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In samenwerking met LEGO DUPLO
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Eindeloos lang spelen:

FANTASTISCH TIJDVERDRIJF
Bouwen, sorteren en verhaaltjes bedenken.
Door te spelen verdwijnen kinderen niet
alleen in een magische fantasiewereld, ze
zijn zo urenlang zoet en spelenderwijs leren
ze bovendien meer dan je denkt.

Kinderen gaan in hun eerste
levensjaren op ontdekkingsreis. Daarbij
is spelen belangrijk. Peuters en kleuters
ontwikkelen allerlei vaardigheden door
te spelen. Kies voor LEGO DUPLO en
de mogelijkheden zijn eindeloos.
Spelenderwijs leren
Het lijkt zo gemakkelijk, maar de
eerste keer twee stenen aan elkaar
klikken, is een echte uitdaging. Als
dat lukt is dat een mijlpaal. Hier was
doorzettingsvermogen voor nodig. Door
dit te stimuleren, leert je kind dat hij of
zij niet bij de pakken neer moet gaan
zitten. De aanhouder wint. Door niet
op te geven en erachter te komen dat
het na genoeg oefenen lukt, krijgt het
zelfvertrouwen van kinderen een boost.
Vertrouwen geeft kinderen het gevoel
dat ze voor alles een oplossing kunnen
vinden. Daardoor kunnen ze nieuwe en
spannende kansen grijpen.

Er is geen foute manier om met LEGO
DUPLO te spelen. Dit kan op allerlei
manieren: alleen of samen, door
verhalen te bedenken of juist lekker
te gaan bouwen. Zodra kinderen dat
doorhebben, opent zich een prachtige
wereld waarin ze de grenzen van
hun fantasie kunnen opzoeken. Ze
leren uiting te geven aan gedachten
en gevoelens. Daar hebben ze hun
hele leven lang plezier van, want
door jezelf te uiten sta je lichter en
zorgelozer in het leven. Zelfexpressie
helpt kinderen om emoties te begrijpen
en hun eigen ideeën uit te voeren

Door jezelf te uiten sta
je lichter en zorgelozer in
het leven.

en te verwoorden. Door rollenspel
leren ze zichzelf in iemand anders te
verplaatsen en ontwikkelen ze hun
empatisch vermogen. Daarbij moeten
ze, als ze samen spelen met jou, een
vriendje, vriendinnetje of familielid,
communiceren. Er moeten regels en
afspraken gemaakt worden. Zo leggen
ze de basis voor het aangaan van
succesvolle, sociale relaties.
Ook de cognitieve vaardigheden
worden getraind. Onder meer letters,
kleuren, cijfers, voorwerpen, mensen
en dieren passeren de revue. Goed voor
de algemene kennis en taalontwikkeling
van kinderen. Bovendien helpt het ze
met het oplossen van problemen, leren
ze innovatief te denken en verscherpt
het de concentratie.
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ÉN ONTZETTEND LEERZAAM
kunst. Fysiek actief spel bevordert de
motoriek en de balans. Het bouwen
van torens, het neerleggen van stenen
en het bevestigen van wielen vereist
doorzettingsvermogen maar wordt
steeds gemakkelijker en is goed
voor de ontwikkeling van de handoogcoördinatie.
Handige tips
Laat je kinderen lekker hun eigen gang
gaan of doe zelf mee. Dat laatste is
niet alleen gezellig en goed voor jullie
band, maar ook best belangrijk. Want
vanaf het moment dat peuters zestien
maanden oud zijn, zijn zij in staat om
belangrijke informatie over speelgoed
op te doen door te kijken naar hoe
volwassenen ermee spelen. Maar waar
de een natuurtalent is op het gebied van
spelen met kinderen, vindt de ander
het wat lastiger. Geen probleem! Doe je
voordeel met de volgende tips.
Oefening baart kunst
Creatief zijn is belangrijk, en dat
gaat echt niet alleen over muziek of
kunst. Door te spelen leren kinderen
creatief te zijn en te denken. Dat zorgt
voor een open houding en maakt het
gemakkelijker om oplossingen voor
problemen te zoeken. Als het niet op
de ene manier lukt, dan misschien wel
op een andere. Uit onderzoek blijkt
zelfs dat spelen helpt om veranderingen
in het dagelijkse leven te begrijpen.
Daarvoor zijn de grote LEGO DUPLO
stenen het perfecte hulpmiddel.
Maar daar blijft het niet bij. Wat dacht
je van de fysieke vaardigheden? Het
vergt de nodige concentratie om voor
het eerst die twee bouwstenen aan
elkaar te klikken. Maar oefening baart

Heb je nieuw speelgoed? Pak dan
samen en stap voor stap het pakket
uit. Zo leren zij hun speelgoed
begrijpen. Betrek ze bij het proces door
bijvoorbeeld te vragen of zij een paar
bouwstenen in dezelfde kleur bij elkaar
willen zoeken. Is het pakket uitgepakt?
Doe een rollenspel. Je zoon of
dochter is de panda en jij de giraﬀe of
andersom. Kies een mooie naam uit en
stel vragen. Zo prikkel je de fantasie en
creëer je samen een nieuwe wereld. Last
but not least: denk niet resultaatgericht.
Een toren hoeft niet per se perfect
gebouwd te worden. Lukt het niet
helemaal? Volgende keer beter. Jullie
hebben plezier gehad en daar gaat het
om. En als ze de oplossing uiteindelijk
zelf vinden, krijgt hun zelfvertrouwen
een grote boost.

Doe je voordeel met de unieke thema’s,
personages, kleuren en levensechte
elementen van LEGO DUPLO. Nieuw
zijn de sets met wilde dieren van over
de hele wereld. Kies voor een kleurige
set met wilde dieren uit de zee, van de
wereld, Europa, Azië, Zuid-Amerika
en Afrika. Deze sets openen een wereld
van mogelijkheden en het mooiste is dat
daar geen enkele druk op ligt, want als
kinderen plezier hebben, dan heb jij dat
ook en gaat het leren vanzelf.

KINDEREN LEREN
SPELENDERWIJS.
Door ze met LEGO DUPLO
te laten spelen, ontwikkelen
ze hun sociale, cognitieve,
creatieve, emotionele en fysieke
vaardigheden. Samen spelen is dus
niet alleen leuk en goed voor jullie
band, maar ook belangrijk voor de
ontwikkeling. Je bereidt ze voor op
de echte wereld. Door regelmatig
lekker te spelen, leren ze creatief te
denken en innovatieve oplossingen
te bedenken. Ze hebben plezier,
krijgen zelfvertrouwen en leren
zich door rollenspel in een ander
te verplaatsen. Ook is het goed
voor hun algemene kennis en
taalontwikkeling. En het fijnste
is: het leren gaat op deze manier
helemaal vanzelf.

Inhoud
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VOORWOORD
Ik schud het laatste zand uit mijn handdoek. Het zijn de
restanten van een zinderende zomer waarin ik heb genoten
van zon, zee, strand, lekker eten en ook de drankjes gingen
soepel naar binnen. Maar het zit er officieel op. Ik moet terug
in het gareel. Back to work. Als iemand weet wat hard werken
is, dan is het Julia Mekkes wel. In 2018 werd ze beëdigd als
advocaat en sinds januari werkt ze voor zichzelf. Ondertussen
timmert ze ook aan de weg als influencer (@juliamekkes). Ze
vertelde me hoe ze de ballen hooghoudt en wat ze het liefst
doet in haar vrije tijd.
Ook op het gebied van eten en drinken moet ik de teugels
weer even aantrekken. Televisiekok Hugo Kennis motiveerde
me om vooral veel af te wisselen, want: “Afwisseling is key”.
Waarom dat zo is, lees je in het interview met hem verderop in
dit nummer.
Overigens kunnen we ook in eigen land het vakantiegevoel
vasthouden. Nederland heeft namelijk genoeg te bieden
voor leuke dagjes weg. Reisblogger Roëll de Ram (@
wearetravellersnl) vertelde me waarom zij verliefd is op
Nederland en wat we ongetwijfeld nog moeten gaan doen en
zien.
Krijg je keuzestress door alle mogelijkheden? Kan ik me goed
voorstellen. Het grijpt mij zo nu en dan ook naar de keel.
Psycholoog, bestsellerauteur en moeder Kelly Weekers licht een
tipje van de sluier over hoe je precies de juiste keuzes maakt. Dat
en meer lees je in deze splinternieuwe editie van Topic Talks.
Veel leesplezier!

Liefs,

Anna Neeltje

Redacteur Topic Talks
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In samenwerking met Bison Kids

ONTDEK DE CREATIEVE WERELD
MET BISON KIDS
Je kinderen voor de televisie of iPad zetten is soms wel erg makkelijk. In plaats daarvan kun je
beter met ze gaan knutselen. Dat is niet alleen leuk, maar ook goed voor hun ontwikkeling.
Knutselen is goed voor de creativiteit,
fijne motoriek, het ruimtelijk inzicht en
probleemoplossend vermogen. Wil je
zelf met je kinderen aan de slag? Bison
Kids neemt je mee in een creatieve
wereld waarin de knutselmogelijkheden
eindeloos zijn.
Met onze handen, fantasie en een
beetje lijm kunnen we écht alles
maken!

Knutselen én recyclen
Heb je toiletrollen, karton en flessen
over? Niet weggooien, maar gewoon
recyclen voor een creatief project.
Knutselen is niet alleen leuk. Het is ook
fijn om verpakkingen die anders in de
vuilnisbak zouden eindigen, toch nog
een keer te gebruiken. En het scheelt je
ook een bezoekje aan de winkel, want je
maakt sommige dingen gemakkelijk zelf.

Handige video’s
Op Bison-kids.nl vind je allerlei
soorten knutsels die je kunt maken
met dingen die je vaak al in huis
hebt. Bison Kids helpt je om toffe
knutsels te maken met handige
stappenplannen, boodschappenlijstjes
en duidelijke aanwijzingen die je ook
kan printen.
Makkelijker kan niet!

Halloween komt er weer aan…
Met wat melkpakken maak je
makkelijk deze griezelige
Halloween huisjes!

Knutselen word nog leuker en
makkelijker met de makkelijke en
snelle lijmen van Bison.

In de herfst en winter is het voor
vogels wat moeilijker voedsel te
vinden. Help ze en maak van een
melkpak dit leuke vogelvoederhuisje
voor in de tuin.

Scan de QR code
voor de tofste knutsels met
boodschappenlijstjes en
uitgebreide stappenplannen
of ga naar bison-kids.nl
bisonkids

Persoonlijk
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Kelly Weekers over De Kracht van Keuze

‘IK WILDE OVERAL IN EXCELLEREN’

In juni verscheen De Kracht van
Keuze van psycholoog, business
coach en moeder Kelly Weekers.
Het boek – waarin ze belangrijke
inzichten deelt aan de hand van
persoonlijke ervaringen - is een
daverend succes.
Kun je een van de belangrijkste
lessen die je in het boek optekent
met ons delen?
“Ik had een vriendin die ik al heel lang
kende. Als ik in mijn agenda zag dat
we een afspraak hadden, zag ik daar
tegenop. Niks ten nadele van haar of
van mij. We waren allebei veranderd
en kregen andere behoeftes. Ik hield
de vriendschap aan, maar ondertussen
ergerde zij zich blijkbaar ontzettend
aan mij. Het was een goede les: het is
niet leuk, maar soms moet je afscheid
nemen.”

Je hebt een man en twee
dochters. Wat heb je op dat
gebied geleerd?
“Ik wilde overal in excelleren: ik wilde
een perfecte moeder zijn, de perfecte
vrouw én aan mijn carrière werken.
Maar dat is enorm zwaar. Je kunt niet
op alle gebieden uitblinken. Als ik een
leuke moeder wil zijn en carrière wil
maken, dan moet ik andere dingen op
een laag pitje zetten. Dan maar even
niet de meest sociale persoon. Dat
inzicht heeft mij rust gegeven.”

“Veel mensen zijn zich
niet bewust van de
dingen die ze doen”

Gebeurt het vaak dat mensen
geen keuze durven maken?
“Veel mensen zijn zich niet bewust van
de dingen die ze doen. Ze doen maar
gewoon, leven het leven zoals het gaat.
Eigenlijk deed ik dat zelf ook. Ik was
van jongs af aan daadkrachtig, maar ik
deed niet wat ik leuk vond. Ik liet me
sturen door de goedkeuring van familie
en vrienden. En vergat daarbij om bij
mezelf stil te staan.”
Heb jij deze inzichten gekregen
door jouw studie psychologie?
“Daar was ik veel bezig met
persoonlijke ontwikkeling en kreeg ik
inderdaad inzicht in mijn eigen gedrag.
Ik heb geen problematische opvoeding
gehad, maar ook dan krijg je patronen
van je ouders mee. Voor verandering
is bewustwording nodig. Dat kreeg ik.
Ik denk dat veel mensen dat hebben
en hoop dat we allemaal wat bewuster
gaan leven.”

Fotografie: Emma Peijnenburg

Gezin
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WAT JE MOET WETEN OVER
EDUCATIEF SPEELGOED
Het is heerlijk als je kroost
zich vermaakt met speelgoed
en je even geen kind aan ze
hebt. Nog fijner is het als ze
zich vermaken met educatief
speelgoed waarvan ze ook nog
eens wat opsteken.
Maar wat is educatief speelgoed en wat
levert het op?
Educatief speelgoed
De naam zegt het al: educatief
speelgoed is speelgoed waar kinderen
ook van leren. Nu leren kinderen
ongemerkt altijd als ze spelen, om
wat voor speelgoed het ook gaat. Met
blokken ontwikkelen ze hun motorische

vaardigheden en met poppen leren ze
zich verplaatsen in een ander.
Maar met educatief speelgoed ga
je net een stapje verder. Door spel,
interactie en observatie ontwikkelen ze
vaardigheden die ze de rest van hun
leven nodig hebben. Je helpt ze met het
ontwikkelen van allerlei vaardigheden.
Je stimuleert hun creativiteit, brengt
ze kennis bij en helpt ze met hun
taalontwikkeling. Daar hebben ze hun
leven lang profijt van.
Leuk en belangrijk
Zo is spelen niet alleen leuk, maar ook
belangrijk. Met educatief speelgoed
maak je je kinderen nieuwsgierig. Door
ze op deze manier te prikkelen kunnen

ze in de toekomst beter omgaan met
onzekerheden, druk van buitenaf en
zijn ze bovendien minder vatbaar voor
een burn-out. Je bereidt ze, met zorg
en aandacht, stapsgewijs voor op hun
toekomst op een manier die bij hun
leeftijd past.

Door ze op deze
manier te prikkelen
kunnen ze in de toekomst
beter omgaan met
onzekerheden.

In samenwerking met Wahoe

DE DRIE VAARDIGHEDEN DIE JE JOUW
KIND MEE WIL GEVEN
Elke ouder wil dat zijn
kind met de juiste kennis,
vaardigheden en vol
zelfvertrouwen opgroeit.
Maar hoe zorg je daar als
ouder voor?

Edubox ontzorgt jou als ouder om
hier thuis mee aan de slag te gaan.
Elke Edubox zit vol leuke en leerzame
activiteiten die nieuwsgierigheid en
creativiteit stimuleren. Zo ontwikkelt jouw
kind een groei-mindset.

Op school is veel aandacht voor
kennisvakken, maar kinderen hebben meer
nodig. Ontdek welke drie vaardigheden,
naast de basiskennis, cruciaal zijn voor de
ontwikkeling van je kind.

Nieuwsgierig? Kies jouw Edubox
op www.wahoe.nl Tijdelijk
10% korting met de code
NIEUWSGIERIG.

1.Nieuwsgierigheid
Dit is echt een superpower.
Nieuwsgierigheid zorgt ervoor dat je kind
vragen stelt en nieuwe dingen leert.
2.Creativiteit
Creativiteit brengt ideeën tot leven. Het
is het vermogen om nieuwe dingen te

bedenken en te creëren. Help je kind om
te denken in oplossingen.
3.Veerkracht
Laat je kind ervaren dat fouten maken
erbij hoort, dat je iets opnieuw kunt
proberen en dat je niet opgeeft als iets niet
in één keer lukt.
Hoe help je jouw kind om deze
vaardigheden te ontwikkelen? Wahoe

Wonen
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Optimaal woongenot?

KIES DAN VOOR EENHEID
IN JE INTERIEUR

Door de coronapandemie
zijn we meer dan ooit
doordrongen van het belang
van een mooi gestyled huis.
Vind je dat lastig? Doe je
voordeel met deze tips.
Een mooi interieur begint bij een goede
basis. Maak daarom een moodboard.
Daarop kun je spelen tot je een stijl
hebt gevonden die bij jou past. Kies
voor kleuren die jij mooi vindt en
die goed bij elkaar passen. Als je
een kleurenpalet hebt bepaald, kun
je van daaruit kiezen voor de goede
accessoires, de juiste meubels en
bijvoorbeeld een mooi vloerkleed.

Zorg ook dat de stoﬀen en materialen
op elkaar aansluiten. Je kunt best
combineren, maar kies niet voor te veel
verschillende materialen. Dat zorgt
voor onrust. Laat de basiskleuren die je
hebt uitgekozen terugkomen. Op deze
manier zorg je voor harmonie.
Kies voor de juiste vloerbedekking. Wat
je op de vloer hebt zitten, is namelijk
heel bepalend voor de look-and-feel
van je huis. Kies je voor een vloer die
in alle ruimtes op dezelfde verdieping
terugkomt? Dan lijkt de ruimte
daardoor groter.
Ook raambekleding is belangrijk.
Kies daarbij voor de raambekleding

die bij jouw huis past. Woon je in
een jaren dertig woning? Dan zou je
vouwgordijnen kunnen overwegen.
In een nieuwbouwhuis geef je
wellicht de voorkeur aan jaloezieën of
rolgordijnen.

Wat je op de vloer
hebt zitten, is bepalend
voor de look-and-feel
van je huis.

In samenwerking met Roobol

HOE RAAM- EN VLOERBEKLEDING VOOR
HARMONIE ZORGEN
Met raam- en vloerbekleding
leg je de basis voor je huis.
Martine Roobol legt uit hoe je
voor sfeer zorgt.
Wat 76 jaar geleden begon met de winkel
van haar opa is inmiddels uitgegroeid tot
een keten van 28 zaken, waar Martine
Roobol aan het roer staat. “Die warme
familieband geven we ook graag mee aan
iedereen die hier binnenkomt.”
De laatste trends
Inspiratie vind je op vele plekken. Van
Instagram tot Pinterest. Martine: “Soms
komen mensen met complete moodboards
en soms hebben ze juist geen idee. Het is
in elk geval aan te raden om je raam- en
vloerbekleding bij elkaar uit te zoeken.
Wij hebben een grote collectie van beide,

accenten geeft dit een prachtige uitstraling.
Daarnaast zien we warme, terra tinten en
blijft ook de industriële look, weliswaar iets
warmer, nog steeds heel geliefd.” Zin om
jouw woning een nieuwe look te geven?
Breng dan een bezoek aan de winkel of
laat de mobiele winkel voorrijden om
meteen te zien hoe de materialen matchen
met jouw meubels. Heel graag tot snel!
waarin voor iedere woonstijl iets te vinden
is.” Naast stijladvies kun je in een winkel
ook technisch advies krijgen. Je weet dan
direct of jouw woondroom echt haalbaar
is. Martine alles over de laatste woontrends.
“Grijs, wit en zwart blijven onverminderd
populair. Groen heeft de afgelopen jaren
terrein gewonnen. Eerst binnen de jungle
stijl, maar nu ook vaker in de hotel chique
stijl. Gecombineerd met zwart en gouden

Meer informatie?

Spelen én ontwikkelen tegelijk
Clementoni is een bedrijf met meer dan 50 jaar
ervaring, opgericht door Mario Clementoni in 1963.
Een merk met creativiteit, passie en aandacht voor
kwaliteit. Je vindt er het leukste babyspeelgoed en
kinderspelletjes, die ook nog eens leerzaam zijn en
helpen bij de ontwikkeling van je kind.
Meer weten? Ga naar: Clementoni.com

Verkrijgbaar bij

www.clementoni.com

Elke wereld die je maar kunt bedenken

Gezin
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WAAROM SPELENDERWIJS LEREN
VAN LEVENSBELANG IS
Roerloos in de bankjes, met
de armen over elkaar. Moeten
we ons zo de ideale schoolklas
voorstellen? Erik Scherder,
hoogleraar neuropsychologie,
weet zeker van niet en somt
de voordelen op van meer
beweging en spelenderwijs
leren.
Stilzitten in de klas wekt misschien
een beeld op van rust en orde,
maar Erik Scherder, hoogleraar
neuropsychologie, is nu juist een
hartstochtelijk pleitbezorger van meer
beweging op scholen. ‘Haal de kinderen
van hun stoeltjes’ luidt al jaren zijn
onvermoeibaar herhaalde oproep.
De combinatie van bewegen en leren
heeft volgens Scherder belangrijke
voordelen. Scherder: “Om te beginnen
neem je de lesstof makkelijker in je op
en kun je je ook beter concentreren.

Daar zijn inmiddels veel studies naar
gedaan. Als je beweegt, worden er in
het brein netwerken geactiveerd die te
maken hebben met je geheugen en je
ruimtelijk inzicht. Er zijn scholen die
dat hebben opgepikt, die bijvoorbeeld
experimenteren met spelenderwijs
lezen, schrijven en rekenen. Hoeveel is
twee keer drie? Laat het kind maar zes
keer springen bij wijze van antwoord.
De beweging zorgt ervoor dat je het
antwoord ook eenvoudiger onthoudt.”
Buitenspelen
Lichamelijke inspanning verbetert
dus de cognitieve vaardigheden. En,
minstens zo belangrijk, het versterkt
je immuunsysteem. Wat dat betreft is

Wie meer beweegt,
leert makkelijker.

de oproep van Scherder om kinderen
uit hun stoeltjes te halen óók een
noodkreet, zeker na de coronacrisis.
Het gedwongen thuiszitten verergerde
volgens Scherder een trend die al
veel langer gaande is. Vroeger werd
er nog volop buiten gespeeld, maar
tegenwoordig groeien kinderen amper
nog op met het besef dat bewegen
een normaal onderdeel van de dag
zou moeten zijn. Dat heeft grote
consequenties, zegt Scherder: “Al een
half uurtje achterelkaar zitten maakt
je minder gevoelig voor insuline,
waardoor de kans op diabetes en
overgewicht toeneemt. Sinds 2012
hebben we, officieel, een pandemie
van bewegingsarmoede. Dat kost
wereldwijd jaarlijks 5,3 miljoen mensen
het leven, door gerelateerde ziekten als
obesitas, diabetes type 2 en hart- en
vaatziekten. In 2016 werd duidelijk
hoe enorm veel kinderen wereldwijd
inmiddels overgewicht hadden. 41
miljoen! En dat zijn dan alleen nog
maar de kinderen tussen de 0 en de
5 jaar oud. Dat zijn onvoorstelbare
aantallen.”
Scherder doet al jaren zijn best om
de pandemie van de inactiviteit op
de agenda van de overheid te krijgen,
maar moet telkens concluderen dat
beloofde maatregelen uitblijven.
“Dan zeg ik: kom nou toch eens als
overheid met maatregelen die landelijk
de beweeglijkheid bevorderen en die
niet vrijblijvend zijn. En schuif het
niet van je af door te zeggen dat het
individu verantwoordelijk is. Alleen
met maatregelen van bovenaf krijg
je alle scholen mee. Kinderen die
door beweging hun immuunsysteem
versterken én hun mentale gezondheid
en leercapaciteiten verbeteren, daar
moet je toch vól op willen inzetten?”

Productplacement Clavis Uitgeverij

TOPIC TALKS 11

5 REDENEN OM GELUIDENBOEKJES
AAN TE SCHAFFEN VOOR JE KINDEREN
Je kent ze wel: kleurige
kinderboeken met prachtige
illustraties waar ook geluid
en muziek uitkomt. De
geluidenboekjes zijn niet
alleen vermakelijk, maar ook
goed voor de ontwikkeling van
jouw kroost.

en luisteren naar deze boekjes voor
kinderen ook een feest. Je hebt de
boeken in alle soorten en maten en over
allerlei onderwerpen, dus ook voor jouw
kinderen zijn er gegarandeerd leuke
geluidenboekjes.

Er zijn meerdere redenen om ze snel in
huis te halen.

➊ Veel boekjes hebben een

thema: vogels, de boerderij of
muziekinstrumenten bijvoorbeeld. Op
deze manier maken je kinderen niet
alleen kennis met de tekeningen en
kleuren die hierbij horen, maar ook met
de geluiden en klanken.

➋ Naast dat ze leren welk geluid

een varken maakt, is het luisteren
naar klank en muziek ook goed voor
de ontwikkeling van het auditieve
systeem. Luisteren is veel meer
dan alleen je oren openzetten.
Luisteren is een actief proces waarbij
geluidsprikkels worden gefilterd en
bewerkt om er informatie uit te halen,
schrijft wetenschapsjournalist Mark
Mieras op zijn website. De linkeren rechterhersenhelft moeten goed
samenwerken en dat vereist training.
Uit onderzoek blijkt dat door het
luisteren naar geluid en muziek de
luistervaardigheid verbeterd wordt.

➌ Niet alleen is het bevorderlijk

voor de ontwikkeling. Ook helpt
muziek de kans op taalproblemen
te minimaliseren. Uit onderzoek
blijkt namelijk dat kinderen met
taalproblemen moeite hebben met
luisteren, maar door jouw kinderen

Luisteren is
een actief
proces
waarbij
geluidsprikkels
worden geﬁlterd.
kennis te laten maken met
allerlei geluiden en muziek
- onder meer door middel van
geluidenboekjes – help jij ze op
verschillende manieren luisteren.

Bij Clavis Uitgeverij hebben wij
voor de allerkleinsten een reeks bijzondere
geluidenboekjes van Marion Billet. Wat maakt deze
boekjes zó populair? Het zijn handzame boekjes,
geschikt voor kleine handjes en uitgevoerd in stevig karton.
Ze zijn geïllustreerd in een frisse, kleurrijke stijl met op elke
pagina een drukknopje. Als jouw kindje daarop drukt, komt
er een heel mooi geluid naar voren. Op de laatste pagina van
de boekjes vind je een luister & zoek spelletje waarbij jouw
kindje bij elk geluid de juiste afbeelding moet vinden. De
boekjes hebben ronde hoeken, waardoor ze ook heel veilig
zijn voor de allerkleinsten. Op de achterzijde van de boekjes
vind je het aan-en-uitknopje en de mogelijkheid om de
batterijen te vervangen. De serie geluidenboekjes spreken
de zintuigen van een kind volop aan! Jonge kinderen
verkennen de wereld met hun zintuigen. Geschikt voor
kindjes vanaf 12 maanden, met de wereld
rondom het kind als thema.
Veel kijk- en luisterplezier!

➍ Voorlezen is goed voor jullie band

en leuk voor allebei, maar het kan
voorkomen dat je daar geen zin of tijd
voor hebt. Dan zijn de geluidenboekjes
een uitkomst. Met deze boekjes kunnen
jouw kinderen zichzelf vermaken
en hebben ze niet per se een vader
of moeder nodig die voorleest en
vertelt wat er op de bladzijden staat
geschreven.

➎ Het is inmiddels duidelijk dat

de geluidenboekjes educatief zijn
en pedagogisch verantwoord, maar
daarnaast is het lezen en bekijken van

Persoonlijk
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Advocaat Julia Mekkes over haar werk:

IK BEN STRENG EN GEEF
MIJN GRENZEN AAN

Carrièretijger Julia Mekkes
timmert aan de weg als
advocaat. Sinds januari runt
ze haar eigen onderneming
Mekkes Advocatuur. En alsof
dat niet druk genoeg is, is ze
daarnaast ook nog actief als
influencer.
Sinds wanneer wist jij dat je het
strafrecht in wilde?
“Ik wilde na de middelbare school
gaan studeren, maar wat? Er was zo
veel keuze. Ik vond van alles leuk. De
studie Rechtsgeleerdheid sprak me
aan. Het was niet heel weloverwogen,
maar wel de goede beslissing. Tijdens
de studie had ik een bijbaan in een
penitentiaire inrichting. Ik gaf gratis
juridische bijstand en kwam erachter
dat ik strafrecht het allerleukste vond.
Als iemand mij vertelde zes jaar vast te
zitten, vond ik dat interessant. Diegene
had vast wat heftigs meegemaakt.

Ik mocht geen advies geven met
betrekking tot de strafzaak, want dat
deed de advocaat. Hetgeen ik nu ben.”
In 2018 ben je beëdigd als
advocaat en sinds januari
behandel je als zelfstandige
allerlei strafzaken. Hoe ziet een
gemiddelde werkdag er voor jou
uit?
“Soms heb ik om 09.30 uur een
zitting bij de rechtbank, om 12.00 uur
podcastopnames en om 16.00 uur een
afspraak met een cliënt. Alles loopt
door elkaar heen, elke dag is anders.
Soms zit ik hele dagen achter mijn
laptop stukken te schrijven en mailtjes
te tikken. Ik weet het bovendien niet
van tevoren als mensen aangehouden
worden, dus ook dat komt soms gewoon
tussendoor. Daarnaast ben ik vaak druk
bezig met het plannen van campagnes
voor de socials. Daar moet ook content
voor gemaakt worden. Ik maak vaak
meerdere posts, stories of reels op
een dag. Daar moet ik ook goed over
nadenken.”
Je bent inderdaad ook actief
op Instagram als influencer. Is
jouw bekendheid een voordeel of
nadeel in jouw werk?
“Het is vooral een voordeel, denk
ik. Jongens en meiden kunnen me
gemakkelijk via Instagram benaderen.
Als ze een brief op de mat krijgen
waarin staat dat ze verdacht worden
van oplichting, terwijl ze nog nooit in
aanraking zijn geweest met de politie,
sturen ze mij - vaak de enige advocaat

“Ik werk voor mezelf.
Dat vind ik heerlijk”

die ze kennen - een dm. Dat is voor mij
het begin van een zaak.”
Je hebt volgens mij een razend
drukke agenda. Hoe houd jij alle
ballen in de lucht?
“Ik vind het soms best lastig om de
balans te vinden tussen mijn werk als
advocaat en mijn werk op de socials.
Cliënten kunnen mij elk moment van
de dag bellen. Maar ik ben streng en
geef mijn grenzen aan. Cliënten die
niet bij mij passen, verwijs ik door naar
collega’s. Ik vind het heerlijk dat ik voor
mezelf werk. Vooral de vrijheid is iets
wat ik iedere dag opnieuw waardeer:
het inplannen van mijn eigen dagen,
het kiezen van mijn eigen zaken en
vakanties. Voor jezelf werken biedt
zoveel ruimte.”
Wat doe je het liefst in je vrije tijd
om te ontspannen?
“Ik sport graag, vind het leuk om
naar feestjes te gaan en ben dol op
vakanties en weekendjes weg. Elke
woensdagavond heb ik date night met
mijn vriend. We doen altijd of vrijdag
of zaterdag wat leuks samen. Op de
dag die overblijft, kan ik iets met mijn
vriendinnen afspreken.”

Productplacement MegaStores
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Amanda (@mijnhuisje_) geeft woontips:

KLEURGEBRUIK IS
HEEL BELANGRIJK

Amanda woont samen met
haar vriend en zoon in een
twee-onder-een-kapwoning
in Dronten. Dat huis heeft
ze van binnen omgetoverd
tot een pastelkleurig paleis.
Op haar Instagrampagina
@mijnhuisje_ deelt ze
wooninspiratie.
Hoe omschrijf jij jouw huis?
“De basis van mijn interieur bestaat
uit pasteltinten. Daar ben ik dol op. Ik
houd niet echt van witte muren, daarom
hebben al mijn muren een behangetje of
kleurtje. Ik heb lichte meubels en heel veel
accessoires.”
Oktober is dé woonmaand, wat
zijn de woontrends dit najaar?
“Pastelkleuren zijn op dit moment
toevallig trendy. Daarnaast zie ik steeds
meer donkere houttinten.”
Hoe is jouw verhouding tussen
trend en tijdloos?
“De basis is tijdloos. Trends pas ik vooral
toe door een nieuw behangetje of kleurtje

op de muur en accessoires. Dat is bij
mij een combinatie van wat duurder
en budget. Ik shop mijn accessoires
bij de kringloopwinkel, maar heb ook
designspullen. In mijn keuken staan
hele leuke kopjes waar niemand uit
mag drinken. Soms pakt mijn moeder
zo’n kopje. Dat is niet de bedoeling,
haha. Mijn posters wissel ik vaak met de
seizoenen.”
Is jouw interieur wel eens af,
of blijf je het aanpassen?
“Ik veranderde altijd veel, maar in januari
ben in bevallen. Nu heb ik niet heel veel
tijd meer over om van alles te veranderen,
maar ik heb altijd wel iets in mijn hoofd
dat ik wil veranderen. Het houdt nooit op,
is nooit klaar. Styling is voor mij echt een
hobby, maar als ik geen tijd heb, verander
ik niks.”

“In mijn keuken staan
heel leuke kopjes waar
niemand uit mag drinken”

Wat zijn jouw tips
voor mensen die het leuk
vinden om een mooi interieur te
hebben, maar geen stylist zijn?
“Doe veel inspiratie op. Ontdek welke
kleuren jij mooi vindt. Kleurgebruik
is heel belangrijk. Als je je favoriete
kleuren kent, kun je daarmee aardig
uit de voeten. Door je eigen kleurstijl
voel je je prettiger in je eigen huis. Kies
voor behangetjes met een print en schaf
accessoires aan. Mix-and-match! En kom
je er niet uit, bij MegaStores Den Haag
kan je ieder weekend in oktober gratis
interieuradvies krijgen of meedoen met
een woonworkshop.”

Amanda heeft het
Inspiration House ingericht in het
overdekte (woon)winkelcentrum
MegaStores in Den Haag met het thema
Basic Boho. Tot maart 2023 kun je dit
Inspiration House bewonderen. Laat
je ieder weekend in oktober tijdens de
Oktober Woonmaand in MegaStores
inspireren door deel te nemen aan gratis
interieuradvies en woonworkshops.
Kijk voor meer informatie op
Megastores.nl.

Gezondheid
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HET BELANG VAN NACHTRUST

Minstens acht uur slaap,
dat heeft de gemiddelde
volwassene nodig om goed
door de dag te komen.
Goed slapen brengt
gezondheidsvoordelen met
zich mee. Zo sta jij elke
morgen weer fris en fruitig
naast je bed.
Goed slapen is belangrijk. Een
langdurig slaaptekort vergroot de
kans op hart- en vaatziekten, obesitas,
Alzheimer en depressiviteit. Een
lijstje waar je bepaald niet vrolijk van
wordt. Goed om te weten is dat je met
voldoende nachtrust de kans hierop
juist kunt verkleinen. Als je uitgerust
bent, functioneert je brein beter en
kun je informatie beter opslaan. Je
hebt meer energie, minder stress en
voelt je simpelweg beter. Niet alleen
mentaal, maar ook fysiek geniet je
voordelen van een goede nachtrust.
Wanneer we slapen, vult ons lichaam
energiebronnen aan en herstellen
spieren en cellen.
Er zijn verschillende factoren van
invloed op je slaap. Een koele kamer,
niet warmer dan 19 graden en met
voldoende frisse lucht, helpt om in slaap
te vallen. Ook je bed, kussen en dekbed
spelen een belangrijke rol. Waar de een

graag op zijn zij slaapt, ligt de ander op
zijn rug. Om nekklachten te voorkomen
kies je een kussen dat past bij jouw
slaaphouding, postuur en type matras.
Zo word je uitgerust wakker.
Bij een dekbed is, net als bij een kussen,
ook de vulling van belang. Tijdens
warme nachten zorgt het ademende
katoen voor koelte, terwijl tijdens koude
nachten een vulling van zuiver dons je
heerlijk warm kan houden. Dekbedden
zijn er in verschillende warmteklassen.
Het is belangrijk om een warmteklasse
te kiezen die past bij jouw slaapkamer-

Een goede nachtrust
verkleint de kans op
gezondheidsrisico’s.

en lichaamstemperatuur zodat je lekker
slaapt. Ook kan het helpen om minder
cafeïne tot je te nemen. Een gouden
tip is om na 16.00 uur geen koffie, thee
en energiedrank meer te drinken (witte
thee en kruidenthee kunnen wel).
Je lichaam heeft zo’n vijf tot zes uur
nodig om cafeïne te verwerken. Als we
het dan toch over drankjes hebben,
nemen we ook alcohol even mee.
Een glas wijn op zijn tijd is natuurlijk
héérlijk, maar drink met mate. Alcohol
maakt dat je minder diep slaapt. Bij
een goede nachtrust telt niet alleen
de lengte van je slaap, maar ook de
kwaliteit. En hoewel het heel verleidelijk
kan zijn om nog even door Instagram
te scrollen, kun je je telefoon beter op
het nachtkastje laten liggen. Fel, blauw
licht maakt het moeilijker om in slaap te
vallen. Pak eens een goed boek of een
magazine erbij en gun jezelf de tijd en
ruimte om tot rust te komen. Zo word
jij uitgerust weer wakker.

In samenwerking met de Dekbed-discounter.nl

TOPIC TALKS 15

MET DEZE TIPS SLAAP JE VOORTAAN
ALS EEN ROOS
Een goede nachtrust is
goud waard. Als je genoeg
slaapt is de kans op onder
meer een depressie, hart- en
vaatziekten en overgewicht
minder groot. Bovendien ben
je energieker en kun je je beter
concentreren.
En wie wil zich nou niet fit, gezond en
uitgerust voelen? Reden genoeg om te
zorgen dat alle ingrediënten voor een
goede nachtrust aanwezig zijn.
De beste slaaptips
Zorg voor voldoende beweging. Door
genoeg te sporten en te bewegen, bij
voorkeur overdag of anders vroeg in
de avond, val je gemakkelijker in slaap.
Daarnaast is het slim om ’s avonds geen
alcohol, koffie of andere dranken met
cafeïne erin te drinken. Ook sommige
soorten thee, die waarin theïne zit,
kun je beter links laten liggen. Vermijd
beeldschermen een uur voor het
slapengaan. Zorg in plaats daarvan voor
ontspanning door een boek te lezen,
naar rustgevende muziek te luisteren
of door ontspanningsoefeningen te

doen. Het helpt bovendien om een vast
ritme te hebben. Door rust, reinheid en
regelmaat weet je lichaam precies waar
het aan toe is.
Kijk eens kritisch naar de situatie
in jouw slaapkamer. Hoe beter
de slaapsituatie, hoe hoger de
slaapkwaliteit. De ideale temperatuur is
bijvoorbeeld tussen de 17 en 20 graden.
Zorg daarnaast dat het donker en stil is
in je slaapkamer en dat er een raampje
openstaat voor frisse lucht.
Het perfecte beddengoed
Het lekkerst slaap je onder beddengoed
van hoge kwaliteit. Kies daarom voor
een dekbedovertrek van Egyptisch
katoen van Dekbed-discounter.nl,
de perfecte combinatie van luxe en
comfort. Egyptisch katoen is de meest
luxe katoensoort die er bestaat. Als
je ooit in een vijfsterrenhotel hebt
geslapen, dan heb je hier weleens onder

Het lekkerst slaap je
onder beddengoed
van hoge kwaliteit.

gelegen. In deze luxe hotels gebruiken
ze namelijk alleen maar overtreksets van
dit materiaal.
De bijzondere eigenschappen van de
Egyptische katoenvezel zorgen ervoor
dat dit materiaal je van een unieke
slaapbeleving voorziet: het voelt lekker
en verkoelend aan en is bovendien
prachtig om te zien. Vanwege de hoge
draaddichtheid en het gebruik van fijne
garen voelt het beddengoed enorm stevig,
knisperend en zacht aan. Bijkomend
voordeel: de langere vezels van dit katoen
zorgen voor een kwalitatief betere draad.
Dit zorgt voor een langere levensduur. Als
je eenmaal een nacht onder Egyptisch
katoen hebt geslapen, wil je niks anders
meer.
Sla je slag op Dekbed-discounter.nl.
Hier is het 3 HALEN = 1 BETALEN.
Je krijgt dus het tweede en derde
artikel gratis. Kies het beddengoed
in jouw maat en naar jouw smaak.
Combineren is mogelijk. Vandaag
besteld is morgen in huis. En
wees er snel bij, want OP = OP.
Deze actie geldt van 27/09/22 tot
10/10/22. Welterusten!

In samenwerking met Yale
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ZO LAAT JE JE HUIS GOED
ACHTER EN GA JE MET EEN
GERUST HART OP VAKANTIE

De herfstvakantie staat weer
voor de deur. Dat is hét
uitgelezen moment om op
vakantie te gaan of - als dat
nog niet in de planning zit
- het last minute te boeken.
Maar je wilt de boel wel veilig
achterlaten.

Met de juiste voorzorgsmaatregelen
kan jij ook op vakantie écht
ontspannen, zonder dat je bang hoeft
te zijn dat inbrekers je huis plunderen.
Sociale media
Hoe leuk het ook is om jouw
vakantiefoto’s te delen op sociale
media, toch kun je daar beter mee
wachten totdat je terug bent van
vakantie. Als de verkeerde mensen
erachter komen dat jij niet thuis bent,
maak je ze het wel erg gemakkelijk.
Bovendien schrikt het inbrekers
af als er ’s avonds licht brandt.
Dat kan door verlichting met een
bewegingsmelder buiten of door
binnen een tijdsschakelaar aan te
zetten. Daarnaast laten sommigen

per ongeluk ramen openstaan. Sluit
alle ramen en deuren voordat je
de voordeur achter je dichttrekt en
richting een zonnig oord vertrekt.

Slimme sloten
Maar dan ben je er nog niet. Wil je
echt totale ontspanning? Beveilig
je huis dan met de slimme sloten
van Yale. Kies bijvoorbeeld voor de
Linus®. Dit is een slim deurslot met
een elegant ontwerp dat beschikt
over de nieuwste technieken.
Met de Linus® kun je altijd en
overal je deur vergrendelen en
ontgrendelen met je smartphone. De
automatische vergrendelingsfunctie
zorgt er bovendien voor dat de
deur automatisch op slot gaat als je
weggaat. En, heel fijn als jij altijd alles
kwijt bent, door geo-fencing gaat de
deur ook weer automatisch open als jij
thuiskomt.

Laat een sirene afgaan
om ongewenste bezoekers
af te schrikken.

Via de Yale Access App zie jij wie er
wanneer binnenkomt en controleer
je of de deur open of dicht is. Komt
er iemand de post uit de brievenbus
halen, de planten water geven en
de kat voeren? Het verstrekken van
virtuele gastsleutels heb je zo gedaan.
Smart home
Daarnaast maak je je huis moeiteloos
tot een smart home. In de app koppel
je allerlei functies aan elkaar, waardoor
je ook de lichten kunt instellen en via
de voordeurcamera kunt kijken wie
er voor de deur staat. Mocht er iets
niet in orde zijn? Dan kun je via de
app van de camera een sirene af laten
gaan om ongewenste bezoekers af te
schrikken.
Yale maakt jouw leven met hun
aanbod slimme deursloten, camera’s
en alarmsystemen niet alleen veiliger,
maar ook gemakkelijker. Zo kun je
onbezorgd genieten van een vakantie
aan de andere kant van het land of van de wereld - zonder dat je de
controle compleet uit handen hoeft te
geven.

www.yalehome.com

In samenwerking met Metakids
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DE ZOON VAN DITTA EN SETH OVERLEED
AAN EEN METABOLE ZIEKTE
Ditta wist vrijwel meteen
nadat Olivier geboren was, dat
er wat met hem aan de hand
was. Zij kon er de vinger niet
op leggen en de artsen lange
tijd ook niet. Op achtjarige
leeftijd overleed hij.
“Ik voelde dat er iets niet klopte”,
vertelt Ditta. “Olivier liep vanaf zijn
derde jaar achter op het gebied van
taal en fysiek was hij vaak moe. Ook
motorisch ging hij vanaf zijn vierde
jaar achteruit.”
In 2008 gaat Olivier een traject in met
een kinderrevalidatieteam. “Maar hij
bleef achteruitgaan.” Toch nemen de

© Wouter van Twillert | Yes i do
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artsen hen niet serieus. “Uiteindelijk
kwamen we in het Wilhelmina
Kinderziekenhuis terecht. Daar
erkenden ze dat er iets niet klopte en
volgde verder onderzoek. De week
daarop kregen we een diagnose.”

“Als Olivier eerder een
diagnose had gekregen,
had hij wellicht
nog geleefd”.

Het blijkt foute boel. Artsen stellen
de diagnose MLD, een metabole
ziekte waardoor je ernstig aftakelt
en uiteindelijk komt te overlijden.
“Het was een heftige tijd.” Aan het
einde van zijn leven kan Olivier niets
meer zelfstandig en is hij volledig
zorgafhankelijk. Kort daarna, op
achtjarige leeftijd, overlijdt hij.

een metabole ziekte geboren worden
en meer dan 10.000 gezinnen in
Nederland dagelijks te maken hebben
met de gevolgen hiervan. Hopelijk
draagt ons verhaal bij aan meer
bekendheid over de ernst en impact.
Een lange zoektocht naar diagnose
betekent nu nog voor veel kinderen
ernstige onomkeerbare schade aan
vitale organen, met vaak dodelijke
afloop. Dat zorgt voor zoveel zorg
en verdriet. Meer onderzoek kan
dit voorkomen. Als Olivier eerder
een diagnose had gekregen, had hij
wellicht nog geleefd.”

Doordat metabole ziekten nog
onbekend zijn, wordt er vaak niet aan
gedacht om verder onderzoek te doen.
“Wij willen zijn verhaal delen, omdat
er jaarlijks ruim 180 kinderen met

Met jouw steun geven we kinderen als
Olivier een kans. Help mee en doneer.

Gezondheid
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Steeds populairder:

JE GEZONDHEID ONDERSTEUNEN
MET VOEDINGSSUPPLEMENTEN
Steeds meer mensen gebruiken
voedingssupplementen. Dit
gebeurt om uiteenlopende
redenen: omdat het goed is
voor de weerstand, voor de
botten of om een verkoudheid
tegen te gaan.
Uit onderzoek van Motivaction blijkt
dat 63 procent van de Nederlanders
regelmatig supplementen gebruikt
en 37 procent af en toe. En het zijn
echt lang niet alleen meer mannen
die naar de supplementen grijpen.
Voedingssupplementen
Het Voedingscentrum adviseert
volwassenen om minimaal 250

gram groente per dag te eten en
twee porties fruit à 200 gram. Dat
is niet voor niks. Genoeg groente
en fruit eten verlaagt het risico op
onder meer hart- en vaatziekten,
darmkanker en diabetes type 2. Je
hebt dat appeltje voor de dorst nodig
om gezond te blijven.
Supplementen zijn geen vervanging
van de dagelijkse maaltijden, maar

Zo’n 44 procent
van de Nederlanders
slikt multivitaminen.

kunnen wel een goede aanvulling
zijn als je bijvoorbeeld een verzwakt
immuunsysteem hebt, vegetarisch of
veganistisch eet of intensief traint.
Als je geen dierlijke producten eet,
kan het verstandig zijn om vitamine
B12 te slikken, aangezien dit in
veel dierlijke producten voorkomt.
En in de wintermaanden hebben
veel mensen last van een tekort aan
vitamine D.
Vitaminen en mineralen
Naast vitaminen kun je ook
kiezen voor mineralen. Zo kiezen
sommigen voor calcium voor het
behoud van sterke botten en tanden.
Een tekort aan zink of magnesium
kan leiden tot vermoeidheid. Ben
je veel aan het sporten, dan kan
het zijn dat eiwitpoeder een goede
toevoeging is. Eiwitten ondersteunen
de groei en het behoud van
spiermassa.
Zo’n 44 procent van de
Nederlanders slikt multivitaminen,
blijkt uit het onderzoek van
Motivaction. Daarna volgen
vitamine D en magnesium. Andere
populaire supplementen zijn
vitamine C, vitamine B12, calcium,
visolie, ijzer, cranberry en vitamine
B complex. De meest genoemde
reden (43 procent) om supplementen
te slikken, is ter preventie. Een
derde van de participanten denkt
op dagelijkse basis te weinig
voedingsstoffen binnen te krijgen.
En het resultaat? Ruim vier op de
tien ondervraagden - voornamelijk
vrouwen - menen na gebruik wel
degelijk duidelijke effecten te
merken.

In samenwerking met XXL Nutrition
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PILLEN EN POEDERS OM
JE PRESTATIES TE VERBETEREN
“Het kan net die schop
onder je kont zijn”

Voedingssupplementen zijn
steeds populairder. René van
der Zel, CEO en oprichter
van XXL Nutrition, vindt dat
niet verbazend. Volgens hem
bevorderen zijn producten
namelijk niet alleen de
gezondheid, maar helpen ze
je ook sneller herstellen na
een sportprestatie en boek je
sneller progressie.
“Wij bestaan inmiddels achttien jaar”,
aldus René over XXL Nutrition. “We
staan bekend om onze hoge kwaliteit.
Leveren ook aan topsporters.” Het
aanbod is inmiddels groot. “We zijn
een specialist en hebben niet één
proteïneshake, maar wel twintig. Dat is
voor de gemiddelde klant best lastig.”
Voedingssupplementen
Daar heeft hij wat op gevonden.
“Op onze website vul je gemakkelijk
een supplementenwijzer in: ben je
man of vrouw, wat voor sport doe
je, wat zijn je doelen. Daar rolt dan

de juiste vitaminen, mineralen en
maaltijdaanvullers tot je te nemen.
Veel oudere mensen die in een
verzorgingstehuis zitten, gebruiken
bijvoorbeeld producten zodat ze
minder last hebben van stijve spieren.
Doordat ze steeds minder eten, komen
ze voedingsstoﬀen te kort.”

uiteindelijk een advies uit. Daarnaast
hebben we een eiwitwijzer. Ook zijn
we altijd telefonisch, via WhatsApp
en de mail bereikbaar om vragen te
beantwoorden.”
Want dat je er goed aan doet om eens
te onderzoeken welke supplementen bij
jou passen, is volgens de ondernemer
een feit. “Je zou door het gebruik van
de juiste producten sneller moeten
herstellen, fitter moeten worden en
meer progressie kunnen maken. Een
pre-workout kan net die schop onder
je kont zijn voor de training, een
boost die je direct merkt bij het harde
trainen. Bij andere producten hebben
de eﬀecten meer tijd nodig.”
Fanatiek trainen
Hij vervolgt: “Je hebt twee stromingen
mensen die onze producten gebruiken:
mensen die heel fanatiek trainen,
gezond eten en het maximale uit hun
prestaties willen halen én mensen die
slecht eten en dat met supplementen
compenseren. Je kunt je voeding
goed en gemakkelijk aanvullen door

Voor degenen die niet weten waar
ze moeten beginnen, heeft René een
goede tip: “Begin met één product en
ga vanuit daar uitbouwen. Zo kun je
voelen wat het met je doet. Daarnaast
is het verstandig om je in te lezen.
En kom je er niet uit? Vraag ons om
advies.”
XXL Nutrition lanceerde onlangs
de Women’s Series. Dit is een
complete supplementenlijn.
De producten zijn speciaal
afgestemd op het vrouwelijke
lichaam en 100 procent veilig.
Meer weten?
Scan de QR-code hieronder.

In samenwerking met Holidayguru
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DE 5 LEUKSTE STEDENTRIPS VOOR DIT
NAJAAR VOLGENS HOLIDAYGURU
Er is ons gevraagd om de
allerleukste stedentrips te
verzamelen! Bij Holidayguru
Trips zijn wij dagelijks op zoek
naar de tofste bestemmingen
inclusief een unieke activiteit
zodat jij de stad nóg beter leert
kennen. Wil jij er in het najaar
even tussenuit? Lees snel onze
suggesties!
Marrakech
Laat je betoveren door Marrakech! Deze
levendige stad laat je de Marokkaanse
cultuur beleven: de bonte kleuren,
intense smaken en geuren en de unieke
architectuur. Struin over de beroemde
markten, proef de authentieke couscous
in een gezellig restaurant en bezoek de
watervallen van Ouzoud. Tip: maak een
boottocht waarbij je de watervallen van
dichtbij kunt bekijken. In één woord:
droomvakantie!
Venetië
De stad van het water. In Venetië kun
je maar beter zorgen voor een goed
opgeladen (smartphone)camera, want
ieder straatje is even fotogeniek. Als
je meer van de prachtige Italiaanse

omgeving en cultuur wil ervaren, kun
je gaan eilandhoppen. Onder leiding
van een gids vertrek je met de boot naar
de nabijgelegen eilanden Murano en
Burano. Zo ervaar jij dit stukje Italië op
een unieke wijze én kom jij er nog meer
over te weten. Win-win als je het mij
vraagt!

de gezellige straatjes, Arabische invloeden
en heerlijke restaurantjes word je al snel
verliefd op Sevilla. Een flamencoshow
mag zeker niet ontbreken tijdens jouw
stedentrip in deze stad. De sensuele
bewegingen, dramatische zang en het
gitaarspel nemen je volledig mee in de
Spaanse cultuur.

Porto
Porto en wijn gaan hand in hand,
want nergens anders kun je betere port
drinken dan in deze charmante stad.
Porto is naast Lissabon een geliefde
stedentripbestemming in Portugal.
Wat zeker niet mag ontbreken tijdens
jouw verblijf in deze gezellige stad,
is een rondleiding in de eeuwenoude
wijnkelder. Neem deel aan een
portproeverij en slaap je roes uit in een
comfortabel hotel. Eén ding is zeker:
Porto is een ultieme aanrader!

Athene
Laten we het populaire Griekenland niet
vergeten, want naast alle ingrediënten
voor een perfecte zonvakantie,
vormt de hoofdstad Athene de ideale
vakantiebestemming voor stedentrippers.
De stad staat bekend om haar rijke
historie en de prachtige architecturale
overblijfselen hiervan, zoals het
Parthenon en de Akropolis. Wil je alle
verborgen pareltjes van de stad leren
kennen? Ga dan met een lokale gids op
pad voor de tofste ‘insider tips’.

Sevilla
Want je danst zo mooi… Flamenco! Er
is geen betere plek om de gepassioneerde
flamencodans te bewonderen dan in haar
geboortestad: Sevilla! Deze stad wordt
door velen benoemd als mooiste stad van
Spanje en dat is niet voor niets, want door

En, welke stad wordt het? Met
Holidayguru Trips boek je
gemakkelijk een stedentrip
inclusief een unieke activiteit.
Lucky you FLAIR-lezer, want
bij jouw boeking betaal je geen
boekingskosten!

Productplacement van der Valk Gent
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Cultuur snuiven, winkelen en lekker eten

PLAN EEN CITYTRIP NAAR
SPROOKJESACHTIG GENT

Ga voor een citytrip vlak over de grens naar het Belgische Gent.
Deze gezellige plaats heeft een prachtige historische binnenstad.
Maar ook als je geen zin hebt in een lange stadswandeling heeft
deze plek meer dan genoeg te bieden.
We sommen de highlights voor een
tripje met je partner, het gezin of je
vriendinnen voor je op.
Cultuur
Middenin Gent ligt kasteel Het
Gravensteen. Deze eyecatcher kun
je tijdens jouw citytrip eigenlijk niet
links laten liggen. Doe de audiotour en
je krijgt niet alleen een beeld van de
riddercultuur in de twaalfde eeuw, maar
ook gegarandeerd een lach op je gezicht.
De tour is namelijk ingesproken door
comedian Wouter Deprez. Leuk voor
jong en oud.

Een andere manier om met de historie
van Gent kennis te maken is door een
rondvaart door het centrum. Daarnaast
zijn er tal van musea die een bezoekje
waard zijn. Ga naar het Museum voor
Schone Kunsten, het Design Museum of
naar het Industriemuseum.
Zit je boordevol energie? Maak dan
een stadswandeling of huur een fiets.
Gent heeft meer dan genoeg groene
plekjes waar het goed toeven is. Als de

Van der Valk Hotel
Gent bevindt zich op 10 minuten
van het stadscentrum. Het hotel
bestaat uit 10 verdiepingen met
262 kamers. Naast een gezellig
restaurant waar ook regelmatig
brunches plaatsvinden beschikt het
hotel ook over een gym, een spa en
een skybar met Aziatische
keuken en cocktailbar met
rooftopterras.

zon schijnt, kun je ervoor kiezen om een
kano of kajak te huren.
Winkelen
Daarnaast zijn er verschillende
markten. Breng een bezoekje aan de
bloemenmarkt, de tweedehands- en
brocantemarkt, de boekenmarkt of de
boerenmarkt. En dan hebben we nog
niet eens alle markten opgesomd. Er is
voor ieder wat wils.
Ook voor een nieuwe outfit of andere
snuisterijen ben je in Gent aan het juiste
adres. Ga op zoek naar vintage en design
in de artistieke buurt Rond Sint-Jacobs
of dwaal door de straten rond de SintNiklaaskerk. Hier vind je een bonte
mix van boetiekjes, grotere ketens en
gezellige restaurantjes.
Horeca
België staat onder meer bekend om haar
speciaalbieren. Doe een bierproeverij
in een van de vele biercafés. Ook als
je niet van bier houdt of alcoholische
versnaperingen sowieso liever links laat
liggen heeft de stad genoeg te bieden.
Eet fish and chips bij Fry Willy, een tosti
bij Brood-Boter of een echt Vlaams
maal bij Mémé Gusta.
Sluit een geslaagde dag af met een
nacht stappen. Dat kan in Gent maar
al te goed. De stad barst namelijk van
de clubs en cafés. Gooi de heupjes los in
Club Central of geniet van livemuziek in
Hot Club Gent. Hier kun je tot laat in de
ochtend doorfeesten.

Vakantie

22 TOPIC TALKS

Vakantie vieren op de camping:

MOGELIJKHEDEN VOOR HET HELE GEZIN
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.
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

Dat kamperen afzien is,
is een fabeltje.

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 fijn, 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.

In samenwerking met Apeldoorn Partners
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Weekendje weg?

ONTDEK KONINKLIJK APELDOORN!

De zomer ligt nog niet zo lang achter ons, maar wie is er niet alweer toe aan
een kleine break? Heb je zin in een paar dagen shoppen, wellness, cultuur en de
mooiste natuur van Nederland? Dan zit je goed in royaal Apeldoorn.
Met deze 6 tips ga je gegarandeerd een heerlijk weekend tegemoet.
Kootwijkerzand nabij Apeldoorn

➊ Bezoek het prachtige vernieuwde

Paleis Het Loo met zijn indrukwekkende
barokke paleistuinen. Volg het verhaal van
Wilhelmina, Willem en Mary of ontdek
het paleis als thuis van de Oranjes. Een
must-visit!

➋ Shop er op los in de grote binnenstad
vol lokale parels en grote winkelformules.
Bezoek bijvoorbeeld Lab02 voor stijlvolle
interieuritems, Hedgehog & Deer
voor de mooiste kinderkleding, of ontdek
speciaalzaken zoals Frankz & Sasz in
de Korenstraat of het Fashioncafé in de
Asselsestraat. Tijd voor een pauze? Dan
plof je neer bij Martins Brasserie,
Klein Berlijn, Kaldi, Rembrandt,
Mr. Murk of Het Stadscafé of een van
de vele andere gezellige restaurantjes, café’s
en koffiebars.
➌ Meer weten komen over Apeldoorn?
Volg een audiotour terwijl je door de
stad loopt, fietst of rijdt langs koninklijke
highlights, jugendstilgevels en stadsparken.
➍ Wist je dat Apeldoorn de groenste stad
van Nederland is met de meeste vierkante
meters groen? Geniet er daarom zeker

van de rust in de prachtige natuur. Wandel
door Kroondomein Het Loo, over de
uitgestrekte heide bij Radio Kootwijk,
of pak de fiets in Nationaal Park de
Hoge Veluwe.

➎ Op pad met kinderen? In natuurpark
Apenheul kunnen zij zich verwonderen
over meer dan 30 apensoorten – een paar
soorten lopen zelf los door het park! Of ga
op bezoek bij de beroemde muizen Jul en
Julia in kinderpretpark Julianatoren.
➏ Écht ontspannen doe je door je
lekker in de watten te laten leggen bij
Thermen Bussloo óf in je hotel.
Onze favorieten? Van der Valk Hotel
Apeldoorn de Cantharel met heerlijke
wellnesstuin en Veluws uitzicht, Hotel
Zenzez – op loopafstand van Paleis
Het Loo én de binnenstad – , of boek
boek een bijzondere overnachting in een
wikkelhouse, een designsuite bij Cuber in
Hoenderloo.

Koningssprongfontein Paleis Het Loo

Wellnesstuin bij de Cantharel

Meer weten?
Check uitinapeldoorn.nl of
instagram: @uitinapeldoorn_
voor de leukste tips!
Boothuis Paleispark Kroondomeinen

Productplacement Wildlands
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Aapjes kijken:

WAAROM EEN DAGJE
DIERENTUIN LEUK EN LEERZAAM IS
Tijdens een dagje dierentuin kijk je je ogen uit. Spot onder meer aapjes, zebra’s en stokstaartjes.
Een leuk uitje en bovendien ontzettend leerzaam.
Plan daarom snel een dagje weg met het
hele gezin.
Dagje dierentuin
In de dierentuin zie je allerlei
adembenemend mooie dieren. Van
mantelbavianen tot dwergotters en van
kamelen tot ringstaartmaki’s. Dieren
die je in het dagelijks leven hooguit op
televisie ziet. Je ziet hoe ze zich bewegen,
hoe ze met elkaar communiceren,
hoe en wat ze eten en hoort welke
geluiden ze maken. Ook gebeurt het
met zekere regelmaat dat dieren jongen
krijgen. Aandoenlijk én interessant: hoe
verhouden de ouders zich tot het jong en
zijn de ouders allebei bij de opvoeding
betrokken?

Binnenverblijf nijlpaarden
Als je je bezoekje goed plant, is
er ook achter de schermen veel te
zien en te beleven. Neem een kijkje
in de nijlpaardenstal, bezoek de
dierenartspraktijk en gluur om de hoek
van het binnenverblijf van de leeuwen.
Niet alleen kijk je je ogen uit, ook zijn er
in vrijwel alle Nederlandse dierenparken
educatieve activiteiten. Test je kennis
over de dieren, doe een speurtocht en
leer op een interactieve manier hoe
rangers stroperij tegen kunnen gaan.
Niet alleen superinteressant, maar ook
nog eens rete-spannend.
Dagje weg
Door verschillende dieren te zien en hier

– zonder dat je het doorhebt - over te
leren, krijg je als bezoeker meer respect
voor dieren. Zo heb je in de dierentuin
dus niet alleen een ontzettend leuke dag,
waarin je je ogen uitkijkt – zowel jij als je
kinderen leren ook nog eens om te gaan
met de natuur en de planeet. Daarnaast
is een dagje dierentuin gezellig en
vermakelijk. Niet alleen voor je kids,
maar ook voor jezelf, want de dierentuin
is leuk voor jong en oud.

In WILDLANDS
Adventure Zoo Emmen
maak je een wereldreis in één
dag. Je rijdt met een Safaritruck
over de Savanne, vaart Rimbula
River af vlaks langs de olifanten
en de eilanden van de gibbons en
slingerapen en je staat sta oog in oog
met de ijsberen en pinguïns.
In WILDLANDS beleef je
telkens een nieuw avontuur.
wildlands.nl

In samenwerking met visitalmere
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SAMEN GENIETEN
IN ALMERE
Er samen even tussenuit?
Almere is de ideale
bestemming voor een dag- of
weekendtrip. Neem je familie
of vrienden mee en ontdek
deze nieuwe stad. Bewonder
moderne architectuur,
ervaar nieuwe natuur en
ontdek de vele winkels en
horecagelegenheden in
Almere Centrum
Shop en Geniet
Almere Centrum is the place to be voor
winkelliefhebbers. Van topmerken
en mooie speciaalzaken tot kleine
winkeltjes en lokale hotspots, je vindt
hier voor ieder wat wils. Kom je
met de trein, dan stap je middenin
Almere Centrum uit. Of parkeer de
auto direct onder het winkelgebied
en slenter door de autovrije straten
langs de vele winkels. Na het shoppen
zijn er genoeg plekken in Almere om
te genieten van een hapje en drankje.
Laat je verrassen door de culinaire
hotspots van Almere. Van vegan
tot biologisch en van Aziatisch tot
Arabisch: Almere heeft het allemaal.
Op het gezellige Restaurantplein

Belfort en de Grote Markt in het
centrum vind je een aantal heerlijke
adresjes. Dineren met een maritiem
tintje doe je in de Havenkom van
Almere Haven, bij de Noorderplassen
of aan het IJmeer.
Cultuur
Almere heeft een verrassend cultureel
aanbod. Bij de Kunstlinie Almere
Flevoland (KAF) zie je de mooiste
voorstellingen op het gebied van
cabaret, muziek, musical opera, toneel,
dans en meer. Dit theater is alleen voor
de architectuur al een bezoek waard.
Je vindt het KAF in het centrum van
Almere met uitzicht op het Weerwater.
Bewonder architectuur
Almere is pas een halve eeuw jong. Je
vindt hier geen middeleeuwse grachten
of monumentale panden, maar wel
moderne, architectonische highlights
ontworpen door wereldberoemde
eigentijdse architecten zoals Rem
Koolhaas, René van Zuuk en Herman
Hertzberger. Niet zo verwonderlijk dat
Almere een internationaal geprezen
architectuurbestemming is. Tijdens
de architectuurwandeling dwars door

© Eljee Bergwerff

Almere Centrum ontdek je de meest
bijzondere architectonische highlights.
De wandelroute start bij VVV Almere
(De Diagonaal 199). Hier kun je ook
een stadsgids boeken, die je alles kan
vertellen over dit unieke centrum.
Maak jouw short break compleet
Een short break in Almere maak
je compleet met een ontspannen
overnachting. Kies je voor een luxe
centraal gelegen hotel? Of ga je voor
een unieke overnachting
midden in een wijngaard, onder
duizend-en-één sterren of met uitzicht
over het Gooimeer? Overnachten in
Almere kan op allerlei manieren.
Meer inspiratie op
www.visitalmere.com

Vakantie
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REISBLOGGER ROËLL
DE RAM GEEFT TIPS
VOOR TRIPS
Reisblogger Roëll de Ram
reist voor haar werk de hele
wereld over, maar ook in
Nederland vindt ze het goed
toeven.
Hoe zag jouw zomer eruit?
“Ik ben naar Senegal geweest. Ook
ging ik een weekend naar Frankrijk
en heb ik veel tripjes in Nederland
gedaan. Ik maak graag grote reizen,
maar Europa en Nederland zijn ook
vet.”
Je schreef het boek Verliefd
op Nederland. Wat zijn hier de
leukste plekken?
“Ik vind Dordrecht in combinatie met
de Biesbosch superleuk: combineer
een citytrip met de natuur. Je hebt er

leuke tiny houses van StayOkay waar
je kunt logeren en het is een aanrader
om een sup of een bootje te huren.
Daarnaast ben ik dol op Groningen
en ook de Waddeneilanden vind ik
heel fijn. Texel is mijn favoriet. Ik heb
leuk geslapen en lekker gegeten bij Op
Oost.”
Wat vond je de meest
verrassende ontdekkingen?
“Kasteel De Haar in Utrecht is echt
supermooi. Je denkt dat je voor zoiets
sprookjesachtigs naar Frankrijk of
Duitsland moet. Hier kun je even doen

“Hier kun je even
doen alsof je in het
buitenland bent”

alsof je in het buitenland bent. Ook
het Speulderbos bij Garderen was een
verrassing. Je hebt daar bomen die
in de raarste vormen zijn gegroeid.
Ze noemen het ook wel de dansende
bomen. Heel fotogeniek.”
Wat is je het meest bijgebleven?
“Ik vind de Utrechtse Heuvelrug
heel mooi. Je bent daar – omgeven
door zand – in een compleet andere
wereld. Ook heb je er de piramide
van Austerlitz. Heel gek, zo’n
piramide middenin Nederland. Houd
je van dieren spotten, dan zijn de
Amsterdamse Waterleidingduinen
leuk. Hier kun je onder andere vossen,
herten en ijsvogels spotten.”
Heb je nog laatste tips voor
mensen die een dagje uit willen
in eigen land?
“De Achterhoek is ook heel mooi. Je
hebt daar veel wijngaarden, iets wat
je niet meteen verwacht in Nederland.
Ik heb er weleens een mini roadtrip
gedaan met een oldtimer. Daarnaast
heb je er een klimbos en kastelen. Erg
leuk, ook voor volwassenen.”
Lees voor meer tips het boek
Verliefd op Nederland of volg
Roëlls Instagramaccount
@wearetravellersnl.

In samenwerking met Nationale Parken Bureau
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3X HERFST PROEVEN IN
NATIONALE PARKEN
SPOT VOGELS TIJDENS DE JAARLIJKSE VOGELTREK
Nationaal Park Nieuw Land
De najaarsvogeltrek. Misschien wel
één van de boeiendste verschijnselen
in onze natuur. Miljoenen vogels
vliegen vanaf begin augustus
tot eind november naar hun
overwinteringsgebieden. Ze vertrekken
vanuit Nederland of komen juist
naar Nederland om te overwinteren.
De vogels vliegen het liefst over land.
Vooral op de grens van water en land is
voor veel soorten veel voedsel te vinden.
Precies langs deze grens van water en
land ligt Nationaal Park Nieuw Land,
bij Lelystad en Almere. Dit nationale
park ligt voor het grootste deel onder
zeeniveau en kent vier deelgebieden: de
Oostvaardersplassen, Lepelaarplassen,
Marker Wadden en het Markermeer.

Waar je ook staat of gaat, de kracht van
de natuur en de invloed van de mens
ervaar je overal. Tip: Spot verschillende
vogels tijdens een kanotocht door
de nieuwe slenk aan de rand van de
Oostvaardersplassen. Ontdek de vogels
vanaf één van de vogelkijkhutten in de
Lepelaarplassen. Of boek een vaartocht
naar de natuureilandengroep de Marker
Wadden.

© Jeroen Schokker Fotografie.

PROEF DE SMAAK VAN DE WADDEN
Waddenzee UNESCO
Werelderfgoed
Het waddengebied biedt een
rijk aanbod aan voedsel en dat
beperkt zich niet alleen tot vis en
schelpdieren, ook akkervruchten en
fruitteelt vind je in het waddengebied.
Van de Graanrepubliek in Groningen
tot het Texelse lamsvlees; in het
waddengebied vind je alles wat je
nodig hebt. Lokale producenten en
chefs werken samen om een unieke
smaakbeleving te creëren. Dat is niet
alleen goed voor de ondernemers en
de regio maar ook voor het klimaat,
vanwege de lagere ecologische
footprint van de lokale producten.
Proef de zilte smaak van oesters,

geniet van mals vlees van de kust en
luister naar de verhalen van boeren en
chefs.
Tip: Beleef de smaak van de
Wadden langs het gehele Waddenzee
UNESCO Werelderfgoed. Lokaal en
duurzaam: daar gaat het om tijdens
de Culinaire Wadden Weken van 17
oktober en 27 november.

Kootwijkerzand nabij Apeldoorn

HERFSTWANDELEN IN
DE VOETSPOREN VAN
VINCENT VAN GOGH
Van Gogh Nationaal Park
In dit nationale park kom je
dichter bij Van Gogh. Hier
middenin Brabant werd deze
eigenzinnige schilder geïnspireerd
door de natuur en de harde
werkers, die een belangrijke rol
speelden in zijn wereldberoemde
meesterwerken. Het gebied heeft
aantrekkelijke dorpen en steden,
beken en riviertjes, charmant
boerenland en uitgestrekte
landgoederen. Van Gogh kende
de omgeving waar hij woonde
en werkte als zijn broekzak en
liet zich tijdens zijn wandelingen
graag inspireren. Tip: Kun jij
ook wel wat natuurlijke inspiratie
gebruiken en ben je benieuwd
naar de meest schilderachtige
plekjes in Van Gogh Nationaal
Park? Ga dan voor één van de
vijf Van Gogh wandelroutes.
Doorkruis het landschap waar
Vincent opgroeide en waar zijn
werk tot stand kwam. Dompel
je in alle rust onder en neem
onderweg voldoende tijd om
locaties te bezoeken die onderdeel
uitmaakten van zijn leven.

© Ria Mol

Kijk voor meer inspiratie op www.beleefdenationaleparken.nl

Persoonlijk
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HUGO KENNIS VERTELT OVER
ZIJN PASSIE VOOR ETEN
Tv-kok Hugo Kennis was als kleine jongen al druk in de weer in zijn moestuin. Hij verbouwde
zijn eigen groenten en hield zijn eigen kippen. Dat is nu – een kleine twintig jaar later – niet
anders.
“Mijn liefde voor eten en koken is op
jonge leeftijd ontstaan”, vertelt Hugo.
“Ik denk dat dat vooral is gekomen
door mijn opa en oma. Mijn opa was
jager, in de goede zin van het woord.
Hij jaagde voor Staatsbosbeheer.
Wat hij in het bos schoot, werd niet
weggegooid. Het wild werd netjes
door mijn oma bereid en kwam
daarna op tafel. Daarnaast hadden ze
kippen en een moestuin. Ik vond dat
superinteressant om te zien.”
Moestuin en kippen
Hugo vindt het prachtig en krijgt zijn

eigen moestuin en kippen. “Ik was
een jaar of acht toen ik mijn eerste
worteltjes uit de grond haalde.” Hij
helpt zijn moeder regelmatig in de
keuken. “Dan mocht ik een gerecht
voor bij de lunch of een voorgerecht
maken.”
Zijn doel: “Ik wil mensen inspireren en
motiveren om anders te gaan koken.
Ik heb inmiddels 5.000 recepten
verzonnen, maar het gemiddelde gezin
eet zeven wisselende maaltijd. Ik geloof
erin dat wij het beste gedijen met
wisselende maaltijden. Afwisseling is
key.”

Pompoen uit de oven
Of hij nog een tip heeft voor een
herfstrecept? “Ik eet altijd met de
seizoenen mee en kies dus vaak voor
seizoensgroenten. Ik kweek nog altijd
groenten in mijn moestuin en heb
ook nog steeds kippen. De standaard
pompoen vind ik heel chill. Doe
pompoen in de oven met een beetje
komijn, korianderpoeder, knoflook
en olie. Mooi bruin roosteren tot de
pompoen zacht en bruin is. Een beetje
abdijkaas eroverheen en wat noten en
terug in de oven. Dat vind ik waanzinnig
lekker en typeert voor mij de herfst.”

Het alternatief voor zout
Wil je genieten van de smaakbeleving van zout,

zonder te veel te gebruiken? Het nieuwe TafelGoud

van Verstegen is een heerlijke combinatie van specerijen,
kruiden, groenten, miso en een snufje zeezout, speciaal
ontwikkeld als vervanging van regulier zout. Zo eet je
bewust minder zout, zonder in te leveren op smaak.

Voor meer
informatie, scan
de QR code!

Xxxx
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MWANDIDA WIL
VERPLEEGKUNDIGE WORDEN.

Foto: Jacco van Laar

DRAAGT U BIJ
AAN HET
WAARMAKEN
VAN HAAR
DROOM?

Help nu mee voor beter onderwijs
Ga naar edukans.nl en doneer

Vakantie
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IETS TE VIEREN? VIER HET SAMEN!
Bijzondere momenten deel
je het liefst met je naasten.
Dat kan binnen, maar ook
buiten de deur met een leuke
belevenis!
Een verjaardag, jubileum of bijzondere
prestatie: het zijn zomaar wat
voorbeelden van momenten die je graag
met je dierbaren viert. Je kunt dit op tal
van manieren doen. Denk bijvoorbeeld
aan een lekkere borrel of een uitgebreid
diner thuis. Maar er zijn nog veel
meer opties die voor het hele gezin, de
familie, vriendengroep of vereniging een
waardevolle ervaring zijn.
Eropuit!
Ga er met elkaar opuit en koppel
die bijzondere gebeurtenis aan
mooie herinneringen. Met het

4 t/m 14 okt

Plien & Bianca

gezin de vakantie inluiden met een
leuke theatervoorstelling, of jullie
vijfjarig jubileum als vriendengroep
vieren met een tof concert, het
kan allemaal! ’s Avonds, maar ook
overdag is er genoeg te beleven. Zo
zijn er naast avondvoorstellingen ook
middagvoorstellingen in het theater
en worden films voor het hele gezin
ook vaak in de middag vertoond in de

8 t/m 10 okt

Blind date

Verhalen voor jou
Boek op delamar.nl

21 t/m 30 okt

bioscoop. Er is genoeg te kiezen en voor
zowel jong als oud is het aanbod van
uitjes in eigen land groot! Voorafgaand
aan het museumbezoek lekker samen
lunchen of na afloop van de voorstelling
een drankje in de stad. Daarmee maak
je het uitje helemaal compleet. Heb je
binnenkort wat te vieren? Bedenk dan
eens hoe jij ervoor kan zorgen dat het
een onvergetelijke dag wordt!

Knock-out

2 t/m 27 nov

Pryor

Shopping
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LEKKER SHOPPEN
Hersftvakantie komt er weer aan, dus lekker een weekendje weg. Leerzaam
spelen kan natuurlijk ook in de vakantie, of lekker shoppen voor nieuwe
winterbeddengoed zodat je er lekker warmpjes bij zit.

KNUTSELEN MET
BISONKIDS
De Bison Kids Knutselbox is
een complete box gevuld met
kindvriendelijke knutsellijmen,
inclusief gratis kliederschort en
een supermakkelijk stappenplan
voor het maken van een robot!
Op zoek naar nog meer
knutselinspiratie?
Ga snel naar www.bison-kids.nl
en vind nog meer toﬀe knutsels.
Advies verkoopprijs € 7,99

WEEKENDJE APELDOORN
Geïnspireerd door al het leuks
op pagina 23? Boek dan nu
jouw weekend weg bij Zenzez
hotel & lounge in Apeldoorn,
precies tussen Paleis Het Loo
en de binnenstad! Boek je o.v.v.
TopicTalks? Dan mag je tijdens
jouw verblijf gratis gebruik
maken van twee huurfietsen.
Volg @hotel_zenzez op
instagram of boek direct op
zenzezhotelandlounge.nl.

GOEDE NACHRUST
We hebben iets voor je.. Iets moois..
Naast het beddengoed dat we je (super)
snel toesturen met korting, hebben we
tijdelijk nóg meer korting voor je!
Je kunt kiezen:
GRATIS verzending: VRZGRTS
10% korting: 10FORYOU
Codes zijn geldig t/m 31-10-2022
en op het gehele assortiment.
Welterusten,
www.dekbed-discounter.nl

OUTER SPACE
Ben je – net als wij – dol op
kleur? Dan kan het zo maar
zijn dat je de nieuwe herfst- en
wintercollectie OUTER SPACE
van IZIPIZI geweldig vindt.
De brillen hebben kosmische
elementen en organische
en speelse vormen die je
meevoeren naar een andere
wereld.
Te koop via izipizi.com

EDUCATIEVE SPELLEN
Een complete set educatieve
spellen passend bij activiteiten
van de kleuterschool. Bevat
afwasbare vingerverf en
viltstiften om de kinderen aan
te moedigen om te tekenen
en het leren nog leuker te
maken. Inclusief activiteiten
om handvaardigheden, logisch
en mathematisch inzicht en
taalvaardigheid te stimuleren.
Education Clementoni is
verkrijgbaar bij Top1Toys.

Nieuw!
Menstruatieondergoed
Een veilig, duurzaam &
voordelig alternatief voor
traditionele menstruatiebescherming. Wasbaar en
herbruikbaar. Voor een droog en
veilig gevoel tijdens je menstruatieperiode of bij urineverlies. Verkrijgbaar
als comfortabele maxi slip of fraaie hipster.
Extra fijn, met menstruatieondergoed draag
je ook bij aan het verminderen van afval…

Eind september in
al onze winkels
én webshop

