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Nog een paar interviews afnemen, een paar stukken 
schrijven, een paar deadlines halen en dan kan ook voor mij 
het grote genieten beginnen. Ik ben gek op kerst: de lichtjes, 
de versiering, de gezelligheid. Al breng ik de feestdagen het 
liefst ergens anders door. Ik ben geen keukenprinses en het 
is hier thuis nog weleens chaotisch. Zo kwam onze kat Joop 
vorig jaar – toen we net verhuisd waren - met zijn koppie 
klem te zitten in een speeltje en richtte in a split second een 
ravage aan waar je u tegen zegt. In blinde paniek had hij de 
kerstboom omvergegooid.

Toch heb ik het idee dat kerst hier thuis – na de geweldige 
tips van sterrenchef  Ron Blaauw – toch zomaar eens wél 
een succes zou kunnen worden. Bovendien ziet mijn woning 
er, mede dankzij de tips van Desiree de Vreede 
(@budgethome), nu sprookjesachtig uit. Al weet je met Joop 
in huis natuurlijk nooit hoelang dat duurt. 

Wel kan ik nu al opzien tegen januari, als de kerstversiering 
is verdwenen en het leven grauw en koud is. Maar 
misschien, als mijn agenda en portemonnee het toelaten, 
stap ik dan wel in het vliegtuig richting Curaçao, 
geïnspireerd door realityster Channah Koerten. Sinds een 
klein jaar woont en werkt ze op het eiland.

Overigens vind je in deze splinternieuwe editie van Topic 
Talks ook een interview met fi tgirl Marit Kloosterboer, 
vertelt dermatoloog Kees-Peter de Roos hoe je je huid 
tijdens deze koude maanden moet verzorgen en hebben we 
heel veel tips voor leuke uitjes en weekendjes weg.

Veel leesplezier!

Liefs, 

Redacteur Topic Talks

Topic Talks. Herengracht 440, 1017 BZ Amsterdam, www.topicmedia.nl, Tel. 020-241 
9702  | Mediaconsultants: Esmée Doelkamid, Jessy Loswijk | Redactie: Anna-Neeltje 
de Boer | Artdirectie & Vormgeving: Lilian Dapaah, rolianreclame@ziggo.nl | 
Aankomende editie: 28 maart 2023

Wij produceren campagnes onder de noemer Topic Talks. Deze campagne 
wordt ingestoken bij FLAIR. Daarnaast werken we samen met diverse 
partners die aansluiten bij de campagnes om zo relevant mogelijk te zijn. 
Wij geloven dat we met relevante en inhoudelijke content consumenten 
kunnen informeren, inspireren en activeren. Wilt u meer informatie of 
bent u geïnteresseerd in een dergelijke special of samenwerking? 
Neem dan contact met ons op: via nummer 020 – 241 9702 of 
jessy.loswijk@topicmedia.nl Dit is een commerciële uitgave. Deze uitgave 
valt niet onder de verantwoordelijkheid van de FLAIR.
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waarschijnlijk al een tijdje ziek waardoor 
hij niet goed meer voor ze kon zorgen.” 

Frank en Frey
Frank is een herdershond. “Hij had een 
blaasontsteking waardoor hij aan de 
antibiotica moest. Daarnaast had hij grote 
plakkaten tandsteen op zijn tanden zitten 
en een kleine tumor op zijn ooglid.” Ook 
zijn vriendinnetje Frey heeft medische 
problemen. “Zij bleek een immens grote 
blaassteen te hebben waardoor ze letterlijk 
niet meer kon plassen. Haar gebit was 
ontstoken en haar vacht vervilt.” 
De dieren krijgen de zorg die ze nodig 
hebben. “Daar moesten ze even van 
bijkomen, maar daarna ging het een stuk 
beter.” Er wordt gezocht naar een nieuwe 
baasje. “Die was best lastig te vinden, want 
ze waren zo aan elkaar gehecht. We wilde 
ze heel graag samen plaatsen.” Maar 
de zoektocht is succesvol. “We krijgen 
regelmatig foto’s. Het gaat erg goed. Het 
is fi jn dat we zulke diertjes kunnen helpen. 
Dat maakt je dankbaar.” 

Gedragstherapeut
Nieuwe baasjes krijgen goede begeleiding. 
“Negen van de tien keer gaat het goed, 
maar het kan zijn dat er meer begeleiding 

Jaarlijks komen er zo’n 2000 dieren bij 
DOA terecht, nadat baasjes afstand van 
ze hebben genomen of  hun eigenaar 
is overleden. Dieren worden op straat 
gevonden of  zijn uit huis geplaatst. De 
dieren die nergens anders terecht kunnen, 
komen bij DOA.  

Zorgvuldig matchen
Eenmaal in het asiel aangekomen krijgen 
ze een medische check en worden ze 
volledig opgelapt. In tegenstelling tot de 
meeste andere dierenopvangcentra zit alles 
hier onder één dak: de dierenartspraktijk, 
de gedragstherapeut, de fysiotherapeut, de 
trimsalon en de dierenverzorgers.

De medewerkers leren de dieren goed 
kennen en kunnen ze zorgvuldig matchen 
aan hun nieuwe eigenaar. Daardoor kent 
DOA vooral succesverhalen. Een van die 
succesverhalen is het verhaal van Frank en 
Frey, vertelt verzorgster Esther Balfoort. 
“Hun baasje was overleden. Hij was 

nodig blijkt te zijn. Mensen kunnen ons 
dan opbellen. We zeggen altijd: stel liever 
een vraag te veel dan een te weinig. Soms 
is advies van een de verzorgers voldoende, 
soms komt de gedragstherapeut eraan te 
pas. Dan houdt het baasje bijvoorbeeld 
een dagboek bij. We kunnen het dier hier 
trainen of  de gedragstherapeut komt langs 
voor een huisbezoek.”
Met de juiste zorg, kan veel leed 
voorkomen worden. Het advies van 
Esther: “Denk goed na voordat je een 
huisdier neemt. Heb je de tijd, ruimte en 
het geld om langere tijd voor je nieuwe 
huisgenoot te zorgen? Je hebt hem of  haar 
niet voor even, maar voor het leven.”

Dierenasiel DOA in 
Amsterdam is het grootste 
dierenasiel van Nederland. De 
honden, katten en konijnen 
die hier terechtkomen worden 
volledig opgelapt voordat ze 
worden gematcht aan een 
nieuw baasje.

DIERENASIEL DOA VANGT AFGEDANKTE 
EN DAKLOZE DIEREN OP

Help jij ook om dieren die 
nergens anders terechtkunnen 
een tweede kans te geven? 
Help mee en doneer. 
Scan de QR code.
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Met de juiste vaccinaties 
voorkom je veel leed

laten chippen. Mogelijk is het ook 
raadzaam om het te laten castreren of  
steriliseren. 

Vaccineren
Het vaccineren van huisdieren is 
in Nederland niet verplicht, maar 
wel belangrijk. Hiermee voorkom je 
onnodig leed, hoge rekeningen bij de 
dierenarts en help je voorkomen dat 
bepaalde ziektes uitbreken. En ja, 
dat is ook belangrijk voor dieren die 
alleen binnen leven. Ook zij kunnen 
besmettelijke ziektes oplopen via de 
handen, kleding en schoenen van hun 
baasje. De niesziekte bij katten is daar 
een goed voorbeeld van.

Ruim 56 procent van de huishoudens 
in Nederland heeft één of  meer 
dieren, blijkt uit cijfers van de 
Dierenbescherming. Grote kans 
dus dat jij ook huisdieren hebt of  
overweegt er eentje aan te schaffen. 
Verzorg hem of  haar goed. Zowel jij 
als je huisdier hebben daar plezier van.

Inlezen
Het is belangrijk om te beseffen dat 
elk dier andere behoeftes heeft. Lees je 
daarom in, of  je nu een hond, kat of  
konijn neemt. Konijnen vereenzamen 
bijvoorbeeld zonder metgezel en 
een hond moet regelmatig worden 
uitgelaten. Dieren moeten hun 
natuurlijke gedrag kunnen vertonen.

Medische kosten
Reken uit of  je het houden van het 
dier kunt betalen. Een kitten is zo 
aangeschaft, maar zo’n diertje kost 
je niet alleen brokjes. Denk ook aan 
(onvoorziene) medische kosten.

Dierenarts
Daarmee zijn we meteen bij het derde 
punt aangekomen: de dierenarts. Het 
is verstandig om, als je net een huisdier 
hebt, langs te gaan bij de dierenarts 
voor controle. Je kunt je dier meteen 

voerbak, een mandje, speeltjes, voer 
en snoepjes. Zorg dat konijnen genoeg 
beweegruimte hebben en ergens aan 
kunnen knagen en dat katten hun 
nagels kunnen scherpen. 

Ook moet de verlichting en de 
verduistering aansluiten bij het soort 
dier en de natuurlijke behoeften. 
Het dag- en nachtritme van dieren 
kan verschillen. Ze moeten genoeg 
ruimte hebben en niet kunnen 
ontsnappen. Daarnaast moet 
deze ruimte ze beschermen tegen 
slechte weersomstandigheden, 
gezondheidsrisico’s en roofdieren. Kat 
in het bakkie, toch?

Het houden van huisdieren 
lijkt zo gemakkelijk. Toch gaat 
het niet altijd goed en dat 
gaat ten koste van het dier. 
Bovendien ben je wettelijk 
verplicht om je huisdier goed 
te verzorgen. Maar met de 
juiste kennis kan het niet 
misgaan.

Nooit meer ongelukkige huisdieren
ZO ZORG JE GOED VOOR JOUW 
TROUWE VIERVOETER

Basics kopen
Is dat allemaal in orde? Zorg dan 
dat je alle basics in huis hebt. Denk 
daarbij – afhankelijk van het dier - aan 
een hok, een waterbak of  -fles, een 
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Gelukkig dier, gelukkig baasje. 
Zorg er dus voor dat jouw 
trouwe viervoeter lekker in 
zijn of  haar vacht zit. Met dit 
stappenplan is dat appeltje eitje.

In samenwerking met Elanco

JOUW HUISDIER IN 3 STAPPEN WEER 
LEKKER IN ZIJN VACHT 

momenteel in je huis zitten, is het 
tijd voor een grote opruiming. Was 
speeltjes en dekentjes. Van plan een 
kleed te vervangen? Dan is dit het 
moment. Maak je huis goed schoon, 
haal de stofzuiger grondig door het 
huis en gooi de stofzuigerzak direct 
weg. Vlooien kunnen door de warmte 
en trillingen uit hun cocon kruipen en 
je wil niet dat ze later uit je stofzuiger 
kruipen. (Stofzuig voorafgaand aan 
het gebruik van Bolfo Mand en 
Tapijtspray, maar de eerste dagen 
daarna niet.)

Niks is zo vervelend als een hond of  kat 
met vlooien. Deze kleine beestjes zijn 
ziekteverwekkers en kunnen onder meer 
lintwormen en de kattenkrabziekte 
overbrengen. Daarnaast zorgen ze voor 
jeuk en stress. Niet alleen zit je niet te 
wachten op een vlooienplaag, de kans 
dat als ze eenmaal in je huis zitten, 
deze parasieten je hond of  kat blijven 
vinden, is groot.

Stap 1 
Ga naar de dierenwinkel of  dierenarts 
voor een preventief  middel. Zo kun je 
kiezen voor de innovatieve halsband 
van Seresto. De halsband werkt tot 
wel acht maanden lang tegen vlooien. 
Daarnaast heeft de band een afwerende 
en dodende werking tegen teken. 
Bang dat de band onveilig is? Geen 
zorgen! De halsband heeft een dubbel 
veiligheidsmechanisme. Zo maakt 
het speciale sluitingsmechanisme 
verbreding mogelijk en is er een 
breekpunt, waardoor de band in 
noodgevallen afbreekt. Liever een 
alternatief ? Dan kun je kiezen 
voor Bolfo Gold. Heb je meerdere 

huisdieren? Zorg er dan voor dat je ze 
allemaal behandelt.  

Stap 2
Lijkt het huis vlooivrij? Hartstikke 
fijn, maar vergeet de omgeving niet 
te behandelen. Als je huisdier langere 
tijd onbehandeld met vlooien heeft 
rondgelopen, bestaat de kans dat 
er larven in je huis zitten. Gebruik 
Bolfo Mand en Tapijtspray om die 
tegen te gaan. Ook kan het verstandig 
zijn om de honden- of  kattenmand 
hier regelmatig preventief  mee te 
behandelen. 

Stap 3
Als je last van vlooien hebt gehad, 
of  je hebt het vermoeden dat ze 

Disclaimer: bovenstaand stappenplan bevat algemene aanwijzingen op basis van de huidige wetenschappelijke inzichten. Afhankelijk van de specifieke situatie van het huishouden en het 
huisdier kan een andere aanpak het meest optimaal zijn. Vraag deskundig advies bij je dierenarts of  dierenspeciaalzaak, PM-NL-22-0171.

Gebruik Biocides veilig. Lees voor het gebruik 
eerst het etiket en de productinformatie



Sfeervolle verlichting, 
uitbundige groenversiering 
en feest op het stallenplein. 
Breng tijdens de kerstvakantie 
een bezoek aan Paleis Het 
Loo in Apeldoorn. Het paleis 
is volledig in winterse sferen 
gehuld en er zijn tal van 
leuke activiteiten te doen. 
Dat allemaal in het thema 
Winterse Warmte.

VIER DE WINTER, BRENG EEN 
BEZOEK AAN PALEIS HET LOO
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Doe mee aan de stallen-
race met voertuigen die je 
zelf  op gang moet brengen

Winterse warmte
Het sprookjesachtige paleis is verdeeld 
in twee gedeeltes. Het oudste gedeelte 
is afkomstig uit de zeventiende eeuw. 
Het is hier prachtig verlicht en versierd, 
maar kerstbomen vind je hier niet. In de 
zeventiende eeuw had deze traditie zijn 
intrede namelijk nog niet gedaan. Dat 
was pas in de negentiende eeuw. Het hele 
paleis is in winterse sfeer zoals het was 
in de tijd van de bewoners. Hoe zag het 
paleis eruit in de winter en wat hadden ze 
nodig om het paleis en zichzelf  winters 
warm te houden? Je leert over de rijke 
historie van dit rijksmonument én van ons 
land.

Veel dieren houden in de winter een 
winterslaap, maar in het paleis zijn nog 
genoeg dieren te vinden. In schilderijen, 
op wandbespanningen en meubels. Doe 
samen met je kinderen de speurtocht en 
vind ze allemaal.

Doen en maken
Op het stallenplein zijn talloze 
activiteiten. Vroeger werden mensen 
onder meer warm door te bewegen. Heb 
jij het koud gekregen? Trap je warm 
op de Vliegende Hollander tijdens de 
stallenrace. Wist je dat mensen vroeger 
met hun handen aten en die vervolgens 
afveegden aan het tafellaken? Wij kunnen 
het ons niet voorstellen en hebben 
tijdens het kerstdiner keurig servetten 
op tafel liggen. Ook in het paleis hebben 
ze gevouwen servetten op de prachtig 
gedekte tafels. Op het stallenplein kun 
je laten zien hoe goed jij kunt vouwen. 

Vouw je eigen versiering en hang 
deze thuis in je boom, aan de lamp of  
bijvoorbeeld voor het raam. 

Pracht en praal
Wandel door de tuinen van het paleis. 
Zeker met een laagje sneeuw is dit meer 
dan de moeite waard. Elke dag zijn er 
in de middag twee vertelpodia op het 
stallenplein waar je op adem kunt komen. 
Zo hoor je hier bijvoorbeeld alles over de 
geschiedenis van de kerstboom. Van al die 
historie, pracht en praal krijg je honger. 
Geniet van een winterse lunch met een 
tweegangenmenu of  van een borrelplank, 
of  boek een winterse high tea in de balzaal. 

Van 17 december tot en met 8 
januari staat het paleis in het 
teken van de winterse warmte. 
Niet alleen een magisch, maar 
ook een voordelig uitje. Koop een 
gezinsticket voor twee volwassenen 
en maximaal vier kinderen tot 
en met twaalf  jaar - in welke 
samenstelling dan ook - voor 50 
euro op tickets.paleishetloo.nl.



In samenwerking met Designer Outlet Roermond

Duizenden lampjes 
maken het winkel-
centrum tot een écht 
winterwonderland

Ga naar Designer Outlet Roermond in 
Limburg. Het winkelcentrum is tot na 
de kerstvakantie omgedoopt tot heus 
kerstdorp met onder meer een dertig 
meter hoge kerstboom en het grootste 
reuzenrad van de Benelux. Duizenden 
lampjes maken het winkelcentrum tot een 
écht winterwonderland waar het heerlijk 
winkelen en leuk om rond te wandelen is.

Designer Outlet Roermond
Geniet hier van een dagje uit, scoor 
cadeautjes voor de feestdagen en trakteer 
jezelf  bij meer dan 200 luxe winkels. Wat 
dacht je van Adidas, Gucci, Polo Ralph 
Lauren, Dolce & Gabbana, Prada en 
Woolrich? Maar ook bij Nike, Armani, 
Villeroy en Boch, Le Creuset, Daily Paper, 
Puma Kids en Adidas Kids vind je de 
mooiste producten, met hoge kortingen, 
vaak tot wel 70 procent onder de retailprijs. 
Dat is een prettige bijkomstigheid in een 
tijd waarin de koopkracht fl ink is gedaald 
en de energieprijzen hoger zijn dan ooit.

Eten en drinken
Van al dat winkelen krijg je honger. 
Gelukkig beschikt Designer Outlet 

Sint Christoff elkathedraal en bekijk de 
Rattentoren. Dit is de laatste zichtbare 
toren van de vestingwerken uit 1300. 
In de toren is een bijzondere maquette 
te bewonderen van Roermond als 
middeleeuwse stad.

Overnachting
Je kunt overnachten in één van de 
prachtige hotels zoals Het Arresthuis of  
Hotel Valies. Breng je tassen vol aankopen 
hierheen voordat je de stad ingaat en 
geniet van een compleet uitje waarin je 
ook alle cadeaus scoort voor de feestdagen. 
Niet alleen erg leuk, ook nog nuttig: twee 
vliegen in één klap.

Een dag of  weekend 
weg én de mooiste 
cadeaus scoren voor 
onder de kerstboom. 
Designer Outlet 
Roermond is omgetoverd 
tot sprookjesachtig 
kerstdorp. In de meer 
dan 200 winkels scoor je 
de leukste cadeaus voor 
mooie prijzen.  

EEN DAGJE UIT ÉN 
VOORDELIG CADEAUTJES 
SCOREN DOE JE HIER

Roermond over meerdere restaurants en 
terrasjes. Hier kun je tussen het winkelen 
door genieten van een gezonde lunch, een 
dampende kop koffi  e of  een hartige snack. 
Haal een donut bij Dunkin’ Donuts, een 
Aziatische maaltijd bij Wagamama, een 
belegd broodje bij La Place, een kop koffi  e 
bij Starbucks of  bubble tea bij YoYo Fresh 
Tea. Er is voor ieder wat wils.

Citytrip Roermond
Kies voor een complete citytrip en 
combineer je bezoek aan Designer Outlet 
Roermond met een weekendje weg 
naar Roermond. Het winkelcentrum 
is op slechts drie minuten loopafstand 
van het historische centrum van de 
stad. De omgeving is mooi en biedt veel 
mogelijkheden. Veel bezienswaardigheden 
zijn volledig gratis te bezoeken en 
makkelijk te bereiken te voet. Maak een 
wandeling door het stadspark, bezoek de 

Kijk voor meer informatie op 
Designeroutletroermond.nl 
of  scan de QR-code voor meer 
informatie. 
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Niks zo magisch als een 
kasteel in de sneeuw

De kerstvakantie is het 
uitgelezen moment voor 
qualitytime met familie, 
vrienden en vriendinnen. Ons 
land heeft genoeg te bieden. 
Of  het nu stralend mooi weer 
is of  met bakken uit de hemel 
komt vallen. Dus hup, in de 
kleren en eropuit!

een beetje mazzel kun je ook nog 
langlaufen.

Kerstmarkt
Een bezoekje aan een kerstmarkt 
kan niet ontbreken. Het Limburgse 
Valkenburg heeft misschien wel de 
mooiste kerstmarkt van Nederland. 
Een deel van de kraampjes staat in de 
grotten onder het stadje. Maar ook 
in steden als Den Haag, Haarlem en 
Leiden kun je terecht voor kraampjes 
met leuks en lekkers.

Sneeuw- en ijssculpturen
Ga voor een ijskoud uitje naar Zwolle. 
Hier kun je vanaf  18 december 
naar het Nederlands IJsbeelden 
Festival. Bekijk de mooiste sneeuw- en 
ijssculpturen. Deze zijn tot wel zes 
meter hoog.

Kerstkrans
Is het guur en regenachtig? Dan kun 
je je natuurlijk ook terugtrekken in 
de bioscoop of  in een museum. En 
wat dacht je van een bezoekje aan het 
tuincentrum. Haal alle benodigdheden 
in huis voor het maken van een 
kerstkrans of  kerststukje. Bovendien is 
het hier ook heerlijk struinen langs de 
kerstversiering, de glinsterende lampjes 
en de kleine kerstdorpjes. 

Energie kwijt
Soms moet je je energie even kwijt en 
daarvoor hoef  je jezelf  echt niet naar 
de sportschool te slepen. Maak een 
strandwandeling of  trek je schaatsen 
van zolder en ga naar de schaatsbaan. 
Ook kun je ervoor kiezen om indoor 
te gaan skiën of  snowboarden. En die 
kop warme chocolademelk aan het 
einde van de middag is ook een goed 
vooruitzicht.

Magische kastelen
Niks zo magisch als een kasteel in 
de sneeuw. Ons land telt een groot 
aantal kastelen. Van het Muiderslot 
en Kasteel Cannenburch tot Kasteel 
De Haar. Vaak zijn ze in december 
ondergedompeld in kerstsferen 
en hebben ze de meest prachtige 
kerstbomen. De perfecte plek voor een 
bezoek en wandeling.

Winterwonderland
De meeste pretparken passen zich 
geheel aan het seizoen aan. Onder 
meer de Efteling, Duinrell en Slagharen 
hebben een speciaal winterprogramma, 
vaak inclusief  kampvuren en de 
bijhorende versnaperingen. En met 

Vakantie

Hallo winterwonderland
DE LEUKSTE DAGJES UIT 
TIJDENS DE KERSTVAKANTIE
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Voor een winters tripje met je partner, 
kinderen of  vriendinnen is dit de 
place-to-be.

De kerstmarkt
Van 8 tot en met 31 december vind 
je in het historische centrum rondom 
de Sint-Baafskathedraal een enorme 
kerstmarkt. Meer dan 150 houten 
kraampjes verlichten de stad. Geniet 
hier van de gezelligheid, scoor 
snuisterijen, haal een warme wafel en 
een beker dampende glühwein. Kijk 
ondertussen je ogen uit. Gent is in 
deze periode sfeervol verlicht. Als je 
’s avonds nog energie over hebt, kun 
je ervoor kiezen om de historische 
lichtwandeling te lopen. 

Gentse Winterfeesten
De kerstmarkt is onderdeel van de 
Gentse Winterfeesten. In dezelfde 
periode is er veel meer te beleven dan 
kraampjes alleen. Zo is er een indoor 
skibar op het Emile Braunplein, staat 
er een speciale kerstboom-draaimolen, 
is er kinderanimatie en zelfs een 
rolschaatspiste van maar liefst 400 
vierkante meter.

Kasteel Het Gravensteen
Midden in de stad ligt Het 
Gravensteen. Deze historische parel 
kun je tijdens een bezoek aan Gent 
eigenlijk niet links laten liggen. Van 10 
december tot 8 januari is dit kasteel 
ondergedompeld in de wintersferen. 

Bezoek dit overblijfsel uit de 
Middeleeuwen dat feestelijk en feeëriek 
versierd is. Wil je ook wat leren? Doe 
dan de audiotour. Op deze manier 
krijg je niet alleen een beeld van de 
riddercultuur in de twaalfde eeuw, 
maar het werkt ook op je lachspieren. 
De tour is namelijk ingesproken door 
comedian Wouter Deprez. Leuk voor 
jong en oud.

Horeca
Ben je een echte Bourgondiër? Dan 
ben je in Gent op de juiste plek. Het 
barst hier van de leuke koffi  etentjes, 
gezellige cafés met Belgische bieren en 
goede restaurants. Er is voor ieder wat 
wils: of  je nu kiest voor een simpele 
daghap of  een gastronomisch diner. 
Sluit een geslaagde dag af  met een 
nacht stappen. Dat kan hier maar al 
te goed. De stad barst namelijk van de 
discotheken, clubs en cafés. Gooi de 
heupjes los of  geniet van livemuziek en 
feest tot diep in de nacht door. 

Een citytrip is altijd leuk, zeker in de kerstperiode. Wil je wel 
naar het buitenland maar niet al te ver van huis? Ga dan naar 
het Belgische Gent. Dit ligt vlak over de grens en is de grootste 
stad van Oost-Vlaanderen. Deze plaats heeft een prachtige 
historische binnenstad én een kerstmarkt waar je u tegen zegt.

Productplacement van der Valk Gent

GA NAAR GENT!
Sprookjesachtige citytrip in de winter? 

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.
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Spelletjes spelen is goed 
voor je gezondheid

‘Work hard, play hard’. Dus 
wat doe je als je vrij bent? 
Spelletjes spelen natuurlijk. 
Niet alleen leuk en gezellig, 
maar ook nog eens hartstikke 
goed voor je. 

te lachen. Het bevordert bovendien de 
band met je tegenstanders. Heb je een 
date of  moet je tijd overbruggen met 
iemand die je niet goed kent? Dan is het 
spelen van een spel een goede manier 
om elkaar te leren kennen. 

❺ Het is gezond
Geloof  het of  niet, maar de kans 
dat je tijdens het spelen endorfine 
aanmaakt is groot. Endorfine geeft 
een gelukzalig gevoel en heeft een 
pijnstillende werking. Daarnaast gaat 
het spelen somberheid tegen en kun je 
even bijtanken na een lange dag. En 
ouderen spelen niet voor niks spelletjes 
om hun hersenen fit te houden. 
Kortom: spelletjes spelen is goed voor je 
gezondheid.

Waar wacht je nog op? Neem plaats 
rond de keukentafel voor een ouderwets 
avondje spelletjes spelen. Goed voor het 
hoofd én voor de portemonnee.

❶ Goed voor je ontwikkeling
Kinderen ontwikkelen door spelletjes 
onder meer hun taalschat en ruimtelijk 
inzicht. Maar dat geldt niet alleen 
voor kinderen. Ook volwassenen leren 
spelenderwijs. Neem bijvoorbeeld 
een spel als 30 Seconds waarbij je 
zo snel mogelijk de namen op het 
kaartje moet raden. Je leert niet alleen 
steeds beter omschrijven. Je blijft ook 
je woordenschat en algemene kennis 
verbreden, zonder dat je het doorhebt.

❷ Werkt stressverlagend
Heb je last van stress, dan kun je gaan 
mediteren of  yogaën, maar je kunt er 

ook voor kiezen om een spel te spelen 
met vrienden of  familie. Spelletjes 
spelen werkt stressverlagend. We zijn 
offline, gaan op in het spel en vergeten 
de wereld om ons heen. 

❸ Goed voor je creativiteit
Of  je nu een potje memorie, pesten 
of  Rummikub doet, spelletjes spelen 
prikkelt je zintuigen en stimuleert je 
creativiteit. 

❹ Goed voor de bonding
Spelletjes spelen doe je samen met de 
mensen om wie jij geeft. Je daagt elkaar 
uit, gaat de strijd met elkaar aan en veel 
spellen zorgen voor een hoop lol. Goede 
gesprekken voeren is fijn, maar het is 
ook lekker om even keihard met elkaar 

Gezin

5 REDENEN OM SPELLETJES TE SPELEN
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worden rijkelijk gevuld, maar vooralsnog 
zijn de gesprekken in het gezelschap 
waarin jij je verkeert vrij ongemakkelijk 
en wordt er vooral gepraat over koetjes 
en kalfjes. Helaas is niet ieder gezelschap 
(meteen) sprankelend. Begin daarom met 
een spelletje. Dat is een goede ijsbreker. 
Bovendien leer je je tafelgenoten op een 
andere manier kennen.

Of  je dat spel nu aan een ander of  aan 
jezelf  cadeau doet, het is altijd een goede 
investering. Spelletjes zijn niet alleen een 
uitkomst tijdens feestdagen en vakanties. 
Het is ook gezellig in het café of  tijdens 
een lange treinreis. Of  organiseer een 
spelletjesavond bij jou thuis als goedkoop 
alternatief  voor een avondje uit. Wist je 
trouwens dat spelletjes spelen goed is voor 
de ontwikkeling van kinderen? Zo leren 
ze verliezen en op hun beurt te wachten. 
Ook is het goed voor hun woordenschat, 
ruimtelijk inzicht en leren ze tellen. 
Geen idee wat je moet aanschaffen? Wij 
raden deze spellen aan: 

Doe jezelf  een spel cadeau of  koop er 
een voor onder de kerstboom. Hoe leuk is 
het om in plaats van een bos bloemen of  
een fles wijn eens een klein spelletje aan 
de gastheer of  -vrouw te overhandigen? 
De tafel staat vol met hapjes, de glazen 

Keer op keer
Keer op keer is hét dobbelspel voor het 
hele gezin. Kies steeds twee dobbelstenen 
en kruis de bijbehorende vakjes op je 
speelveld aan. Het vullen van kolommen 
en gebieden van dezelfde kleur leveren een 
bonus op. Wie behaalt de meeste punten? 
€15,99

Ligretto
Probeer zo snel mogelijk van je kaarten 
af  te komen met Ligretto. Iedereen speelt 
dit chaotische spel tegelijk, waardoor 
hilarische situaties ontstaan. €12,99

El Dorado
Doe El Dorado en wordt expeditieleider. 
De vlotste schatzoeker weet de juiste 
kaarten te bemachtigen en het beste 
parcours af  te leggen om als eerste de 
gouden stad te bereiken. €29,99

Voor welk spel van 999 Games je ook kiest, 
eindeloos door de gebruiksaanwijzing 
ploeteren - en vervolgens de spelregels 
alsnog niet snappen - is verleden tijd. 
Online vind je van ieder spel een 
videotutorial. Ben je een spelonderdeel 
kwijt? Geen probleem. Neem contact op 
met de klantenservice en je spel is binnen 
de kortste keren weer compleet. 

Tijd voor een nieuw spel?
Scan dan onze QR code en kies 
samen met onze keuzehulp 
jouw favoriete spel!

De feestdagen staan voor de 
deur: het uitgelezen moment 
om een leuk kaart- of  bordspel 
aan te schaffen. Spellen zijn 
een goede ijsbreker. Daarnaast 
is het vermakelijk én een 
goede investering, want het is 
áltijd tijd voor een spel.

SPELLETJES SPELEN TIJDENS 
DE FEESTDAGEN ÉN DAARNA

Nooit meer ongemakkelijke stiltes

999 Games 
heeft meer dan 2000 titels,

 dus de keuze is reuze. Zie je door 
de bomen het bos niet meer? 
Ga dan voor advies naar een 

speciaalzaak bij jou in de buurt of  
surf  naar 999games.nl/keuzehulp. 

Met de keuzehulp vind je snel 
en gemakkelijk jouw 

favoriete spel.



In samenwerking met Henri Willig
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Maastricht
In magisch Maastricht vind je tot en met 
31 december een prachtige kerstmarkt 
waar jaarlijks miljoenen bezoekers op 
afkomen. Geniet van een oliebol en beker 
glühwein op het Vrijthof, struin langs 

Valkenburg
Valkenburg is tot 8 januari volledig 
in kerstsferen gehuld. Het Limburgse 
stadje is dan voorzien van gezellige 
sfeerverlichting en -decoratie. Boven- en 
ondergronds. Zo zijn er ook markten in 
de verschillende grotten. Je vindt in de 
sfeervol verlichte mergelgangen van de 
Gemeentegrot bijvoorbeeld de oudste en 
grootste kerstmarkt van Europa. 

Het begint met de Goudse kaas van 
Henri Willig. Deze kaas wordt al sinds 
1974 op kaasboerderij de Jacobs hoeve 
te Katwoude met veel liefde gemaakt. 
Henri Willig kaas is altijd van de 
hoogste kwaliteit en is dan ook ideaal 
om je gasten mee te verwennen.

Maak de perfecte kaasplank
Zorg voor een lekkere vijgen- of  een 
balsamicodip en zet deze centraal op 
de plank. • Kies voor de kazen uit de 
familielijn van Henri Willig. • Schaaf  
plakjes en snijd blokjes en leg deze 

de verschillende kraampjes en kom op 
adem in het reuzenrad. Ben je je energie 
nog niet kwijt? Breng dan een bezoekje 
aan de schaatsbaan van maar liefst 1000 
vierkante meter of  laat je kinderen lekker 
uitrazen. 

Den Haag
Niet alleen Limburg, ook Zuid-Holland 
is volledig in de kerstsferen gehuld. Ga 
naar het historisch centrum van Den 
Haag. Daar is tot en met 23 december de 
Royal Christmas Fair. Breng een bezoek 
aan de kerstman en struin langs de 110 
kraampjes. Daarnaast zijn er talloze 
kinderactiviteiten, kerstacteurs, (kinder)
koren, voorstellingen, een Christmas Sing 
Along en een Gospel Night die zorgen 
voor het ultieme kerstgevoel. 

Je hoeft niet per se naar het 
buitenland voor een bezoekje 
aan een sfeervolle kerstmarkt. 
Ook in Nederland zijn er 
genoeg plekken waar je terecht 
kunt voor je jaarlijkse portie 
wintergezelligheid. 

Een gezellige avond is niet 
compleet zonder kaasplank. 
Maar een luxe kaasplank 
maken, is soms makkelijker 
gezegd dan gedaan. Wat leg je 
erop en hoe?

DE 3 GEZELLIGSTE KERSTMARKTEN VAN 
NEDERLAND

LEG JEZELF EN JE GASTEN IN DE WATTEN 
MET DE PERFECTE KAASPLANK

Vakantie

rondom de dip. • Daarnaast kunnen 
de toastjes of  crackertjes. • Schijfjes 
bloedsinaasappel of  appel zorgen voor 
een ware smaaksensatie en het ziet er 
ook nog eens mooi uit. • Maak de plank 
af  met geroosterde walnoten en olijven. 

Overheerlijke 
balsamico-perenjam
Een smakelijke toevoeging is balsamico-
perenjam die je snel en gemakkelijk zelf  
maakt. Schil een peer en snijd deze in 
kleine blokjes. • Doe de blokjes in een 
pannetje met twee eetlepels water en 
laat dit vijf  tot tien minuten pruttelen 
op hoog vuur. Blijf  goed roeren. Maak 
met een lepel de stukken peer kapot, 
zodat het een dikke puree wordt. • Voeg 
op het laatste moment een scheutje 
balsamicoazijn toe en laat het nog een 
minuutje pruttelen. • Doe de jam in een 

klein potje en zet het – met een klein 
lepeltje – op de kaasplank. • Recept met 
dank aan #courgetticonfetti.



In samenwerking met Cuisinart

Culinair

‘Christmas is the most wonderful 
time of  the year.’ Tenminste, als 
je niet als een kip zonder kop 
door het huis rent. Een goede 
voorbereiding is het halve werk 
en met deze tips is kerst-stress 
voortaan verleden tijd.

UITGEBREID KOKEN WAS NOG 
NOOIT ZÓ GEMAKKELIJK

een progressive dinner party. Dat betekent dat 
al je gasten een gerecht maken. Zo hoef  
jij je maar op één ding te focussen.

4. Ga proefkoken
Kies je voor een gerecht dat je niet 
eerder hebt klaargemaakt? Dan is het 
verstandig om een keer te proefkoken. 
Zo voorkom je blunders op het moment 
suprême én dit is stiekem natuurlijk een 
heel leuk voorproefje op wat de leukste 
dagen van het jaar moeten worden.

Wijnopener
Nooit meer gestuntel met het ontkurken 
met de Elektrische Wijnopener. Houd 
de wijnopener boven de fl es en het enige 
wat je hoeft te doen is op de knop te 
drukken.

De producten van Cuisinart zijn 
het ideale kerstcadeau, voor jezelf  
of  voor een ander. De meeste 
producten worden geleverd in de 
kleuren vintage roze, frosted pearl 
of  midnight grey.

1. Begin op tijd
Wacht niet lang met het bepalen van het 
menu. Als je het menu hebt bepaald, kun 
je de houdbare producten alvast inslaan 
en vlees of  vis bestellen. Boodschappen 
doen op het laatste moment, en het 
risico lopen dat producten al uitverkocht 
zijn, is een recept voor stress.

Kies voor de luxeproducten van 
Cuisinart. Makkelijk in gebruik én van 
chefwaardige kwaliteit.

Mini Prep Pro
De Mini Prep Pro is net zo goed en 
krachtig als een gewone keukenmachine, 

maar dan compact van 
formaat. Makkelijk om 
mee te nemen, cadeau 
te geven of  ideaal 

wanneer je een kleine 
keuken hebt. 

Spice Grinder
De Spice Grinder 

2. Maak het jezelf  niet te moeilijk
We kiezen te vaak voor veel en moeilijke 
gerechten. Maak het jezelf  een beetje 
gemakkelijk. Kies voor hapjes en 
een voorgerecht die je van tevoren 
kunt bereiden en een hoofdgerecht 
dat je vaker hebt gemaakt. Zin om te 
gourmetten? Doe dat gewoon. Trek in 
een ouderwetse ovenschotel? Go for it!

3. Progressive dinner party
Als je veel gasten krijgt, kun je kiezen voor 

is het beste te omschrijven als een 
automatische vijzel. In een handomdraai 
vermaal je kruiden. Daarnaast kun je 
hierin ook smeersels als hummus maken. 

Zout- en pepermolen
Kies voor de elektrische zout- en 
pepermolen. Met één druk op de knop 
strooi jij probleemloos de perfecte 
hoeveelheid zout, peper of  kruiden over 
jouw maaltijd. 
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Deze maand staat in het 
teken van uitgebreid dineren 
en borrelen. Daarom ben je 
gebaat bij ultiem kookcomfort.

Cuisinart. Makkelijk in gebruik én van 

krachtig als een gewone keukenmachine, 
is het beste te omschrijven als een 
automatische vijzel. In een handomdraai 

Eerste hulp bij het kerstdiner
4 TIPS VOOR STRESSLOZE 
FEESTDAGEN

Voorkom je blunders op 
het moment suprême

maar dan compact van 
formaat. Makkelijk om 
mee te nemen, cadeau 
te geven of  ideaal 

wanneer je een kleine 
keuken hebt. 

De Spice Grinder 



Shopping

14  TOPIC TALKS

Bij het kerstdiner is het fijn als er zo 
veel mogelijk gedaan is voordat je 
huis volstroomt met mensen. Zo kun 
je, als de gasten eenmaal binnen zijn, 
genieten van de gezelligheid, bijkletsen 
met je familie en rustig een glas bubbels 
drinken.

Gun jezelf  een ontspannen kerst en 
kies voor iets wat je voor het kerstdiner 

al klaar kunt hebben. Gelukkig zijn er 
genoeg makkelijke opties. Maak een 
grand dessert met blondies of  brownies, 
kerstkoekjes, een bolletje ijs (ja, gewoon 
uit een bak) en een espresso. Zet een 
schaal met friandises op tafel, bak 
een tulband of  maak millionaire’s 
shortbread. Wat het ook altijd goed 
doet: een kaasplank met druiven, 
appelstroop en roggebrood.

Maak het jezelf  niet al te moeilijk. Er 
zijn genoeg gemakkelijke opties en 
kerstdesserts die je van tevoren kunt 
klaarmaken. Daarmee doe je niet alleen 
jezelf, maar ook je gasten een plezier. 
Zo kunnen zij namelijk ook van jouw 
ontspannen aanwezigheid genieten en 
niet alleen van de lekkernijen die je op 
tafel zet.

Kerst is leuk, maar ben je 
degene die kookt, dan sta je 
vaak urenlang in de keuken 
te zweten en mis je een deel 
van de gezelligheid. Een goede 
voorbereiding is het halve 
werk. Kies daarom voor een 
toetje dat je van tevoren klaar 
kunt maken.

EEN SMAAKVOL TOETJE ZONDER STRESS

Culinair

Er zijn genoeg kerst-
desserts die je van tevoren 
kunt klaarmaken

FEESTELIJK TAFELEN
Vooral in de decembermaand komen 
we bij elkaar om gezellig te eten. 
Daar hoort een feestelijk gedekte tafel 
bij; Sola heeft daar verstand van. Al 
100 jaar produceren wij de mooiste 
pannen en bestek voor je kerstdiner 
of  alledaagse maaltijd.
Kijk op onze website 
(www.sola.nl) voor speciale 
acties of  kom langs in onze 
winkel in Zeist.

Boek bij je bezoek aan Paleis Het Loo 
een heerlijke high tea. Hartige en zoete 
lekkernijen en verschillende soorten 
thee. De high tea is voor de Winterse 
Warmte samengesteld in een winters 
thema. Voor E29,50 euro pp.

WERELD VOL WEELDE
Of  je Kasteel de Haar nu 
bezoekt voor het park, de 
wonderlijke geschiedenis, 
de tuinen of  om te trouwen: 
je waant je in een andere 
wereld. Ontdek deze winter 
alles over het leven van de 
adel tijdens de tentoonstelling 
Grootsch en Meesleepend; 
adel op de Haar.
 

WINTERSE HIGH TEA BIJ 
PALEIS HET LOO 
VAN 17-12 TM. 08-01
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Bij een geslaagd kerstdiner hoort een 
toetje, en die serveer je natuurlijk op 
mooi servies. Bij Coop kun je nu sparen 
voor prachtig koffie-, thee- en taartservies 
van Fira. Het kan best lastig zijn om de 
juist baksels te vinden. Coop helpt je een 
handje. Online deelt de supermarktketen 
de lekkerste recepten. Wat dacht je van 
luxe appel-perentaartjes of  marshmallow 
meringata? Maar ook dit recept van 
fruitige kwartaart met kersen en een 
heerlijke crunchy bodem van koekkruimels 
kunnen we zeer aanbevelen.

FRUITIGE KWARKTAART 
Ingrediënten: 10 blaadjes gelatine, 
pot met 400 gram kersen zonder pit 
en op sap, 500 gram volle kwark, 150 
gram witte basterdsuiker, 250 milliliter 
slagroom, 100 gram gesmolten boter, 200 

gram verkruimelde amandelkoekjes óf  
200 gram verkruimelde kokosbiscuitjes, 
gemengd rood fruit uit de diepvries voor 
de garnering.
Benodigdheden: springvorm.

Stap 1: week de gelatine vijf  minuten 
in koud water. Giet de kersen af  en 
vang het sap op. Verwarm 100 milliliter 
kersensap zonder te koken en los hierin de 
uitgeknepen gelatine op. Laat iets afkoelen. 
Stap 2: pureer twee derde van de kersen. 
Meng de kwark met de kersenpuree, het 
gelatinemengsel en de suiker. Roer niet te 
lang voor een gewolkte structuur, roer goed 
voor een egaal roze kwark. 
Stap 3: klop de slagroom stijf  en spatel 
luchtig door het kwarkmengsel. 
Stap 4: meng de gesmolten boter met de 
koekkruimels. Verdeel dit koekmengsel 
over de bodem van de ingevette 
springvorm en druk met de bolle kant van 
een vochtige lepel glad. 

Stap 5: verdeel het kwarkmengsel erover 
en strijk de bovenkant glad. Laat de taart 
minimaal 2,5 uur opstijven in de koelkast. 
Garneer met het fruit.

Feest met Fira
Het wordt nog leuker. Geef  je kerst 
kleur en spaar bij Coop Supermarkten 
voor het groen, crème en roze koffie-, 
thee- en taartservies van Fira. Het 
gaat in totaal om zestien verschillende 
items van hoge kwaliteit waaronder 
mokken, dessertbordjes, kommetjes, een 
presenteerschaal, taartschep, taartvorkjes, 
koffielepeltjes en een houten serveerplank. 
Presenteer je baksels, of  het nu zoet of  
hartig is, op dit mooie servies en je feest - 
Fira betekent feest - is compleet. Sparen 
kan van 5 december 2022 tot en met 29 
januari 2023.

Van tulband tot kerstkransjes. Wij zijn dol op zoete baksels. 
Ben jij al aan het bakken geslagen, zodat jij je gasten met kerst 
omver kunt blazen met de meest smaakvolle lekkernijen?

DE MEEST SMAAKVOLLE 
LEKKERNIJEN OP 
STIJLVOL SERVIES

Jingle all the way

Scan de QR-code voor 
meer informatie en 
honderden andere 
recepten.

TIP
Garneer 

de taart met 
cranberry’s, kook 
deze eerst kort in 

een scheutje 
port. 
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‘Het gaat erom dat je 
het met liefde maakt’

“Ik ben altijd een avond of  dag thuis”, 
vertelt Ron. “Eén van de twee dagen 
ontbijten we écht lekker en daarnaast 
zijn we vooral aan het chillen. We 

lunchen of  dineren bij familie. Of  ik 
dan zelf  kook of  dat er voor mij wordt 
gekookt, maakt me niet zo veel uit.”

Truffel en kaviaar
In de verschillende filialen van Ron 
Gastrobar kunnen gasten à la carte 
eten. Wat hij thuis serveert? “Het zijn 
geen hele menu’s, maar vaak één of  
twee gerechten waarvan we weten 
dat het goed is, zoals fazant of  kip 
uit de oven. Met daarbij bijvoorbeeld 
aardappeltjes, aardappelpuree, 

paddenstoeltjes en misschien truffel. 
Ook eten we met kerst meestal wel een 
beetje kaviaar. Niet ingewikkeld, maar 
gewoon lekker.”

Hij ziet dat veel mensen de benen 
onder hun lijf  vandaan lopen om het 
perfecte kerstdiner te bereiden. “Ze 
kiezen voor ingewikkelde, nieuwe 
recepten maar je moet altijd iets maken 
dat binnen je comfortzone ligt. Wat ik 
ook vaak zie, is dat mensen te veel op 
de dag zelf  willen doen, maar je kunt 
veel voorbereiden en in plastic bakjes 
met stickertjes in de koelkast bewaren, 
overzichtelijk en professioneel.”

Eten is feest. Zowel voor de 
gasten van Ron Gastrobar als 
voor sterrenchef  Ron Blaauw 
zelf. En hoewel hij tijdens kerst 
vooral hard werkt, kan een 
vrije avond met gevogelte op 
het menu niet ontbreken.

Interview

‘NIET INGEWIKKELD, 
MAAR GEWOON LEKKER’

Kerst met sterrenchef  Ron Blaauw

Simpele ingrediënten
Ron raadt aan om te kiezen voor een 
lekker voorgerecht en daarna een mooi 
stuk biologisch vlees. “We kunnen ook 
veel mooie dingen doen met groenten. 
Een ouderwetse witlof  met ham en 
kaas doet het altijd goed, bij iedereen. 
Bloemkool in de oven bereiden met 
Midden-Oosterse kruiden is zo veel 
verrassender dan bloemkool koken 
in water. Wat ook erg lekker is: vier 
piepkuikens of  twee kleine kippetjes 
met peper en zout, insmeren met olie 
en met knoflookpoeder inmasseren. 
Drie kwartier in een oven op 220 
graden, een kwartiertje laten staan en 
je hebt een heerlijk gerecht. Je kunt 
met simpele ingrediënten heel lekkere 
gerechten maken. Het gaat erom dat je 
het met liefde maakt.”



In samenwerking met Samsung

Is het dit jaar aan jou om het 
kerstdiner te verzorgen? Maak 
je geen zorgen. Met de slimme 
en stijlvolle keukenproducten 
van Samsung Bespoke kook 
jij de sterren van de hemel en 
heerst er kalmte in de keuken. 

ZO ZET JE ZORGELOOS HET 
KERSTDINER OP TAFEL 

Stijlvolle eenheid 
Steeds meer is de keuken een belangrijke 
ruimte in de woning waar we niet 
alleen maar maaltijden bereiden, maar 
ook echt leven. De keuken wordt vaak 
geïntegreerd in de woonkamer en aan 
lange tafels wordt dan uren getafeld. 
Het oog wil natuurlijk ook wat en wat 
is er dan mooier dan je apparaten te 
kunnen samensmelten met de stijl van 
je keuken. De ovens, koelkasten en 
vriezers van Samsung Bespoke zijn op 
elkaar afgestemd, waardoor je voor een 
prachtige eenheid in de keuken kunt 
kiezen. De apparaten zijn modulair en 
zo kunnen de vriezers en koelkasten, 
verkrijgbaar in verschillende afmetingen, 
makkelijk aan elkaar gekoppeld worden. 
Ze zijn dankzij hun kleuren en stijlvolle 
afwerking een eyecatcher in je keuken.
En nog even terug naar dat kerstdiner. 
Maak je geen zorgen over tafelkleden 
met wijnvlekken of  het overhemdje van 
je zoon met jus, ook hier helpt Samsung 
Bespoke je uit de brand. De wasmachines 
binnen deze lijn zijn uitgerust met 
wasprogramma’s die het werk voor jou uit 
handen nemen. Kun jij mooi nagenieten 
van een heerlijke kerst. 

Heb jij het volledige driegangenmenu 
al in je hoofd zitten of  kijk jij op het 
laatste moment wat je je gasten gaat 
voorschotelen? Waar je ook voor kiest, een 
goede voorbereiding zorgt voor rust. De 
dag of  zelfs dagen van tevoren kun je vaak 
al wat sauzen en dergelijken voorbereiden 
die je dan in de koelkast of  vriezer kunt 
bewaren. Samsung helpt je aan een 
zorgeloze kerst met de keukenproducten 
uit de Bespoke serie. Sauzen in de koelkast, 
de lekkerste ijsbombe in de vriezer en het 
pièce de résistance, jouw knaller van een 
hoofdgerecht, in de oven. 

Slimme keukenhulp
De Samsung Bespoke producten zijn 
jouw reddende engel in de keuken. 

Tijdens het kerstdiner, maar ook erna. 
Dankzij allerhande slimme functies 
wordt koken echt fool-proof. Vanaf  je 
telefoon kun je de oven besturen. Ben jij 
druk bezig met het dekken van de tafel, 
dan schakel je de oven met een druk op 
de knop uit vanaf  je telefoon en hoef  je 
je niet druk te maken dat je gerecht er 
zwartgeblakerd uitkomt. Met camera’s 
in de oven kun je realtime je gerecht 
in de gaten houden. Dankzij slimme 
functionaliteiten is de oven zelfs in staat 
om zelf  gerechten te herkennen en op 
basis daarvan instellingen aan te bevelen. 
Zo wordt iedereen een keukenprins 
of  -prinses. Stomen, grillen, bakken; 
met de ovens en combimagnetrons 
doet jouw keuken niet onder voor een 
sterrenrestaurant. 
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De Samsung Bespoke 
producten zijn 
jouw reddende engel 
in de keuken

Meer weten over 
Samsung Bespoke? 
Scan de QR code
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Winkel: Van Reenenweg 155, 3702 SJ, Zeist www.sola.nl

Vier de feestdagen 
met een stijlvol gedekte tafel!
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Met de SD-R2530 broodbakmachine 
van Panasonic heb je een keukenhulpje 
dat is gebaseerd op 35 jaar aan ervaring 

Heerlijk. Eenvoudig. 
Zelfgemaakt. Kwaliteit die je 
kunt proeven. Inclusief  vier 
glutenvrije opties.

DE PANASONIC SD-R2530 
BROODBAKMACHINE

Met dit heerlijke glutenvrije 
eiwitbrood met gojibessen 
steel je de show tijdens 
de kerstlunch, maar ook 
doordeweeks is dit een heerlijk 
en voedzaam brood. Dus zet je 
broodbakmachine maar klaar 
en bakken maar.
Redenen genoeg om zelf  brood te 
bakken. Hoe verser, hoe smaakvoller; 
het laat je huis lekker ruiken en met een 

GLUTENVRIJ EIWITBROOD 
MET GOJIBESSEN

kneedmes uit de broodbakmachine 
en voeg alle ingrediënten toe, 
behalve de topping. 

Stap 3:  Plaats de broodpan terug in de 
broodbakmachine, sluit het deksel, 
selecteer menu 1 en druk op start.

Stap 4:  Druk na 10 à 15 minuten mengen 
op stop en voeg de topping toe. 

Stap 5:  Selecteer menu 13, druk op start en 
bak het brood ongeveer anderhalf  
uur.

en excellentie. De SD-R2530 brengt de 
bakkerij naar je eigen keuken. Heerlijk 
brood, cake, pizzadeeg en pasta is 
gemakkelijk te maken met je eigen extra 
ingrediënten en altijd met het beste 
resultaat. Een variatie aan programma’s 
doen het werk voor je. Gebruik een 
broodmix naar keus, voeg water toe en voilá! Met de toegewijde programma’s en 

perfect afgestemde functies van de SD-
R2530 broodbakmachine is vers brood 
zeer eenvoudig en gemakkelijk te maken. 

Kenmerken:
•  30 automatische programma’s
•  Handmatige instellingen mogelijk
•  4 Glutenvrije opties voor brood, cake,  

pasta- en pizzadeeg
•  Met noten- en rozijnendispenser
•  13 uur digitale timer

broodbakmachine is het bakken van 
een brood een fl uitje van een cent. Dit 
gemakkelijke zelf  te maken brood is in 
1 uur en 55 minuten klaar.

Ingrediënten: 450 gram magere 
wrongel of  kwark, 7 eieren, 75 gram 
zaad- en korrelmengsel, 150 gram gemalen 
lijnzaad, 75 gram geweekte gojibessen, 
150 gram gemalen amandelen, 75 gram 
haverzemelen, 45 gram maïsmeel, 
2 theelepels zout, 21 gram bakpoeder en 
tenslotte 20 gram zaad en korrelmengsel 
voor de topping.
Stap 1:  Week de gojibessen in water 
 gedurende ongeveer 5 minuten en 

laat ze vervolgens goed uitlekken. 
Stap 2:  Neem de broodpan met het 



Laat je verrassen 
in Almere Centrum 

In samenwerking met Almere

Ben je op zoek naar het ideale uitje tijdens de kerstvakantie? 
Almere is dé plek voor een uniek dagje uit met het hele gezin. 
Beleef  spannende avonturen, kom feestshoppen in Almere 
Centrum of  ga samen ontspannen.

gratis toegang tot de schaatsbaan. Ruil je 
schoenen in voor schaatsen en geniet van 
winterse sferen in de binnenstad.  

Feestshoppen in Almere Centrum
Prachtige feestverlichting, sfeervol 
versierde etalages, kerstmuziek, extra 
lange koopavonden op 22 en 23 
december en van 17 tot en met 24 
december een gratis inpakservice voor 
al je cadeaus… dat is feestshoppen in 
Almere Centrum. Laat je verrassen als 
je hier je decemberoutfi t en feestcadeaus 
shopt. Naast grote merken als Peek & 
Cloppenburg, Primark, Media Markt, Pull 
& Bear, G-Star Raw, Costes en H&M vind 
je hier ook leuke boetiekjes, originele 
cadeauwinkeltjes en conceptstores. 
Ook voor sieraden, woonaccessoires, 
kunstzinnige schilderijen, decoratieve 
beelden en originele hebbedingetjes 
ben je hier op het juiste adres! Er zijn 
gezellige horecapleinen en voor het 

Samen met je gezin
Bij Almere Jungle beleef  je de spannendste 
avonturen. Maak kennis met dieren 
en planten van over de hele wereld en 
help mee de verloren schatten van de 
Tempel van Kayaan terug te vinden. 
Voor wie zich lekker wil uitleven is er 
trampolineparadijs Jumping Jack. Ook 
kun je hier een potje fanatiek glow in 
the dark golfen in Jacks Magic Forest. 
Altijd al eens willen mountainbiken? 
Bij Indoor Mountainbike ontdek jij 
verschillende parcoursen onder het 
glazen dak van de kas. De routes hebben 
verschillende moeilijkheidscategorieën. 
Een laagdrempelige manier om kennis 
te maken met mountainbike, leuk voor 

het hele gezin! Een avontuurlijke dag 
sluit je natuurlijk smakelijk af. Bij Smullen 
& Spelen bijvoorbeeld: een kids-friendly 
restauranttip in Almere. Hier geniet je 
van de lekkerste pannenkoeken en een 
grote speeltuin. 

TIP! Tot en met 8 januari staat er 
een overdekte schaatsbaan in Almere 
Centrum. Voor € 2,50 kun jij je 
schaatsskills bijspijkeren. Shoppers 
krijgen in de winkels een voucher voor 

SAMEN GENIETEN, 
DAT DOE JE IN ALMERE! 
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Indoor Mountainbike 
Fotograaf: Richard Terborg

Almere Jungle 
Fotograaf: Roxanne Overdijk

Grote Markt. Fotograaf: Eljee Bergwerff 



Spot de Almeerse 
Big Five bij de Oost-
vaardersplassen 

In samenwerking met Almere

Quality time met z’n tweetjes? 
Bij Thermen La Mer – Day Spa kom je 
helemaal tot rust. Hop van sauna naar 
sauna en laat de bubbels van de jacuzzi 
jouw stress wegnemen. In het sfeervolle 
restaurant geniet je van een hapje en 
drankje of  een uitgebreid diner. Ga all 
out met een heerlijke massage of  beauty 
behandeling. Wedden dat jullie helemaal 
ontspannen weer terugkomen? Of  wat 
dacht je van een winterwandeling in de 
Oostvaardersplassen. Wie weet spot jij 
de Almeerse Big 5! Start je wandeling 
bij Natuurbelevingcentrum de Oostvaarders en 
geniet na afl oop van een high tea of  high 
wine bij Paviljoen de Oostvaarders. Vier de 
romantiek tijdens een diner bij kaarslicht 
bij Restaurant Bakboord, Bij Brons of  het pas 
geopende restaurant Zuyder. De ultieme 
romantische getaway sluit je natuurlijk 
af  met een luxe hotelovernachting in 
één van de stadshotels. Bijvoorbeeld bij 
het knusse Hotel Finn in het centrum, het 
luxe Van der Valk hotel Almere of  het hippe 
Leonardo Hotel City Centre. Voor wie de 
stilte opzoekt zijn er kleinschalige B&B’s, 
unieke overnachtingen in een wijngaard, 
onder de sterren of  op het water. Maak 
het onvergetelijk!

culturele aanbod kun je terecht in de 
schouwburg of  de megabioscoop.  
Almere ligt centraal in Nederland en is 
goed bereikbaar via de A6 en A27. De  
parkeergarages bevinden zich direct bij 
het autovrije winkelgebied. Het NS-

station Almere Centrum heeft snelle 
verbindingen met Amsterdam, Utrecht 
en Zwolle en bevindt zich midden in de 
stad. Het shoppen kan vanuit het station 
meteen beginnen. De winkels in het 
centrum zijn zeven dagen per week open. 
Je kunt hier dus ook op zondag shoppen.

Bon appétit 
Almere Centrum heeft gezellige 
horecapleinen. Op het Stationsplein vind 
je leuke koffi  e- en lunchtentjes. Op de 
Grote Markt kom je borrelen of  lekker 
dineren en ’s avonds ga je uit je dak in de 
disco’s en cafés. Op Restaurantplein Belfort 
heb je een grote keuze aan restaurants 
met wereldse smaken. Van Spaanse 
tapas, Griekse mezedes, Italiaanse 
houtoven pizza’s, Amerikaanse burgers 
tot Koreaanse bibimbap… er is voor 
ieder wat wils. Kinderen kunnen op het 
plein van de glijbaan roetsjen of  springen 
op de trampolines.
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Bekijk visitalmere.com of  
almerecentrum.nl voor meer 
inspiratie. Of  scan de QRcode.

Schaatsbaan Almere Centrum. Fotograaf: Yannick van Wijngaert

Oostvaardersplassen. 
Fotograaf: Maarten Feenstra

Fotograaf: Richard Terborg

Thermen la Mer
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‘We dachten: dit gaat 
lastig worden’

De dag begint vrijwel altijd vroeg. “Ik 
sta ’s ochtends vaak om 05.00 uur op”, 
vertelt Channah. “Ik heb als influencer 
veel samenwerkingen met Nederlandse 
bedrijven en het tijdsverschil met 
Curaçao is zes uur.” Dus gaat ze eerst 
een paar uur aan het werk voordat ze 
Tiger Travis en Rumi Rainbow uit bed 
haalt. “Ik ontbijt met ze en daarna 

gaan we naar het strand. Lekker 
zwemmen en spelen in het zand. Niet 
alleen ik doe dat met mijn kinderen, 
dat doet het halve eiland.” Voordat 
het echt heet wordt, gaat ze weer 
naar huis. “Dan kunnen de kinderen 
een slaapje doen. ’s Middags gaan we 
dan weer naar het strand of  naar de 
speeltuin.”

Werk en privé
Het leven op de Caraïben is relaxt, 
al is de balans tussen werk en privé 
ver te zoeken. “Het loopt altijd door 
elkaar. Mijn werk gaat 24/7 door.” 
Bovendien moet ze regelmatig terug 

naar Nederland. “Meestal één keer 
per maand. Dat was niet de bedoeling, 
maar voor mijn werk moet ik vaak 
heen en weer.” Daarnaast is ze druk 
bezig met het verbouwen van een 
aantal appartementen. “Als die klaar 
zijn, kan ik die gaan verhuren.”

Toekomst
Sinds enkele maanden is de realityster 
weer vrijgezel. Haar ex Quintin Jarrett 
speelt, ondanks de afstand, nog altijd 
een grote rol in het leven van het jonge 
gezin. “Als we in Nederland zijn, zijn 
de kinderen een aantal vaste dagen bij 
hem en tussendoor komt hij vaak langs 
op Curaçao. We dachten: dit gaat 
lastig worden. Maar dat blijkt enorm 
mee te vallen.” Of  ze de rest van haar 
leven op het eiland blijft wonen? “Nee, 
als de kinderen naar school moeten, 
kom ik denk ik weer terug naar 
Nederland. Er is hier uiteindelijk toch 
vrij weinig te doen.”

Channah is vanaf  januari te zien 
in het Videoland-programma 
Echte meisjes in de jungle.

Momfluencer Channah 
Koerten, bekend van haar 
realityserie Familie Koerten, en 
tv-programma’s als Temptation 
Island, besloot het helemaal 
anders te gaan doen. Sinds 
een klein jaar woont ze samen 
met haar twee kinderen op 
Curaçao, en dat bevalt haar 
uitstekend.

CHANNAH KOERTEN LEEFT 
DE CURAÇAOSE DROOM

Interview



In samenwerking met Papagayo

Vrijstaande villa’s dichtbij zee, een modern design hotel aan 
het strand, een hippe Beachclub en een shopping plaza met 
verschillende boetiekjes, een sportsbar, diverse restaurants, een 
stijlvol casino en een eigentijds spa & wellness center.

PAPAGAYO CARIBBEAN 
HOTSPOT

de grootste beachbar van het eiland, 
comfortabele loungehoeken en voldoende 
strandbedden om te ontspannen en te 
genieten van een zonovergoten strand 
met een adembenemend uitzicht over 
de Caribische zee, maken Papagayo 
Beach Club tot de favoriete hang out 
van de meeste gasten. De internationale 
keuken staat dagelijks voor je klaar, van 
het ontbijt tot en met het diner en alles 
wat daartussen zit voor de lekkere trek. 
Elk weekend live muziek op vrijdagavond 
en een DJ op het strand die ‘s middags 
de lounge sfeer op het strand bewaakt. 
Paradijselijk toch?

Dat totaalpakket vind je bij Papagayo 
Beach Curaçao. Wuivende palmbomen, 
een hagelwit strand, het hele jaar zomerse 
temperaturen en het bruisende nachtleven 
van Jan Thiel, maakt Papagayo tot een 
favoriete hotspot voor een breed publiek. 

Papagayo Beach Hotel
Dit design hotel biedt een 
adembenemend uitzicht over de Jan 
Thiel baai, die met zijn natuurlijke 
kleuren en ruwe lijnen een prachtig 
contrast vormt met de strakke contouren 
van het helderwitte hotel. Het modern 
vormgegeven hotel bestaat uit een 
hoofdgebouw waar je de open lobby 
en de receptie kunt vinden. De overige 
kamers bevinden zich in een aantal 
vrijstaande gebouwen in de tropische 
hoteltuin die direct grenst aan het strand. 
Op het strand is een zwembad voor 
gasten maar ook de enorme infinitypool 
van de Papagayo Beach Club, waar het 

goed toeven is voor ontbijt, lunch of  
diner.

Papagayo Beach Resort
Comfort en privacy van een vrijstaande 
villa met het serviceniveau van een 
viersterrenhotel. Kies voor een ruime 
2- of  3-slaapkamer villa met een ruime 
veranda of  voor een Royal Suite met 
4 slaapkamers en privézwembad. Alle 
villa’s zijn kleurrijk ingericht met modern 
meubilair, ontworpen door het beroemde 
Nederlandse designerscollectief  Mooi. 
Alle slaapkamers zijn uitgerust met 
airconditioning en een goed geoutilleerde 
keuken om zelf  te kunnen koken. Geen 
zin in koken? Laat je dan verwennen in 
het fine-dining restaurant op het resort 
met een sprookjesachtig uitzicht over het 
zwembad.

Papagayo Beach Club
Een indrukwekkende infinitypool, 
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Bekijk www.papagayo.com | 
@papagayocuracao  
Of  scan de QRcode.



Vakantie

Kroatië is een populaire 
vakantiebestemming. Ben je er 
nog nooit geweest? Oriënteer 
je op een vakantie in Istrië. De 
kustregio heeft alles wat je hart 
sneller doet kloppen: lekker weer, 
mooie natuur en heerlijk eten.

Bezoek de indrukwekkende 
Eufrasiusbasiliek. Deze staat niet 
zonder reden op de werelderfgoedlijst 
van UNESCO. Of  breng een bezoek 
aan het schilderachtige Rovinj. 
Kronkel door de knusse straatjes en 
vergaap je aan de kleurrijke huisjes en 
mooie doorkijkjes.
Een geslaagde vakantiedag sluit je 
af  in een van de vele restaurantjes. 
In Kroatië eet je de lekkerste vis- en 
vleesgerechten. Ook vind je hier 
veel stoofpotjes, soepen en lichte, 
vegetarische gerechten die je doen 
verlangen naar meer. Borrelen kun 
je er ook goed. Dat doe je met lokale 
wijnen en bieren. En dat allemaal 
voor een relatief  zacht prijsje. 
Ook prettig: vanaf  2023 kun je in 
Kroatië met de euro betalen en is 
het omrekenen van kuna naar euro 
verleden tijd.

Niet voor niks gaan Nederlanders al 
jarenlang graag naar Kroatië. Het 
land heeft meer dan 2500 zonuren 
per jaar, dus het is er – zeker in de 
zomer – prettig toeven. De natuur is 
verbluffend, de stadjes gezellig en de 
mensen zijn aardig. 

Op vakantie naar Istrië
Ben je zonaanbidder die graag aan 
het strand ligt, dan is Istrië de ‘place 
to be’. Je vliegt in zo’n 2,5 uur vanuit 
Nederland naar Kroatië. Ook kun je 

ervoor kiezen om met eigen vervoer 
die kant op te gaan. Afhankelijk van 
waar in Nederland je woont en waar 
je precies naartoe gaat, is het zo’n 
1500 kilometer rijden. 
Kom je met het vliegtuig, dan is het 
raadzaam om een auto te huren. Zo 
kun je gemakkelijk en zelfstandig 
het land rondreizen. Kroatië heeft 
spectaculaire natuurparken met 
watervallen. Ook zijn er ontelbaar 
veel eilanden en kustplaatsen met 
mooie kiezelstranden. Kom hier 
tot rust of  kies ervoor om actief  te 
ontspannen door te gaan kitesurfen, 
zeilen of  duiken.  

Hotspots
Zin in een uitje? Ga naar het 
fotogenieke Poreč. Deze oude 
Romeinse stad ligt op een schiereiland 
en heeft een rijke geschiedenis. 

Zon, zee, strand
EEN ONVERGETELIJKE 
VAKANTIE NAAR HET 
KROATISCHE ISTRIË
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met veel faciliteiten. We kiezen niet 
alleen voor vijfsterrencampings, maar 
hebben ook driesterrencampings.” Heb 
je specifieke wensen en wil je bijvoorbeeld 
graag een huisdier meenemen? “Dat 
kan allemaal”, benadrukt Marieke. 
“Het kan soms best moeilijk zijn om, 
met bepaalde wensen en voorwaarden, 
een goede vakantie uit te zoeken. Wij 
maken de keuze makkelijker met een 
duidelijke website en handige ttips-and-
tricks. Ook zijn wij altijd bereikbaar om 
mensen te helpen en te adviseren in de 
vakantiekeuze.”

Ga naar Rent-a-tent.nl/flair/
vakantie-istrie voor informatie en 
selecteer de vakantie die bij jou en 
jouw reisgezelschap past.

ONTSPANNEN KAMPEREN DOE JE 
IN EEN LUXE GLAMPINGTENT

Boek je vakantie via Rent-a-Tent en 
je bent verzekerd van een geweldige 
zomervakantie.

Luxe ingerichte safaritenten
De touroperator biedt luxe ingerichte 
safaritenten aan op de prachtigste 
campings en resorts in onder meer 
Kroatië. Het gaat daarbij om de tenten 
Olive en Ecru. “Het zijn dezelfde type 
tenten, maar met een andere indeling”, 
vertelt Marieke de Boer, directeur van 
Rent-a-Tent. “Het zijn robuuste tenten.” 
De uitstraling is ruimtelijk en groot. 
“Het is een safaritent waarbij je slaapt 
onder een tentdoek, maar dan met een 
eigen badkamer met douche en toilet. 
Ook hebben de tenten een keuken met 
grote koelkast en vriesvak.” Beide tenten 
zijn ruim 30 vierkante meter groot en 
zijn geschikt voor zo’n zes personen. Ze 
zijn voorzien van een tweepersoonsbed 
en twee stapelbedden. “Dat is voor de 
kinderen leuk en uitdagend.” 

Animatie en zwembad
Naast een ruime keuken, is de tent ook 
buiten van alle gemakken voorzien. “Er 
is een houten terras zodat je buiten kunt 
leven en loungen”, vertelt Marieke. “Op 
het terras zijn een grote buitenkeuken, 
een luxe loungeset, twee ligstoelen en 
sfeervolle lampjes aanwezig.” De tenten 
hebben een stoere uitstraling en zorgen 
voor het ultieme vakantiegevoel. Ze 
hebben een grote luifel waardoor je kunt 
kiezen of  je lekker in het zonnetje ligt 
of  even in de schaduw op adem komt. 
Daarnaast staan de tenten vaak op grote 
campings, waardoor je ook gebruik 
kunt maken van faciliteiten als animatie 
en een zwembad. “Je kunt genieten 
van qualitytime met je gezin, maar 
hebt ook de natuur- en groepsbeleving 
van een camping: de gezelligheid, de 
saamhorigheid, buiten koken en een 
praatje maken met je buurman.”

De keuze is reuze
De tenten zijn zeer geschikt voor 
gezinnen met kinderen en de keuze qua 
campings is groot. “We hebben een ruim 
assortiment met kleinschalige charmante 
campings aan het water en luxe campings 

Genieten van de natuur en het 
buitenleven en slapen onder 
een tentdoek. Kamperen is 
één van de meest ontspannen 
manieren van vakantievieren. 
Voor het optimale genot kies 
je voor een luxe glampingtent 
die van alle gemakken is 
voorzien.
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HEERLIJKE CRÈME VOOR DE 
WINTERMAANDEN GRATIS

Je huid is je grootste orgaan. 
Dus wil je lekker in je vel 
zitten, dan is het zaak goed 
voor je huid te zorgen. 
Zeker tijdens de koude 
wintermaanden. Dermatoloog 
Kees-Peter de Roos vertelt hoe 
je dat precies doet.

‘Door vaak, heet en met 
zeep te wassen, verwijder 
je je beschermlaag’

Dan kan het een goed idee zijn om 
het ze voor het slapen in te smeren 
met vaseline.”

Niet te vaak douchen
“In mijn praktijk kom ik dagelijks 
mensen tegen die zich te vaak wassen 
en slechts één keer per jaar zie ik 
iemand die zich te weinig wast. Door 
vaak, heet en met zeep te wassen, 
verwijder je je beschermlaag. Als 
je niet in een kolenmijn werkt, en 
die hebben we niet meer, hoef  je je 
niet elke dag te wassen. Met twee 
minuten douchen ben je afgespoeld. 
Wil je lekker ruiken? Was je dan 
niet met zeep, maar smeer je na het 
douchen in met een lekker geurende 
bodylotion. Dan ruik je net zo lekker, 
maar raak je minder uitgedroogd.”

“De belangrijkste negatieve invloed 
is de zon. Natuurlijk worden we 
vrolijk als het buiten lekker weer 
is, maar het is de afgelopen jaren 
steeds duidelijker geworden dat de 
zon huidkanker kan veroorzaken. 
Daarnaast breekt zonlicht de 
aanmaak van collageen en 
elastinevezels af, waardoor de huid 
minder elastisch wordt. Wees niet 
spastisch, maar smeer je gezicht en 
handen – ook in de winter – in als je 
naar buiten gaat. 

Een andere belangrijke factor 
is roken. Sigarettenrook bevat 
meer dan 6.000 verschillende 
stoffen waarvan er zo’n zeventig 
kankerverwekkend zijn. De huid van 
rokers wordt beschreven als bleek, 
grijs en gerimpeld.”

Smeer je huid regelmatig in
“Vet je huid regelmatig in. Dat kan 
met vaseline, maar veel mensen 
vinden dat te vet. Vandaar dat 
er allerlei zalfjes en crèmes zijn 
waardoor je gezicht niet gaat 
glimmen.  Heb je heel droge ogen? 

Gezondheid

ZO GEEF JE JOUW HUID 
DIE HET NODIG HEEFT

Huidverzorging tijdens de wintermaanden

Word donateur van het 
Huidfonds en ontvang Nivea 
Crème als bedankje. 1,2 
miljoen mensen kampen met 
een huidaandoening. Het 
Huidfonds is er voor hen. Scan 
nu de QR-code! (Op = op)

ACTIE: 
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‘De ingrediënten die wij 
gebruiken verbeteren en 
verstrakken de huid’

Kies je voor de producten van Muze 
Skincare, dan kies je voor producten die 
niet alleen goed zijn voor je huid, maar 
ook voor de planeet.

Bewezen resultaat
Muze is een Nederlands merk opgericht 
door powervrouwen die weten waar 
ze het over hebben, gespecialiseerd in 
verzorgingsproducten met bewezen 
resultaat en met een zo klein mogelijke 

footprint. Marieke Hop, Liesbeth 
Kleermaker en Miranda Balk runnen 
het bedrijf. Na jarenlang succesvol 
huidverzorgingsproducten te hebben 
ontwikkeld voor de mooiste nationale 
en internationale merken, ontstond 
bij hen de wens om een professionele 
huidverzorgingslijn te ontwikkelen die 
voor iedereen toegankelijk is. 

“Alle ingrediënten die we gebruiken 
hebben een actieve werking”, vertelt 
Miranda. “Wist je dat 99 procent van 
alle huidverzorgingsproducten voor 
meer dan de helft uit water bestaat 
en jij dus grotendeels betaalt voor 
simpelweg water? Water is een goedkoop 
opvulmiddel en doet niks voor de huid.”
De producten zijn vegan, niet op water 
gebaseerd, natuurlijk en bevatten enkel 
100 procent actieve ingrediënten. 
Miranda legt uit: “Ze bestaan voor 
minimaal 97 en maximaal 100 procent 
uit natuurlijke ingrediënten. De 
belangrijkste bouwstenen voor onze 
producen zijn antioxidanten, prebiotica, 
celcommunicerende en huideigen 
bestandsdelen. Deze bouwstenen 
hebben een zeer effectieve werking tegen 
vroegtijdige huidveroudering.” 

Crème de la crème
De crème de la crème uit de 
cosmeticawereld - dermatologen, 
artsen en duurzaamheidsexperts - heeft 
bijgedragen aan de ontwikkeling van 
Muze. Miranda: “Ik durf  met trots te 
zeggen dat we met Muze het meest 
natuurlijke en effectieve anti-aging 
skincare merk ter wereld hebben 
ontwikkeld.” De resultaten van de 
skincare producten liegen er niet om. 

Door de unieke serums, crèmes, toners 
en gezichtsreinigers te gebruiken, 
verminder je fijne lijntjes en rimpels, 
egaliseer je de huidteint en laat je je huid 
weer stralen. “De producten hebben een 
synergetische werking: door ze samen te 
gebruiken, verbeter je het resultaat.”

Mooi oud worden
De producten zijn bedoeld voor de 
ouder wordende huid. “Vanaf  een jaar 
of  vijfentwintig maakt je lichaam minder 
collageen aan en ontstaan de eerste 
rimpels.” Mooi oud worden heb je zelf  
in de hand en vraagt om commitment en 
goede producten. Collageen zorgt voor 
een elastische huid. “De ingrediënten die 
wij gebruiken verbeteren en verstrakken 
de huid. Daarnaast beschermen ze de 
huid tegen invloeden van buitenaf.”

Het liefst zouden we 
de tijd pauzeren om zo 
huidveroudering tegen te 
gaan. De tijd verstrijkt, maar 
met de producten van Muze 
houd je je huid jong en 
stralend.

In samenwerking met Muze Skincare

HOUD JE HUID JONG MET 
DEZE VEGAN EN WATERVRIJE 
SKINCARE PRODUCTEN

Goed voor jou, goed voor de planeet

Ga naar Muze-skincare.nl en 
trakteer jezelf  of  een ander op 
de effectieve producten van Muze. 
Met de code Muzeflair krijg je 
eenmalig 20 procent korting op 
alle full-size producten. 

Miranda Balk, co-founder 
Muze Skincare
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Een gezichtsbehandeling is 
lekker, ontspannen én goed 
voor je huid. Toch schiet een 
bezoekje aan de huidspecialist 
er bij veel mensen nog wel 
eens bij in. Het onderhouden 
van je huid kost tijd, maar het 
is de moeite zeker waard.

De kans is groot dat je 
binnen een paar maanden 
trotser op je huid bent en 
lekkerder in je vel zit
gezond te houden. Dit is heel persoonlijk, 
want wat voor de ene persoon werkt, 
hoeft voor de ander niet te werken.

Zelfvertrouwen
Een stralende huid is fi jn, maar een 
huid waar je ook trots op kunt zijn, is 
de beste defi nitie van een gezonde huid. 
Als je merkt dat je een huidprobleem 
hebt, verschuil je dan niet. Met een 
professionele aanpak kun je snel stappen 
zetten en krijgt je zelfvertrouwen een 
boost. Ga het gesprek aan en verken de 
mogelijkheden. De kans is groot dat je 
binnen een paar maanden trotser op 
je huid bent, lekkerder in je vel zit en 
zelfverzekerder door het leven gaat.

Door de juiste verzorging krijg en behoud 
je namelijk een strakke en stralende huid.

De huidspecialist
Een goede huidexpert is een vat vol 
kennis en heeft het antwoord op al jouw 
huidvragen. Een goede specialist kan 
jouw huid beoordelen en exact vertellen 
wat deze nodig heeft, of  juist niet. Heb 
je verstopte poriën, of  zijn er triggers 
die je onrustige huid verergeren? Een 
professional vertelt je waarom je huid zo 
reageert en wat je ertegen kunt doen.
Overweeg daarom een bezoek aan de 
huidspecialist en laat een huidanalyse 
doen om er zo achter te komen wat 
jouw huid precies nodig heeft. Je 
kunt hierdoor rekenen op advies om 

je huid in topconditie te krijgen en 
houden. Daarnaast mogen de meeste 
huidprofessionals met krachtigere 
ingrediënten werken dan soms toegestaan 
in producten, waardoor een behandeling 
een eff ectieve(re) werking heeft dan het 
gebruik van producten alleen.  

Your Daily Skin Routine
Bij het huidverbeterende merk IMAGE 
Skincare wordt het 70/30-principe 
toegepast: 70 procent van de 
huidverzorging gebeurt door het gebruik 
van de juiste producten, 30 procent door 
een bezoek aan een IMAGE Skincare 
professional. Het is – zeker in het geval 
van huidproblemen als acne, rosacea en 
hyperpigmentatie – een extra steuntje 
in het behandelproces. Daardoor zie je 
eerder resultaten dan wanneer je alleen 
producten gebruikt. 

IMAGE Skincare maakt gebruik van 
Your Daily Skin Routine, een leidraad 
om een gezonde skincare routine op te 
bouwen. Wanneer je bij een IMAGE 
Skincare professional bent geweest, weet 
jij precies welke producten je wanneer 
moet gebruiken om je huid in balans en 

ZO KRIJG JIJ DE STRAKKE 
EN STRALENDE HUID VAN 
JE DROMEN

Het belang van een professional

Wil jij direct bekijken welke 
producten bij jouw huidtype 
passen? Doe dan de online 
huidanalyse via de QR-code. 

Ga naar imageskincare.nl en 
bekijk waar de dichtstbijzijnde 
professional bij jou in de buurt is. 
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‘Met één druk op 
de knop haal je de 
gegevens van al je 
zorgverleners binnen’

Van ieder mens bestaan medische 
gegevens. Maar zeg eens eerlijk: heb jij 
ze wel eens ingezien? Dat is nog knap 
lastig! Ze liggen namelijk verspreid over 
de zorgverleners die je hebt bezocht. Bij 
je huisarts, bij je specialist, de apotheek, 
de tandarts: overal ligt een klein stukje 
informatie over je gezondheid. En al die 
stukjes zijn ook nog eens opgeborgen 
in systemen die niet direct met elkaar 
kunnen communiceren. Wil je inzicht 
krijgen in je medische geschiedenis, dan 
moet je dus op heel veel verschillende 
portalen inloggen. Veel mensen weten 
niet eens dat dat kan. “Dat moeten we 
toch niet normaal vinden?” zegt Arnold 
Breukhoven, directeur en oprichter van 
Drimpy. “Als je een hypotheekgesprek 

hebt dan ga je daar goed voorbereid 
heen. Maar ga je naar de huisarts dan 
doe je dat met nul inzicht in je complete 
medische dossier. Terwijl dat misschien 
wel levensreddend kan zijn.”

Met Drimpy ontwikkelde Arnold een 
zogenaamde Persoonlijke Gezondheids 
Omgeving (PGO). Daarmee haal je met 
één druk op de knop alle gegevens van je 
zorgverleners binnen en plaats je die op 
een persoonlijke website of  app. Arnold: 
“Vergelijk het met het gemak van een 
bank-app. Je hebt in één keer toegang, 
in dit geval niet tot je geld, maar tot iets 
wat niet in geld is uit te drukken: al je 
medische gegevens. En je kunt besluiten 
dat ook jouw zorgverleners toegang tot 
je PGO mogen hebben, waarbij je zelf  
bepaalt wat je deelt en wat niet. Hoe 
vaak komt het niet voor dat dat een 

behandelaar aan je vraagt: waar heb je 
allemaal last van gehad, welke medicijnen 
heb je geslikt? Dan moet je voor de 
zoveelste keer hetzelfde verhaal vertellen. 
Of  je wilt een compleet antwoord geven, 
maar kunt dat niet. Als de zorgverlener 
toestemming heeft om in je PGO te 
kijken, krijgt hij meteen een actuele 
inzage in jouw medische geschiedenis. 
Dat geeft jou de zekerheid dat je de best 
passende zorg krijgt. Zo houd je de regie 
over je eigen gezondheid en dus over de 
kwaliteit van je leven.”

Krachtig voordeel van Drimpy is ook 
de mogelijkheid om informatie rustig 
na te lezen als je net een gesprek met 
een arts hebt gehad. Drimpy is gratis 
voor alle burgers van Nederland, want 
het basisgebruik wordt betaald door de 
overheid. Met het MedMij-label voldoet 
Drimpy bovendien aan de strengste 
veiligheids- en privacyvoorwaarden. 
Arnold: “De omgeving is zelfs zó goed 
beveiligd dat we met Drimpy als eerste 
een medisch dossier de grens over konden 
sturen. Dat was een wereldprimeur.”

Door je gegevens eenvoudig te 
verzamelen in één overzicht blijf  je in 
regie over jouw eigen gezondheid. Dat 
lijkt nu misschien onbelangrijk, maar als 
er iets met je gezondheid is heb je alles bij 
de hand. Altijd en overal ter wereld. 

Al jouw medische gegevens 
in één volledig overzicht? 
Dat kan met Drimpy, een 
Persoonlijke Gezondheids 
Omgeving (PGO) die je de 
regie over je eigen gezondheid 
geeft. Met Drimpy ben je 
altijd verzekerd van de best 
passende zorg. 

ZO NEEM JE ÉCHT DE REGIE 
OVER JE EIGEN GEZONDHEID

Voor meer informatie, 
kijk op drimpy.com
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nog niet voldoende is ontwikkeld tegen 
het Molluscum Contagiosum Virus 
(MCV), een variant van het pokkenvirus. 
De overdracht vindt plaats door direct 
huidcontact. Ook kan het virus overgaan 
via voorwerpen zoals speelgoed, een 
zwembadbezoek of  het gezamenlijk 
gebruik van handdoeken.

Hoe kom ik er vanaf ?
Vanwege de besmettelijkheid is het 
verstandig om wratjes op handen en 
voeten en waterwratjes te behandelen. 
Dit kun je bij de huisarts laten doen, 
maar tegenwoordig kan dit ook heel 
gemakkelijk zelf. HeltiQ Wratweg is 
hier geschikt voor. De werking van dit 
product is gebaseerd op de eff ectieve 
huisartsmethode waarmee je wratjes 
verwijdert door ze te bevriezen. Met 
HeltiQ Wratweg wordt de koude 
rechtstreeks op de wrat aangebracht 
én het sluit de wrat af  met een kap, 
hierdoor gaat er geen koude verloren en 
bevries je de wrat in slechts 10 seconden 
tot in de kern. Hoe kouder de wrat, hoe 
eff ectiever de behandeling.

WIST JE DAT…

Het eff ect van het bevriezen nog 
beter is direct na het douchen? 
Het weefsel van de wrat is dan 
zachter waardoor de bevriezing 
nog beter zijn werk kan doen.

De bevriezing van de wrat gaat 
geleidelijk wat de behandeling 
minder pijnlijk maakt? Prettig 
voor jezelf, maar zeker bij het 

behandelen van kleine kinderen.

Bij het bevriezen van wratten is 
één behandeling vaak voldoende?

Wratten zijn harde, eeltachtige 
uitstulpingen van de huid. Vaak hebben 
ze een bloemkoolachtig uiterlijk. We 
krijgen ze met name op de handen en 
voeten. En ja, op steelwratjes na, zijn 
alle soorten wratten besmettelijk, maar 
ongevaarlijk.

Wratten worden veroorzaakt door het 
Humaan Papilloma Virus (HPV). Het 
zet de huid aan tot een snelle celdeling, 
waardoor de cellen van de bovenste 
huidlaag zich sneller vermenigvuldigen 
dan de omliggende huid. Het virus 
houdt van warme, vochtige plekken 
en verspreid zich door rechtstreeks 
huidcontact. Waar je het vooral oploopt? 
Zwembaden, douches of  kleedkamers 
zijn bekende plekken.

Zijn waterwratjes hetzelfde?
Waterwratjes zien er anders uit dan 
gewone wratjes op handen en voeten. 
Ze zijn namelijk vaak roze, parelmoer 
of  wit van kleur. Deze bolvormige 
bultjes komen het vaakst voor bij jonge 
kinderen. Dit doordat het afweersysteem 

Wratten en waterwratjes. Veel mensen hebben er wel eens last van gehad, vooral kinderen. 
Maar wat zijn het eigenlijk? Hoe krijg je ze, en vooral, hoe kom je er snel weer vanaf ?

WRATTEN EN WATERWRATJES 
VERWIJDER JE EENVOUDIG ZELF
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‘De basis is zelfliefde’

Toen jij op jezelf  ging wonen, raakte 
je geobsedeerd met eten. Hoe 
kwam dat?
“Ik stopte met schaatsen en kwam aan. 
Ik ontwikkelde een obsessieve relatie met 

heel lang geduurd, een aantal jaar. Ik zat er 
gelukkig niet heel diep in.”

Hoe kwam je daaruit?
“Mensen om mij heen maakten zich 
zorgen over mij. Ze zagen me afvallen. In 
eerste instantie wuifde ik die zorgen weg, 
maar ik raakte me gaandeweg bewust van 
mijn gedrag. Ik was alleen nog maar bezig 
met sporten en weinig eten en mijn energie 
was weg. Dat was niet de Marit die ik wilde 
zijn. Ik wilde de oude energieke Marit 
terug, inclusief  kilo’s.”

Hoe is dat jou gelukt?
“Ik ben begonnen met krachttraining 
in de sportschool. Dit vond ik heel leuk 
en werd ook een lichte obsessie, haha. 
Maar doordat ik graag progressie wilde 
maken, ging ik ook meer eten en kwam ik 
langzaam weer aan. De controle loslaten, 
durven en ervaren. Een work-out over 
durven slaan, calorieën loslaten en ervaren 
dat dit niet erg is. De basis werd zelfliefde. 
Ik luister nu naar mijn gevoel en voed 
mijn lichaam vanuit liefde. Door al deze 
dingen heb ik nu een balans voor mezelf  
gecreëerd wat ik nu als mijn levensstijl zie.”

Hoe zijn de feestdagen er voor jou 
uit?
“De focus ligt op genieten. Ik blijf  
bewegen en voedzaam eten, zodat ik niet 
het ‘alles-of-niets’-gevoel krijg. Lekker 
naar buiten voor een lange wandeling en 
voldoende groente en fruit eten. Natuurlijk 
eet ik ook ongezond, maar dat hoort er 
op zulke dagen bij en dat hoef  ik niet te 
compenseren.”

Marit Kloosterboer houdt enorm van sporten en eten. Flarden 
uit haar dagelijkse leven deelt ze op het Instagram-account 
@fitwithmarit (68.000 volgers). Toch is een gezonde balans niet 
altijd vanzelfsprekend geweest voor de influencer.

Interview

‘IK WILDE DE OUDE 
ENERGIEKE MARIT TERUG’

Marit Kloosterboer overwon haar obsessie 

voeding en sport. Ging veel hardlopen 
en steeds minder eten. Het gewicht op 
de weegschaal moest elke dag lager zijn. 
Ik ging sociale dingen uit de weg om de 
controle op eten te houden. Dat heeft niet 
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‘Een waterfilter haalt 
een groot deel van de 
reststoffen uit het 
kraanwater’

Het wordt voor drinkwaterbedrijven 
steeds moeilijker om schoon drinkwater te 
produceren. Nederland staat onderaan de 
Europese ranglijst van waterkwaliteit van 
het oppervlaktewater. 40 procent van ons 
drinkwater wordt uit dit water gemaakt, 
de overige 60 procent komt uit waterput-
ten. Een groot deel van deze putten zijn 
niet meer geschikt om drinkwater van te 
maken. 

Het waterfilter
Het waterfilter biedt uitkomst, vertelt Mar-
cel Luijendijk van Tradeline. In 2001 be-
gon hij, samen met zijn vrouw Helma, met 
het importeren van kwalitatieve water- en 
luchtfilters uit Zuid-Korea. “De waterkwa-
liteit is niet meer zo goed als je zou denken. 
Het is dus niet verkeerd om je eigen 
verantwoordelijkheid te nemen en voor 
jezelf  te zorgen door een waterfilter aan 
te schaffen.” Volgens het RIVM belanden 
er jaarlijks 190.000 kilo medicijnresten en 
17.000 kilo gewasbeschermingsmiddelen 
in het oppervlaktewater. Marcel: “Dat is los 
van alle andere stoffen, zoals chemicaliën, 
hormonen, microplastics, brandwerende 
middelen en zware metalen. Drinkwa-

terbedrijven doen ontzettend hun best 
om van dit vervuilde water drinkwater te 
maken. Omdat ze niet alle vervuiling eruit 
kunnen halen, blijven er reststoffen in het 
drinkwater achter.” 

Drinkwaterzuivering
Marcel: “Een beleidsadviseur van het 
RIVM schrijft: ‘De drinkwaterzuivering 
zorgt ervoor dat het oppervlaktewater 
gezuiverd wordt van het overgrote deel 
van de verontreinigende stoffen. Daardoor 
zijn de concentraties van medicijnresten in 
drinkwater veel te laag om effect te hebben 
op het menselijk lichaam.’ Hierbij kijkt het 
RIVM naar de afzonderlijke stoffen. Er 
is nooit goed onderzocht wat het opdrin-
ken van de combinatie van verschillende 
stoffen met je doet. Het is naïef  om te 

denken dat wij hier als mensen geen last 
van kunnen krijgen.”

Schoon en gefilterd water
Dus adviseert Marcel de aanschaf  van een 
waterfilter. “Een waterfilter haalt een groot 
deel van de reststoffen uit het kraanwater.” 
Tradeline biedt verschillende Aqualine 
waterfilters aan. Deze halen onder meer 
GenX, PFAS, bacteriën, hormonen, me-
dicijnen, microplastics, pesticiden uit het 
water. Het waterfilter voegt een beetje mi-
neralen toe en vitaliseert het water tijdens 
het uittappen. Marcel legt uit: “Op een na-
tuurlijke manier wordt nagebootst hoe het 
water door de aarde heen druppelt.” In de 
natuur ontstaat mineraalrijk water doordat 
het regenwater langzaam door verschil-
lende bodemlagen sijpelt. Hierdoor neemt 
het ook mineralen en sporenelementen op. 
“Omdat het water zo langzaam door de 
filters sijpelt, krijgt het de kans om zoveel 
mogelijk vervuiling uit het water te filteren. 
Onze waterfilters hebben geen stroom 
nodig en produceren geen afvalwater.”

Het water uit onze kraan 
is helder en smaakt – in 
tegenstelling tot het water 
in veel andere landen in 
Europa – niet naar chloor. 
Toch staat de kwaliteit van ons 
kraanwater onder druk.  

GEZOND WATER DANKZIJ 
HET WATERFILTER

Kijk voor meer 
informatie op 
Tradeline.nl of  scan 
de QRCode
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Veel personen ervaren 
ongemakken als krampen 
in de onderbuik en pijn 
in rug of  benen

hoofdpijn. Ook zijn veel menstruerende 
mensen sneller verdrietig of  geïrriteerd.

De folliculaire fase
De eerste twee weken wordt ook 
wel de folliculaire fase genoemd. De 
hersenen geven een hormoon af  dat 
de follikelgroei stimuleert. De follikel 
is een blaasje in de eierstok waarin een 
eicel zich ontwikkelt. Door dit hormoon 
zullen er meerdere follikels in de 
eierstok rijpen.

De ovulatie fase
De gehele cyclus duurt gemiddeld 28 
dagen. Ongeveer halverwege de cyclus 
zijn de follikels groot genoeg en geven 
de hersenen een signaal af  aan het 
lichaam dat het tijd is voor de eisprong: 
een van de eierstokken geeft een follikel 
in de eileider af. 

De luteale fase
De laatste twee weken van de cyclus 
eindigen met de luteale fase. Dit is de 

Weten hoe je cyclus werkt is niet alleen 
handig als je zwanger wil worden. Je 
leert je lichaam kennen en begrijpt 
de klachten. Je kunt hier beter op 
anticiperen en voelt aan wanneer het 
verstandig is om een arts te raadplegen.

De menstruatiefase
De eerste fase is de menstruatiefase. 
Die begint op de dag dat je begint 
te bloeden. Dit duurt gemiddeld 
vier tot zeven dagen. Veel personen 
ervaren ongemakken als krampen in 
de onderbuik, pijn in rug of  benen, 
gevoelige borsten, een opgeblazen 
gevoel, misselijkheid, diarree en 

fase van de eisprong tot de volgende 
menstruatie. Het achtergebleven follikel 
maakt het hormoon progesteron aan. 
Dit helpt bij het voorbereiden van 
de baarmoeder voor innesteling van 
de eicel. Als de eicel is bevrucht, kan 
deze zich na ongeveer een week gaan 
innestelen in het baarmoederslijmvlies. 
Naar schatting gebeurt dit, als er geen 
voorbehoedsmiddelen gebruikt worden, 
slechts in de helft van de gevallen. Vrij 
je veilig? Dan vindt er geen innesteling 
plaats.

Heb je het idee dat jouw cyclus 
niet goed verloopt? Maak dan een 
afspraak met de huisarts.

We leerden allemaal 
op jonge leeftijd hoe de 
menstruatiecyclus precies 
werkt. Maar niet bij iedereen 
is die informatie goed blijven 
hangen. Daarom een korte 
opfriscursus.

ZO WERKT JE MENSTRUATIECYCLUS
Een opfriscursus 



Eén slechte nacht kan je 
de rest van de week op 
achterstand zetten

Nu blijkt uit onderzoek van Libresse 
dat vrouwen wereldwijd ook nog eens 
gemiddeld vijf  maanden slaap verliezen 
door hun menstruatie.

Periodsomnia
Meer dan de helft van de vrouwen heeft 
last van periodsomnia: slapeloosheid 
door de menstruatie. Dat heeft 
meerdere redenen. Een groot deel van 
hen heeft last van krampen. Daarnaast 
zijn veel vrouwen bang om door te 
lekken. Dat is helaas een reële angst: 
als je lichaam in ontspannen toestand 
verkeert, verlies je meer bloed. Precies 
wat je niét wil.
Een meerderheid van de vrouwen 
gebruikt daarom maandverband. Toch 
voelt lang niet iedereen zich hierdoor 
voldoende beschermd. Sommigen 
kiezen er daarom voor om extra 

maatregelen te nemen. Zij leggen 
bijvoorbeeld handdoeken in bed, 
dragen oud ondergoed als ze ongesteld 
zijn of  kiezen er zelfs voor om meerdere 
lagen ondergoed te dragen. En lekker 
ontspannen in bed liggen in een relaxte 
slaaphouding is er ook niet altijd bij. 
Een groot deel van de vrouwen slaapt 
zelfs in speciale houdingen om zo het 
risico op doorlekken te verkleinen.

Verlichting
Allemaal zaken die bijdragen aan 
slapeloosheid, en te weinig slaap leidt 
weer tot onder meer een verminderde 
weerstand, prikkelbaarheid en 
vermoeidheid. Eén slechte nacht kan 
je de rest van de week op achterstand 
zetten. Heel vervelend, want juist 
tijdens je menstruatie heb je behoefte 
aan een goede nachtrust. Een goede 
nachtrust is fundamenteel voor een 
goede gezondheid. Lekker slapen helpt 
je vrolijk, vol energie en goede moed 
aan de dag te beginnen. 

Libresse heeft een korte film gemaakt 
over periodsomnia. Daarin is te zien 
waar de miljoenen personen die 
menstrueren ’s nachts doorheen gaan 
en hoe zij tijdens hun menstruatie 
dapper de nachten trotseren. Ontelbaar 
veel vrouwen ervaren dezelfde 
ongemakken. Door de gedeelde 
ongemakken te delen, hoopt het merk 
de schaamte, pijn en angst rond dit 
onderwerp weg te nemen.

Max Cour-V TM adaptive 
technology
Een warme kruik en pijnstillers kunnen 
verlichtend zijn, maar handdoeken in 
bed en extra ondergoed zijn niet langer 
nodig. Libresse introduceert Libresse 
Goodnight maandverband met Max 
Cour-V TM adaptive technology. Dit 
maandverband neemt de natuurlijke 
vorm van het lichaam aan en heeft 
drie krachtige absorptiezones aan 
de voorkant, in het midden en aan 
de achterkant. Dit betekent dat het 
maandverband bloedverlies uit alle 
richtingen opvangt en vasthoudt. 
Hoe vaak je ook woelt en in welke 
houding en op welke manier je ook 
slaapt. Hierdoor biedt het superieure 
bescherming en maakt het de nachten 
aangenaam en ontspannen.

Hoofdpijn, pijnlijke borsten en 
een opgeblazen gevoel. En met 
een beetje pech ben je ook nog 
misselijk, voel je je duizelig, 
verdrietig of  geïrriteerd. 
Weinig vrouwen praten erover, 
terwijl menstrueren voor 
de meesten een vervelende 
aangelegenheid is.
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DIT KUN JE ERAAN DOEN!
Slapeloosheid tijdens je menstruatie: 

De korte film van 
Libresse over 
periodsomnia bekijken? 
Scan de QR code.
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‘Hier kun je terecht als 
je de hoop op een kindje 
hebt opgegeven’

Dat vertelt Inge Kormelink, de CEO 
van kinderwenscentrum Clínica Tambre 
in Madrid.

Clínica Tambre
“Clínica Tambre bestaat al meer dan 
veertig jaar”, vertelt Inge. Mensen vanuit 
de hele wereld reizen naar Tambre. 
“Niet alleen vanuit Europa, maar ook 
vanuit onder meer Amerika, Canada 
en Australië.” Stellen die verschillende 
pogingen hebben gedaan in hun eigen 
land, maar zonder succes. “Mensen 
komen vaak hier als ze de hoop op 
een kindje bijna hebben opgegeven, 
aangezien wij gespecialiseerd zijn in 
complexe IVF-gevallen.”

Elk lichaam is anders
De kliniek kijkt verder. “We werken met 
de meest geavanceerde technologieën 
en kijken naar verschillende factoren die 
een eventuele zwangerschap in de weg 
kunnen staan. Zo doen we onderzoek 
naar zaad, endometrium en genetica. 
Niet elk regulier ziekenhuis doet dat. 
De Nederlandse gezondheidszorg is 
zeker goed, maar het biedt voornamelijk 
standaardzorg aan. Niet iedereen past 
in dit standaardmodel. Elke vrouw, elk 
lichaam is anders. Ik ben zelf  IVF-
patiënt geweest; ik weet hoe het werkt. 
Als je een andere voorgeschiedenis hebt, 
val je al snel buiten de boot.”
Jaarlijks worden er zo’n 1000 tot 1200 

personen behandeld. “We hebben 
zeven units waar iedereen in zijn 
eigen taal behandeld kan worden. 
We hebben Nederlandse artsen.” Het 
slagingspercentage is hoog. “Bij IVF, 
afhankelijk van de leeftijd, is dat 35 tot 
50 procent. Bij eiceldonatie kan dat zelfs 
oplopen tot een slagingspercentage van 
80 procent.”

Persoonlijke verhalen
De CEO hoort veel persoonlijke 
ervaringen. “Het meest schrijnende 
verhaal was dat van een stel dat al tien 
mislukte behandelingen had gehad. Ze 
waren in tranen en hadden de hoop 
opgegeven, maar na een kundige analyse 
en een gepersonaliseerd behandelplan 
hebben ze toch een gezond kindje 
gekregen. Dat is ontzettend mooi. Onze 

gangen hangen vol met geboortekaartjes, 
mensen zijn zo dankbaar, komen langs 
om hun kindje te laten zien. Dat is echt 
heel bijzonder.”

Wanneer raadt Inge mensen aan om 
bij Clínica Tambre aan te kloppen? 
“Wacht niet tot alle behandelingen 
zijn mislukt. Tijd is essentieel. Is er 
één behandeling niet succesvol? Kom 
dan naar ons. Dat kan in Madrid. Dan 
weet je in minder dan een dag precies 
hoe jouw fertiliteit ervoor staat en ga je 
met een behandelplan, een oplossing 
naar huis. Daarnaast organiseren 
we ook regelmatig een patiënten-
ontmoetingen in Nederland en kunnen 
geïnteresseerden geheel vrijblijvend met 
een arts spreken. Of  neem contact met 
ons op voor een gratis videocall.”

Niet voor iedereen is het 
krijgen van een kindje 
vanzelfsprekend. Maar in veel 
landen – zoals Nederland – 
geven we de hoop vaak te snel 
op. Met de juiste behandeling 
is de slagingskans in veel 
gevallen nog steeds groot.

NAAR SPANJE VOOR HET 
VERWEZENLIJKEN VAN JE KINDERWENS

Meer informatie?
Scan de QR code



In perfect shape en gemaakt van de mooiste materialen: met trots 
presenteert Plieger een gloednieuwe badkamercollectie van 
Detremmerie in samenwerking met vtwonen. Deze badmeubel 
formule is verkrijgbaar in alle 20 showroom vestigingen van 
Plieger.

Zowel de wandkraan als de opstaande 
kraan uit de Plieger Roma serie en de 
wandkraan uit de Napoli serie komen 
helemaal tot hun recht in deze collectie. 
Ze zijn exclusief  verkrijgbaar bij Plieger 
in de combinatie met het badmeubel. 
De Roma serie kent maar liefst 10 
verschillende kleuren. Het leuke van de 
Roma kraan is, dat de kraanhendel en 
de kraan los van elkaar te kiezen zijn in 
een kleur. Je kunt op deze manier veel 
kleurcombinaties maken waardoor je 
de badkamercollectie van Detremmerie 
x vtwonen nét dat beetje extra kunt 
geven.

Detremmerie x vtwonen zullen 
in samenwerking met Plieger, 
vier maal een nieuw design 
toevoegen aan deze collectie. 
Maak een afspraak met een 
Plieger showroom om de collectie 
van Detremmerie x vtwonen met 
eigen ogen te bekijken.

Van wastafel tot ladekast, van bad 
tot spiegel: alles is gemaakt met oog 
voor detail, van topkwaliteit én in 
allerlei kleuropties. De onderkasten en 
afdekbladen bestaan bijvoorbeeld uit 
mat gelakt kunststof. Dit materiaal is 
niet alleen stijlvol, maar ook praktisch 

en stevig. Alle wastafels en waskommen 
uit deze collectie zijn verkrijgbaar in 
twee materialen: met een stoere top 
solid matte afdeklaag en in tijdloos 
marmer. Gemaakt uit één stuk, dus 
helemaal naadloos.

Je badkamer is een vak. 
Ons vak.
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DETREMMERIE X 
VTWONEN COLLECTIE 
BIJ PLIEGER

Meer informatie?
Scan de QR code



In samenwerking met Gigaset
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zowel ter plaatse als mobiel. Ook zijn 
er sensoren die signaleren of  er een 
raam (geforceerd) geopend wordt. 
Een outdoor camera fi lmt wat er aan 
de buitenzijde van je huis gebeurt. 
Dankzij de bewegingsmelder krijg je 
een notifi catie bij beweging. Hetzelfde 
geldt voor de videodeurbel. Bijkomend 
voordeel? Je kunt communiceren met 
degene die voor de deur staat. Handig 
als er een pakketje wordt bezorgd.

Sluit je ramen en deuren als je van huis 
gaat, ook al ben je maar een half  uurtje 
weg. Inbrekers kijken niet naar wat je 
bezit, maar hoe toegankelijk jouw huis 
is. Leg je waardevolle spullen niet in 
het zicht. Denk daarbij niet alleen aan 
apparaten en sieraden, maar berg ook 
je autosleutels goed op. 

Daarnaast is het verstandig om bij 
de voor- en achterdeur automatische 
verlichting te installeren. De meeste 
inbraken gebeuren als het donker is en 
inbrekers nauwelijks zichtbaar zijn. Het 
licht zorgt voor een schrikreactie en zou 

De schok wanneer je ziet dat je huis 
overhoop is gehaald - en niet alleen je 
tv, maar ook de ring die je van je oma 
geërfd hebt verdwenen is - is groot. 

Slimme sensoren
Kies daarom voor de slimme sensoren 
van Gigaset, gekoppeld aan en beheerd 
via een smartphone-app. Zo registreren 
deursensoren wanneer welke deur open 
of  dicht gedaan wordt. Wordt de deur 
geforceerd? Dan klinkt er een alarm, 

Tijdens de coronalockdowns lag het 
aantal inbraken lager dan daarvoor. 
Inmiddels is dat aantal helaas weer 
gestegen, omdat we weer vaker van huis 
zijn. Zorg daarom dat mensen denken 
dat je thuis bent. Dit doe je door een 
tijdschakelaar aan te schaff en die ervoor 
zorgt dat de lampen in de woonkamer 
en keuken ’s avonds aanspringen, ook al 
ben je een weekend weg.

De meeste inbrekers slaan huizen met 
camerabeveiliging over. Kies daarom 
voor een echte, al dan niet neppe, 
camera voor je huis en breng een 
anti-inbraak sticker aan. Grote kans 
dat dieven dan wel twee keer nadenken 
voordat ze jouw huis proberen te 
betreden. 

Sirenes en plugs
Inbrekers vrezen licht en geluid, dus is 
het handig om plugs en sirenes aan te 
sluiten. Bij een inbraak geeft de sirene 
een hard lawaai en zorgen de plugs 
ervoor dat de lampen aanspringen. 
De inbreker weet niet hoe snel hij 
zich uit de voeten moet maken. Weet 
een slimme inbreker de wifi  uit te 
schakelen? Geen zorgen! Je ontvangt 
dan misschien even geen berichten 
meer op je smartphone, maar de 
Gigaset-sensoren blijven doen wat 
ze moeten doen: jou en jouw huis 
beschermen.

De gelegenheid maakt de dief. Dus is het zaak om je ramen en 
deuren goed te sluiten als je van huis gaat. En dat is niet de enige 
simpele voorzorgsmaatregel die jij kunt nemen.

Tussen november en maart 
vinden de meeste inbraken 
plaats. Tijdens de feestdagen 
stijgt dat aantal helemaal tot 
een recordhoogte. Met de juiste 
voorzorgsmaatregelen voorkom 
je een leeg huis en blijven de 
decemberdagen ontspannen.

VEILIG DE WINTERMAANDEN DOOR MET 
DEZE TIPS AND TRICKS

VOORKOMEN IS BETER DAN GENEZEN

Wonen

Meer weten over de 
producten van Gigaset? 
Scan de QR code

er zomaar eens voor kunnen zorgen dat 
dieven de benen nemen.



Wonen

Infl uencer Desiree de 
Vreede van @Budgethome 
(177.000 volgers) is dol op de 
feestdagen. Daarbij hoort een 
gezellig huis met passende 
decoratie. Weet je niet waar 
je moet beginnen? Ze helpt je 
graag een handje op weg.

daarna kunnen doen. Ik maak altijd 
eerst een plannetje. Random dingen 
kopen kan natuurlijk ook, maar dat is 
vaak niet budgetproof, en bovendien 
vergeet je dan vaak wat je al hebt.”

Je hebt ongetwijfeld nog een paar 
budgettips voor ons.
“Het is leuk om zelf  je boom te 
personaliseren door bijvoorbeeld kleine 
kerstornamenten te maken. Vorig jaar 
heb ik een slinger gemaakt van chic 
cadeaupapier. Het is maar papier, 
maar het voegt veel toe. Zo zijn er 
verschrikkelijk veel leuke DIY-projecten 
te vinden op Pinterest waarmee je een 
statement kunt maken. 

En nieuw is leuk, maar onnodig. Er zijn 
al miljoenen kerstballen in omloop. Ga 
daarom naar de kringloop. Of  sla in 
januari alvast in voor volgend jaar. Dan 
kun je veel kopen met hoge kortingen.”

Wat zijn de najaarstrends dit jaar?
“Je ziet overal teddy: teddy kerstballen, 
teddy boompjes, teddy kussens. Verder 
is er veel gekleurd glas. Denk daarbij 
aan roze of  groene kerstballen met 
bijvoorbeeld een witte swirl erin. Ook 
zie je nog steeds veel kerstballen waarin 
droogbloemen zijn verwerkt. En mixed 
metals is ook een ding. Je kunt zilver en 
goud prima combineren. Je boom hoeft 
niet enorm gematcht te zijn.”

Hoe pak jij het dit jaar aan?
“Kerst is maar een korte periode. De 

kerstboom tuig ik pas op als sinterklaas 
het land uit is. Omdat ik langer wil 
genieten van de najaarssferen zet ik 
wel andere accessoires in huis, zoals 
houten boompjes en huisjes met een 
waxinelichtje erin.

Wij hebben altijd een kleine kerstboom. 
Ik heb die versierd met de dingen die 
ik al in huis had. Daarvoor heb ik eerst 
de kerstspullen van zolder gehaald. Als 
ik daarna nog wat had willen kopen, 
bijvoorbeeld omdat ik een gezellige 
kleur wilde toevoegen, had ik dat 
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‘JE BOOM HOEFT NIET ENORM 
GEMATCHT TE ZIJN’

Kerst vieren met Desiree de Vreede van @Budgethome

‘Het is leuk om zelf  
je boom te personaliseren 
door bijvoorbeeld 
kleine kerstornamenten 
te maken’



De panty, elegant en comfortabel.

Van een shapewear panty tot een panty 

met een mooie glans. Met de panty’s van 

Wibra maak jij je feestout� t compleet. 

Kom langs in onze winkels en ontdek 

onze mooie en betaalbare panty’s. 

De 
musthave 
voor de 
feestdagen

Elke 2e
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