zeven keer 
kopen van een niet-hervulbare verpakking. 
Salt of  the Earth is verkrijgbaar bij de Etos, 

amazon.nl, biggreensmile.nl en 
saltoftheearthnatural.com.

“Natuurlijke 
producten verstoppen 
je poriën niet”



Soms krijg je het ineens op je heupen en wil je winkelen. Op zoek naar nieuwe items? 
Hiervan gaat ons hart in ieder geval harder kloppen.
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LEKKER SHOPPEN

RUST IN JE HOOFD!
Zwaarhoofdigheid, een 
beklemmend gevoel of  druk 
op het hoofd is vaak een gevolg 
van spierspanningen. Megrana 
hoofdroller (100% natuurlijk) 
helpt de doorbloeding te 
bevorderen, waardoor afvalstoff en 
uit de spieren worden afgevoerd. 
Het ontspant de spieren en geeft 
een snelle pijnverlichting.  
www.aromed.nl, € 8,75

DOE MEE & WIN
Deel je favoriete pizzarecept 
en win 1 van de 3 Tante Fanny 
pizzapakketten van €70!

Wat jij hiervoor moet doen:
Post jouw mooiste pizzarecept op 
Instagram en tag @topictalksnl 
en @tantefannydegen met de 
#pizzabbqmaster

Deze winactie loopt tot 8 Juni en 
de winnaars zullen via Instagram 
worden benaderd.

Veel bakplezier!

CREËER JOUW 
DROOMBED!
M line maakt slapen nóg 
persoonlijker. Met de 
online confi gurator stel je 
namelijk je eigen bed of  
boxspring samen.
Je kiest zelf  je hoofd- en 
voetbord, stof, kleur, poot 
en type matras. Volledig 
zoals jij voor ogen hebt!
www.mline.nl

CITY D-TOX SERUM
Geformuleerd met een innovatieve 
synergie van Citystem™, Filmexel® 
en Serenityl™, is dit serum de beste 
bondgenoot tegen (stads)vervuiling. Dit 
serum revitaliseert de vermoeide huid, 
verzacht de aan vervuiling blootgestelde 
huid en vermindert ook nog eens de 
zichtbaarheid van blijvende imperfecties, 
zoals rimpels - die we het liefst zo lang 
mogelijk uitstellen. Ideaal voor de 
stadsmensen onder ons.  
€ 84,95, 30ml.

Pizzaschep

Pizza
snijder

Pizza
steen

BEN JIJ AL SUMMER READY?
Wil jij er weer helemaal Tip & Top 
uitzien voor de zomer? Dan hebben wij 
voor jou een leuke winactie ter waarde 
van 350 euro bij de Zahara Beauty 
Salon in Utrecht. Hier kun je terecht 
voor al je schoonheidsbehandelingen, 
browlamination, wimperlifting, 
waxbehandelingen en nog veel meer. 
Wil jij ook helemaal ready zijn 
voor de zomer? Scan dan de QR-
code, laat ons weten waarom jij dit 
wilt winnen en maak binnen twee 
weken kans! 
(Zie de voorwaarden onder de winactie post).
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Het zijn lang niet alleen 
mensen op leeftijd die 
spataderen hebben: 10 procent 
van de vrouwen in de twintig 
en 25 procent van de vrouwen 
rond de veertig hebben ze. 
En lang niet iedereen met 
klachten gaat naar de dokter.

“Veel vrouwen doen hier 
niks mee, terwijl ze er 
wel last van hebben”

Voor jezelf  opkomen
Hoe de vrouwen in de praktijk bij 
Marina op de spataderen reageren, is 
heel verschillend. “Sommige vrouwen 
hebben enorm blauwe benen, maar 
trekken gewoon een rok aan. Ik vind 
het mooi als ze dat durven. Andere 
vrouwen zeggen: ‘Ik ga echt niet met 
blote benen naar buiten’, terwijl je bijna 
niets ziet. Bij sommigen ziet het er echt 
niet mooi uit, dat beperkt je toch. Zeker 
aan het begin van de zomer, als je nog 
witte benen hebt. Hoe bruiner je benen 
zijn, hoe minder het opvalt.”

Daarnaast wordt er nog te vaak gedacht 
dat spataderen alleen cosmetische 
klachten kunnen veroorzaken. “Ik 
had laatst een jonge vrouw in mijn 
praktijk. Volgens haar huisarts had ze 
alleen cosmetische klachten. Uit het 
duplexonderzoek en consult bleek dat 
de vrouw wel degelijk lichamelijke 
afwijkingen en klachten had. Dat 
wordt niet altijd onderkend. Vrouwen 
mogen meer voor zichzelf  opkomen; 
als je klachten hebt, benoem dat bij de 
huisarts en vraag om een verwijzing.  
Gezond en mooi gaan namelijk vaak 
goed samen.” 

“Zo’n vijf  op de 1000 vrouwen met 
spataderen gaat naar de huisarts”, aldus 
Marina van Engeland, vaatchirurg 
bij Bergman Clinics. Spataderen 
zijn verwijde aderen die op het been 
zichtbaar zijn. Ze kunnen klachten 
veroorzaken als jeuk, kramp en pijn. 
De oorzaak? “Er is een relatie met 
zwangerschappen. Ook overgewicht, 
lang staan en lang met gebogen benen 
zitten, hebben invloed. Maar het 
grootste gedeelte is erfelijk.”

Klachten
“Veel vrouwen doen er niks mee, terwijl 
ze er wel last van hebben. Ik zie veel 
mensen met klachten waarvan ik denk: 

oei, was toch eerder gekomen. Als er 
eenmaal sprake is van verkleuringen 
van de huid is het niet helemaal meer 
weg te werken.”

Daarom raadt ze aan om bij klachten  
een expert in te schakelen. “Vaak hoor 
ik mensen zeggen: ‘Je gaat er niet dood 
aan’. Dat klopt, maar als je klachten 
hebt, is dat reden genoeg om er wat 
mee te doen. De behandeling kan 
tegenwoordig vaak met  laser (EVLT-
behandeling) en is daardoor minder 
ingrijpend dan vroeger. Dus heb je last 
van spataderen, maak een afspraak 
met je huisarts en laat je doorverwijzen 
voor een duplexonderzoek (dat is een 
echografisch onderzoek). Luister naar 
het behandelvoorstel en dan kun je 
daarna kiezen wat je er wel of  niet mee 
doet.”

‘VROUWEN MOETEN VOOR 
ZICHZELF OPKOMEN’

Vaatchirurg Marina van Engeland over spataderen: 

Bergman Clinics | Huid & Vaten
Bergman Clinics | Huid & Vaten biedt al meer dan 15 jaar hoogwaardige flebologische zorg voor 
de behandeling van spataderen. U kunt bij de gespecialiseerde (vaat)chirurgen en dermatologen 
terecht voor alle verzekerde en onverzekerde/cosmetische behandelingen.

De belangrijkste redenen om spataderen te behandelen zijn het verlichten van klachten, zoals 
pijnlijke of vermoeide benen, het voorkomen van complicaties en cosmetische wensen. Op 
basis van de vorm en de grootte van spataderen kunnen verschillende type spataderen worden 
onderscheiden. De (vaat)chirurgen en dermatologen van Bergman Clinics | Huid & Vaten hebben  
veel ervaring en kunnen u adviseren over de beste behandelmogelijkheid voor uw type spataderen.

De eerste afspraak samen met duplexonderzoek van de vaten valt bij medische klachten en na 
verwijzing door uw huisarts of medisch specialist onder de verzekerde zorg. Tijdens de eerste 
afspraak ontvangt u een persoonlijk behandelplan met informatie over de behandelmogelijkheden 
en vergoeding door uw zorgverzekeraar.

Contact
Wilt u meer weten over de behandelmogelijkheden van spataderen bij Bergman Clinics?  
Wij garanderen korte wachttijden voor zowel het eerste consult als voor de behandeling.  
Neem gerust contact met ons op via het telefoonnummer 088 9000 500.

Kijk voor meer informatie op www.bergmanclinics.nl/huid-vaten

Bij Bergman Clinics | Huid & Vaten kunt 
u worden behandeld aan huidkanker, 
algemene huid aandoeningen, spataderen 
en anale klachten.

Bergman Clinics | Huid & Vaten heeft 
klinieken in Alkmaar, Amsterdam, 
Den Bosch, Den Haag, Doetinchem, 
Ede, Enschede, Haarlem, Heerenveen, 
Hilversum en Utrecht

Huid & Vaten

BMC H&V Advertentie Spataderen Flair_200x264_v1.indd   1BMC H&V Advertentie Spataderen Flair_200x264_v1.indd   1 17-05-2022   16:0717-05-2022   16:07
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Bergman Clinics | Huid & Vaten
Bergman Clinics | Huid & Vaten biedt al meer dan 15 jaar hoogwaardige flebologische zorg voor 
de behandeling van spataderen. U kunt bij de gespecialiseerde (vaat)chirurgen en dermatologen 
terecht voor alle verzekerde en onverzekerde/cosmetische behandelingen.

De belangrijkste redenen om spataderen te behandelen zijn het verlichten van klachten, zoals 
pijnlijke of vermoeide benen, het voorkomen van complicaties en cosmetische wensen. Op 
basis van de vorm en de grootte van spataderen kunnen verschillende type spataderen worden 
onderscheiden. De (vaat)chirurgen en dermatologen van Bergman Clinics | Huid & Vaten hebben  
veel ervaring en kunnen u adviseren over de beste behandelmogelijkheid voor uw type spataderen.

De eerste afspraak samen met duplexonderzoek van de vaten valt bij medische klachten en na 
verwijzing door uw huisarts of medisch specialist onder de verzekerde zorg. Tijdens de eerste 
afspraak ontvangt u een persoonlijk behandelplan met informatie over de behandelmogelijkheden 
en vergoeding door uw zorgverzekeraar.

Contact
Wilt u meer weten over de behandelmogelijkheden van spataderen bij Bergman Clinics?  
Wij garanderen korte wachttijden voor zowel het eerste consult als voor de behandeling.  
Neem gerust contact met ons op via het telefoonnummer 088 9000 500.

Kijk voor meer informatie op www.bergmanclinics.nl/huid-vaten

Bij Bergman Clinics | Huid & Vaten kunt 
u worden behandeld aan huidkanker, 
algemene huid aandoeningen, spataderen 
en anale klachten.

Bergman Clinics | Huid & Vaten heeft 
klinieken in Alkmaar, Amsterdam, 
Den Bosch, Den Haag, Doetinchem, 
Ede, Enschede, Haarlem, Heerenveen, 
Hilversum en Utrecht

Huid & Vaten

BMC H&V Advertentie Spataderen Flair_200x264_v1.indd   1BMC H&V Advertentie Spataderen Flair_200x264_v1.indd   1 17-05-2022   16:0717-05-2022   16:07
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Beweeg wekelijks 
minstens 2,5 uur

De feiten liegen er niet om: ongeveer de 
helft van de Nederlanders van 20 jaar 
of  ouder had in 2020 overgewicht. Dat 
blijkt uit cijfers van het CBS. Daarvan 
had 37 procent matig overgewicht en 14 
procent ernstig overgewicht. Dat is een 
forse toename: in de jaren tachtig woog 
slechts een derde van de Nederlandse 
bevolking te veel.

Overgewicht voorkomen
Die toename is niet gek. De 
maatschappij is gericht op consumeren 
en de verleidingen liggen op de loer. 
Daarom is het extra belangrijk om een 
vinger aan de pols te houden om zo de 
kans op onder meer suikerziekte, een 

hoge bloeddruk en hart- en vaatziekten 
te minimaliseren.

Maar hoe doe je dat? 
Door gezonde en gevarieerde voeding: 
veel groenten en voldoende fruit. De 
Schijf  van Vijf  kan houvast bieden. 
Daarnaast is genoeg beweging 
essentieel. De beweegrichtlijn van de 
Gezondheidsraad? Wekelijks minstens 
2,5 uur bewegen, kinderen elke dag 
minimaal een uur. Daarnaast is het 
advies om spier- en botversterkende 
oefeningen te doen. 

Stress en slaaptekort
Maar ook stress speelt een belangrijke 
rol. Hierdoor maakt je lichaam 
stresshormonen zoals adrenaline en 
cortisol aan. Vooral cortisol kan effect 
hebben op het gewicht. Je krijgt meer 
eetlust en behoefte aan zoet en vet 
voedsel. En wat dacht je van dat glas 
alcohol om de scherpe randjes ervan af  

te halen? Het piekeren kan daarnaast 
zorgen voor slaapgebrek en ook dat 
zorgt voor een verhoging van het 
cortisolgehalte. Zorg daarom niet alleen 
voor gezonde voeding en voldoende 
beweging, maar ook voor genoeg 
ontspanning en een goede nachtrust. 

(Crash)diëten worden over het 
algemeen afgeraden. Heb jij 
overgewicht en weet je niet wat 
je moet doen of  waar je moet 
beginnen? Raadpleeg dan je 
huisarts of  een diëtist.  

Elk lichaam is mooi, in 
elke maat en vorm. Wel 
is het – voor een lang en 
gelukkig leven – belangrijk 
om een gezond gewicht na 
te streven en overgewicht 
te vermijden. Mensen met 
overgewicht lopen namelijk 
meer gezondheidsrisico’s 
dan mensen met een gezond 
gewicht.

EEN GEZONDE LEVENSSTIJL VOOR 
EEN LANG EN GELUKKIG LEVEN
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“Tegen iedereen die 
worstelt met gewicht 
zeg ik: ga in gesprek met
een zorgverlener, het is 
namelijk veel lastiger 
dan je denkt.”

In samenwerking met Novo Nordisk

Fleur van der Klei (49) 
worstelt al haar hele leven 
met haar gewicht, waarbij ze 
schommelde tussen onder- en 
overgewicht. Wij spraken haar 
over haar relatie met eten, 
stigma’s en haar zoektocht 
naar een behandeling. 

Een aantal jaar later draaide het om. 
Ik zat niet lekker in mijn vel en vond 
mijn comfort in eten, waardoor ik 
snel aankwam. Zo jojo-de ik jarenlang 
door.”

Stigma’s & vooroordelen
Fleur liep regelmatig tegen 
vooroordelen aan. “Als ik zwaarder 
was, voelde ik mij zowel lichamelijk 
als mentaal minder fijn. En dat 
werd versterkt door opmerkingen uit 
mijn omgeving. Het is shocking hoe 
anders je behandeld wordt als je slank 
bent. Ik kreeg zoveel complimenten. 

Klimmen op het aanrecht
Overgewicht zit bij Fleur in de 
familie. Al op jonge leeftijd werd haar 
dit verteld. “Ik mocht niet veel eten 
en “lekker” eten werd weggehouden. 
Dan ga je het stiekem doen. Ik klom 
bijvoorbeeld op het aanrecht, op 
zoek naar hagelslag. Zo begon mijn 
ongezonde relatie met eten.”
Op de basisschool werd Fleur al 
‘dik’ genoemd. In de pubertijd wilde 
ze hier iets aan doen. “Ik viel af  en 
merkte dat ik veel complimenten 
kreeg. Dat was eerst fijn, maar zorgde 
er uiteindelijk voor dat ik doorsloeg 
en ondergewicht ontwikkelde. Helaas 
was mijn zelfbeeld toen zo vertekend 
dat ik mijzelf  nog steeds dik vond. 

Wanneer ik weer aankwam, kreeg 
ik hele andere dingen te horen. 
Bijvoorbeeld dat dit lichaamsgewicht 
‘mij toch ook niet misstond’.” 

Herseninfarct 
Op haar 39e krijgt Fleur een 
herseninfarct veroorzaakt door een 
ongezonde leefstijl. “Ik rookte en 
stopte daar meteen mee. Hierdoor 
kwam ik 45 kilo aan. Vervolgens 
wist ik op eigen kracht 15 kilo af  te 
vallen. Ik moest mijzelf  alleen wel 
bijna uithongeren. Toen wist ik dat 
er meer aan de hand was. Zelfs als 
ik gezond at én veel bewoog, viel 
ik niet af. Op dat moment besloot 
ik naar de huisarts te gaan. De 
praktijkondersteuner verwees mij naar 
een internist. Daar werd eindelijk 
erkend dat het geen ‘eigen schuld, 
dikke bult’ was, maar dat er meerdere 
oorzaken zijn voor mijn overgewicht.
Uiteindelijk heb ik een aanpak 
gevonden die voor mij werkt. Ik hoef  
niet in maat 36 te passen, maar ben 
heel blij dat mijn relatie met eten 
voor het eerst verbeterd is. Ik val af, 
ben vrolijker én energieker. Tegen 
iedereen die worstelt met gewicht, wil 
ik dan ook zeggen: ga in gesprek met 
een zorgverlener, gewichtsbeheersing 
is namelijk veel lastiger dan je denkt.”
Er zijn verschillende oorzaken van 
overgewicht. 
Meer weten? Kijk op 
www.overgewichtonderschat.nl. 

“HET IS NIET ALTIJD EEN KWESTIE VAN 
‘EIGEN SCHULD, DIKKE BULT’”

Fleur worstelt al jaren met haar gewicht: 

Novo Nordisk | Flemingweg 8 | 
Alphen aan den Rijn | 0172-449494 
| www.novonordisk.com
NL22OB00079



“Het is een jaren ’30 woning waar 
heel lang niks aan is gebeurd”, vertelt 
Sandra. “Momenteel is de sloper bezig. 
Alles gaat eruit. Alleen het dak blijft 
erop zitten en de binnenwanden blijven 
staan.”

Generale repetitie
Op 1 maart is de verbouwing 
begonnen, maar in september ging 
de generale repetitie van start. “We 
hebben een mantelzorgwoning voor 
mijn schoonvader laten bouwen 
in de tuin. Die woning heb ik zelf  
ontworpen. We wonen vrij landelijk. 

Aanbouw
De nieuwe keuken komt in de 
aanbouw. “Daarvoor gaat de garage 
plat. Op exact dezelfde plek komt een 
stalen pui. De keuken gaat van voor in 
het huis naar achter en de badkamer 
gaat van beneden naar boven. Niks 
blijft hetzelfde.” 

Fantastische plek
Zij, haar man en zoon van zeventien 
hopen in juni boven in het huis te 
gaan wonen. “Half  oktober is het 
waarschijnlijk helemaal af. Dat is 
fi jn, want je gaat je eigen plekje toch 
missen. Een paar maanden bij je 
moeder wonen is prima, maar het 
is een fi jn vooruitzicht om daarna 
weer een eigen huis te hebben. Maar 
het belangrijkste: het wordt een 
fantastische plek. Daar kijken we 
enorm naar uit.” 

Wooninfl uencer Sandra 
Gremmen (@_fi nntage) woont 
tijdelijk bij haar moeder. Zij 
en haar man hebben het huis 
van haar schoonvader gekocht 
en zitten midden in een 
megaverbouwing. Dat kost het 
nodige bloed, zweet en tranen.

“De keuken wordt 
ons paradepaardje”

‘NIKS BLIJFT HETZELFDE’
Sandra Gremmen verbouwt haar huis:

Dit is een soort tiny house geworden. 
De woning is 10 bij 5 vierkante meter 
en heeft een woonkamer, keuken, 
slaapkamer en badkamer. Het huis 
is mooi afgewerkt met natuurlijke 
materialen als bamboehout. We wilden 
dat het allemaal goed zou blenden.”

Paradijs
Hun nieuwe woning belooft een 
waar paradijs te worden in de Sandra 
typerende kleurrijke stijl met moderne, 
eclectische, groene, en vintage 
elementen. “Het huis krijgt echt de 
Finntage-stempel: de stijl die ik de 
afgelopen jaren heb ontwikkeld en met 
mijn volgers op Instagram heb gedeeld. 
Deze woning is een gemeentelijk 
monument en heeft details die we 
intact moeten houden, zoals de glas-in-
loodramen. Dit huis vraagt om een iets 
andere aankleding: authentiekere en 
warmere kleuren en bijvoorbeeld zwaar 
bloemenbehang.”

Paradepaardje
Volgens Sandra gaan er ook een 
paar spannende dingen gebeuren. 
“We gaan het dak boven de keuken 
doorbreken en een aantal grote 
dakramen plaatsen zodat het huis 
een stuk lichter wordt. De keuken 
wordt ons paradepaardje. Het 
moet dé plek worden waar we 
lekker kunnen eten, borrelen en 
tafelen. Ook komt er een tv-plek, 
omdat het – aangrenzend aan 
de tuin – het mooiste en meest 
ruimtelijke plekje is om te zitten.”

Paradepaardje
Volgens Sandra gaan er ook een 
paar spannende dingen gebeuren. 
“We gaan het dak boven de keuken 
doorbreken en een aantal grote 
dakramen plaatsen zodat het huis 
een stuk lichter wordt. De keuken 
wordt ons paradepaardje. Het 
moet dé plek worden waar we 
lekker kunnen eten, borrelen en 
tafelen. Ook komt er een tv-plek, 
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Over The Dynamic Way
“Passie voor design en kwaliteit, dat is 
wat ons inspireert”, vertelt Noa van The 
Dynamic Way. “We willen betaalbare luxe 
voor iedereen toegankelijk maken.”
Het belangrijkste doel is om je elke keer te 
verrassen met kwalitatieve en innovatieve 
producten, maar inspelen op trends is 
ook ontzettend belangrijk. Door trends te 
combineren met hoogwaardige materialen 
ontwikkelt The Dynamic Way producten 
die perfect in de badkamer van nu passen. 

“Aff ordable luxury dat is waar onze 
producten voor staan.” Zo zijn 
bijvoorbeeld alle kranen van The Dynamic 

Way volledig gemaakt van RVS. De 
kranen zijn verkrijgbaar in meerdere 
kleuren én voorzien van de nieuwste ‘Cold 
Start techniek’. Dankzij deze techniek 
verbruikt de kraan niet meer energie dan 
nodig. 

“ De Cold Start techniek zorgt ervoor dat 
kranen opstarten met koud water als de 
hendel in de neutrale positie staat. Doordat 
de kraan standaard start met koud water, 
gaat je cv-ketel of  boiler niet elke keer aan 
wanneer je de kraan opent.” De Cold Start 
kranen zijn duurzaam, want je verbruikt 
tot wel 25% minder energie. Goed voor 
milieu én portemonnee. 

Inmiddels timmert The Dynamic Way 
anderhalf  jaar aan de weg en hebben 
zij veel geleerd over marketing en 
productontwikkeling. Zo is kwaliteit een 
belangrijk aspect geworden. Met een team 
van designers, inkopers en installateurs 
werken ze dagelijks aan de nieuwste 
vooruitstrevende producten. Er wordt 
zorgvuldig gekeken naar materialen, 
vormen en verpakkingen om zo de 
mooiste producten te creëren. 
“Tijdens de productontwikkelingsfase 
testen wij de producten ook met 
installateurs om te kijken wat beter kan.”

Kijk voor de verkooppunten 
en meer informatie op 
thedynamicway.com en volg 
@thedynamicway op Instagram. 

Die grote verbouwing waarvoor je lang hebt gespaard, het kan 
eindelijk! Maar dan… er is zoveel keuze. De afgelopen jaren 
krijgen de grote bekende merken steeds meer concurrentie van 
andere merken die streven naar kwalitatieve en innovatieve 
producten, zoals The Dynamic Way.

THE DYNAMIC WAY 

THE ROYAL FLUSH 
WANDCLOSETPACK
• Tornado Flush – 
 innovatieve krachtige 

spoeltechniek
•  Zeer stille spoeling
•  Zuinig in waterverbruik
Beschikbaar in de 
uitvoeringen: 48 cm 
en 53 cm

THE ROYAL 
WALL INBOUW 
WASTAFELKRAAN 
binnenkort verkrijgbaar
• Cold Start techniek – 
 geen onnodig verbruik van 

warm water
• Tot wel 30% besparing op 

het waterverbruik 
• Extra makkelijk in te 

bouwen
Beschikbaar in de 
uitvoeringen: chroom, 
geborsteld, mat zwart 
en gun metal

Houd 
The Dynamic Way

 in de gaten, want er 
komen heel veel nieuwe 

producten aan in 
het komende 

jaar! 

The Dynamic Way Orizóntia douchewand
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Goed voor het klimaat 
en voor je portemonnee

Door je vloer of  meubels aan te 
pakken met lak draag je bij aan een 
mooiere wereld waarbij hout opnieuw 
wordt gebruikt en je geen nieuwe 
spullen hoeft te kopen. Goed voor 
het klimaat én voor je portemonnee. 
Daarnaast kun je jouw woning 
helemaal aanpassen aan jouw smaak. 
Kies voor een natuurlijke houtlook of  
verf  die kast in een opvallende kleur. 
Dat kan een manier zijn om voor 
meer eenheid in je interieur te zorgen.

Onbehandeld hout
Als je een plan hebt, kun je met 
de voorbereiding beginnen. Je 
klusavontuur begint met de lak. Koop 
liever te veel dan te weinig. Heb je 
lak over? Geen zorgen; ongeopende 
blikken kun je vaak retourneren (moet 
je wel de bon bewaren). Daarna 
is het zaak om het onbehandelde 
hout te ontvetten. Welke ontvetter je 
precies nodig hebt, hangt af  van de 
houtsoort. 
Schuur het hout grof. Dit kan je met 
de hand doen. Doe dit alleen als het 
om kleine oppervlakken gaat. Kies 
anders voor een schuurmachine. 
Neem het stof  daarna af  met 
een doek. Daarna ontvet je het 
geschuurde hout nog een keer. 
Nu is het tijd om te gaan lakken. 
Breng eerst een dunne laag aan en 

laat deze goed drogen. Herhaal dit zo 
nodig nog één of  twee keer. Je kunt 
ervoor kiezen om elke laag nog een 
keer licht op te schuren voordat je het 
opnieuw lakt. 

Behandeld hout
Behandeld hout vraagt weer net 
om een iets andere aanpak. Daarbij 
moeten eerst de oude laklagen 
verwijderd worden. Beschadigde delen 
van het hout schuur je op. Schuur ook 
de andere lagen met fijn schuurpapier, 
ontvetten en lakken maar. Een kind 
kan de was doen.

Houten vloeren en meubels 
hebben veel te verduren. 
Maar waarom zou je nieuwe 
spullen aanschaffen als je ook 
je huidige vloer en meubels 
een tweede leven kunt geven? 
Trek je oude kloffie maar uit 
de kast, want het is tijd om te 
klussen.

WAAROM HET LAKKEN VAN HOUT EEN 
GOED IDEE IS
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Mooie eikenhouten tafel?
“DIE MOET WEL BESCHERMD WORDEN!”

In samenwerking met PearlPaint Group

Haal alles uit je interieur 
om zo je woonplezier te 
maximaliseren. Daarvoor hoef  
je heus geen volledig nieuwe 
inboedel aan te schaff en. 
Trae Lyx is hét merk voor de 
afwerking van houten vloeren, 
wanden en meubels.

Als je dat niet doet, smeer je te schraal 
en kunnen er witte wazen ontstaan. 
Sommige mensen denken: hoe minder 
ik gebruik, hoe goedkoper het is, 
maar dat is een denkfout. Gebruik 
een microvezelroller om de lak aan te 
brengen. Dit is een hoogpolige roller 
die geschikt is voor watergedragen verf. 
Hiermee breng je gemakkelijk de juiste 
laagdikte aan.”

Beschermen
Hij vervolgt: “In de Naturel-lijn van 
Trae Lyx bevindt zich naast Trae 
Lyx Naturel voor lichte houtsoorten 
en Trae Lyx Naturel Extreme voor 
donkere houtsoorten, ook de Trae 
Lyx Naturel Finish. Naturel Finish 
is speciaal voor het beschermen van 
wanden en geeft deze een ultra matte 
uitstraling. Het is geschikt voor wanden 
die zijn afgewerkt met onder meer 
latex, stucwerk en spack. Het product 
kan op lichte en donkere ondergrond 
worden ingezet.”

“Wij bieden een breed scala aan 
producten aan voor een transparante 
afwerking van hout”, vertelt Vilmar 
Dolstra van Trae Lyx. “Trae Lyx is erin 
gespecialiseerd om onbehandeld hout 
te laten stralen. Een mooie eikenhouten 
tafel? Die moet wel beschermd worden 
en daarvoor kun je onze producten 
gebruiken. De huidige trend is vooral 
een ultramatte en onbehandelde 
uitstraling.”

Lakken
Zo biedt het merk verschillende soorten 
olie, lak, hardwax en kleurbeitsen aan, 
maar ook voor onderhoudsproducten 
als polish, verfverwijderaar en 
reinigingsmiddel ben je er aan 
het juiste adres. “De producten 
van Trae Lyx zijn uitsluitend voor 
binnengebruik.”

Daarnaast kun je kiezen voor één 
of  twee componentenlak. “Eén 
component is gebruiksvriendelijk en 

makkelijk verwerkbaar. Moet datgene 
wat je aanpakt tegen een stootje 
kunnen – denk bijvoorbeeld aan een 
houten bar in een kroeg of  een houten 
vloer in een veelgebruikte openbare 
gelegenheid – dan is het verstandig om 
voor twee componenten te kiezen. Dat 
slijt minder snel. Met een olie creëer 
je een verouderde rustieke uitstraling. 
Kies je voor een olie of  hardwax 
dan kun je eventuele beschadigingen 
plaatselijk bijwerken.”

Aanbrengen
Hoe je precies te werk gaat? Vilmar: 
“Zorg voor een schone en vetvrije 
ondergrond en schuur het hout. Je kunt 
het hout naar gelang een andere tint 
geven met een kleurbeits. Hierna kun 
je aan de slag met de lak. Wij adviseren 
om drie lagen lak aan te brengen.”
Volgens Vilmar is het belangrijk om de 
instructies op het blik aan te houden 
en voldoende te gebruiken. “Als er op 
de verpakking staat dat één liter lak 
geschikt is voor tien á twaalf  vierkante 
meter, dan moet je dat aanhouden. 

“Trae Lyx is erin 
gespecialiseerd om 
onbehandeld hout 
te laten stralen”
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“De zwarte veranda 
met glas is helemaal 
in opkomst”

Wat zijn de tuintrends deze 
zomer?
‘’Op dit moment mag een veranda in 
de tuin niet ontbreken, met name de 
zwarte flatroof  veranda is populairder 
dan ooit. Dit is een stijlvolle veranda, 
uitgevoerd met een optisch plat dak. 
Veranda’s zijn in verschillende kleuren 
en uitvoeringen verkrijgbaar, maar de 
kleur zwart is favoriet dit jaar. Zwarte 
details geven een luxe en industriële 
uitstraling, een woontrend die naar 
buiten wordt gebracht. 
Door je veranda in te richten als een 
tweede woonkamer, vergroot je zwel 
letterlijk als figuurlijk je leefruimte.
Mediterrane planten gaan we 

aankomend jaar veel terugzien in de 
tuin, olijfbomen en citrusbomen zijn erg 
in trek. Je wilt immers het mediterrane 
vakantiegevoel naar je eigen tuin 
brengen. In de tuin zie ik verder veel 
opvallende eyecatchers en grote bakken 
in plaats van kleine potjes.”

Hoe maak je je tuin een verlengde 
van je huis?
“Mensen verplaatsen zich in deze tijd 
steeds meer van binnen naar buiten en 
de tuinen worden steeds luxer. Steeds 
vaker wordt er gekozen voor mooie 
tuinmeubels en buitenkeukens met luxe 
en grote barbecues. Ook zwembaden 
en jacuzzi’s zijn de afgelopen jaren 
populairder geworden.”

Als je je tuin zomerklaar wil 
maken, hoe pak je dat dan aan?
“Het is belangrijk om de tuin te 
bewateren en te snoeien. Het voorjaar 
is het ideale moment om te snoeien, 
dit kan namelijk niet het hele jaar door. 
Daarnaast is het belangrijk om de juiste 
potgrond te gebruiken. Goede potgrond 
heeft het hele seizoen effect. Maak de 
bestrating schoon met aanslagreiniger en 
verwijder het onkruid met een krabber 
of  met bestrijdingsmiddelen. Die 
bestrijdingsmiddelen zijn overigens steeds 
vaker biologisch.”

Wat is de meest 
onderhoudsvriendelijke oplossing 
voor een ontzettend luie tuinier?
“Dan zijn de kant-en-klare producten een 
uitkomst. Een tuincentrum kan planten 
voor je in de gewenste pot zetten, zodat jij 
dit niet hoeft te doen. Zelfs een fruitboom 
kan – levend en groen – thuis bezorgd 
worden.  Als laatste kan de ‘luie’ tuinier 
kiezen voor kunstgras, dit is steeds vaker 
niet van echt te onderscheiden. Zo heb 
je zonder dat het moeite kost toch een 
visueel aantrekkelijke tuin.”

Tover het tuingereedschap 
maar tevoorschijn, want de 
zomer staat voor de deur. Dat 
betekent dat het tijd is om het 
binnenleven naar buiten te 
brengen. Dat kan in de tuin 
én de veranda. Rian Castelijns 
van Groenrijk Den Bosch 
vertelt wat de trends voor 
aankomend seizoen zijn.

BRENG HET BINNENLEVEN NAAR 
BUITEN: IN DE TUIN EN DE VERANDA
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strakke designs. Wat populair is, wisselt 
snel.”

De perfecte tegel
Hoe vind je de perfecte tegel? 

Tijd doorbrengen in je tuin is 
fijn, maar een voorwaarde is 
wel dat het er groeit, en bloeit. 
Pak het gereedschap erbij, 
want wij vertellen je hoe je je 
tuin zomerklaar maakt.

Juni en juli zijn ideale 
maanden om gras bij te 
zaaien

“Je ziet Portugese en 
Spaanse tegels, maar 
ook strakke designs”

ZO MAAK JIJ JOUW TUIN 
ZOMERKLAAR

Groen gras
Voor een groen en gezond gazon is het 
belangrijk om regelmatig te maaien. 
Mocht het gras in jouw tuin niet meer zo 
vol zijn als je gehoopt had, dan zijn juni 
en juli de ideale maanden om gras bij te 
zaaien.

Onkruid wieden
Hoe zonniger het is, hoe sneller het 
onkruid groeit. Gebruik een schoffel om 

het onkruid te wieden en ruimte te maken 
in je perkjes voor bloemen en planten die 
je daar graag hebt. 

Tegels schoonmaken
Daarnaast knapt je tuin er enorm van op 
als je mos en eventuele andere begroeiing 
tussen de tegels vandaan haalt en je terras 
reinigt. Dit kun je doen met de daarvoor 
bestemde producten, een hogedrukreiniger 
of  bijvoorbeeld door een mengsel van 
baksoda en groene zeep.

Snoeien
Ten slotte is het zaak om je heggenschaar 
tevoorschijn te halen, zodat je jouw 
tuin kunt ontdoen van dorre takken en 
bloemknoppen. Ook kun je sommige 

planten uitdunnen. Door dit te doen, geef  
je de plant de kans om weer te groeien. 
Kijk wel uit: veel planten kun je niet op 
elk moment van het jaar snoeien. Check 
daarom voordat je de schaar in jouw 
planten zet of  de zomer wel het uitgelezen 
moment is voor een snoeisessie. 

Deze luxe tegels zijn voorzien van 
een geprint design en verkrijgbaar in 
diverse formaten. Kies bijvoorbeeld 
voor chique grijs- en bruintinten en 
creëer met de verschillende patronen 
een tapijt binnen je terras. “Je kunt 
het zo gek maken als je zelf  wilt”, zegt 
Michel Verheij, commercieel manager 
bij Excluton. “We kijken naar de 
interieurtrends en trekken die door 
naar buiten. Zo zie je nu bijvoorbeeld 
Portugese en Spaanse tegels, maar ook 

“Onze dealers hebben showtuinen 
en showrekken. Daarin zijn 
allerlei combinaties opgedeeld in 
verschillende prijsklassen, dit maakt de 
mogelijkheden inzichtelijk.” 

Prijs-kwaliteitverhouding
Michel: “We hebben de beste prijs-
kwaliteitverhouding binnen het segment 
betontegels. We zitten net iets boven de 
onderkant, maar de Kingstones zijn niet 
zo duur als bijvoorbeeld keramische 
tegels. Ze zijn uitermate geschikt voor 
mensen die hun tuin willen verbouwen 
– zodat ze er kunnen leven en kunnen 
borrelen en barbecueën met vrienden 
– en de beste prijs-waardeverhouding 
zoeken.”

Ga na kingstones.excluton.nl en 
vind de tegel die bij jou past.

De tuin is steeds meer een 
plek die van alle gemakken 
voorzien moet zijn, zodat 
we er optimaal in kunnen 
genieten van onze vrije tijd. 
Voor de maximale beleving 
kies je voor de Kingstones van 
Excluton.

JOUW TERRAS VERDIENT DE TRENDY 
TEGELS VAN KINGSTONES

In samenwerking met Excluton



Het lichaam van een vrouw maakt na een bevalling grote 

veranderingen door. Deze veranderingen zijn heel nor-

maal, maar ze kunnen wel klachten tot gevolg hebben. 

De meeste vrouwen praten er niet graag over, maar onge-

wenst urineverlies en vaginale klachten kunnen een grote 

impact hebben op je leven. 

Inspannings- of stressincontinentie is een veelvoorkomen-

de klacht. Hierbij treedt urineverlies op bij druk verhogende 

momenten zoals lachen, niezen, hoesten en sporten. De 

klachten kunnen enorm beperkend zijn.

Daarnaast ervaren veel vrouwen veranderingen op seksu-

eel gebied, omdat hun vagina wijder- en de vaginawand 

slapper voelt. Ook kan de vagina droger voelen en is er 

soms sprake van terugkerende infecties. Dit kan onzeker-

heid opleveren binnen een relatie en seksleven.

We moeten ons realiseren dat er nog steeds een taboe 

ligt op vaginale klachten waardoor veel vrouwen er niet 

over durven te praten, niet met hun vriendinnen, noch met 

medische professionals. 

Bij veel vrouwen heerst het idee dat deze klachten er nou 

eenmaal bij horen. Bovendien wordt gedacht dat er niets 

aan te doen is, terwijl het tegendeel waar is.

Er is namelijk een eenvoudige en weinig belastende be-

handeling voor genoemde klachten: de Femilift laserbe-

handeling.

Deze laser stimuleert het bindweefsel van de vagina, 

waardoor de vaginawand dikker, elastischer en steviger 

wordt. Op die manier worden de urinebuis en de sluitspier 

van de blaas ondersteund en wordt de vagina nauwer. 

Ook zorgt de behandeling voor een betere doorbloeding 

en herstel van de pH-waarde van de vagina. Hierdoor ver-

dwijnt het droge gevoel en zullen terugkerende infecties 

afnemen.

Bij deze behandeling wordt vaginaal een dunne laserson-

de ingebracht waarmee de gehele vagina gelaserd wordt. 

Dit duurt ongeveer vijftien minuten. Gemiddeld zijn drie 

behandelingen nodig voor een optimaal resultaat, telkens 

om de vier tot zes weken. Na de behandeling kan je ge-

lijk je normale werkzaamheden hervatten, nadien worden 

er, behalve enig vochtverlies, geen ongemakken ervaren. 

Kortom: er is geen enkele reden om met vaginale – of plas-

klachten rond te blijven lopen!

ADVERTENTIE

Vaginale klachten en stressincontinentie 
hoeven er niet bij te horen

Meer over vaginale klachten of ongewenst urineverlies? Scan de QR-code

Willeke Kamphof | Verspronckweg 93 | 2023BC Haarlem | (e) info@willekekamphof.nl | (t) (+31) 06 246 631 24 

Willeke Kamphof
esthetisch dermatoloog


