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Ik ben dol op de feestdagen: de muziek, de lichtjes, het 
optuigen van de kerstboom. De kerstversiering in het 
winkelcentrum maakt me blij en ik gluur zonder gêne in elk 
huis naar binnen.  

En dan hebben we het nog niet eens over het eten en de 
overdaad aan drank. Ik ben alleen geen keukenprinses en wel 
een stresskip. Jarenlang lukte het me om tijdens de feestdagen 
elders aan te schuiven. Maar toen we vorig jaar vrienden 
over de vloer hadden, moest ik aan de bak. We verdeelden 
de gangen en – lucky me – ik mocht het toetje verzorgen. Ik 
had kunnen kiezen voor een gevulde cakerol, meringue of  
chocolade lava cakejes, maar ik maakte me er gemakkelijk 
vanaf  met een scroppino (als jullie dit lezen: sorry). Daarom 
ben ik zo blij met de tips van Rudolph van Veen. Hij vertelde 
me hoe je dat kerstdiner nou handig aanpakt. Kerststress is 
voortaan verleden tijd. 

Bovendien heb ik weer genoeg inspiratie om cadeautjes in te 
slaan voor mijn dierbaren. Jawina Weisz vertelde me dat een 
sieraad altijd een goed idee is. En hoe leuk is het om iemand 
blij te maken met een appeltaartje dat gewoon door de 
brievenbus heen kan? 

Maar het gaat in dit nummer niet alleen over kerst. We delen 
ook de beste hotspots van Leeuwarden, Desiree de Vreede 
(@Budgethome) geeft tips voor een betaalbaar interieur en 
Manon Tilstra vertelt over haar carrière. 

 Veel leesplezier! 
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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 9711 
of maxime.evers@topicmedia.nl. Dit is een commerciële 
uitgave. Deze uitgave valt niet onder de verantwoordelijkheid 
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TOPIC TALKS 3In samenwerking met Cuisinart

Kerst en oud en nieuw zijn 
dé uitgelezen momenten om 
je weer even uit te sloven 
met eten en drinken. Maar 
niet alleen in december is 
dat belangrijk. Je bent het 
hele jaar door gebaat bij 
kookcomfort.  

Ook deze winter haal je het 
Midden-Oosten in huis met 
heerlijke huisgemaakte baba 
ganoush, een dip die is gemaakt 
van aubergines. En goed 
nieuws, het is easy peasy lemon 
squeezy. Het enige wat je – naast 
de ingrediënten – nodig hebt is 
een oven en een staafmixer. 

Eten is een van de belangrijkste dingen 
die er is. Je haalt je bouwstoff en uit eten. 
Daardoor functioneer je goed, voel je je 
fi t, vergroot je je weerstand en verklein je 
de kans op verschillende ziekten. Maar 
eten is niet alleen een manier om gezond 
te blijven. Eten is lekker en samen eten 
verbindt.   
Het bereiden van een sterrenmaaltijd 
is een stuk aantrekkelijker als je van alle 
gemakken voorzien bent, want een goede 
voorbereiding is het halve werk. Kies 
daarom voor de Cordless Collection van 
Cuisinart. De staafmixer, handmixer, 

blender en mini chopper zijn niet alleen 
functioneel en zien er retestrak uit, ze 
zijn ook gemakkelijk in het gebruik. En 
hoe fi jn is het dat er aan geen van de 
apparaten een stekker zit? Zo kun je – of  
je nou een enorm kookeiland hebt of  
slechts een bescheiden keukentje – altijd 
uit de voeten.   

Eten is lekker 
en samen eten 
verbindt

VANAF NU ZIE JIJ NOOIT MEER OP 
TEGEN KOKEN 

16
Ingrediënten
• 1 middelgrote aubergine 
• 1 teentje knofl ook 
• 1 klein handje peterselieblaadjes 
• 2 eetlepels tahin 
• sap van een halve citroen 
• 1 eetlepel olijfolie 
• halve theelepel zout 

BABA GANOUSHBereidingswijze 
1 Neem een vork en prik gelijkmatig 
in de aubergine. 2 Gril de aubergine 
onder een hete grill en draai af  en toe 
om, zodat de aubergine gelijkmatig 
gegrild wordt. Het vlees moet echt 
zacht zijn, tot op het punt dat de 
aubergine uit elkaar valt. Als de 
aubergine gegrild is, zet je hem aan de 
kant om hem lichtjes te laten afkoelen. 
Lepel het zacht geworden vlees eruit en 
gooi de schil weg. 3 Doe het gegaarde 
vruchtvlees van de aubergine en de 
overige ingrediënten in een schaal en 
pureer met een staafmixer fi jn tot je een 
gladde, romige structuur krijgt. 4 Proef  
en breng zo nodig op smaak met zout 
en peper.

HAAL HET MIDDEN-OOSTEN IN HUIS MET 
DEZE HEERLIJKE BABA GANOUSH 

Veel plezier bij het maken van die 
heerlijke hummus, wortel- en kokossoep 
en chocolademousse.  
Eenmaal je sterrenmaaltijd op tafel, schenk 
je nog stijlvol een wijntje in. De wijnfl es 
open je gemakkelijk met de automatische 
wijnopener uit dezelfde collectie. 

Shop nu de Cordless 
Collection op 

www.cuisinart.nl/cordless. 
Prijzen vanaf  €79.90



Culinair

Mathilde Verbeek zit niet stil. 
Ze studeert Bedrijfskunde aan 
de Radboud Universiteit en 
runt Oma’s Brievenbustaart. 
Een vrouwenbedrijf  dat vers 
gemaakte taarten met lokale 
ingrediënten maakt en per 
post verstuurt.  

Het bakkersbloed stroomt al jarenlang 
bij haar familie door de aderen. 
Haar moeder was één van de eerste 
vrouwelijke bakkers van Nederland 
en heeft al dertig jaar een bakkerij in 
Gorinchem. Een bakkerij waar zowel 
Mathilde als haar opa Dirk en oma 
Lenie vaak te vinden zijn. 
 “We verkopen al 25 jaar gevulde 
speculaas per brievenbuspost”, vertelt 
Mathilde. “In de bakkerij werd bedacht 
dat we ook wel een appeltaart konden 
maken en op dezelfde wijze versturen 
als onze gevulde speculaas.”  

Mathilde woont in Nijmegen op 
kamers. “Door corona had ik het 
minder druk. Ik besloot dat ik mijn 
tijd wilde gebruiken om Oma’s 
Brievenbustaart in de markt te zetten 
en het los te trekken van de bakkerij.”  
Ze doet koude acquisitie en organiseert 
acties op Facebook. Maar het balletje 
begint pas echt te rollen als ze De 
Gelderlander benadert en de krant 
een interview met haar plaatst. “Toen 
explodeerde het. Het nieuws stond 
in de krant en was op de radio en tv. 
Onze website schoot eruit. Die was 
niet ingericht op zoveel bezoekers. Nog 
nooit ontvingen we op een dag zoveel 
bestellingen. Het waren er 4200.” 
Dus springt ze in de trein naar de 
bakkerij. “Ik deed alles gewoon thuis 
op mijn laptop. Nu moest ik een 
kantoor inrichten, printapparatuur, 
een computer en software aanschaffen. 
De mails moesten worden beantwoord 

en de bestellingen verwerkt. Ik werkte 
nachten door en zette mijn wekker 
weer om 04.30 uur. Het was bizar. Ik 
leefde in een roes.” 

Nog altijd gaat het Oma’s 
Brievenbustaart voor de wind. 
Gemiddeld verstuurt het bedrijf  zo’n 
1000 bestellingen per week. In de 
zomer is dat minder, in het najaar weer 
meer. En niet alleen voor appeltaart 
en gevulde speculaas kun je er terecht. 

‘Mijn opa en oma 
spelen nog altijd een 
centrale rol’

TAART, CAKE EN BROWNIES DOOR 
DE BRIEVENBUS 

Ook voor boterkoek, notencake, 
brownies, amandelcake en bonbons. 
Inmiddels kun je er zelfs terecht voor 
een brievenbustaartabonnement.  
“Mijn opa en oma spelen nog altijd 
een centrale rol. Ze schillen appels en 
vouwen doosjes. Je ziet ze terug op 
de verpakkingen en kaartjes. Mensen 
vragen weleens of  ik een opa en oma 
heb ingehuurd, maar nee, haha. Ik 
prijs me gelukkig met zo’n lieve opa en 
oma.” 
Mathilde kijkt vol goede moed naar het 
nieuwe jaar. In januari begint ze met 
afstuderen. Daarnaast wil ze Oma’s 
brievenbustaart ook in Duitsland 
lanceren. “En ondertussen gaan we 
natuurlijk verder met het ontwikkelen 
van nieuwe smaken.”
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Ambachtelijk bereid            Altijd in je brievenbus bezorgd            Naar binnen- en buitenland           Vers uit de Betuwe

brievenbustaart .nlinfo@brievenbustaart .nl 0183 -  62 18 19

 O m a ’ s  b r i e v e n b u s  g e v u l d e  s p e c u l a a s 

Groot zakelijk succes begint met een klein gebaar
Verras je relaties en medewerkers tijdens de feestdagen met  
Oma’s Brievenbustaart. Een originele en smaakvolle attentie.  
Klein gebaar, groot succes! 

Vraag vrijblijvend een proeftaart 
aan op brievenbustaart.nl/zakelijk
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Groot zakelijk succes begint met een klein gebaar
Verras je relaties en medewerkers tijdens de feestdagen met 
Oma’s Brievenbustaart. Een originele en smaakvolle attentie. 
Klein gebaar, groot succes! 

Vraag vrijblijvend een proeftaart 
aan op brievenbustaart.nl/zakelijk

Aan wie denk jij deze feestdagen? Verras jouw vriend(in), 
collega of familie met een heerlijke brievenbustaart op de deurmat.
Klein gebaar, groot succes!

Bestel nu met 10% korting 
met de kortingscode KERST 10

Een uniek geschenk voor de feestdagen
Oma’s  Br ie venbus  App elt aar t



DE FEESTDAGEN DOOR MET 
MEESTERKOK RUDOLPH VAN VEEN 
Meesterkok en Meester Patissier Rudolph van 
Veen is dol op de feestdagen. Hij vindt het heerlijk 
om zijn familie in de watten te leggen en ze een 
traditioneel kerstmaal voor te zetten. En van 
kerststress is geen sprake in huize Van Veen.

Hoe bereid je stressvrij 
een kerstdiner? 
“Stel dat je een hoofdgerecht maakt 
met bijvoorbeeld hertenfi let of  biefstuk. 
Veel mensen maken daar dan een 
sausje bij, gebakken aardappeltjes en 
warme groenten. Voordat je het weet 
heb je vijf  pannetjes op het fornuis 
staan. Onoverzichtelijk als je ook een 
huis vol visite hebt en al wijn hebt 
gedronken. 
Zelf  zorg ik ervoor dat ik me slechts op 
één handeling hoef  te concentreren. 
Al het andere zet ik al klaar. Dus als 
ik voor biefstuk kies, dan maak ik de 
saus ’s middags. Die bewaar ik in een 
thermosfl es die ik nooit gebruik voor 
koffi  e. Omspoelen met kokend water, 
saus erin, dop erop. De saus blijft 
vervolgens acht uur warm. 
De aardappels doe ik in de oven. Is het 
eerder klaar? Dan zet ik de oven op 
negentig graden en hoef  ik er niet meer 
naar om te kijken. Daarnaast kun je 
kiezen voor een luxe salade waar alleen 
op het laatst de dressing nog maar 
overheen hoeft. Stoofpeertjes kun je 
koud serveren of  van tevoren gewoon 
even in de magnetron doen.  

6 TOPIC TALKS Persoonlijk

Rudolph van Veen

Verder vind ik het handig om de 
verschillende onderdelen in schalen op 
tafel te zetten. Als je de borden mooi 
opmaakt, is het vaak al koud als je het 
hebt klaargezet.” 

Heb je tips voor mensen die wel 
last hebben van kerststress en 
niet weten wat ze op tafel moeten 
zetten? 
“Je kunt kiezen voor een progressive 
dinner party. Dan neemt iedereen een 
gang mee. Dat haalt de druk weg. Als 
jij dit etentje organiseert, is het wel 

handig dat je zelf  het hoofdgerecht 
maakt.  

Daarnaast is het belangrijk om je 
te realiseren dat je gasten voor jou 
komen, niet voor het eten. Zelf  ga ik 
liever bij mensen eten die relaxt zijn, 
een wijntje inschenken en muziekje 
opzetten dan bij een stresskip die niet 
aanspreekbaar is. Maak het jezelf  dus 
niet te moeilijk. Bereid iets dat je al 
eerder hebt gemaakt. Als jij een goede 
citroenpudding kunt maken, lekker 
doen. Haal chocoladehulstblaadjes bij 
de bakker. Als het maar lekker is. Het 
moet niet voelen als een examen. 

En voor de mensen die niet van koken 
houden: kies voor catering. Er zijn veel 
zelfstandige koks en grote bedrijven die 
prachtige menu’s kunnen aanleveren 
en dan ben je van alle stress verlost.”

‘Je gasten komen 
voor jou, niet 
voor het eten’ 

Met Koopmans Vruchtenslof maak je een heerlijke slof met een brosse bodem en 
een vulling van banketbakkersroom. Je kunt eindeloos variëren! Maak bijvoorbeeld 
voor kerst een heerlijke skislof met framboos en meringue. Zo zet je gemakkelijk 
en snel iets feestelijks op tafel.

Kijk voor meer inspiratie op Koopmans.com.

 Maak gemakkelijk 
iets feestelijks!

*Inclusief bakvormKijk
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Culinair

Kerstkaartjes schrijven, de kerstboom versieren, familie en 
vrienden uitnodigen, het menu samenstellen en inkopen doen. 
De feestdagen komen er weer aan en dat kan zorgen voor de 
nodige stress en spanning. Maar met deze tips voorkom je gedoe 
en ga je heerlijk ontspannen de kerstdagen in. 

1. Begin op tijd 
Bedenk op tijd wie je wil uitnodigen en 
of  je kiest voor ontbijt, brunch of  diner. 
Wacht ook niet te lang met het bepalen 
van het menu. Dan kun je de houdbare 
producten – en de decoratie niet te 
vergeten – inslaan en vlees en/of  vis 
alvast bestellen. Boodschappen doen op 
het laatste moment, en het risico lopen 
dat producten al uitverkocht zijn, is een 
recept voor stress. 

2. Zeg vaker ‘nee’ 
December is al druk genoeg, dus je 
hoeft je absoluut niet schuldig te voelen 
als je die lunch met een oud-collega of  
dat kopje koffi  e met je buurvrouw even 
uitstelt tot een rustiger moment. Het is 
oké. Kies voor jezelf  en zeg vaker ‘nee’.  

3. Maak het niet te moeilijk 
Waarom zou je je familie een kerstdiner 

willen voorzetten met te veel gerechten 
die ook nog eens te ingewikkeld zijn? 
Maak het jezelf  een beetje gemakkelijk. 
Het is namelijk pas echt balen als die 
ossobuco, waar het speeksel je van in 
de mond liep, toch mislukt en je bent 
aangewezen op de pizzabezorger.  

4. Heb je zin om te gourmetten? 
Go for it! Vind je het fi jn als een 
cateringbedrijf  de maaltijd verzorgd? 
Niks mis mee. Ga je liever naar een 

Een slechte generale 
repetitie belooft een 
grandioze kerst

NOOIT MEER KERSTSTRESS 
restaurant? Maak die reservering. 
En wat dacht je van een progressive 
dinner party waarbij al je gasten een 
gang maken? Dan heb je een heerlijk 
huisgemaakt maal en hoef  jij je maar 
op één onderdeel te richten.  

5. Oefening baart kunst 
Kies je toch voor een verfi jnd voor-, 
hoofd- en nagerecht? Hartstikke leuk. 
Wel is het raadzaam om al een keer 
te proefkoken. Gaat dat goed, dan 
is dit luxe maal alvast een heerlijk 
voorproefje. Gaat het iets minder 
voorspoedig, dan voorkom je blunders 
op het moment suprême. Maak je in 
het geval van blunders niet meteen 
zorgen: een slechte generale repetitie 
belooft een grandioze kerst. 

6. Adem in, adem uit 
Het draait om de mensen, niet om het 
eten. Je gasten vinden het fi jner als 
je een gezellige gastvrouw bent. Dat 
hebben ze liever dan dat je als een kip 
zonder kop door het huis rent. Dus 
maak het jezelf  niet te moeilijk, schenk 
een glas wijn voor jezelf, adem in, 
adem uit en geniet. 

8 TOPIC TALKS



DRIEGANGEN MET MITRA

TOPIC TALKS 9In samenwerking met Mitra

Mitra drankenspeciaalzaken is dé specialist voor een begeleidende drank bij jouw feestmenu. 
Of  het nu gaat om een speciaal bier, een exclusieve wijn of  een bijzondere whisky. Wij helpen je 
graag met het kiezen van een bijpassende drank. Kijk op mitra.nl/culinair voor diverse recepten 

of  bezoek een van de 110 Mitra drankenspeciaalzaken en laat je inspireren en adviseren.

WILDE GRAVAD LAX MET 
BIETEN-RELISH 

VARKENSHAAS MET APPEL 
EN CALVADOS-JUS 

GEMBER-KARAMEL-TRIFLES 
MET BAILEYS 

Bekijk hoe je dit 
gerecht maakt:

Bekijk hoe je dit 
gerecht maakt:

Bekijk hoe je dit 
gerecht maakt:

Dericbourgh 
Champagne Brut
Harmonieus goed 
uitgebalanceerde 
Champagne.
75cl 
€20.99 

Baileys Irish 
Cream 
Baileys The Original 
is een veelzijdig 
drankje en kan zowel 
puur als mix worden 
gedronken. 
70 cl 
€17.99

Populus 6921 
Blond Eiken by 
Jopen
De smaak heeft 
een uitgesproken 
fruitige bitterheid.
33cl  
€2,59

Champagne Brut Blond Eiken by 

een uitgesproken 
fruitige bitterheid.

SCHENK ERBIJ: 

Preignes le Vieux 
– Prestige Viognier 
Franse wijn met 
een volle smaak van 
tropisch fruit en frisse 
zuren. 
75 cl 
€7.99 

LeFort Tripel
Deze bekroonde 
Belgische Tripel 
heeft een fruitige 
smaak met een 
volmondige body.
33cl 
€2.19

SCHENK ERBIJ: 

SCHENK ERBIJ: 

Preignes le Vieux 
– Prestige Viognier 

een volle smaak van 
tropisch fruit en frisse 
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VIER DE FEESTDAGEN 
ZONDER BUIKPIJN 
Maag- en darmklachten 
kunnen je kerstplezier 
fl ink belemmeren. 
Ben je lactose intolerant, 
dan is het extra opletten 
geblazen. Maar met een 
goede voorbereiding 
ga jij onbezorgd en 
zonder klachten de 
feestdagen door. 
Nodig je gasten bij jou uit. Hoe fi jn 
het ook kan zijn om ergens anders aan 
te schuiven, als het kerstdiner bij jou 
plaatsvindt dan houd je de controle. 

Lees de etiketten. Soms lijkt het voor 
de hand liggend waar wel en waar 
geen lactose in zit, maar schijn kan 
bedriegen. Dus bestudeer de etiketten 
van de producten die je tot je gaat 
nemen grondig.  

Last but not least: lang leve de 
lactasepillen. Je hoeft ze niet per se te 
slikken, maar zorg dat je ze bij je hebt. 
Mocht er onverhoopt toch lactose in de 
salade, het toetje of  de cocktail zitten, 
dan kun je daarop teruggrijpen.  

Verzorg een lactosevrij diner voor 
je gasten of  zorg voor een passend 
alternatief  voor jezelf. 
Zie je dat niet zitten of  is dat even geen 
optie? Informeer de familie, vrienden 
of  het restaurant waar je gaat eten over 
je lactose tolerantie. Als degene bij wie 
je aanschuift het ingewikkeld vindt, kun 
je altijd aanbieden mee te denken. 

Zorg voor een 
lactosevrij diner 
voor je gasten
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TRENDING: PERSOONLIJKE WIJCK. 
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HET EFFECT VAN EEN 
BIJZONDER CADEAU 
Een bijzonder cadeau 
kan een groot eff ect 
hebben. Dat je hiermee 
iemand een hart onder de 
riem steekt en laat blijken 
hoeveel je van iemand 
houdt, weten ook Louie, 
Liza en Madelon. 

Samen ringen smeden 
Louie: “Mijn vriendin nam me mee op 
een bijzondere date. We hebben samen 
een ring gesmeden. Het is bijzonder 
dat we dit sieraad samen gemaakt 
hebben en allebei dragen.” 

Ingelijste foto 
Madelon: “Mijn vader is 29 jaar 
geleden overleden en omdat 
mijn moeder foto’s van vroeger 
confronterend lijkt te vinden, heb ik 
bijna geen foto’s uit mijn jeugd. Mijn 
man is vijftien jaar geleden bij mijn 
moeder langsgegaan en heeft een 
fotolijst met een foto van mijn vader 
geleend. Hij heeft de foto voor mij en 
mijn drie broers laten afdrukken en 
ingelijst, omdat hij het belangrijk vindt 
dat de herinneringen levend blijven.”

Ring met borstvoeding 
Liza: “Ik heb na de bevalling van 
mijn tweede kind een cadeaubon voor 
een ring met mijn eigen borstvoeding 
cadeau gekregen van mijn broertje. 
Een mooi symbolisch cadeau. Zeker 
omdat ik na de geboorte van mijn 
oudste zoon een postnatale depressie 
had. Daardoor twijfelde ik lang 
over een tweede kind. Deze ring 
symboliseert de liefde voor mijn beide 
kinderen.” 

‘Ik twijfelde lang 
over een tweede kind’

Zoek je een woonaccessoire voor in je huis of  een mooi persoonlijk cadeau voor de kerst? 
Geef  een herinnering aan de mooie stad waar je bent geweest met een cadeau van WIJCK.

TRENDING: PERSOONLIJKE WIJCK. 
CADEAUS VOOR DE FEESTDAGEN

WIJNCOLLECTIE   
Deze collectie is speciaal ontworpen voor de wijnliefhebbers, 
die bestaat uit stijlvolle, minimalistische tekeningen van 
wijnregio’s in Champagne, La Rioja, Toscane en 
Bordeaux in de wijnlanden zoals o.a. Frankrijk, Italië 
en Spanje. Prints zijn verkrijgbaar in vier verschillende 
formaten, met of  zonder lijst, via wijck.com. 
Prijzen vanaf  €19,95 

GEURCOLLECTIE 
Een heerlijke geur brengt meer gezelligheid in huis en elke 
keer weer een warm welkom. De minimalistische en stijlvolle 
geurcollectie van WIJCK., brengt sfeer van jouw favoriete 
wereldsteden in huis. De geurkaarsen, roomsprays, diff users 
en handzeep met stadsgebonden geuren ruiken niet alleen 
heerlijk, maar zijn daarnaast prachtige items voor in huis. 
Shop via wijck.com met 15% kortingcode: WIJCK15

In samenwerking met WIJCK.
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Diamonds are a girl’s best 
friend. En sieraden staan op 
een goede tweede plek. Zeker 
in coronatijd is de populariteit 
van een mooi sieraad of  chic 
horloge gestegen. Jawina 
Weisz van Weisz Group vertelt 
hoe dat precies zit en wat de 
trends van dit moment zijn. 

“Corona heeft veel invloed gehad op het 
koopgedrag van mensen. Ze zijn meer 
horloges en sieraden gaan kopen”, aldus 
Jawina. Inmiddels werkt ze al dertien 
jaar bij het familiebedrijf  Weisz Group 
en is ze gespecialiseerd in de inkoop, 
verkoop en productie van horloges en 
sieraden. “ 
Doordat mensen niet naar restaurants, 
cafés en theaters konden, nam het 
spaargeld in Nederland toe. “Daarnaast 
werden veel feestjes en jubilea uitgesteld. 
Mensen kozen er daarom vaker voor 
om zichzelf  of  een ander te verwennen 
met een sieraad. Een sieraad staat voor 
emotie. Als je een mooie ring, ketting 
of  armband van iemand krijgt, blijft 
dat je altijd bij.” Met name goud is 
volgens Jawina weer ongekend populair. 
“Waar mensen een paar jaar geleden 
nog regelmatig goud lieten omsmelten, 
schaff en ze het nu weer vaker aan.” 
Wat de trends van dit moment zijn? 
“Alles kan met elkaar gecombineerd 
worden, terwijl dat vroeger uit den 
boze was: goudtinten met zilvertinten. 
Dat heet in vaktermen bicolor. Met 
ons merk Danish Design hebben we 
mooie horloges met goud en zilver en 
gekleurde wijzerplaten. Combineer 
dat met armbandjes. Kies voor laagjes: 
zowel in je nek als in je oren. En ook 
met ringen kun je alle kanten op. 

Die hoeven niet meer alleen om je 
ringvinger. Mix, match en combineer.” 
Daarnaast verwacht ze dat we in het 
nieuwe jaar weer meer edelstenen gaan 
zien. 
Het kan niet anders, maar zelf  is 
Jawina ook dol op sieraden en horloges. 
Tijdens het interview draagt ze 
schakeloorbellen met zowel goud als 
zilver van Sif  Jakobs, een horloge met 
een glanzend bordeauxrode wijzerplaat 
en verschillende ringen en armbandjes. 
“Ik wissel twee horloges uit onze 
Nostalgi 1988-lijn van Danish Design 
af.”  
En goed nieuws als je nog sieraden 
hebt die van je grootouders zijn 
geweest. “Alles van vroeger komt 
terug. Ook de kleine klokjes en 
fi jne armbandjes van je oma. Heel 
duurzaam. Je kunt je sieraden prima 
een paar jaar laten liggen en ze daarna 
weer dragen alsof  ze nieuw zijn.”‘Er zijn geen regels’ 

DE KRACHT VAN HET JUWEEL: 
‘EEN SIERAAD STAAT VOOR EMOTIE’ 
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I N S P I R E D  B Y  S C A N D I N AV I A
S I N C E  1 9 8 8

D A N I S H D E S I G N . C O M

MEER INFO

OVER JAWINA WEISZ 
Jawina Weisz is project- en sales 
manager bij Weisz Group. Haar 
opa richtte het traditionele 
en klassieke horloge- en 
sieradenbedrijf  op in 1965. 
In 1988 richtte het bedrijf  het 
horlogemerk Danish Design op. 
De zakenvrouw wist na haar 
studie niet zeker of  ze meteen 
in het familiebedrijf  wilde 
gaan werken, maar ging na een 
succesvolle stage toch overstag 
en heeft daar geen moment spijt 
van gehad.
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EEN KLEURRIJKE KERST 
MET HENRI WILLIG KAAS

LIPPEN HOUDEN NIET VAN DE WINTER

Kerst staat voor 
verwennen en genieten 
en daarbij mogen 
de bijzondere kazen 
van Henri Willig niet 
ontbreken. 

Tijdens koude en op 
zonnige winterdagen 
is het belangrijk de 
dunne huid van 
je lippen goed te 
verzorgen.

Al sinds 1974 wordt op kaasboerderij 
de Jacobs hoeve, onder de rook 
van Amsterdam, met veel liefde 
kaas gemaakt. Het familiebedrijf  
Henri Willig staat bekend om zijn 
gastvrijheid, maar ook om de wens 
steeds vernieuwend te zijn. 
Want naast heerlijke jonge Gouda, 
maakt deze kaasfamilie vooral ook 

Schrale, geïrriteerde lippen, wie 
kent het niet in de winter? Je lippen 
blijven in vorm met 100% natuurlijke 
lippenbalsem. Je hebt in de winter vast 
een exemplaar bij de hand, verstopt in 
je handtas of  jaszak of  snel paraat in de 
auto of  op het nachtkastje.

De 100% natuurlijke lippenbalsems 
van Burt’s Bees zijn enorm populair, 
vooral ook vanwege de vele varianten. 
De lippenbalsems zijn hydraterend, 
verfrissend, herstellend, voedend, 
verzachtend en revitaliserend.

Deze bijzondere kazen hebben 
infl uencer #courgetticonfetti 
geïnspireerd tot het maken van de 
kaasplank vol kleur. Het recept kunt u 
vinden op henriwillig.com/recepten 
waar natuurlijk nog veel meer lekkere 
gerechten staan.

SHOPPING

kazen met bijzondere smaken die de 
zintuigen prikkelen en velen inspireren 
tot nieuwe kaasrecepten. 

Daarom hebben we voor deze kerst 
gekozen voor een aantal speciale kazen 
van Henri Willig: 
• Lavendel geitenkaas 
deze heeft een prachtige kleur én een 
hele unieke, bijzondere smaak
• Rode chili kaas
dit is absoluut een kaasje met pit
• Oude geitenkaas 
won in 2016 de prijs voor ’s werelds 
lekkerste oude geitenkaas
• Biologische groene pesto kaas 
zacht en romig kaasje met een mooie 
groene kleur

Burt’s Bees Beeswax Lip Balm op basis 
van pure bijenwas, vormt de start van 
dit merk. Deze lippenbalsem is rijk 
aan vitaminen en essentiële vetten. 
Verzorgt, verzacht en verfrist, dankzij 
de toevoeging van pepermuntolie.
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Replenishing Lip Balm Pomegranate is een 
hydraterende lippenbalsem die een 
verjongende werking heeft door de 
antioxidanten uit granaatappelolie. 
Geeft een vleugje kleur.

Lip Balm Coconut & Pear hydrateert de 
lippen en heeft een zoete kokosgeur. 
De kokosnootolie, peerextract en 
shea butter voeden en verzorgen de 

lippen en maken ze heerlijk zacht.

Ultra Conditioning Lip Balm is een 
ultra-hydraterende lippenbalsem die 
de lippen vier uur lang hydrateert, 
dankzij de basis van shea butter en 
kokumboter. Bevat geen parfum of  
smaakjes en is hypoallergeen.

In samenwerking met Henri Willig

In samenwerking met Burt’s Bees

Voor meer  info 
scan de QR-code 

hiernaast

Kies snel 
je favoriete 

lippenbalsem
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MY INVISIBLE FORCE 
Al jaren creëert het Belgische 
lingerielabel Marie Jo 
elegante lingerie en swimwear. 
Vanwege het veertigjarig 
jubileum lanceert het merk 
de campagne My Invisible 
Force. Prachtig en krachtig 
ondergoed waardoor jij je 
automatisch zelfverzekerder 
voelt, ook al weet niemand 
waarom. Jouw geheimpje. 
Te koop via mariejo.com

HAAL DE GEUR VAN JE 
FAVORIETE STAD IN 
HUIS MET WIJCK. 
De geurkaarsen uit de 
WIJCK. geurcollectie zijn 
onmisbaar op tafel tijdens 
de feestdagen. Ontdek 
alle geurproducten met 
plaatsgebonden geuren 
en shop nu met 15% 
kortingscode WIJCK15 
op wijck.com

Soms krijg je het ineens op je heupen en moét 
er iets anders. Op zoek naar nieuwe items om 
je look mee op te frissen? Hiervan gaat ons 
hart in ieder geval harder kloppen. 

December is de maand 
om eens goed uit te 
pakken met een mooi 
gedekte tafel en Sola 
helpt jou daar graag bij! 
Het ultieme Kerstbestek 
model Hollands Glad 

is nu verkrijgbaar in 
een nieuw stoer jasje, 
namelijk met vintage 
look. Gegarandeerd 
een blikvanger op jouw 
Kersttafel! 
www.sola.nl

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

LEKKER SHOPPEN

HET ULTIEME KERSTBESTEK

DANISH 
DESIGN 
Back to the ’80 met deze 
Nostalgi collectie van Danish 
Design. Kenmerkend voor deze 
horloges is het minimalistische 
uiterlijk – zonder poespas. In 
2021 heeft het hele ontwerp 
een update gekregen. Er zijn 
modellen met een leren band – 
net als in 1988 – maar ook met 
een trendy schakelband, echt 
2021! €189
www.danishdesign.com

AMEFA BESTEK
Met het gekleurde Felicity-
bestek van AMEFA maak 
je van jouw kersttafel iets 
bijzonders. De gehamerde 
decoratie op het heft in 
combinatie met een hoogglans 
afwerking geeft een stijlvolle 
twist aan het bestek. Felicity is 
verkrijgbaar in de sprankelende 
kleuren champagne, rose 
champagne en black. Een ware 
eyecatcher voor jouw tafel. 
www.beterbestek.nl 



‘IK STOND NIET GRAAG OP 
DE VOORGROND’ 

Influencer Manon Tilstra:

Manon Tilstra (30) 
wist al van jongs af  
aan dat ze beroemd 
wilde worden. Wat ze 
óók wilde? Een kasteel. 
Vandaag de dag heeft 
de ondernemer het 
gevoel dat haar dromen 
zijn uitgekomen: ze 
heeft 231.000 volgers 
op Instagram, een 
kledingmerk en ze is 
de eigenaresse van 
de online winkel 
MilaMoon. 

Persoonlijk

“Laatst vond ik een schoolschriftje van 
vroeger terug”, vertelt Manon. “Daarin 
stond een wensenlijstje dat ik maakte 
toen ik een jaar of  tien was. Daar stond 
onder meer in dat ik beroemd wilde 
worden. Ook wilde ik een kasteel. 
We zijn nu ons droomhuis aan het 
bouwen, dus mijn wensen zijn aardig 
uitgekomen.” Manon vindt het leuk 
om in schijnwerpers te staan. “Toen 
ik klein was stond ik nog niet graag 
op de voorgrond. Ik was een verlegen 
typje. Tijdens mijn puberteit werd ik 
zelfverzekerder en kwam ik meer los.” 
In 2011 begint ze met haar blog 
Todaysbeauty.nl, tegenwoordig 
Manontilstra.nl. “Ik kwam een 
paar blogs tegen die schreven over 
beautyproducten. Dat leek mij ook leuk. 

Als tiener had ik geen megabudget, 
maar wilde ik wel goede producten 
kopen. Niet te duur en waarvan je 
achteraf  geen spijt hebt. Zo begon ik 
met mijn beautyreviews.” 
De influencer post regelmatig 
berichten en video’s en gaat ook over 
mode schrijven. “Het was een hobby, 
een uitlaatklep. Wist niet dat je hier 
überhaupt in kon doorgroeien. Ik 
vond het al leuk dat mensen mijn 
stukken lazen en door mij bepaalde 
producten kochten.” Twee jaar na de 
start schrijft ze zich in bij de Kamer 
van Koophandel. “Ik kreeg veel spullen 
opgestuurd en de samenwerkingen 
stroomden binnen. Daarom heb ik me 
ook bij een mediabureau aangesloten.” 
Ze doet een studie die ze niet afmaakt 
en heeft meerdere banen. “Bij mijn 
laatste baan werkte ik halve dagen. 
Ondertussen was ik ontzettend veel tijd 
kwijt aan mijn eigen bedrijf, dus nam 
ik ontslag. Sommige mensen waren 
sceptisch, maar mijn ouders vonden 
dat ik mijn hart moest volgen. Ik ben 
heel blij dat ze daar niet streng in zijn 
geweest.” Tegen (voor)oordelen loopt 
ze niet vaak aan. “Ik heb twee jonge 
kinderen en de moedermaffia is altijd 
actief. Laatst postte ik een filmpje 
van een van mijn kinderen in een 
loopkarretje. Toen kreeg ik bijvoorbeeld 
reacties dat ik dat niet moest doen 
omdat dat niet goed zou zijn voor de 
beentjes. Maar verder valt het heel erg 
mee. Ik stel ook duidelijke grenzen en 
hou veel voor mezelf. Van mijn gezin – 
mijn vriend en kinderen – zien mensen 
maar een klein stukje. Ze volgen mij 
voor mij.” 
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‘IK STOND NIET GRAAG OP 
DE VOORGROND’ 

‘De moedermaffia is 
altijd actief ’

 

De jonge moeder werkt hard en vindt 
het heerlijk om creatief  bezig te zijn. 
Teksten schrijven, kledingcollecties 
ontwerpen en mooie foto’s maken: ze 
draait er haar hand niet voor om. Maar 
in december doet ze het iets rustiger 
aan. Op de dag dat dit nummer van 
Topic Talks verschijnt, viert ze haar 
dertigste verjaardag. “Ik ga een leuk 
feest geven. En met de feestdagen zijn 

we met de hele familie samen. Dat is 
altijd heel relaxt. We eten uitgebreid en 
houden van natafelen, maar vanwege 
de kinderen gaan we ook weer vroeg 
naar huis.” Of  ze nog tips heeft voor 
een goede decemberoutfit? “De 
pailletjes zijn terug van weggeweest. En 
terwijl veel mensen er tot voor kort niet 
van hielden, zie je nu ook weer heel veel 
satijnen jurkjes.” 

TOPIC TALKS  17
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Ooit gehoord van de 
kindboete, of  van de 
pensioenkloof  tussen mannen 
en vrouwen? Zomaar 
wat termen uit een breed 
onderzoek over vrouwen en 
geldzaken. De conclusie is 
dat veel vrouwen zichzelf  
behoorlijk tekort doen, zonder 
daar bij stil te staan. Tijd voor 
een wake-up call! 

Pensioenkloof  
Juist op dat laatste punt is het 
onderzoek heel duidelijk. Maar liefst 
40 procent van de vrouwen heeft geen 
goed beeld van de fi nanciële gevolgen 
van parttime werken, kinderen krijgen 
of  scheiden. Een kwart van de vrouwen 
is zich zelfs niet bewust dat ze dus ook 
minder pensioen opbouwen als ze 
minder gaan werken. Schrik niet: een 
vrouw die nu op haar 25e begint met 
werken en op haar 70e met pensioen 
gaat, bouwt zo’n €220.000 minder 
pensioen dan een man. Dat komt neer 
op een verschil van €10.000 per jaar!  

Kindboete
Op de lange termijn doen vrouwen 
zichzelf  dus fl ink tekort. Het krijgen van 
kinderen heeft al eerder gevolgen voor 
hun inkomen. Dat komt mede door de 

De cijfers uit het onderzoek van 
pensioenfonds ABP, die liegen er niet 
om. Want hoewel veel vrouwen zich 
best willen verdiepen in hun fi nanciële 
situatie, stelt een derde dat toch steeds 
uit. Bijna 20% weet echt niet hoe ze 
het moeten aanpakken. En één op de 
tien vrouwen is helemáál niet bezig met 
haar fi nanciële toekomst.  

rolverdeling tussen de partners. Want 
waar mannen de fi nanciën juist vaker 
oppakken, nemen vrouwen vaker meer 
zorgtaken op zich. Maak je daar samen 
geen afspraken over, dan kun je net als 
veel vrouwen na de geboorte van het 
eerste kind in 7 jaar tijd bijna 50% van je 
inkomen verliezen. Het gevolg van deze 
‘kindboete’ is dat je dan veel minder 
fi nanciële vrijheid hebt, om eigen keuzes 
te maken. Zeker als er onverwacht 
iets gebeurt zoals een scheiding of  het 
overlijden van je partner.  

Reality Check 
Het is niet zo dat vrouwen helemaal 
niet over hun fi nanciële positie 
nadenken. Ze komen alleen 
onvoldoende in actie. Herkenbaar? 
Dan is de website realitycheck.nl 
misschien iets voor jou. Je vindt er 
een simpele wake-up call, die laat 
zien hoe veranderingen in je leven 
invloed hebben op je fi nanciën van 
nu en later. Wat gebeurt er met je 
fi nanciële vrijheid als je parttime werkt, 
kinderen krijgt, arbeidsongeschikt 
wordt of  gaat scheiden? Je krijgt op 
een gemakkelijke manier inzicht in 
je eigen fi nanciële gedrag én je leert 
in een e-learning hoe je dat kunt 
verbeteren. 

VEEL VROUWEN KOMEN NIET IN ACTIE 
ALS HET OM GELD GAAT 

Financieël

Hoe stevig sta jij fi nancieel in je schoenen? 
Of  ben je toch meer afhankelijk van je partner dan je denkt? 

Vrouwen verliezen 
een jaar na de
scheiding gemiddeld 
29 procent van hun
koopkracht
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2. Op welk moment in jouw leven 
veranderde er financieel veel? 
“Vlak na mijn bruiloft heb ik samen 
met mijn partner een huis gekocht. Om 
financiële verrassingen te voorkomen 
heb ik eerst al mijn financiën op 
een rijtje gezet. Zo wist ik hoeveel ik 
maandelijks kon en wilde betalen aan 
een huis. Ook moest ik nadenken over 
de financiële gevolgen van trouwen. 
Mijn partner en ik hebben toen zelf  
huwelijkse voorwaarden opgesteld, die 
bij ons beiden pasten.”  

3. Kun je iets vertellen over de 
financiële gevolgen daarvan, 
voor nu en later? 
“Vrouwen verliezen een jaar na de 
scheiding gemiddeld 29 procent van hun 
koopkracht. Om dat te voorkomen heb 
ik bij het opstellen van onze huwelijkse 
voorwaarden ook nagedacht over de 
financiële gevolgen van een scheiding. 

1.Waarom hebben mensen een 
financiële wake-up call nodig 
volgens jou? 
“Het is belangrijk om je bewust te zijn 
van je keuzevrijheid. Of  je werkt en 
hoeveel, heeft hier veel invloed op. In 
Nederland werken veel vrouwen parttime. 
Vaak denken we dat dit voor iedereen een 
vrije keuze is. Keuzes over werk en wie er 
voor de kinderen zorgt, worden namelijk 
beïnvloed door de mogelijkheden om 
gebruik te maken van de kinderopvang 
of  partnerverlof. Veel mensen denken 
ook dat de partner die het meest verdient 
beter het meest kan blijven werken na de 
geboorte van een kind, terwijl het in de 
praktijk vaak gunstiger uitpakt om allebei 
evenveel te werken.”  

Dat voelt gek, maar ik ben erg blij dat ik 
voor mezelf  ben opgekomen en precies 
weet hoe ik ervoor sta. Dat geeft me tot 
op de dag van vandaag een vrij gevoel.”  

4. Wie wil jij een wake-up 
call geven? 
Ik kan niet een-twee-drie iemand 
bedenken die hem hard nodig heeft.
Maar ik heb genoeg vriendinnen die 
op dit gebied best wat bewuster kunnen 
worden. Handige tools als realitycheck.
nl, maar ook bijvoorbeeld de 
werkzorgberekenaar.nl kunnen daarbij 
helpen.

WAKE-UP 
CALL 

Sommige vrouwen steken hun 
kop in het zand als het om 
financiële zaken gaat. Anderen 
cijferen zichzelf  weg ten gunste 
van het gezin. Misschien 
herken je dat bij jezelf  of  bij 
iemand in je omgeving. Elkaar 
bewust maken kan helpen. We 
vroegen Emma Lok, directeur 
Strategie & Communicatie bij 
WOMEN Inc., hoe het met 
haar financiële vrijheid staat en 
wie volgens haar een wake up 
call kan gebruiken. 

CHALLENGE JEZELF 

De online RealityCheck helpt 
je bewuster worden van je 
eigen situatie en je gedrag, 
als het om geldzaken gaat. Je 
vindt er een korte test, een 
schat aan ervaringsverhalen 
en een gratis training. In die 
e-learning kom je erachter 
of  je gevoel over jouw eigen 
financiële zelfstandigheid ook 
klopt met de werkelijkheid. 
Je leert er hoe je grip krijgt 
op jouw geldzaken, hoe je 
ze beter kunt regelen en wat 
jouw kansen en valkuilen zijn. 
Al meer dan 22.000 mensen 
hebben met deze e-learning 
meer grip gekregen op hun 
geldzaken en (toekomstige) 
financiële situatie. Bijna 70% 
van de deelnemers komt 
hierna ook echt in actie. Wil 
jij ook weten hoe financieel 
vrij je bent, en daar iets aan 
doen? Challenge jezelf, of  een 
vriendin die wel een wake-
up call kan gebruiken, op 
realitycheck.nl

Wil jij ook weten 
hoe financieel vrij je bent, 

en daar iets aan doen? 
Challenge jezelf, of  
een vriendin die wel 
een wake-up call kan 

gebruiken, op 
realitycheck.nl



Gezondheid

Het prikkelbare darm 
syndroom (PDS) is een 
veelvoorkomende aandoening. 
Zo’n 5 tot 10 procent van 
de Nederlandse bevolking 
heeft er last van en de impact 
daarvan is groot, weet 
maag- darm- en leverarts 
Daniël Keszthelyi. Zowel 
op microniveau als op 
macroniveau.

“Het is belangrijk dat hier 
bewustwording over gecreëerd 
wordt”, aldus Keszthelyi. “Omdat 
het zo vaak voorkomt.” Bij PDS is de 
werking van de darmen verstoord. 
Dit veroorzaakt onder meer buikpijn, 
ontlastingsproblemen en vermoeidheid. 

Kwaliteit van leven
“De kwaliteit van leven neemt af. 
Patiënten gaan bijvoorbeeld niet meer 
uiteten omdat ze buikpijn hebben. 
En ook het ziekteverzuim neemt toe. 
Op die manier raakt het niet alleen 
de patiënt zelf, maar ook de vrienden, 
familie, partner en werkgever.”
Het is volgens hem dan ook heel 
belangrijk om hierover te praten. “In 
mijn praktijk merk ik dat het nog steeds 
taboe is. Mensen praten niet graag 
over poepen en scheetjes. Het zou goed 
zijn als we hier net zo gemakkelijk over 
kunnen praten als over hoofdpijn en 
hoge bloeddruk.” Schaamte speelt een 
belangrijke rol. “Het algemene beeld 
leeft dat het prikkelbare darm syndroom 
pure aanstellerij is. Je ziet niks aan de 
buitenkant. Terwijl mensen iemand met 

een sonde uit zijn neus meteen zielig en 
indrukwekkend vinden.”

Prikkelbare Darm Syndroom 
Belangenorganisatie
Patiënten kunnen terecht bij de 
Prikkelbare Darm Syndroom 
Belangenorganisatie (PDSB). “De 
patiëntenvereniging biedt een forum 
waar mensen elkaar kunnen treff en 
en ervaringen met elkaar kunnen 
uitwisselen. De informatievoorziening 
laat nog weleens wat te wensen over, 
omdat een behandeling vrijwel altijd 
maatwerk is. PDS is bij iedereen 
verschillend en iedere PDS-patiënt 
reageert anders. Als je mazzel hebt, 
heb je een gesprek van een half  uur in 
het ziekenhuis. PDSB speelt hierin een 
belangrijke rol.”

Probiotica
En de rol van probiotica of  wel 
levende micro-organismen die een 
gunstig eff ect zouden hebben op je 
gezondheid? “Dat is al ruim twintig 
jaar een hot topic. Als je het uit 
fi losofi sch oogpunt bekijkt, zijn we 
zelf  meer bacterie dan mens. In het 

‘Maak de klachten 
bespreekbaar’

‘BEWUSTWORDING IS BELANGRIJK’

menselijk lichaam zitten namelijk 
meer bacteriën dan humane cellen. 
Alles wat jij eet, voeden deze bacteriën 
ook. Van oudsher is er daarom veel 
interesse in goede bacteriën die – bij 
een verstoring-  de balans in je darmen 
kunnen herstellen.”

Tips
De MDL-arts heeft ten slotte nog 
een paar tips voor mensen met 
PDS en nog niet gedefi nieerde 
maag- en darmklachten. “Maak 
het bespreekbaar. In eerste instantie 
in kleine kring: met je partner of  
vrienden. In tweede instantie met je 
huisarts. Pas als je erover praat, kun je 
een adequate behandeling zoeken. Blijf  
niet rondolopen met je klachten.”
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Klinisch bewezen ter behandeling van 
Prikkelbare Darm Syndroom (PDS) symptomen*.

Buikpijn of een
opgeblazen gevoel?

 Slechts één capsule per dag
 Kleine, gemakkelijk slikbare capsules
 Op elk gewenst moment van de dag
 Gebaseerd op meer dan 20 jaar onderzoek

Al� orex® voor PDS vermindert symptomen als opgeblazen gevoel, 
winderigheid, diarree, buikpijn en constipatie. 

KOAG/KAG - nr. 4634-0421-7466* PDS dient door een arts te zijn vastgesteld.  Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.

Scan de cod
e 

voor meer 

informatie

Alflorex_Adv Flair_200x265mm.indd   1Alflorex_Adv Flair_200x265mm.indd   1 12-11-2021   08:2912-11-2021   08:29

Maag- darm- en leverarts Daniël Keszthelyi over PDS:

Denk jij last te 
hebben van PDS? Vul 

de vragen in en test of  je 
mogelijk Prikkelbare Darm 
Syndroom hebt. Via pdsb.nl

Let op! Alleen een arts 
kan een diagnose 

stellen.
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Gezondheid

De zoon van Moira Taffarello 
heeft het syndroom van 
Hunter. De progressieve 
stofwisselingsziekte zorgt 
ervoor dat de dertienjarige 
Dennis veel zorg nodig heeft. 
Hij heeft chronisch pijn, kan 
zich moeilijk uitdrukken en 
voelt zich vaak machteloos.  

“Al sinds de geboorte van mijn zoon 
Dennis had ik door dat er iets niet 
klopte. Hij had vaak oorontstekingen, 
was regelmatig ziek en bleef  maar 
huilen. Deskundigen wuifden mijn 
zorgen lange tijd weg. Ik was die 
overbezorgde Italiaanse mama. Maar 
na een lange zoektocht werd hij, toen 
hij twee jaar en drie maanden oud was, 
gediagnosticeerd met het syndroom van 
Hunter. 
De wereld van mij en mijn man stortte 
in. Onze zoon had een zeldzame 
stofwisselingsziekte. Zijn verstandelijke 
vermogen en motoriek gaan alleen 
nog maar achteruit. Hij heeft ADHD, 
is zwaar autistisch en heeft chronische 
pijn.  Het syndroom van Hunter is 
een progressieve ziekte. We moeten de 
dagen plukken. Vanaf  nu wordt het 
eigenlijk alleen maar minder. Het is een 

continu rouwproces waarbij we elke dag 
een beetje afscheid van hem nemen. 
Daarnaast is de stofwisselingsziekte 
relatief  onbekend. De diagnose wordt 
daardoor vaak te laat vastgesteld. 
Het syndroom van Hunter is, net als 
syndroom van Down, makkelijk te 
herkennen, maar dan moeten mensen 
wel weten wat het is. 
Na de diagnose voelde ik me eenzaam. 
Ik had een succesvolle carrière, maar 
stopte met fulltime werken om voor 
Dennis te kunnen zorgen. Anderen 
zeiden talloze keren dat het goedkomt. 
Ze wensen Dennis beterschap, alsof  
hij ooit beter wordt. Ze bedoelen het 
goed, maar begrijpen de situatie niet. Je 
kunt het wel telkens opnieuw uitleggen, 
maar deze situatie is niet te bevatten als 
je er niet in zit. Naast de fantastische 
medische zorg van het personeel van 
het Sophia Ziekenhuis in Rotterdam, 
miste ik de mentale steun. Ik voelde 

‘Toen ik een 
lotgenoot sprak, 
voelde ik me voor het 
eerst echt begrepen’

MOIRA’S ZOON HEEFT HET 
SYNDROOM VAN HUNTER

me alleen in alle dagelijks zaken die 
komen kijken bij een gezin met een 
meervoudig beperkt kind. 
Toen ik een lotgenoot sprak, voelde ik 
me voor het eerst echt begrepen. We 
zaten in hetzelfde schuitje en hielpen 
elkaar. Daarna besloot ik me in te 
zetten voor de patiëntenvereniging 
Stichting Het Hunter Syndroom. Mijn 
wens is dat iedereen dezelfde warme 
ervaringen ervaart, zoals ik beleefde 
met lotgenoten. En dat dat hen de 
energie geeft om door te vechten, zoals 
het mij energie gaf. 

We streven ernaar om eens per jaar 
samen te komen. Om nieuwe families 
te verwelkomen en bij te praten met 
iedereen. Tijdens de coronapandemie 
was dat natuurlijk moeilijk, dus 
hebben we nu vooral telefonisch en 
online contact. We begrijpen elkaar. 
We hebben nauwelijks woorden 
nodig om de situatie uit te leggen. We 
steunen elkaar mentaal. Zo hopen we 
bij te dragen aan de verbetering van 
levenskwaliteit van onze kwetsbare 
kinderen en hun families. Die steun gun 
ik iedereen.” 

Ga voor meer informatie naar 
www.huntersyndroom.com

Dit artikel is financieel mogelijk 
gemaakt door Takeda. 
De hierin besproken meningen 
en ervaringen zijn afkomstig van de 
geïnterviewde personen, Takeda heeft geen 
invloed op de inhoud gehad.

22  TOPIC TALKS

C-ANPROM/NL/HUNS/0002  



Het syndroom van Hunter heeft verschillende 
symptomen. Het syndroom van Hunter kan elk deel van 
het lichaam treffen. De symptomen van het syndroom van 
Hunter en het verloop en de ernst, zijn voor elke persoon 
anders. Het is belangrijk om te weten dat veel van de 
afzonderlijke symptomen bij veel kinderen voorkomen, 
maar dat het de combinatie van klachten is die op het 
syndroom van Hunter kunnen wijzen. Niet elke patiënt zal 
alle symptomen hebben, en de symptomen ontwikkelen zich 
verschillend, dus er is geen typische patiëntervaring.

Er zijn twee types van het syndroom van Hunter; 
deze staan bekend als neuropathisch (met cognitieve 
beperking) en niet-neuropathisch (zonder cognitieve 
beperking). Beide types hebben symptomen die het lichaam 
treffen, maar het neuropathische type heeft ook symptomen 
die de hersenen en het zenuwstelsel treffen, wat betekent 
dat gedrag en ontwikkeling ook worden beïnvloed. Bijna 7 
op de 10 mensen met het syndroom van Hunter hebben het 
neuropathische type van de ziekte.

Bij het neuropathische type verschijnen de symptomen 
meestal tussen de 2 en 4 jaar, terwijl de symptomen bij 
het niet-neuropathische type over het algemeen later in de 
kindertijd verschijnen.

WAT ZIJN DE SYMPTOMEN VAN 
HET SYNDROOM VAN HUNTER?

ONTWIKKELING 
Ontwikkelingsachterstand, 
bijvoorbeeld:
• bij het lopen
• bij de spraak

MOTORIEK 
Problemen met de 
motoriek

OREN EN NEUS
• Frequente oorinfecties
• Gehoorverlies
• Chronische loopneus

HART
• Hartruis
• hartklepziekte

ADEMHALING
•  Frequent hoesten en   

verkouden
•  Ademhalingsproblemen, 

zoals luidruchtige 
ademhaling en snurken

referentie: www.syndroomvanhunter.nl

BOTTEN EN GEWRICHTEN
• Gewrichtsstijfheid die tot 

beperkte beweging kan 
leiden

• Gekromde vingers
• Carpaal tunnel syndroom

BUIK
• Vergrote buik
• Hernia’s (navel- of  

liesbreuk)
• Frequente of  chronische 

diarree

OVERIGE
• Bobbelige huid: witte   

bobbeltjes (steentjes) 
 die richels kunnen vormen.
• Kort van gestalte (vanaf   

vijfjarige leeftijd)
• Voorgeschiedenis van frequente 

operaties tunnel, hernia-
reparatie, tympanostomie)

C-ANPROM/NL/HUNS/0002  

GEDRAGSPROBLEMEN
•  Hyperactiviteit
•  Koppigheid
•  Agressie

HOOFD
•  Bijzondere gelaatstrekken, 
 zoals een groot voorhoofd, 
 brede neus en dikke lippen
•  Groot hoofd
•  Zichtproblemen
•  Grote tong
•  Onregelmatig 
 gevormde tanden

NEUROLOGISCH
•  Cognitieve achteruitgang  

(achteruitgang van het  
functioneren van de  
hersenen)

•  Epileptische aanvallen  
(kunnen ‘afwezigheids-  
toevallen’ zijn, d.w.z. staren)



Vakantie

In december brengen we 
vaak veel tijd door met familie 
en vrienden. Zit je zonder 
inspiratie? Geen zorgen. Met 
deze tips kom jij je tijd wel door.

Kerstboom opzetten
De kerstpret begint met de kerstboom. 
Zoek samen de versiering uit, rij langs 
de kringloop voor extra accessoires en 
opzetten maar.   

Wandelen
Een dagje weg hoeft geen geld te 
kosten. Maak een mooie wandeling, 
en dan dit keer niet het dagelijkse 
blokje om door de wijk. Rijdt naar 
de Sallandse Heuvelrug, Nationaal 
Park De Hoge Veluwe of  ga naar de 
Biesbosch. Niet alleen gezellig, maar 
ook een goede remedie tegen stress.

Schaatsen
Wandelen is niet de enige de sportieve 
activiteit die leuk is in de kerstvakantie. 
Ga, als het weer het toelaat, schaatsen. 
Laat het weer het niet toe, dan biedt de 
schaatsbaan soelaas. Ook kun je gaan 
skiën of  snowboarden bij een indoor 
skibaan. 

Knutselen
Het klinkt misschien een beetje suf, 
maar knutselen is hartstikke leuk. 
Ook als je geen kinderen hebt. 
Doe op Pinterest inspiratie op voor 
kerstornamenten, kerstkaarten of  
dromenvangers. Of  til het knutselen 
naar een hoger level door zelf  een 
scrub, lipgloss of  wasmiddel te maken. 

Samen koken
Na een dag in de buitenlucht is het 
heerlijk om samen te kokkerellen. 
Maak met een vriend, vriendin of  
je partner een sterrenmaal. Bak met 
je kinderen een pizza of  appeltaart. 
Geen zin om te koken maar wel zin 
om gezellig samen te eten? Kies voor 

een avondje gourmetten. Zelfgemaakte 
chocolademelk en glühwein doen het 
ook altijd goed.

Spelletjes spelen
Haal de bordspellen weer eens uit de 
kast. Niks werkt zo verbroederend 
als een ouderwets potje Rummikub, 
Monopoly of  30 Seconds. Ben je dit 
door de coronacrisis inmiddels wel zat? 
Regel een virtuele escaperoom die je 
gewoon thuis kunt doen. 

Shoppen
Nederland telt tal van leuke steden 
waar je heerlijk kunt dineren en 
fantastisch kunt shoppen. Wat dacht 
je bijvoorbeeld van Leeuwarden? De 
hotspots van deze historische stad check 
je op pagina 31. 

Kerstfilm kijken
Gooi de popcorn maar vast in de 
pan, want een geslaagde maar veel 
bewogen dag eindig je natuurlijk 
met een kerstfilm. De verschillende 
streamingsdiensten bulken van de opties 

Zelfgemaakte 
chocolademelk en 
glühwein doen het 
altijd goed

WE WISH YOU A MERRY CHRISTMAS BREAK

en voor extra nostalgie kun je natuurlijk 
ook altijd nog eens door je oude dvd’s 
neuzen

Vuurtje maken
Ook als je geen openhaard hebt, kun 
je de dag prima afsluiten met een vuur. 
Sprokkel wat hout en gooi de vuurkorf  
of  -schaal vol. Wanten aan en warme 
dranken erbij. Meer heb je niet nodig. 
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DierenPark Amersfoort
In de kerstvakantie is DierenPark 
Amersfoort omgetoverd tot een 
magisch winterpark. Geniet van 
warme chocolademelk en ontdek de 
dieren in een park met duizenden 
lichtjes, kerstbomen, sneeuw en 
hartverwarmende winterverhalen. 
Als de schemer valt, wordt je bezoek 
aan de winterse dierenwereld nog 
meer betoverend! Meer info: 
www.dierenparkamersfoort.nl



WE WISH YOU A MERRY CHRISTMAS BREAK
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Ben je nog nooit in 
Leeuwarden geweest? 
Dan is het zaak om daar snel 
verandering in te brengen. 
Leeuwarden barst van de 
historie, gezellige cafés en 
knusse hotels. En goed nieuws: 
wij hebben het voorwerk al 
voor je gedaan. 

BORRELEN 
De Walrus 
In dit gezellige bruine café kun je onder 
meer terecht voor een high tea of  
een bierarrangement met bijpassende 
hapjes. Kom maar door. 
Grand Café de Dikke van Dale 
De Dikke van Dale doet zijn naam eer 
aan met het Dikke Bier Boek. Hierin 
vind je bijna honderd speciaalbieren. 
Proost! 
Irish Pub Paddy O’Ryan 
De Ierse pub kan niet natuurlijk 
ontbreken. Voor Guiness, whiskey, stew 
en livemuziek ben je hier op de juiste 
plek.  
Fellini 
Zit je liever in een moderne city 
lounge? Bestel een lekker glas bubbels, 
een goede gin-tonic of  een (virgin) 
cocktail bij Fellini. 
Pecorino 
In de oude binnenstad vind je wijn- en 
eetbar Pecorino. Hier staan meer dan 
vijftig wijnen op de kaart. Maar ook 
voor oesters, mosselen en medjoul 
dadels met geitenkaas kun je er terecht. 
En als je de gastheer of  -vrouw lief  
aankijkt, mag je misschien zelfs wel een 
kijkje nemen in de schatkamer.  

DINEREN 
Post-Plaza Grand Café 
In dit oude Postkantoor kijk je je ogen 
uit. En je kunt er ook nog eens lekker 
eten. Wijntje te veel gedronken? Geen 
probleem, je kunt hier ook overnachten. 
Restaurant élevé 
In élevé eet en drink je op grote hoogte. 

DIT ZIJN DÉ HOTSPOTS VAN LEEUWARDEN  
In het restaurant - dat door Michelin 
bekroond is met een Bib Gourmand-
onderscheiding - geniet je van een 
prachtig panoramisch uitzicht tijdens je 
diner. 
Bistro Aragosta 
Hou jij van Frans en Italiaans eten? 
Dan zit je goed bij Bistro Aragosta. 
Hier maken ze de lekkerste coquilles, 
ganzenlever en risotto. Maar pin je er 
niet op vast. Het menu wordt elke vijf  
weken aangepast. 

OVERNACHTEN 
In de Brouwerij  
In de Brouwerij kun je niet alleen 
lekker eten en drinken. Ook zijn er 
in het voormalig koetshuis luxueuze 
hotelkamers. De arbeiders- of  elitesuites 
zijn knus en ouderwets. 
Boutique Hotel Catshuis 
Wil je jezelf  in de watten leggen? Boek 
dan de Cats kamer in Boutique Hotel 

Catshuis. De kamer is ruim, licht en 
modern en heeft een dubbele douche 
en vrijstaand bad. En dat midden in het 
centrum. 
Notiz Hotel 
De kamers in dit hotel zijn licht en 
bevatten veel houten elementen. Een 
duidelijke verwijzing naar moede aarde. 
Dit hotel heeft duurzaamheid namelijk 
hoog in het vaandel staan. Met succes. 
Het won al negen keer de Golden 
Green Key kwaliteitsprijs. 
Weidumerhout 
Behoefte aan iets meer rust en 
ruimte? Net buiten Leeuwarden 
vind je het bijzondere boutique hotel 
Weidumerhout. Mooi landelijk gelegen 
en mét Finse sauna. 

Benieuwd naar meer hotspots en 
highlights? Laat je inspireren op 
VisitLeeuwarden.nl. 

© Jacob van Essen Restaurant Fellini 

© Ruben van Vliet Post Plaza



Vakantie

bezoekje brengen aan het Museumpark. 
Hier vind je Depot Boijmans Van 
Beuningen, Het Nieuwe Instituut, het 
Chabot Museum, Natuurhistorisch 
Museum Rotterdam en de Kunsthal. 
Ook staan er verschillende kunstwerken 
in het Museumpark, waardoor het 
ook de functie als openluchtmuseum 
vervult. 

Maar ook zonder ergens naar binnen 
te gaan zie en ontdek je een hoop. 
Wandel door de stad en je ziet beelden 
van Picasso, Henry Moore en Rodin. 
Daarnaast zijn er vele kleurrijke 
muurschilderingen, die zijn gemaakt 
door zowel nationale als internationale 
street artists. Spreekt dat je aan? 
Download dan de app Rewriters. Die 
leidt je vanaf  het centraal station - met 
een route van zeven kilometer - langs 
28 verschillende muurschilderingen. 

Winkelen
Ook als shopaholic ben je in Rotterdam 
op de juiste plek. Het aanbod is enorm 
en varieert van brand en concept stores 
tot kleine en lokale winkels. Scoor 
een nieuwe outfi t in de Koopgoot, 
bezoek de Bijenkorf  op de Coolsingel 

Architectuur
In 1940 werd Rotterdam 
gebombardeerd door de Duitsers. 
Na de oorlog moest de binnenstad 
opnieuw worden opgebouwd. Als 
je een wandeling door Rotterdam 
maakt, zie je dat de stad gedurfd, 
rauw en rebels is. Van de historische 
binnenstad is weinig meer over. 
Architectuurliefhebbers komen van 
heinde en verre naar Rotterdam om de 
moderne gebouwen en verschillende 
bouwstijlen te bewonderen. Wandel op 
eigen houtje door de stad, sluit je aan 
bij een (architectuur)tour of  bekijk de 
pracht en praal vanaf  een afstandje in 
de Euromast, de hoogste uitkijktoren 
van Nederland.  

Kunst en cultuur 
Als kunstliefhebber moet je een 

of  wandel naar de Goudsesingel voor 
kleine boetiekjes, mooie galerieën en 
gezellige koffi  ezaakjes. Gooit regen, 
sneeuw of  ijzel roet in het eten? Ga 
dan naar het overdekte winkelcentrum 
Central Plaza.

Haven
Wil je uitwaaien, dan moet je in 
Rotterdam zijn. De stad heeft de 
grootste haven van Europa. Stap in 
een van de rondvaartboten die vanaf  
de Maaskade vertrekken of  huur een 
fi ets om dit spektakel met eigen ogen te 
bekijken. Ook vanaf  het water kun je 
de prachtige architectuur bewonderen. 

Horeca en uitgaansgelegenheden
Daarnaast is de diversiteit in de stad 
groot. In Rotterdam komen zo’n 
170 nationaliteiten samen. Dat zie 
je in de straten en bedrijven, maar 
merk je ook in het rijke aanbod 
aan restaurants. Eet Spaans bij 
21 Pinchos, Koreaans bij in het 
Allegaartje of  Indiaas bij Atithi 
Indian Restaurant Rotterdam. Ook 
qua uitgaan is de keuze reuze. De 
stad telt eindeloos veel clubs, kroegen, 
cocktailbars en proefl okalen. 

Rotterdam heeft een 
strakke skyline, moderne 
wolkenkrabbers, leuke winkels 
en goede uitgaansgelegenheden. 
Het hele jaar – maar zeker 
ook in december – kun je je 
prima in deze hippe havenstad 
vermaken. 

RAUW EN REBELS: WAAROM JE 
ABSOLUUT NAAR ROTTERDAM MOET 
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Bezoekster Merel Braber – 33 jaar – Woonachtig in Rotterdam 
Rotterdam is een moderne en hele gastvrije stad. Sinds kort woon ik midden in 
het centrum en sta ik binnen vijf  minuten aan de kop van de Koopgoot. Met de 
leuke boetiekjes op de Meent en mijn favoriete winkel Zara op het Beursplein, kan 
ik altijd wel iets leuks vinden. Vaak combineer ik het shoppen met een zakelijke 
afspraak of  ga ik lekker trainen bij John Reed midden op de Lijnbaan. Ook kom 
ik regelmatig bij de Bijenkorf  voor de verscheidenheid aan merken op de beauty 
afdeling en het brede aanbod in fashion. Naast het shoppen voor mezelf  vind ik 
de fashion voor mannen hier ook heel uitgebreid en van mooie kwaliteit. Zeker in 
aanloop naar de feestdagen is een bezoek aan Rotterdam Centrum een aanrader! 

Dominique van Elsacker - directeur UDSRotterdam  
Ik werk al ruim vijf  jaar met veel plezier bij UDSRotterdam, een Stichting die 
werkt voor winkeliers en vastgoedeigenaren in Rotterdam Centrum. Rotterdam is 
vernieuwend en er wordt altijd wel ergens gewerkt aan verdere verfraaiing. Omdat 
we allemaal het beste willen voor de stad geven de goede samenwerkingen super 
veel energie. Het is typisch Rotterdams om kansen te zien en te benutten.  

Het stadscentrum is van iedereen en dat zie je aan de bezoekers; iedereen komt er. 
Rotterdam is een stad die je moet (ver)kennen. Ben je op zoek naar tips, kijk dan 
op Rotterdamcentrum.nl, hier vind je alle leuke plekjes om te shoppen, cultuur te 
snuiven, eten en overnachten. 

Leo van den Assem - 
Van den Assem Schoenen 
Van den Assem is een Rotterdams 
bedrijf  in hart en nieren en sinds 
1910 gevestigd in Rotterdam. Onze 
eerste winkel in de Maasstad was aan 
de Binnenweg, vervolgens zijn wij 
zo’n 50 jaar geleden verhuisd naar 
de Aert van Nesstraat. Deze vestiging 
heeft ons in Rotterdam op de kaart 
gezet en we zijn dan ook niet meer 
weg te denken uit het Rotterdamse 
straatbeeld en omgeving.  
In het hart van Rotterdam zijn we 
omringd door grote ketens maar 
ook kleinere ondernemers, allemaal 
met een Rotterdamse mentaliteit 
die niet bang zijn om hun handen 
uit de mouwen te steken. De goede 
samenwerking met de ondernemers 
om ons heen en de dynamiek van het 
centrum zorgen ervoor dat de dagen 
altijd afwisselend en anders zijn. Dit 
samen met de werknemers van het 
gehele bedrijf  geven mij elke dag 
weer energie om nieuwe ideeën te 
ontwikkelen om de klant een ultieme 
beleving te geven. Wij zijn er trots 
op om met onze mooie winkels een 
bijdrage te leveren aan Rotterdam 
Centrum. 

WARM WELKOM IN 
WINTERS ROTTERDAM

Dominique van Elsacker - directeur UDSRotterdam  
Ik werk al ruim vijf  jaar met veel plezier bij UDSRotterdam, een Stichting die 

Leo van den Assem - 
Van den Assem Schoenen 

Rotterdam Centrum is zeker tijdens de winterperiode een 
gezellige bestemming. Een nieuwe outfi t scoren, genieten 
in één van de vele restaurants, je onderdompelen in 
cultuur, of  overnachten in één van onze hotels: altijd een 
warm welkom voor iedereen in winters Rotterdam. 
De sfeer doet je smelten! 
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Het seizoen van lichtjes, winterwandelingen 
en gezellige avonden is aangebroken. 

Beleef  de betovering van winter 
in Zuid-Limburg en bezoek 
bijzondere kerstmarkten, kom 
lekker kerstshoppen, struin langs 
kerststalletjes of  dompel jezelf  onder 
in de onovertroff en kerstsfeer van 
Kerststad Valkenburg. Ook op culinair 
gebied is het volop genieten! Maak een 

smakelijke amusetocht, of  neem plaats 
in een knus caféetje met een lekker 
glaasje wijn. Gezelligheid ten top!  
Heb je meer behoefte aan rust en 
ruimte? Maak dan een sprookjesachtige 
winterwandeling door het prachtige 
heuvellandschap, probeer een korte 
bezinningsroute (camini) of  besteed 

WINTERPARADIJS 
ZUID-LIMBURG 

wat extra aandacht aan jezelf  in 
een van de ontspannende wellness-
centra. Geniet van de warmte van 
winterparadijs Zuid-Limburg: even 
helemaal weg, maar toch dichtbij.  
Check visitzuidlimburg.nl/
winterparadijs voor alle tips, 
routes en meer inspiratie.  

DEZE ZUID-LIMBURGSE KERSTMARKTEN 
ZIJN EEN BEZOEKJE WAARD 
Zeg je kerst, dan zeg 
je kerstmarkten. En in 
Nederland vind je de 
leukste kerstmarkten 
in het Bourgondische 
Zuid-Limburg. 

langs de verschillende kraampjes, plof  
neer in het reuzenrad. De kerstmarkt in 
Maastricht is geopend van 1 tot en met 
31 december. 

Heerlen
In Heerlen kun je terecht voor je jaarlijkse 
portie wintergezelligheid. Huur een 
curlingbaan, trek schaatsen aan of  glijd 
van de ijsglijbaan. Wintertijd Heerlen is 
van 9 december tot en met 9 januari. 

Kerkrade
In Kerkrade is dit jaar geen traditionele 
kerstmarkt, maar wel een volledige 
kerstbeleving. In het dorp zijn er in 
het weekend van 18 en 19 december 
kraampjes, livemuziek en kun je er zelfs 
voor een demonstratie smeedwerk terecht. 

Valkenburg
Van 12 december tot en met 9 januari 
is Valkenburg volledig in de kerstsferen 
gehuld. Het stadje is dan voorzien 
van sfeerverlichting en muziek. In 
de gemeentegrot vind je de oudste 
ondergrondse kerstmarkt van Europa, 
maar ook in de Fluweelengrot kun je 
terecht voor de nodige snuisterijen. In 
de ondergrondse mergelgangen  van de 
Wilheminagroeve vind je een prachtige 
kerststal en in MergelRijk vind je 
levensgrote mergelsculpturen. 

Maastricht
In Maastricht vind je ieder jaar een 
prachtige kerstmarkt waar miljoenen 
bezoekers op af  komen. Geniet van een 
oliebol en glühwein op het Vrijthof, struin 

In samenwerkng met Visit Zuid-Limburg

Doorademen, van de frisse lucht genieten en even stil-
staan bij het gevoel en de pracht van onze planeet. Wil je 
van de natuur genieten, maar ook milieubewust reizen? 
Dan is Duitsland de ideale destinatie. Ons buurland staat 
als nummer vier (van de 165 landen) op de Sustainable 
Development Goals-index. Wij geven verrassende tips 
voor een duurzaam reisje door Duitsland. 

BEWUST EN LEKKER SLAPEN
Je hoeft niet lang te zoeken om een duurzaam adresje te vinden 
om te dineren en overnachten. Er zijn namelijk meer dan driedui-
zend opties – van ecologische Campings tot luxe en duurzame 
Hotels. Er is zelfs een compleet biologisch dorp: in het nationaal 
park Sächsische Schweiz ligt de plaats Schmilka. Deze plaats, die 
in 2017 werd uitgeroepen tot ‘Mooiste dorp van Saksen’, heeft 
een groot aantal ecologisch gerenoveerde accommodaties en 
ontzettend gezellige biologische restaurants en cafés met veel 
zelfgemaakte producten zoals brood en bier.

KIES VOOR EEN WEEKEND IN HET ‘GROENE’ HAMBURG!
We kennen natuurlijk Berlijn, Düsseldorf en Keulen, die zich pri-
ma lenen voor een korte of langere stedentrip. Misschien niet 
zo bekend bij Nederlanders, maar zeker zo mooi is Hamburg. 
Deze stad heeft veel te bieden: een afwisselend cultuuraanbod 
en volop gezellige restaurantjes en cafeetjes. Hamburg staat 
ook bekend om zijn duurzame winkels zoals fair geproduceerde 
streetwear, meubels van drijfhout uit de haven en sieraden van 
duurzaam gewonnen grondstoffen. De aanbieder ‘Green Fashion 
Tours’ neemt je mee op een wandeling van 2,5 uur naar diverse 
lokale designers die een winkel met duurzame producten run-
nen. Green Fashion Tours zijn er overigens ook in andere Duitse 
steden zoals Berlijn, Keulen, Frankfurt en München.

REGIONAAL GENIETEN 
Bijna nergens worden de jaargetijden zo gevierd als aan de Duit-
se Wijnroute in Rhijnland-Palts: in het voorjaar zijn er de aman-
delweken, later in het jaar de wijnfeesten, in het najaar staat de 
kastanje in het middelpunt en in de winter is er bij de kantoren 
van het regionale bosbeheer vers vlees van wild uit de bossen te 
koop. Gemarkeerde wandelroutes zorgen ervoor dat bezoekers 
zich beter bewust worden van het landschap, de grond en het 
klimaat en de invloed daarvan op de kwaliteit van de – vaak bio-
logische – wijnen die hier worden verbouwd.  

MEER OVER DUURZAAM DUITSLAND 
Benieuwd naar alle adresjes en wandelroutes? 
Ga voor meer informatie naar: 
www.germany.travel/nl/feelgood

ADVERTENTIE

Duurzaam op reis 
naar Duitsland

© DZT/Michael Neumann
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Zes jaar geleden begon 
Desiree de Vreede 
nietsvermoedend het 
Instagramaccount 
@Budgethome. Inmiddels 
deelt ze haar tips voor een 
stijlvol en betaalbaar interieur 
met zo’n 177.000 volgers. 

Hoe ben jij begonnen? 
“We kregen in 2015 de sleutel van ons 
nieuwbouwhuis. Ik bedacht me dat het 
leuk was om budgetdingen te promoten. 
Een huis kopen is al duur genoeg en het 
was een uitdaging om die goedkoop in 
te richten. Ik besloot om een keer per 
week iets te gaan delen, begon met het 
budgetkoopje van de week.  
Ik vond het een beetje suf  en hield 
mijn account voor mezelf. Tot een 
vriendin me er mee confronteerde. 
Ze had van iemand gehoord dat ik 
met @Budgethome een paar honderd 
volgers had. Ik had haar niks verteld, 
haha. Langzamerhand kreeg ik steeds 
meer volgers. Van een paar honderd 
ging het naar een paar duizend. 
Inmiddels ben ik zes jaar bezig, maar 
het oorspronkelijke idee is nog altijd 
onveranderd.” 

 Wat is jouw geheim? 
“Ik ben op het juiste moment ingestapt. 
Niemand deed nog wat ik deed, en 
iedereen houdt van koopjes. We blijven 
Nederlanders.” 

 Waar haal jij je inspiratie 
vandaan? 
“Ik vind het heel leuk om designmerken 
te volgen. Die lopen altijd voor met de 
trends. Daarnaast volg ik veel andere 
Instagrammers, zoals @missjettle, @
sevencouches en @tanjavanhoogdalem. 

Ook loop ik graag een rondje door de 
verschillende winkels, puur om te kijken 
wat ze hebben.” 

We willen allemaal een mooi 
en betaalbaar interieur. Heb jij 
goede tips? 
“Denk niet alleen aan budgetwinkels, 
maar ook aan kringloopwinkels, 
de rommelmarkt en websites als 
Marktplaats. Gooi je spullen niet weg 
als je erop uitgekeken bent. Met kleine 
aanpassingen kunnen ze vaak weer een 
tijd mee. Verf  je vaas met muurverf  
gemengd met wat baking soda. Op die 
manier krijgt de vaas niet alleen een 

‘Nergens vind je 
mooiere kerstballen 
dan bij de 
kringloopwinkel’

DESIREE DE VREEDE DEELT VIA 
@BUDGETHOME TIPS VOOR EEN 
BETAALBAAR INTERIEUR

andere kleur, maar ook een andere 
structuur.  
Kijk niet alleen bij de voor de 
hand liggende winkels als Ikea en 
Leen Bakker. De webshop van de 
Lidl heeft ook woonspullen, Aldi 
heeft vaak leuke producten en ook 
Kruidvat heeft regelmatig een collectie 
woonaccessoires.” 

Heb je ten slotte ook nog een paar 
handige tips voor de feestdagen?  
“Nergens vind je mooiere kerstballen 
dan bij de kringloopwinkel. Soms 
heb je zelfs acties waarbij je voor een 
prikkie een hele tas met spullen kunt 
vullen. Ik heb in het verleden zelf  
kerstornamenten gemaakt, papieren 
engeltjes gevouwen en kerststerren van 
wc-rollen gefabriceerd. Wil je dit jaar 
een andere kleur in de kerstboom? 
Gebruik een spuitbus om de ballen 
een ander kleurtje te geven. En denk 
vooruit. Na de kerstdagen gaat alles in 
de uitverkoop en gaan sommige spullen 
met wel 70 procent korting weg.” 
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Sikkens Alphacryl Pure Mat SF

Dutch Wallcoverings Behang

Sikkens Alpha Projecttex

Geef je huis fl air met verf en behang van De Verfzaak! 
Wij zijn al meer dan 10 jaar het juiste adres voor 
professionals en fanatieke doe-het-zelvers die op zoek zijn 
naar A-merken verf en behang tegen een voordelige prijs. 

Kom langs in een van onze 11 fysieke winkels 
of bezoek onze webshop www.deverfzaak.nl.
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