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Ik vind het heerlijk om foto’s van interieurs te bekijken. Om
weg te dromen bij perfect gestylede huiskamers met strakke
meubels, gedurfde kleurtjes en vrolijke accessoires.
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Toen mijn vriend en ik onze intrek in een oude koeienstal
namen, had ik dan ook wilde plannen. Makkelijker gezegd
dan gedaan. We discussieerden eindeloos over het juiste
behang en de perfecte tint groen. Was een lamp “te VT
Wonen”, dan kwam die er niet in.
En ging vriendlief naar de kringloopwinkel zonder mij,
dan was dat in mijn ogen niet altijd een succes. Zo drinken
we tegenwoordig bubbels uit champagneglazen met INGlogo erop. Ook scoorde hij een beeldje van een flamingo in
Hawaiishirt, met golfstick tussen de vleugels. Die moest en
zou prominent op de schoorsteenmantel komen te staan. Ik
bepaalde al vrijwel alles, zei hij. Hier mocht ik niet moeilijk
over doen.
Aangezien thuiswerken nog altijd de norm is, ben ik blij met
de inspiratie die ik voor deze uitgave kreeg van de ontwerpers
van Kave Home en de stijltips van Nico Tijsen van Riviera
Maison en Elisah Jacobs (@interiorjunkiecom).
Maar het gaat in dit nummer niet alleen over wonen. Je
leest ook over lekker en gezond eten, cryptocurrency en
mijn interview met Kae Sutherland over haar leven als
ondernemer en influencer.

Veel leesplezier!

Anna Neeltje
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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
van de FLAIR.

PANASONIC

TOPIC TALKS 3

4 REDENEN OM ZELF BROOD TE BAKKEN
Het kost misschien iets meer
tijd om zelf brood te bakken
dan om er een te kopen bij
de supermarkt of de bakker,
maar het is de moeite zeker
waard.
1 Gezond
Met je eigen deeg weet je precies wat erin
zit: graan, tarwe, vezels. Overmatig zout
of andere ongezonde toevoegingen zoals
broodverbeteraar, kleur- en smaakstoffen
en middelen om de houdbaarheid te
verlengen laat je -zo je wilt- gewoon
achterwege.
2 Goedkoper
Natuurlijk is het even een investering
maar op de lange termijn is het het
geld zeker waard. Met de automatische
programma’s bak je niet alleen brood
maar maak je ook pizza- en pastadeeg.
Het brood dat je zelf bakt is altijd

goedkoper dan het brood van de bakker.
Het verschil per brood is soms wel twee
euro. Reken uit je winst.

Dan is bijkomend voordeel de geur. Want
de geur van versgebakken brood, daar
kan geen geurdispenser tegenop.

3 Makkelijk
Zelf brood maken met een
broodmachine een fluitje van een cent.
Voor een simpel brood heb je slechts een
paar basisingrediënten als meel, water
en gist nodig. Kies voor een automatisch
bakprogramma of de handmatige setting
waarbij je zelf de kneed- en rijstijd van
tevoren in kunt stellen.

Voor verrassende en lekkere
recepten ga naar:
www. experience-fresh.panasonic.eu

4 Het ruikt lekker
Begin je het weekend met versgebakken
brood, waarvoor je de deur niet uit hoeft?

ZELFGEMAAKT
BROOD IS SOMS
WEL TWEE EURO
GOEDKOPER

AMANDELCAKE MET FRAMBOZEN EN WITTE CHOCOLADE
GEMAAKT MET DE BROODBAKMACHINE VAN PANASONIC

Ingrediënten:
• 150g hele geblancheerde
amandelen • 170g zachte boter
• 1 vanille stokje • 4 eieren • 150g
poedersuiker • 2el melk • 150g bloem
• 3tl wijnsteen bakpoeder • 150g
frambozen • 100g witte chocolade
• Optioneel: 1 theelepel sesamzaad

Zo maak je het:
1. Verwarm de oven voor op 180
graden. Verdeel de amandelen over
een met bakpapier bekleed bakblik
en rooster ze ca. 8 minuten. Laat ze
afkoelen en hak ze vervolgens fijn.
2. Bereid de broodbakoven voor.
Verwijder het bakblik uit het apparaat
en plaats het kneedmes.
3. Doe de eieren en poedersuiker in

Hero model:
SD-YR2540
broodbakmachine
Verkoopadviesprijs:
€239,een kom en klop alles met een mixer
(hoogste stand) in ca. 5 minuten crèmig.
4. Doe de boter samen met de melk,
bloem, vanillemerg, bakpoeder en
de gemalen, geroosterde amandelen
in het bakblik. Giet daar overheen
voorzichtig de eiercrème en verdeel
100g frambozen. Zet de rest van de
frambozen apart.
5. Schuif het bakblik in het apparaat en
sluit het deksel. Kies menu 18 “cake”
en druk op “Start”.
6. Haal de cake uit het bakblik door
voorzichtig te schudden zodat de
cake niet breekt. Laat deze vervolgens
afkoelen.
7. Breek de witte chocolade in grove
stukken, en smelt deze in de magnetron.
Verdeel de gesmolten chocolade
gelijkmatig over de cake. Pureer de
overige frambozen en haal deze door
een zeef. Druppel vervolgens de
frambozenpuree over de gesmolten
chocolade.

LASSIE RIJST
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Poké perfection:

ALLES OVER DE
POKÉ BOWL
Het is licht, gezond,
voedzaam en vooral
ontzettend lekker. Met
een poké bowl sla je de
plank nooit mis. Een
makkelijk maar ook
feestelijk maal. Maar
wat is het en waar komt
het vandaan?
De poké bowl is een traditioneel
Hawaïaans gerecht met rauwe vis en
verse groenten die in kleine stukjes of
plakjes zijn gesneden. Je spreekt ‘poké’
uit als po-kay en het betekent in het
Hawaïaans ‘in plakken snijden’.
De maaltijd werd in de jaren
zeventig populair op de Amerikaanse
eilandengroep Hawaï. Het was voor
vissers dé manier om restjes vis op
te maken. Ze marineerden de vis in
sesamolie, sojasaus en lente-uitjes,
beïnvloedt door Aziatische immigranten.
De poké bowl wordt ook wel omschreven
als sushisalade en is dan ook bij veel
sushirestaurants verkrijgbaar.

Omstreeks 2012 kreeg het gerecht ook op
het Amerikaanse vasteland voet aan de
grond en werden de eerste poké bowlrestaurants geopend. In de jaren die
volgden sloot ook Europa de poké bowl
in het hart.

HET WAS VOOR
VISSERS DÉ MANIER
OM RESTJES VIS OP
TE MAKEN
Wat zit erin?
Dat kan van alles zijn. Denk aan taugé,
komkommer, wortel, zeewier, lenteuitjes, edamame boontjes, noten en
sesamzaadjes. Je kunt kiezen voor een
vega(n) bowl met mango of tofu. Maar
zalm, tonijn, inktvis of kip zijn ook
lekker. Kies voor wat je lekker vindt
of wat je nog in de kast hebt liggen.
Een smaakmaker als sriracha- of
wasabimayonaise, sojasaus of sesamolie is
een heerlijke toevoeging.

In een goede
poké bowl hoort geen
gewone, maar poké bowl
rijst. Kies voor de
Lassie Poké Bowl rijst.
Die is rondkorrelig en
lekker kleverig.
Kijk voor meer heerlijke
poke bowl recepten
op Lassie.nl

POKÉ BOWL MET TONIJN,
EDAMAME EN SUSHIGEMBER

Bereidingstijd:
Recept voor twee personen,
bereidingstijd 10 minuten
Ingrediënten
voor 2 personen
• 1 zak Lassie Kant-en-Klare
Poké Bowl rijst á 250 gram • 1 blikje
tonijnmoot in olijfolie á 120 gram •
2 el (Japanse) mayonaise • 1 sjalotje,
in reepjes • 150 gram koelverse
edamame (sojabonen) • 2 eetlepels
sushigember
Optioneel:
• 1 theelepel sesamzaad
Zo maak je het:
1 Bereid de rijst volgens de
aanwijzingen op de verpakking.
2 Maak de tonijn los en meng de
mayonaise erdoor. Breng de tonijn op
smaak met peper.
3 Schep de rijst in twee kommen.
Verdeel de tonijn, de sjalot, de
edamame en de sushigember over de
rijst.
Tips
• Rooster in een koekenpan 1
theelepel sesamzaad goudbruin.
Bestrooi de poké bowls met het
geroosterde sesamzaad.
• Voeg voor voldoende groenten wat
knapperige roosjes rauwe bloemkool
toe.
• Vervang voor de kinderen de
edamame door knapperig gekookte
erwten uit de diepvries.
• De maaltijd bevat per persoon
475 kilocalorieën, 21 gram eiwit, 20
gram vet waarvan 3 gram verzadigd,
50 gram koolhydraten en 5 gram
voedingsvezel. Eet smakelijk!

DETOX
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WAT IS EEN SAPKUUR EN
WAT DOET HET MET JE LICHAAM?
Een paar dagen geen
vast voedsel, maar
enkel groentesappen,
kruidenthee en water.
Sommige mensen doen
regelmatig een sapkuur.
Maar waarom kiezen
mensen hiervoor en wat
doet het precies met je
lichaam?
“Tegenwoordig is het best lastig om
structureel gezond en puur te eten”,

aldus Anne-Claire Spruijt van Frecious.
De Gezondheidsraad adviseert minstens
200 gram groenten per dag te eten. Het
Voedingscentrum pleit voor 250 gram
per dag. Ondertussen eten Nederlandse
volwassenen dagelijks gemiddeld slechts
143 gram groenten. “Met groentesappen
kun je ervoor zorgen dat je toch
voldoende vitaminen en mineralen
binnenkrijgt.”
Met een sapkuur zou je je lichaam
weer in balans kunnen brengen.
“Mensen zeggen wel dat het lichaam
zichzelf reinigt, maar dat is niet zo
eenvoudig meer. Je lichaamseigen

ontgiftingsorganen raken behoorlijk
overvraagd. Dagelijks krijgen we een
onophoudelijke stroom aan belastende
stoffen binnen.”
Volgens Anne-Claire geef je je lichaam
een waardevolle combinatie van rust en
belangrijke nutriënten als je gaat detoxen.
“Je krijgt meer energie, een beter huid,
sterkere nagels en je slaap verbetert.”
Lees je vooraf wel goed in als je besluit
een sapkuur te gaan doen. Het is
belangrijk om niet cold turkey van vast
voedsel over te stappen naar sappen.
Met de juiste voorbereiding voorkom je
klachten en cravings.

Fit en energiek de herfst in met
het gezondste sap van Nederland

Élke dag genoeg groente binnen krijgen is lastiger dan je denkt.
De slowjuices van Frecious bevatten ±300 gram biologische groente en
8 - 14 ingrediënten. Meer groente én meer gemak. Kies voor daily of detox.
We screw it!
alles met schroefpers
47% meer nutriënten
dan cold pressed.

We freeze it!
vers ingevroren
Zo behoudt het sap
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de hoogste kwaliteit.

Gerecyclede
flesjes van rPET

€20
KORTING

Dit is milieuvriendelijker dan glas.

JOUW CODE*

TOPIC2021
Bestel met jouw kortingscode
TOPIC2021 op www.frecious.bio

* geldig t/m 1 december 2021

VIS

6 TOPIC TALKS

ZO GEZOND ALS EEN VIS

Het is niet voor niks dat zowel het Voedingscentrum
als de Hartstichting adviseren om een keer per week
(vette) vis te eten. Vis bevat vitaminen, mineralen
en eiwit en is dus hartstikke voedzaam. Remke
Nehrstede van het Nederland Visbureau vertelt
waarom jij dat verse harinkje dus niet moet vergeten.
“Het zijn vooral de visvetzuren die
gezond zijn”, vertelt Remke. “Makreel,
haring, paling, sprot en zalm zijn
voorbeelden van vissen die rijk zijn
aan gezonde vetten. Je kunt wel
supplementen slikken, maar als je vis
eet, krijg je zoveel meer binnen dan
alleen Omega 3-vetzuren.” Zo zit er
in vette vis onder meer vitamine A, D
en B12, jodium, selenium, zink, ijzer
en eiwit. Ondanks dat Nederland aan
de Noordzee ligt, waar vissers elke dag
het water op gaan om vis voor ons te
vangen, eten we massaal te weinig vis.
Gemiddeld maar een keer per twee
weken, schrijft de Hartstichting. “70
procent van de vis uit de Noordzee
wordt geëxporteerd.”
Volgens Remke zijn er veel ongegronde
redenen om geen vis te eten. “Het stinkt
en is duur. Maar dat klopt niet. Verse
vis stinkt niet en met een stukje vette
vis krijg je meer voedingsstoffen binnen
dan met een stukje kipfilet. Duur is het

relatief ook niet.” En als je besluit om
een keer of meerdere keren per week
– zoals in het geval van Remke – vis te
serveren, kies dan bij voorkeur voor een
soort dat rechtstreeks uit onze zee komt.
“Een trend is dat we eten wat er in de
buurt groeit en bloeit. Bier uit eigen
brouwerij, groente uit de moestuin en
kaas van de regionale boer. We zouden
meer waardering mogen hebben voor

“DE PIJLINKTVIS
ZWEMT INMIDDELS
IN DE NOORDZEE”

het eten uit de Noordzee. Koop lokaal
en in het juiste seizoen. Dat is niet alleen
milieuvriendelijk, maar ook goedkoper.
En de keuze uit onze zee is zeer divers.
De pijlinktvis zwemt inmiddels in grote
hoeveelheden in de Noordzee en de
eerste ansjovis en tonijn zijn ook gespot
in de Nederlandse wateren.”
“Probeer en varieer, want met een zee
vol vissen is er een zee aan visrecepten.
Daarnaast past vis heel goed in de laatste
foodtrends waarbij ‘gezond’ en ‘werelds’
hoog in het vaandel staan. Je kunt het
zo gek niet bedenken of het is te maken
met vis: van sushi en poké bowls tot
couscous met makreel en appel en taco’s
met zeeduivel en sriracha mayonaise of
springrolls met Hollandse garnalen en
rauwkost.”
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hoe gezond
wil je het hebben?

Makreel is
, hij bevat een zee aan omega 3-vetzuren. Goed voor je hart, hersenen en gezichtsvermogen. Makreel
zit ook boordevol vitaminen zoals A, D, K, B12, C en mineralen
die onder meer belangrijk zijn voor een goed werkend immuunsysteem. Met de proteïnen zit het ook wel snor. Makreel bevat
circa 20% hoogwaardige eiwitten. Belangrijk voor spieropbouw
en -herstel. Superfood dus! Met al z’n goede vetten is deze vis bij
uitstek geschikt voor een gezonde maaltijd. Een wekelijkse portie
van 70 gram is al voldoende om aan je gezonde vetten te komen.
ER KAN HEEL VEEL MET MAKREEL
Makreel biedt vele gezondheidsvoordelen, maar we moeten
is
natuurlijk niet vergeten dat het vooral ook
en makkelijk te bereiden. De gestoomde variant, ‘warm gerookt’
genoemd, is in Nederland het bekendst en belandt vaak op een

broodje of toastje bij de borrel. Maar er kan
nog veel meer met makreel! Gerookt of vers,
hij smaakt vet goed in een salade, pasta of ovengerecht. Gegrild op de BBQ is hij ook fantastisch.
IN VEEL MEER OPZICHTEN EEN GOEDE KEUZE
Als je wilt bijdragen aan de klimaatdoelstellingen, is makreel een
keuze die helemaal past in de huidige tijdsgeest. Met z’n lage CO2
footprint is onze makreel
en laat hij vlees,
kip, tofu, vegaburgers, varkens- en rundvlees ver achter zich.
Denk je dat vis duur is? Dan hebben wij nóg meer goed nieuws:
visje. Voor slechts
een makreel is juist een
enkele euro’s ga je al met een hele makreel onder je arm naar huis.
Ga voor meer makreelinspiratie naar visrecepten.nl

MAXIME TIPT
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NENI AMSTERDAM
De Molcho familie, bekend van de internationaal
gerenommeerde NENI restaurants, opende in
februari 2019 haar eerste Nederlandse vestiging in
de voormalige Citroëngarage aan het Stadionplein.
NENI geeft gasten de keuze tussen het
restaurant, een deli met eigen bakkerij,
The Garden Room private dining en een
bar met unieke setting genaamd
‘The Lemonman’. De basis van Haya
Molcho’s keuken ligt in de OostMediterrane keuken, bekend om de
rijke smaken van zongerijpt fruit en een
overvloed aan groentes. “Eating is no art
but a passion”, luidt het motto van de
kokkin en culinaire schrijfster. Ze doet niets
liever dan haar passie voor de Eastern
Mediterrenean keuken delen met een
lange tafel vol met vrienden en familie – in
‘balagan’ stijl. Vrij vertaald: sympathieke
chaos. Hieruit is NENI ontstaan; de passie
voor eten, het warme familiegevoel en de
liefde voor het delen hiervan.
De menu’s van het restaurant en de deli
combineren de culinaire visie van Haya en
de interpretatie van NENI Amsterdam’s
chef Boaz Peled. Beide zijn ervan
overtuigd dat koken en het delen van eten
mensen verbindt en betekenis toevoegt.
Het restaurant
De eyecatcher van het restaurant is de
centraal gelegen open keuken. In het
zicht van de gasten bereiden de chefs
een rijke variatie aan smaakvolle mezze,
frisse aangemaakte groentes, specialiteiten
van de houtskoolgrill en culinaire vis- en
vleesgerechten uit de steenoven. Het menu

wordt family-style geserveerd en nodigt
uit om alle gerechten te delen. Naast het
diner opent NENI haar keuken ook voor
de zondagse brunch – vanaf 11:00 uur
pruttelen de verse shakshukas al op het
vuur.
NENI Deli
De NENI Deli stilt gedurende de hele dag
de trek als all-day food destination, met
gerechten bereid met dezelfde filosofie en
passie als in het restaurant. To stay or to
go. Overdag serveert de Deli focaccia’s,
zuurdesembroden en zoetigheden uit
eigen bakkerij. Maar ook shakshuka,
salades, versgeperste sappen en warme
dranken.
The Lemonman
De naam van de bar is een eerbetoon
aan Citroën, vernoemd naar de
overgrootvader van de oprichter. De
geboren en getogen Amsterdammer,
die fruithandelaar van beroep was,
kreeg in de Amsterdamse volksmond
de naam “de Limoenman” welke later
werd aangenomen als familienaam. De
bar biedt een breed scala aan citrus en
citroencocktails en -dranken.

LIFE IS BEAUTIFUL.
BE PART OF IT.

The Garden Room
The Garden Room is een kleurrijke
urban jungle voor diners, meetings en
private parties. Met een zee van groene
planten en een prachtige, handgemaakte
muurschildering – door de sous-chef
– geeft The Garden Room haar gasten
hun eigen bijzondere NENI-ervaring. De
ruimte kan voor iedere privégelegenheid
afgehuurd worden en biedt plek voor
maximaal 28 (zittende) gasten.
Het design
Het interieur is ontworpen door
het internationaal gerenommeerde
designbureau Concrete. De rauwe
industriële karakteristieken van de
monumentale garage gecombineerd met
warme Oost-Mediterrane elementen
vormen een moderne, warme sfeer. Door
de vijgenbomen, hangende lantarens en
louvreluiken krijgen gasten een outdoor
dining gevoel in het restaurant. NENI’s
opvallendste designelementen zijn het
open keukenhuis van glas en metaal; de
gele Deli keuken die geïnspireerd is op een
Citroën HY busje en de 25 meter lange
bank in The Lemonman bar.
Meer informatie:
NENI-Amsterdam.nl
Stadionplein 8 | 1076 CM
Amsterdam | neni-amsterdam.nl

COFFEEBUNDELS
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ONTDEK COFFEEBUNDLES!
HET ENIGE KOFFIEABONNEMENT WAAR
JE NOOIT MEER OMKIJKEN NAAR HEBT.
Met het all-in-one
abonnement van
CoffeeBundles zet je
thuis de lekkerste koﬃes
voor een vaste prijs per
kop!
Niet alleen is deze koﬃe heerlijk, het is
ook nog duurzaam. De eerlijke koﬃe
van Moyee wordt gebrand en verpakt
in het land van oorsprong en de boeren
krijgen (via Blockchain gecontroleerde)
FairChain premie. Dit gaat verder dan
Fairtrade, want de hele keten van de

koﬃe is eerlijk. Daarnaast gebruikt de
machine geen cups of pads en creëert
daardoor ook geen afval.

De Siemens EQ6 (twv €899) en de
topkwaliteit koﬃe van Moyee worden
gratis bij je thuisbezorgd. Afhankelijk
van je verbruik betaal je al zo weinig als
26 cent per kop!
Is de koﬃe bijna op? Geen
probleem, binnen een dag liggen
er verse bonen op de deurmat!
Ontdek nu CoﬀeeBundles

“EEN MATCH MADE
IN HEAVEN”

KOFFIE LIJKT SOMS EEN PRIMAIRE
LEVENSBEHOEFTE. MAAR IS HET
EIGENLIJK WEL GEZOND VOOR ONS
Het antwoord is: ja
zeker! Wereldwijd
worden er 2.25 miljard
koppen koﬃe per dag
gedronken.
Terwijl de ene persoon een espresso
drinkt in de ochtend om wakker te
worden, giet de andere de hele dag
americano’s naar binnen omdat hij
of zij daar nu eenmaal verslaafd aan
is. Het is logisch, de energieboost
die je hierdoor krijgt, is bekend. Wat
minder bekend is, is dat koﬃe veel
nuttige voedingsstoffen bevat, zoals
polyfenolen. Dit zijn natuurlijke,
plantaardige stofjes die een

antioxidanten werking hebben. Deze
versterken het immuunsysteem en
helpen beschadigingen in het lichaam
te repareren, waardoor je langer
gezond blijft.
Dit is waarschijnlijk ook de
reden dat jaarlijks nieuwe trends

voorbijkomen, zoals de stijgende
groei in koﬃedrinkers. De nieuwe
liefhebbers weten de koﬃe niet alleen
te waarderen, maar hebben ook steeds
meer kennis over koﬃe. De herkomst
en traceerbaarheid is nog even
belangrijk, omdat men steeds meer op
zoek is naar transparantie in de keten.
Door de grote vraag naar
goede kwaliteit koﬃe en
duurzaamheidsdoelstellingen
zijn er veel innovaties binnen de
koﬃemarkt. Naast een natuurlijke
afvalverwerking, of verschillende bonen
zien we een groot toename van koﬃe
abonnementen. Hierbij krijg je de
koﬃe per post naar jou thuis gestuurd
zodat je nooit meer zonder komt te
zitten!

INTERVIEW

10 TOPIC TALKS

CULINAIR

Annika Weuring van kookplatform
Uit Paulines Keuken:

‘HET MOET VOORAL
LEKKER ZIJN’
In 2010 begon Pauline naar het idee van haar
zus Annika Weuring met Uit Paulines Keuken.
Inmiddels is het een fulltime business die de zussen
samen runnen. In oktober komt hun nieuwste
kookboek Lekker Makkelijk uit.
“Het is een kookboek voor iedere dag
met meer dan 100 lekkere en makkelijke
recepten”, vertelt Annika. “Wij weten
als geen ander hoe druk iedereen het
heeft. Ook als je hard werkt en kinderen
hebt, moet je iets lekkers op tafel
kunnen zetten.” Alle recepten bevatten
maximaal tien ingrediënten. “Die zijn
allemaal in de reguliere supermarkt
verkrijgbaar.”
Daarnaast is 80 procent van de
gerechten vegetarisch. “We zien dat
daar steeds meer vraag naar is. Pauline

en ik zijn opgegroeid met aardappelen,
groente en vlees. We aten elke dag wel
iets van een gehaktbal of speklap. De
laatste jaren zijn we steeds bewuster
geworden van de vleesproductie en
alles wat daarbij komt kijken. Af en toe
kiezen we bewust voor goed vlees. Dat
halen we bij de biologische slager of een
goede boer.”
Gezond eten vindt Annika belangrijk.
“Maar het moet vooral lekker zijn. We
koken met verse ingrediënten, gebruiken
veel groenten, maar houden de
voedingswaarden niet bij. We zijn niet
van superfoods en gebruiken gewoon
boter.”
Haar eigen favorieten uit het kookboek?
“Ik vind het eigenlijk allemaal heel

‘HET GEHEIM
IS EEN GOEDE
BASISVOORRAAD’
lekker. Maar als ik een paar dingen
moet noemen: de pita’s met haloumi,
de gnocchi met pompoen en de
Griekse nacho’s met feta en olijven.
Daarnaast hebben we ook zoete

recepten, waaronder de XXL roze
koek. Superlekker en leuk om op tafel
te zetten.” Annika heeft een gezin
en een volle agenda. Ze weet dus uit
ervaring dat het best lastig kan zijn
om dan een goede maaltijd op tafel
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Glutenvrij

Vega

Lactosevrij

GELE CURRY MET POMPOEN
EN KIKKERERWTEN

Bereidingstijd:
10 minuten – Stooftijd: 25 min.
Ingrediënten
voor 4 - 6 personen
• 600 g pompoen • 200 g spinazie
• 2 teentjes knoflook • 200 g
kikkererwten (uit blik) • 70 g gele
currypasta • 600 ml kokosmelk
• Peper en zout • Olijfolie

te zetten. Haar geheim? “Een goede
basisvoorraad. Ik heb standaard
blikken met tomatenblokjes in de kast,
tomatenpuree, passata, kokosmelk,
verschillende pasta’s, rijst, risotto,
knoflook en ui.” Haar tip: “Probeer

eens een pastasaus naar jouw smaak
te vinden en leer die uit je hoofd. Als
je dat onder de knie hebt, kun je gaan
variëren. Zo kun je altijd gemakkelijk
een goede maaltijd op tafel zetten.”

Zo maak je het:
Schil de pompoen, verwijder de
pitten en snijd het in blokjes van
pak ‘m beet 1,5 x 1,5 cm. Hak de
knoflook fijn en fruit het in een scheut
olijfolie aan. Voeg de gele currypasta
toe en bak het kort mee. Doe de
pompoen en de kokosmelk erbij. Laat
de curry op laag vuur in ongeveer
20 - 25 minuten gaar stoven. Voeg de
kikkererwten en de spinazie, beetje
bij beetje, toe. Roer om totdat alle
spinazie is geslonken. Breng de curry
op smaak met peper en zout.
Garneer de curry eventueel met verse
koriander en gehakte cashewnoten. Onze
favoriete serveertip is met rijst of naan.
Bron: Lekker Makkelijk door Uit Paulines Keuken
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Anticonceptie

ALTIJD MAATWERK EN
PERSOONLIJK
Als het gaat om
voorbehoedsmiddelen
valt er steeds meer te
kiezen. “Bij de keuze
is de vrouw leidend”,
benadrukt gynaecoloog
Annette ter Haar.
“Sommige vrouwen
willen pertinent geen
pil, maar staan wel open
voor andere vormen van
anticonceptie.”
Je hebt genoeg alternatieven voor de
pil. Als voorbeelden noemt Ter Haar
het hormoonhoudend spiraaltje, een
hormoonhoudend staafje, de pilpleister
en de vaginale anticonceptiering,
die allemaal per dag een superlage
dosis hormonen afscheiden. En
er zijn barrièremiddelen zoals het
koperhoudend spiraaltje. De stichting
Anticonceptie Nederland, een

onafhankelijk aanspreekpunt voor alle
vragen, heeft een anticonceptietest
ontwikkeld, die je helpt bij de vorm
van anticonceptie die het beste bij
jou past”, vertelt Annette. Je kunt
de anticonceptiecheck doen op:
www.anticonceptie.nl. Hier kun
je terecht voor al je vragen over
voorbehoedsmiddelen. Ook de websites
van Rutgers en Thuisarts bieden
informatie.
Pilletje vergeten
Alle generaties pillen bevatten
hormonen die de vrouw zelf ook
aanmaakt, maar dan kunstmatig
ontwikkelt. Bij de vierde generatie

“IK VIND HET
BELANGRIJK DAT
ELKE VROUW
ZONDER
PROBLEMEN AAN
ANTICONCEPTIE
KAN KOMEN”

ANTICONCEPTIE

ANTICONCEPTIE

pillen, zijn erbij die natuurlijke
hormonen bevatten. “Zolang je de
pil elke dag neemt, dan is dat geen
enkel probleem. Alleen de minipil
(progesteron only-pillen) moet je elke
dag op hetzelfde tijdstip slikken.”
Je loopt het meest risico als je de pil
vergeet in de eerste week na de pilstop,
waarschuwt de gynaecoloog. “Dan kun
je toch nog een eisprong hebben en
zwanger worden. Vooral jonge meiden
vergeten die pil regelmatig, zo’n zestien
procent in elke cyclus.” Annettes’
boodschap: “Voor jonge vrouwen is
het vaak beter om een andere vorm
van anticonceptie te kiezen. Ik ben zelf
voor jonge vrouwen een fan van het
hormoonhoudend spiraaltje.”
Ongewenst zwanger
Annette uit haar zorgen dat
anticonceptie boven de 21 jaar niet
wordt vergoed vanuit het basispakket.
“Veel vrouwen met een laag inkomen
en vrouwen die aan de rand van de
maatschappij leven, zoals verslaafden,
kunnen de pil niet betalen. Dat leidt
tot ongewenste zwangerschappen. De
kinderen die dan worden geboren,
zijn vaak niet gewenst. Daarom
vind ik het belangrijk dat elke vrouw
zonder problemen aan anticonceptie
kan komen.” Als positief voorbeeld
noemt ze het initiatief uit 2014 van
verpleegkundig specialist Connie
Rijlaarsdam met de gemeente Tilburg,
‘Nu niet zwanger’, waarbij kwetsbare
vrouwen de kosten van anticonceptie
vergoed krijgen. Inmiddels is dit
programma in meerdere regio’s

MEER
WETEN:
Doe de
anticonceptiecheck op
www.anticonceptie.nl
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werkzaam en overgenomen door GGD
GHOR Nederland.
Double Dutch
Een van de eerste vrouwelijke
voorbehoedsmiddelen is eind
negentiende eeuw bedacht door de
Nederlandse feministe en arts Aletta
Jacobs. Zij ontwikkelde een ‘hoedje’
dat je over de baarmoedermond heen
kon leggen, vertelt Annette. “Dat
werd in de internationale literatuur
‘The Dutch cap’ genoemd.” Pas in de
jaren zestig, met de ontwikkeling van
de pil, werd anticonceptie makkelijk
verkrijgbaar. “Het voordeel van goede
anticonceptie is dat de vrouw een
bepaalde zelfstandigheid krijgt in de
keuze van wel of geen kind, en dat seks
is losgekoppeld van de voortplanting.
Jonge vrouwen moeten zich goed
realiseren dat ze, als ze seksueel actief
worden, altijd moeten oppassen voor
een soa,” waarschuwt Annette. “Dat
komt best veel voor. Ik zeg altijd
‘gebruik vooral condooms tot je zeker
weet dat je allebei geen soa hebt’. Er
is een tijd geweest dat bij de pil een
aantal condooms werd meegeleverd.
Dat noemden we de Double Dutchmethode.”
Verandering lichaam
Met de overgang sluit de vrouw haar
vruchtbare periode af en gaan de
eierstokken ‘met pensioen’, doceert
Annette. “Dan begint de verandering
van het lichaam, door een tekort aan
hormonen. Door de pil door te blijven
slikken, heb je daar minder last van,
maar die is primair bedoeld om de
ovulatie te onderdrukken. Daarom
kun je misschien beter een andere
anticonceptiemethode gebruiken bij
klachten rondom de overgang.”
Deze uitgave is mede mogelijk
gemaakt door Organon
(NL-NON-110005)

DEMENTIE
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HOE GA JE OM MET DEMENTIE?
Dementie is een
progressieve ziekte in
de hersenen. Geleidelijk
verdwijnt je partner,
vader of moeder zoals
je die kende naar de
achtergrond. Iemand
met dementie zal steeds
minder goed in staat zijn
dagelijkse handelingen
te verrichten. Hierdoor
neemt de druk op de
mantelzorger toe en is
steeds meer sprake van
een zorgrelatie. Daarbij
loop je als mantelzorger
het risico jezelf weg te
cijferen.
Dementie is het gevolg van schade aan
de hersenen, waardoor informatie niet
meer goed wordt verwerkt. Er zijn ruim
vijftig vormen van dementie, waarvan
de ziekte van Alzheimer en vasculaire
dementie het meest voorkomen.
Bij sommige mensen verloopt de
achteruitgang heel snel. Anderen
kunnen nog jarenlang een redelijk
gewoon leven leiden.
Dementie treft vrouwen twee keer
vaker dan mannen. Zeventig procent
van de mensen met dementie woont
thuis, met hulp van hun naasten.
Mantelzorg en werk
Maar liefst 70 procent van die
mantelzorgers zijn vrouw. En
gemiddeld verleent de mantelzorger
gedurende vijf jaar 20 uur per week
zorg. Het is dan ook niet verwonderlijk
dat je bij de zorg voor een partner of

ouder met dementie vaak ongemerkt
over je eigen grenzen heengaat. Zeker
als je naast de zorg ook nog je werk en
eigen gezin hebt. Als partner kun je je
eigen behoeftes uit het oog verliezen.
Om de zorg lang vol te kunnen
houden, moet je goed op je eigen
gezondheid letten, ook al is hulp vragen
meestal niet gemakkelijk, zeker niet als
het voor jezelf is. Als je partner met
dementie laat blijken geen hulp van
‘vreemden’ te willen, is de drempel om
de zorg uit handen te geven nog hoger.
Hoe combineer je nu mantel zorg en
werk zodanig dat beide voldoende
aandacht krijgen en jij er niet aan
onderdoor gaat? Het antwoord is
glashelder: schakel tijdig hulp in.
Je staat er niet alleen voor. Misschien
voel je je bezwaard om hulp te vragen
en heb je de overtuiging dat de zorg
jouw verantwoordelijkheid is. Als
je dit tijdig bespreekbaar maakt in
je omgeving, zul je merken dat er
hulptroepen klaarstaan om je te
helpen. Denk bijvoorbeeld aan een
bezoekschema van familie en vrienden.
En dan dit advies: maak je zorgtaken
kenbaar op je werk. Vertel je werkgever
wat er speelt en bespreek hoe je
jouw mantelzorg kunt combineren
met je werktaken. Vaak is er meer

mogelijk dan je durfde te hopen en
is je werkgever bereid naar flexibele
oplossingen te zoeken. Zeker in deze
tijd is werken vanuit huis een bekende
optie geworden! Bovendien zijn er
wettelijke verlofregelingen om tijdelijk
of voor langere tijd mantelzorg te
kunnen geven.
Casemanagers en dagactiviteiten
Onderzoek van Alzheimer Nederland
wijst uit dat ondersteuning van mensen
met dementie en hun mantelzorgers
de volle aandacht verdient. Zo worden
casemanagers opgeleid die mensen
met dementie en hun mantelzorgers
met raad en daad bijstaan. Bovendien
zorgen goede dagactiviteiten voor
mensen met dementie voor verlichting
van de mantelzorger in haar (en
natuurlijk ook: zijn) zware taak.
Op het platform dementie.nl
van Alzheimer Nederland vind
je alle mogelijke informatie
over dementie en omgaan met
dementie.

MANTELZORG,
JE STAAT ER NIET
ALLEEN VOOR
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Joan-Anne en haar vader Randolph

‘Ik wil graag goed voor mijn
lieve vader zorgen. Op dementie.nl
vind ik handige tips.’
Dementie.nl is vernieuwd. Met nu nog meer tips, informatie en trainingen over het omgaan met
dementie, passend bij jouw situatie. Je kunt er in contact komen met lotgenoten, ervaringen delen
en vragen stellen. Speciaal voor mensen met dementie is er dementie.nl/ikhebdementie met
informatie op maat.

Ontdek hoe dementie.nl jou kan helpen.
dementie.nl, platform van Alzheimer Nederland voor iedereen die te maken heeft met dementie.

HART & VAATZIEKTEN
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HESTER DEN RUIJTER DOET ONDERZOEK
NAAR KENNISACHTERSTAND IN HART- EN
VAATZIEKTEN ONDER VROUWEN
Hoogleraar Hester den
Ruijter is verbonden
aan het UMCU en
doet met steun van
de Hartstichting
onderzoek naar harten vaatziekten onder
vrouwen. Belangrijk,
meent ze, want het
onderzoek was van
oudsher vooral op
mannen gericht.
Ze probeert in kaart te brengen wat de
verschillen tussen mannen en vrouwen
op het gebied van hart- en vaatziekten
precies zijn. “Lang werd gedacht dat
hart- en vaatziekten vooral onder
mannen voorkwamen”, vertelt ze. “Dat
komt onder meer doordat het mannen
vaak op jongere leeftijd treft. Vrouwen
kunnen het ook ontwikkelen, maar
vaak pas later.”

Daarnaast heeft ze het idee dat
mannen vaker meedoen aan
wetenschappelijk onderzoek. Als
vrouwen dit wilden, was dit niet
altijd mogelijk. “Vrouwen met
hartproblemen hebben er vaak ook
andere ziekten naast zoals reuma
of een auto-immuunziekte. In dat
geval kun je vaak niet meedoen aan
wetenschappelijk onderzoek.”
Inmiddels is bekend dat er belangrijke
verschillen zijn tussen mannen en
vrouwen. “De grootste reden van
een hartinfarct is slagaderverkalking,
waarbij de vaten vernauwen. Dat
ziet er anders uit bij mannen dan
bij vrouwen. Mannen hebben meer
puntige verdikkingen in hun vaten
en bij vrouwen is het breder en
oppervlakkiger verspreid. Ook denken

‘ER ZIJN
BELANGRIJKE
VERSCHILLEN
TUSSEN MANNEN EN
VROUWEN’

we bij vrouwen met hartklachten aan
andere oorzaken.”
Het onderzoek is in januari van start
gegaan en over vijf jaar verwacht ze
de eerste resultaten. “Naast andere
oorzaken kijken we specifiek naar
jonge vrouwen. Daar worden diagnoses
gemist omdat het risico laag wordt
ingeschat en het relatief weinig
voorkomt. Deze vrouwen lopen rond
met allerlei klachten, maar niemand
heeft een idee wat er precies aan de
hand is. Een groot percentage willen
we eruit pikken en onder de loep
nemen.”
De bevindingen van het onderzoek
moeten leiden tot verandering en
verbetering van de zorg, wellicht
nieuwe medicijnen en een risicomodel
voor huisartsen. “We willen de
diagnose bij jonge vrouwen verbeteren
en artsen een goed risicomodel
aanbieden, waardoor ze beter kunnen
inschatten wie wanneer juist wel door
te verwijzen.”
Bang dat je zelf iets onder de leden
hebt? “Bij vrouwen komen vage
klachten vaker voor dan bij mannen:
pijn tussen de schouderbladen,
vermoeidheid en misselijkheid,
maar de meer typische klachten
zoals pijn op de borst komen ook
erg veel voor. Als je tijdens of na
de zwangerschap problemen of
een zwangerschapsvergiftiging hebt
gehad, loop je een hoger risico op het
ontwikkelen van hartproblemen. Het
is dan, maar ook in het algemeen,
verstandig om zo’n twee keer per
jaar je bloeddruk te meten. Is je
bloeddruk structureel te hoog, dan is
het verstandig daar met je huisarts over
te praten.”

Koop e
e
lot voo n
r

€ 7,50

Speel mee met de
Hartstichting Loterij!
Gun jouw hart een beetje geluk en maak kans op
mooie prijzen. Je speelt niet alleen mee voor je eigen
hart, maar ook voor de gezondheid van anderen.
Want iedereen verdient een sterk en gezond hart!
2x
Duinrell-

vakantie voor
6 personen
Hoofdprijs
sept. 2021

Houd je van een beetje gezonde spanning en maakt iets
goeds doen je blij? Doe dan mee met de Hartstichting
Loterij! Ga naar: hartstichtingloterij.nl/kooplot of scan
de QR-code met de camera van je telefoon.

1x

Reis naar
Lapland voor
2 personen
Hoofdprijs
dec. 2021

En meer
dan 100
hartgezonde
prijzen

Hoe werkt het?
Koop eenmalig één of meer loten à € 7,50 per stuk.
Koop je je lot(en) voor 29 september dan speel je automatisch met 2 trekkingen mee (29/9 en 29/12).
Alle prijzen (t.w.v. € 27.500,-) zijn volledig gesponsord. De opbrengst gaat naar hartonderzoek.

•
•
•

hartstichtingloterij.nl/kooplot
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HARTERAAD
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Anique is hartpatiënt:

‘HET WAS ALLEMAAL ZO VAAG’
Anique kwam er op
haar vijfentwintigste
achter dat ze
hartpatiënt is. Ze heeft
een klepafwijking
(mitralisklepprolaps)
waardoor haar hart
harder moet pompen
dan normaal.

Het is inmiddels zes jaar geleden dat
ze naar de huisarts ging vanwege
vermoeidheid. “De huisarts hoorde
een ruisje”, vertelt ze. “Mijn vader is
aan een hartontsteking overleden toen
ik jong was. Voor de zekerheid werd
ik doorverwezen naar het ziekenhuis
en zo kwam ik in de medische
mallemolen terecht.”

Ze is vermoeid, maar heeft geen pijn.
“Ik maakte me niet zo’n zorgen. Had
een druk sociaal leven, een baan die
veel van me vroeg en ik reisde heel
Nederland door. De behandelende
arts dacht dat mijn vermoeidheid dus
ook niet alleen door de klepafwijking
kwam.” Een operatie is niet meteen
nodig. “Je moet aan bepaalde
voorwaarden voldoen wil je in
aanmerking komen voor een operatie.
Zo moet je hartwand verdikt zijn. Dat
was bij mij nog niet het geval. Elk half
jaar kwam ik op controle en werd ik
vervolgens weer naar huis gestuurd.”

‘HET CONTACT MET
MENSEN DIE WETEN
WAT JE DOORMAAKT,
GUN IK IEDEREEN’

Harteraad is hét expertisecentrum voor het leven met hart- en
vaataandoeningen. Harteraad komt op voor de belangen van meer dan
1,5 miljoen mensen met een hart- en vaataandoening. Door de kennis en
ervaringen van deze mensen weet Harteraad wat er speelt en nodig is aan
praktische, sociale en emotionele steun.
Kijk voor meer informatie en ervaringsverhalen op
www.harteraad.nl

Maar twee jaar geleden moet ze toch
onder het mes. “De arts vond het een
goed moment. Zonder de operatie kan
je niet zwanger worden. Volgens hem
was het mede daarom verstandig om
het op dat moment te doen. Ik werd
niet in de beslissing meegenomen en
wilde ook nog niet zwanger worden.”
Ze ondergaat de minimaal invasieve
klepoperatie. “Via mijn liezen gingen
ze naar binnen en hebben ze een soort
van elastiekje bevestigd waardoor mijn
kleppen weer op elkaar aansluiten
en geen of weinig bloed laten
stromen. Het is niet lichaamseigen
en blijft tien tot vijftien jaar zitten.
Het is een tijdelijke oplossing. Als
zwanger worden geen topic meer is,
plaatsen ze een kunstklep. Met die
neppe klep zitten er risico’s aan de
zwangerschap.”
Anique loopt met veel vragen rond.
“Het was allemaal zo vaag. Het werd
me niet duidelijk wat het allemaal zou
betekenen. Kon ik blijven sporten?
Een marathon zou te zwaar zijn,
maar wat kon dan wel? Uiteindelijk
heb ik veel duidelijkheid voor mezelf
gecreëerd. Ben ik veel gaan lezen en
heb ik bijvoorbeeld uitgezocht wat
ik zelf kan doen met onder meer
gezonde voeding.”
“Op dat moment kwam ik ook
in aanraking met Harteraad, hét
expertisecentrum dat opkomt voor
de belangen van 1,5 miljoen mensen
met een hart- en vaataandoening.
En daarnaast ook een belangrijke
rol vervult in mensen met elkaar
in contact brengen. Ik had destijds
contact met een psycholoog, maar ik
geloof dat het contact met mensen
die weten wat je echt hebt moeten
doorstaan nog waardevoller is. Dat
contact gun ik iedereen.”

HARTMAN
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REGELMATIG JE BLOEDDRUK
METEN: BELANGRIJK!
De bloeddruk is de druk in je bloedvaten. Die
is nodig om bloed rond te pompen, zodat al je
organen en spieren genoeg zuurstof krijgen. Als de
bloeddruk hoger is dan nodig, kan dit je bloedvaten
beschadigen. Je merkt er zelf vaak niks van als je
een hoge bloeddruk hebt. Daarom is het belangrijk
om vanaf je veertigste jaarlijks je bloeddruk te
meten.
Je wist het misschien niet, maar je
bloeddruk schommelt de hele dag
door. Door langere tijd achter elkaar
deze te meten, kun je een beter begrip
van het verloop van jouw bloeddruk
krijgen.

Bij een sterke emotie zoals
verliefdheid of zelfs bij verandering
van houding, kan je bloeddruk
veranderen. Hierdoor is je bloeddruk
vaak hoger bij de arts dan thuis, door
de spanning rondom het bezoek. Het

is belangrijk om jaarlijks je bloeddruk
te meten, dit kan bij een huisarts
maar ook gewoon bij je thuis. Zo zorg
je goed voor je hart.
Belangrijk is wel dat je de waarden
bewaart na het meten van je
bloeddruk. Zo kun je makkelijker
waardes vergelijken als je opnieuw
meet en kun je deze bespreken met
jouw huisarts.

Veroval® 2 in 1
ECG en bloeddrukmeter
Helpt beroerte te voorkomen

Veroval® Duo Control
Meet correct zelfs bij
hartritmestoornissen

Veroval® Bloeddrukmeters
Wees de diagnose voor en herken bloeddrukproblemen!

‘ALS DIT HET GAAT
WORDEN,Scan
DACHT
IK,
de QR code met
om naar
DAN KAP uw
IKsmartphone
ERMEE’

de actiepagina te gaan
bloeddrukmeter.shop/veroval

De enige manier om bloeddrukproblemen te diagnosticeren, is door
regelmatige controles. Met de Veroval® ECG en Bloeddrukmeters
meet u nauwkeurig, betrouwbaar en comfortabel uw bloeddruk vanuit
uw eigen huis.
Veroval
Veroval® bloeddrukmeters zijn klinisch gevalideerd, staan vermeld
op de StrideBP lijst en worden aanbevolen door de Nederlandse
Hartstichting.
Voor meer informatie en tips kijk op www.veroval.nl

INTERVIEW
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Onderneemster Kae Sutherland:
‘IK HAD VROEGER EEN STREETMAGAZINE,
HONDENUITLAATSERVICE EN VERKOCHT
SCHILDERIJTJES’
Kae Sutherland (27)
zit nooit stil. Ze is
influencer, eigenaar
van het succesvolle
sieradenmerk 24Kae en
moeder van de driejarige
Loua. Toch is haar
leven, denkt ze, niet zo
spannend als mensen
soms denken.

Hoe ziet een gemiddelde dag uit
jouw leven eruit?
“Doordeweeks best saai en
gestructureerd. ’s Ochtends word
ik tussen zes en zeven door mijn
dochtertje wakker gemaakt. Als het erg
vroeg is, kijken we samen tv waarna we
met zijn drieën ontbijten. Dat doen we
elke dag uitgebreid met afbakbroodjes
en smoothies. Mijn vriend heeft samen
met zijn broertje een restaurant,
dus het ontbijt is het belangrijkste

gezamenlijke moment van de dag.
Daarna breng ik Loua naar de crèche
of opa en oma en ga ik naar kantoor.
Rond half vijf haal ik haar weer op en
eten we samen. Vaak werk ik ’s avonds
nog wat, Netflix ik even en ga ik naar
bed.”
Heb je beautyrituelen?
“’s Ochtends haal ik een koud
washandje door mijn gezicht. Daarna
breng ik dagcrème en oogcrème op en
meestal iets van blush. Veel make-up
gebruik ik niet en mijn haar was, stijl
en föhn ik maar een keer per week.”
Je bent influencer én runt je 24Kae.
“Ik had hiervoor ook een sieradenmerk,
maar daar ben ik mee gestopt. Ik wilde
weer een nieuw merk beginnen en
heb 24Kae gelanceerd. Een volwassen
en tijdloos merk met sieraden die ik
ook zelf graag draag. Het opstarten
van een bedrijf is het leukste wat er
is. Influencen doe ik in de avond of in
het weekend. Ik heb niet altijd tijd om
veel content te maken. Daarbij is het in
Nederland lang niet altijd mooi weer.”
Loua is ook regelmatig je op je
foto’s te zien. Gaat ze vaak met je
mee op pad?
“Vooral in het begin ging ze vaak
mee naar kantoor, maar ze vindt het
nu superleuk op de crèche. Ben soms
wel een hysterische moeder die haar
dochter doordeweeks echt wel mist,
maar vrijdag, zaterdag en zondag
breng ik altijd gezellig met Loua door.”
Zat het ondernemen er altijd al in?
“Ik was niet de beste leerling van de
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klas, maar wel heel ondernemend. Zo
maakte ik een streetmagazine, had ik
een hondenuitlaatservice en verkocht ik
schilderijtjes die ik zelf maakte. Zo heb
ik mijn vriend leren kennen. Ik verkocht
mijn schilderijtjes in de winkel van zijn
moeder. Ik was altijd druk bezig dingen
te bedenken waardoor ik niet meer naar
school hoefde. Mijn ouders wilden dat
ik door zou studeren. Toen ik na het
afronden van mijn mbo-opleiding een
tussenjaar deed en mijn sieradenlijn

‘IK GA ALTIJD VEEL
TE LAAT NAAR BED’
lanceerde, zeiden mijn ouders: ‘Ga het
maar gewoon doen’. Ze zagen dat ik
mijn brood hiermee kon verdienen.”
Hoe sluit jij je dag meestal af ?
“Meestal werk ik tot een uur of elf.
Ga ik een beetje instagrammen en
Netflixen. Ik maak mijn gezicht
schoon met foam en water en breng
nachtcrème op. Ik ga altijd veel te laat
naar bed. Heb ik mijn hele leven al
gedaan. Mijn vriend is meestal niet
voor een uur of twaalf ’s nachts thuis,
dus wij liggen zelden voor 01.00 in
bed.”

INTERVIEW

22 TOPIC TALKS

‘BRUIN IS HET
NIEUWE ZWART’

ELISAH JACOBS VAN
INTERIOR JUNKIE VERTELT
OVER DÉ WOONTRENDS
VAN DIT NAJAAR

allerlei stijlen. Ik hou van oriëntaals,
ben half Aziatisch en dat zie je terug.
Heb een behang van denimstof waarop
een Chinees landschap is geborduurd.
Ook heb ik een Chinese vaas
omgebouwd tot lampenvoet. Overal zie
je kleur. Ik heb kussentjes en behang
met prints. Ik vind Japandi mooi,
maar het past niet bij mij. Ik ben meer
van de diepere, uitgesproken kleuren:
terracotta, donkergroen.”

Online ondernemer
Elisah Jacobs runt de
wooninspiratieblog
Interior Junkie en
Instagrampagina
@interiorjunkiecom
(69.600 volgers). Ze is
gepassioneerd en
geobsedeerd door
interieur.

Jij kocht vijf jaar geleden je
droomhuis in Haarlem. In
hoeverre blijft jouw interieur aan
verandering onderhevig?
“Het afgelopen jaar hebben we het
huis onder meer geüpgraded met twee
nieuwe kunstbomen: een citroen- en
een bloesemboom. Ook heb ik mijn
thuiswerkplek aangepakt en hebben we
de hal een make-over gegeven. Altijd als
ik denk dat we klaar zijn, gaat het wel
weer borrelen.”

Wat zijn de herfsttrends
dit najaar?
“Japandi, een combinatie van stijlen
uit Japan en Scandinavië. Japans
en Scandinavisch design hebben
veel gemeen: eenvoud, lichte tinten,
natuurlijke materialen. Bij Japandi gaat
het om rust. Yin versus yang. Daar zijn

we wel aan toe na het zo’n hectisch jaar.
Ook zijn mango- en walnoothout steeds
populairder. We kiezen vaker voor
ambacht en minder voor massa. Dat
duurzaamheid belangrijker wordt, zie
je op deze manier terug in huis. En de
weelderige bloemenprints blijven.”
Wat is de kleur van het moment?
“Bruin is het nieuwe zwart. Heel veel
mensen associëren bruin met oubollig,
maar het is de ideale kleur om het
thuis gezellig te maken. Bruin doet
denken aan de natuur. Overigens
hoef je natuurlijk niet te kiezen voor
donkerbruin. Er zijn heel veel mooie
lichte tinten. En je kunt bruin goed
combineren met andere kleuren.”
Wat zijn eigenlijk jouw
persoonlijke favorieten?
“Mijn huis is eclectisch, een mix van

Heb je, ten slotte, een goede
budgetstylingtip?
“De beste manier om je interieur meer
sjeu te geven is door kleur op de muur.
Vind je het niet leuk? Dan verf je het
weer over. Veel mensen vinden kleur
eng en kiezen voor witte muren. Dat
vind ik wel erg saai. Begin met één
muurtje. Dat is de eerste stap.”

KAVE HOME
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HOE KAVE HOME PRACHTIG DESIGN MAAKT
ÉN BIJDRAAGT AAN EEN BETERE WERELD
Kave Home is hét mediterrane meubel- en
decoratiemerk voor designliefhebbers. De
verschillende collecties zijn niet alleen mooi, maar
ook duurzaam. Met de Kave Cares-collectie draagt
het bedrijf - dat in 1982 werd opgericht - bij aan
een betere wereld.
Dat doet het Italiaanse bedrijf door
de natuurlijke materialen waar ze mee
werken zorgvuldig uit te zoeken. Zo
gebruikt Kave Home voor een groot
aantal meubels PET, een stof die is
gemaakt van gerecyclede plastic flessen
die uit de zee zijn gevist. Daarnaast
wordt er veel organisch katoen en
vegan leer gebruikt. Gebruikt het
bedrijf hout? Dat gaat het om FSC™
gecertificeerd hout dat een verantwoord
bosbeheer garandeert. Voor elke boom
die wordt gebruikt, wordt een nieuwe
geplant.
Duurzame bossen
De Noa-zitbank is het volgens de
ontwerpers het meest iconische én
duurzame item uit de collectie. De bank
is ontworpen in Spanje. De kwaliteit is
goed, de productie lokaal. De vulling én
bekleding zijn gemaakt van 100 procent
PET.
Ook is het bedrijf trots op de Lenonmeubelcollectie. De items zijn gemaakt
van massief eikenhout afkomstig uit
duurzame bossen. De meubelstukken
worden geproduceerd in Europa.
Want, zo is Kave Home van mening,
de productie kan het beste zo dicht
mogelijk bij huis plaatsvinden. Het
proces wordt nauwgezet in de gaten
gehouden. Steeds minder wordt in Azië
geproduceerd, steeds meer in Europa.

Zo blijven de reis- en transportkosten
lager en is de voetstap kleiner.
Honingraatkarton
Ondanks dat het bedrijf zich ervan
bewust is dat je het nooit perfect kunt
doen en dat 100 procent duurzaamheid
een illusie is, zijn de doelen ambitieus.
In 2025 zal bijvoorbeeld al het plastic
uit de productverpakkingen verwijderd
zijn. Het polystyreen wordt vervangen

STEEDS MEER
MENSEN
ZIJN OP ZOEK
NAAR DUURZAME
PRODUCTEN

door honingraatkarton. Ook streeft
Kave Home ernaar om vanaf 2030
een koolstofnegatieve onderneming
te zijn. Het bedrijf werkt hard aan
de betrokkenheid bij het milieu en de
samenleving en wil de verantwoording
tegenover de planeet en mensheid
verbeteren. Het onderzoekt en probeert
alle mogelijkheden uit om zo duurzaam
mogelijk te zijn.
Betaalbaar en toegankelijk
Dat doet Kave Home voor zichzelf en de
klanten. Want steeds meer mensen zijn
op zoek naar duurzame producten. Het
is voor Kave Home echter belangrijk om
de collecties betaalbaar en toegankelijk
te houden. Het bedrijf is op zoek naar
de balans, want niet alleen de prijzen
van meubels stijgen, maar ook die van
de boodschappen en kleding. Mensen
hebben vaak niet het geld om aan alles 20
tot 30 procent meer uit te geven. Maar
het resultaat van het harde werken mag
er zijn. Kave Home heeft een breed scala
aan praktische, trendy en duurzame
designs die stijlvol én betaalbaar zijn.

RIVIÈRA MAISON
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NICO TIJSEN VERTELT
HOE JE RUST, RUIMTE
EN SFEER IN HUIS
CREËERT
Nico Tijsen is
creatief directeur bij
het internationaal
succesvolle
interieurmerk Rivièra
Maison. Hij weet als
geen ander wat hip
and happening is op
woongebied en hij
deelt zijn geheimen
graag met ons.

“De modulaire bank is populair”,
vertelt hij. “Mensen vinden het leuk
om te kunnen schakelen. Je kunt je huis
snel en gemakkelijk veranderen door
de losse modules en daarnaast is het
handig als je hoog woont in een stad
als Amsterdam. De modules hoeven
niet via het raam naar binnen, maar
kunnen gewoon via de lift naar boven.”
Daarnaast ziet Nico dat veel mensen
kiezen voor digitaal behang. “Een
grote afbeelding die je op de muur laat
aanbrengen, zo kun je kiezen voor een
druk junglelandschap. Een simpele

keuze maar met groot effect in de
woonkamer. Zet er een simpele bank
voor en je bent klaar.”
We gaan geleidelijk richting een
strakker interieur. “Je ziet langzaam de
meer organische vormen opkomen –
ronde vormen in onder meer tafels en
banken - maar de Nederlandse markt
is er nog niet klaar voor. Ik denk dat
deze trend over een paar jaar pas echt
losbreekt.”
Momenteel werkt Nico aan een boek
waarin hij zijn belangrijkste tips en
adviezen voor een mooi, gestyled en
ruimtelijk huis deelt. “Als ik een ruimte
binnenloop dan zie ik altijd meteen
dingen die ik anders zou doen. Mijn
huis is altijd opgeruimd, accessoires
probeer ik zo veel mogelijk te
groeperen, zodat er niet overal troepjes
staan. Door ervoor te zorgen dat de
lampenkappen in de ruimte dezelfde
kleur hebben, creëer je rust.”

‘ACCESSOIRES
PROBEER IK ZO
VEEL MOGELIJK TE
GROEPEREN’

“Veel mensen hebben een te klein
tapijt”, vervolgt hij. “Een kleed moet
ongeveer voor een derde onder je
bank zitten en aan beide kanten vijftig
centimeter uitsteken. Ik heb zelf mijn
banken wat van de muur afgetrokken.
Dat geeft een ruimtelijk gevoel. Met
schilderijen is het belangrijk dat de
onderlijn gelijk is, daarmee schep je
rust. En heb je een hoog plafond?
Prachtig, benut het. Zet een grote
spiegel op de schouw in plaats van een
kleine.”
Ook heeft hij nog wel een tip voor
degenen met een kleiner budget.
“Schilder je muur in een andere kleur.
En een vloerkleed is hip, maar als je
daar geen geld voor hebt kun je ook
een vlak onder je bank schilderen. Je
houdt je huis tijdloos door te spelen
met kussens en plaids. Zo kun je
gemakkelijk sfeer aanbrengen zonder
dat het te veel geld hoeft te kosten.

DUURZAAM & STIJLVOL
SCANDINAVISCH DESIGN
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DOOR DE AW21 COLLECTIE
VAN RIVIÈRA MAISON KRIJG
JE ZIN IN HET NAJAAR!

1

2

Let nature inspire you,
brengt de invloeden
van buiten bij je
naar binnen, zelfs
in de herfst- en
wintermaanden.
Tijdloze meubels en
in het oogspringende
accesoires, van strak
en modern tot klassiek
of hotel chic.
Maak van jouw huis
een thuis. Home is where
you can be you.
6

3

4

1 Fabulous Fern Chopping
Board € 39,95 |2 RM Orabella
Hurricane € 129 | 3 Stephen modulaire
sofa v.a. € 1.047 | 4 RM Salvador Candle
Holder € 39,95 | 5 Poetic Folk Basket Set/2
€ 149 | 6 RM Seattle Lantern gold € 99,95
Laat je inspireren en shop online via:

www.rivièramaison.com

5

SHOPPING
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LEKKER
SHOPPEN

Soms krijg je het ineens op je heupen
en móet er iets anders. Op zoek naar
nieuwe items om je huis mee op te
frissen? Van deze spullen gaat ons hart in
ieder geval harder kloppen.
THINGS I LIKE

De matzwarte afwerking
van deze kandelaren zorgt
voor een stijlvolle en stoere
look. Bij Things I Like
Things I Love kun je terecht
voor betaalbare mode
en interieur musthaves.
Shop nu met kortingscode
TILTIL10.
€ 7.99

RIVIÈRA MAISON
Heerlijk zacht textiel van Rivièra
Maison om helemaal in te
verdwijnen tijdens een filmavond
op de bank. De Rugged Luxe
Fern Pillow Covers en het
bijpassend plaid zien er niet
alleen prachtig uit, ze geven je
comfort en houden je aangenaam
warm dit najaar.
Prijzen v.a. €59,95. Shop op
www.rivieramaison.com

KAVE
De Lenon-collectie van het Spaanse
designer merk, Kave Home is made
in Europe van FSC- gecertificeerd
massief eikenhout. Dit designer
dressoir behoort tot de Kave Cares
collectie, gefocused op duurzaamheid
en kwaliteit met een mediterrane twist.
www.kavehome.com €1066,-

THINGS I LOVE
Creëer in een handomdraai een compleet nieuwe uitstraling met dit wandkleed
Things I Like Things I Love staat bekend om hun mooie conceptsores in Amsterdam
in Utrecht, maar tegenwoordig is de webshop net zo inspirerend. Krijg nu 10 procent
korting online met TILTIL10. € 49.99 www.thingsilikethingsilove.com

DUARTE: MOOI EN
FUNCTIONEEL
Bij DUTCH HOME
LABEL kan je terecht voor
woonaccessoires en verlichting,
maar ook voor meubels zoals
tafels. En bij de Duarte kan je
kiezen uit meerdere varianten:
de handige bijzettafels of de
lagere en grotere salontafels.
Ze zijn er in allerlei maten
en kleuren. Shop een
Duarte set op www.
dutchhomelabel.nl al
vanaf €159,95.

IK SKIN PERFECTION
Op zoek naar huid-verbeterende
producten die natuurlijke
schoonheid versterken en
elk denkbare huidwens of
-probleem kunnen behandelen?
Probeer dan IK Skin Perfection.
Hun HYAMAX+ is een
geconcentreerde, luchtige
vochtbooster die de huid
onmiddellijk herstelt en hydrateert.
Wil jij de HYAMAX+ thuis
uitproberen? Stuur dan een
mail naar info@topicmedia.
nl. De winnaar wordt na 5
oktober gekozen.

SHOPPING
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EROP UIT
Toe aan een dagje weg? Dan
hebben we goed nieuws voor
je: we zijn heel Nederland
doorgereisd en hebben de leukste
uitstapjes voor je op een rij gezet.

CORPUS ‘REIS DOOR DE MENS’
Ga op reis naar de meest bijzondere plek van de wereld: jouw
eigen lijf. Maak in het 5D-harttheater een duizelingwekkende
‘reis’ als rood bloedlichaampje, spring op de tong en loop
door je oor. In CORPUS kan het! Via de roltrap kom je in
de knie en de ‘reis door de mens’ eindigt na 55 minuten in
de hersenen. Ondertussen hoor je de coolste feitjes over jouw
fantastische lichaam. Zit de audiotour erop? Dan ben je nog
lang niet klaar in deze educatieve attractie. In het interactieve
gedeelte leer je nóg meer over jouw eigen CORPUS.
Minimum leeftijd 6 jaar.
Reserveer nu: www.corpusexperience.nl

TIP
Diverse werken van Paola
Pivi in We Are Animals,
Kunsthal Rotterdam, 2021,
foto Marco De Swart

BEZOEK CODA PAPER ART

Geknipt, gevouwen, gescheurd, geplakt, gerecycled,
bewerkt, beschilderd, versneden en verlijmd. De
kracht en pracht van papier is eindeloos. CODA
Museum bewijst dat met de tiende editie van CODA
Paper Art. Bijna vijftig kunstenaars laten je genieten
van de magie van papier. Genoten? Stap dan op de
fiets en ga etappe trappen met de Tour de papier!
Meer info opwww.coda-apeldoorn.nl.

WE ARE ANIMALS IN KUNSTHAL ROTTERDAM

Ontdek het dierenrijk van de kunst in We Are Animals! Buitengewone
dierlijke creaties van ruim dertig hedendaagse kunstenaars tonen de
relatie tussen mens en dier. De uitdagende selectie van werken vormt een
prikkelende must-see tentoonstelling die provoceert en ons als mens een
spiegel voorhoudt. Tot en met zondag 24 oktober in Kunsthal Rotterdam.
Kijk voor meer informatie en tickets op www.kunsthal.nl/
weareanimals

READY. SET. ASPIRE!

KEN JIJ ASPIRE AL? GEZOND, SLANK, LEKKER

✓ Premium groene
thee-extract
✓ Guarana zaad extract

✓ L-Carnitine
✓ Gember
✓ B&C multivitamine

WIN: We geven 5 een mixtray Aspire Drinks weg!
Winnen? Stuur dan een mailtje met je naam en adres naar:
info@topicmedia.nl en maak kans.

WINACTIE

5x

Mixtray met
12 Aspire
Drinks

Vertegenwoordigd bij: ETOS, Coop Supermarkten, Vomar, Dekamarkt, Holland and Barret, Hanos,
DA Drogist en G&W en online bij Bol.com en Koopdrogisterij.nl. Direct te bestellen via aspiredrinks.nl

VAKANTIE
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LANG LEVE DE VAKANTIE IN EIGEN LAND

pracht voor het oog en biedt een
authentiek beeld van internationaal
vorstelijk wonen. Duitse ex-keizer
Wilhelm II bewoonde dit landgoed
namelijk van 1920 tot 1941. En in
het pittoreske dorp Amerongen vind
je het gelijknamige zeventiendeeeuwse kasteel dat behoort tot de

Topkastelen van Nederland en
Vlaanderen.
Is het droog? Maak dan een van
de prachtige wandelingen in
het natuurgebied. De uitgezette
routes variëren van twee tot
twintig kilometer. Vergeet vooral
je verrekijker niet. Dankzij het
afwisselende landschap, van bos tot
uiterwaarden, leven op de Utrechtse
Heuvelrug meer dan honderd
vogelsoorten: van de kleine bonte
specht en de boomklever tot de
vuurgoudhaan.

‘HET GEBIED
TELT MEER
DAN HONDERD
VOGELSOORTEN’

In voor wat meer actie? Huur dan
een fiets of mountainbike. Ook is het
Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug
uitermate geschikt voor een tochtje
op een paard.

Veel mensen brengen de herfstvakantie door in
eigen land. Maar met alle pracht en praal in het
Nederlandse landschap is dat helemaal geen straf.
Nederland heeft ons meer dan genoeg te bieden.
Neem bijvoorbeeld de Utrechtse
Heuvelrug. Het gebied ligt centraal in
Nederland, en is zeker een bezoekje
waard.
Maak van een druilerige - een
sprookjesachtige dag door een
bezoekje aan een van de vele kastelen
die het gebied rijk is. Slot Zeist
– voorheen het oord van Willem
Adriaan, graaf van Nassau-Odijk en
kleinzoon prins Maurits – in Zeist
bijvoorbeeld is omringd door mooie
Engelse tuinen. De authentieke
inrichting van Huis Doorn is een

ONTDEK DE LEUKSTE
PLEKKEN OP DE HEUVELRUG
Op de Heuvelrug ontdek je nieuwe plekken,
proef je nieuwe dingen en ontmoet je nieuwe
mensen. Wil jij weten waar je moet zijn voor een
onvergetelijke ontdekkingstocht? Je hoeft niet ver
te reizen! De Utrechtse Heuvelrug en de
Gelderse Vallei liggen in het midden van het land,
tussen Utrecht en Amersfoort. Je bent er dus zo.
Kasteel Groeneveld in Baarn
Maak een wandeling door de
historische kasteeltuin, bezoek een
expositie, speur met de kids naar
kabouters en strijk daarna neer op
het terras met uitzicht op het kasteel.
Educatief Speelbos het
Leughtenpad in Renswoude
Op het Leughtenpad kunnen

kinderen nog echt de Gelderse Vallei
beleven. Ze kunnen er rennen,
speuren, klimmen, ontdekken,
met water spelen en er is ook een
blotevoetenpad.

Heuvelrug en over de landingsbaan
van Park Vliegbasis Soesterberg.
Onderweg kom je langs het
Nationaal Militair Museum en
Landgoed de Paltz, een prachtig
landgoed waar diverse exposities en
voorstellingen te bezoeken zijn van
het Herman van Veen Arts Center.

Wandelroute De Paltz in Soest
Oktober is wandelmaand op de
Heuvelrug! Wandel door de natuur
van Nationaal Park Utrechtse

Nog meer leukste plekken
van bewoners en bezoekers
ontdekken? Bekijk ze op www.
leuksteplek.opdeheuvelrug.nl.

VAKANTIE
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FLEVOLAND, BEKIJK HET MAAR!
Je moet maar durven, een hele provincie opbouwen
uit het niets. Toch is Flevoland zo ontstaan, man
made land, meters onder zeeniveau. Flevoland is
nooit af. Dat komt door die twintigste-eeuwse grond
onder de voeten. Dat doet iets met de bewoners. Ze
weten: the sky is the limit.
Hier ontstaan dingen die ergens
anders ondenkbaar zijn. Bedachte
natuurgebieden, die wilde polder
worden. Eigenzinnige landgoederen.
Nieuwe wadden in het Markermeer.
Eigentijdse poldersteden, spectaculaire
landschapskunst. Flevoland, op de

bodem van de vroegere Zuiderzee,
lijkt op niets dat al bestaat. Je herkent
het meteen als je de provincie
binnenrijdt. De heldere lijnen, die
ruimte, dat moderne; dit kan alleen
maar Flevoland zijn. Flevoland is
gemaakt land, uniek en eigenzinnig.

ARCHITECTUURWANDELING
ALMERE

NETL DE WILDSTE TUIN

Prima te combineren met een middagje
winkelen.

Leuk voor kinderen en volwassenen.

© Visit Flevoland

www.visitflevoland.nl/nl/
locaties/2203551460/
architectuur-almere

© Visit Flevoland

www.visitflevoland.nl/nl/
locaties/3169142809/
netl-de-wildste-tuin

Geen enkel Nederlands landschap
is meer bepaald door de hand van
de mens dan Flevoland. Dit grootste
inpolderingsproject ter wereld,
bedacht als dé voedselvoorziening
voor Nederland, is van voor tot achter
ontstaan aan de tekentafel: met strakke
landbouwgronden, wegen en vaarten,
maar ook met landschapskunst, wilde
natuur en moderne steden. Dit najaar
nodigen we je uit om Flevoland te
ontdekken. Laat je verrassen. Bekijk
het maar!
Meer inspiratie vind je op
visitflevoland.nl
WATERSPORT IN FLEVOLAND
In Flevoland kun je veel watersporten uitoefenen. Onze stranden zijn lekker rustig.

© Visit Flevoland

www.visitflevoland.nl/nl/doe/
watersport-waterpret

MADELON VOS
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Madelon Vos is Bitcoin-analist en YouTuber:

‘BITCOIN HEEFT ENORME POTENTIE’
Crypto lijkt populairder
dan ooit. En als je zelf
nog niet in een digitale
munt geïnvesteerd hebt,
ken je ongetwijfeld
mensen die dat wel
hebben gedaan.
Maar wat moet je
over cryptocurrencies
weten en waar moet je
beginnen? YouTuber en
Bitcoin-expert Madelon
Vos geeft antwoord.
Hoe ben jij zelf begonnen?
“Dat was in 2013. Bitcoin was alleen
beschikbaar in de krochten van het
internet. Ik ben het dark web opgegaan
en heb uiteindelijk Bitcoin gekocht om
uit te zoeken hoe het werkt.”
Ik vind crypto ingewikkeld en
zou geen idee hebben waar ik zou
moeten beginnen.
“Dat hoor ik vaak. Als je wil beginnen,
is het belangrijk dat je onderzoek
gaat doen om de cryptomarkt te gaan
begrijpen: lees erover, kijk de video’s op
mijn YouTube-kanaal @madelonvos,
volg cursussen. Bedenk wat je doel is
en realiseer dat het een lange termijn
belegging is, als onderdeel van een
gewone beleggingsportefeuille. Als
je het niet begrijpt, begin er dan niet
aan.”
Wat zijn de voordelen?
“Op je bankrekening krijg je geen of
zelfs negatieve rente. De huizenprijzen
stijgen en het eten in de supermarkt
wordt duurder. Door te investeren doe

je iets met je geld. Met crypto kun je
je portfolio diversifiëren. Het heeft
enorme potentie. Daarnaast kan het
als betaalmiddel ontzettend interessant
zijn.”
Ben je door schade en schande
wijs geworden?
“Ik ben nooit gehackt, mensen in mijn
omgeving wel. Dat was reden genoeg
voor mij om in een vroeg stadium
voorzorgsmaatregelen te nemen. Wel
heb ik domme dingen gedaan door
zogenaamde ‘fear of missing out’. De
markt gaat zo snel. De eerste keer dat ik
dan aan den lijve ondervond, verkocht
ik veel. Om daarna weer veel terug te
kopen. Ik kon mezelf wel voor mijn kop

slaan. Maar goed, dat maakt iedereen
een keer mee.”
Als ik wil instappen, ben ik dan te
laat of is dat onzin?
“Van iedereen die gedurende de
afgelopen twaalf jaar Bitcoin kocht
hebben enkel diegene die de afgelopen
drie maanden Bitcoin kochten een
portefeuille die in de min staat ten
opzichte van hun aanschafprijs. Dat
zegt heel veel over de waarde. Dus nee,
je bent nu niet te laat. Maar zou niet
in één keer je geld in Bitcoin stoppen,
maar juist op maandelijkse basis. Zo
wen je aan de koersschommelingen die
de munt doormaakt én dit zorgt tevens
voor een stabiele instapprijs.”

“IK BEN NOOIT
GEHACKT, MENSEN
IN MIJN OMGEVING
WEL”
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ZO HANDEL JE VEILIG EN EENVOUDIG
IN CRYPTO
Cryptocurrency is
nog nooit zo populair
geweest als op dit
moment. Ben je hierin
geïnteresseerd maar er
nog niet mee begonnen?
Dan is dit het moment.
Investeren in een cryptomunt als
Bitcoin is een alternatieve manier om
geld te verdienen. Voor veel mensen
is dat zeer welkom, aangezien de
koopkracht blijft dalen en de meesten
geen of negatieve spaarrente hebben en
dus moeten betalen om te sparen.
Cryptomunten
Investeren in een cryptomunt is niet
per definitie een route naar rijkdom.
Lees je daarom goed in de materie
in en onderzoek in welke munt(en)
je geïnteresseerd bent. Ga ook na
hoeveel je wilt kopen en of je voor een
grote investering gaat of bijvoorbeeld
meerdere kleine investeringen.
Daarnaast zijn er verschillende
manieren om je munten op te slaan. Dit
kan in een online of oﬄine wallet. De
oﬄine wallet staat op een soort usbstick. Hierbij is geen verbinding met het
internet.
Aanschaf
Het aanschaffen van cryptomunten
is overigens nog nooit zo eenvoudig
geweest als nu. In de begintijd waren
computers een stuk trager en moest je
bovendien de krochten van het internet
op om te krijgen wat je wilde hebben.
Wil je nu cryptomunten aanschaffen,
dan is dat ongeveer even eenvoudig als
het bestellen van een pizza.

BIJ LITEBIT IS
CRYPTO KOPEN
VEILIG, EENVOUDIG
EN PERSOONLIJK
Heb je besloten om aan de slag te gaan
met cryptocurrency en te investeren
in een cryptomunt? Dan is LiteBit het
platform waarop je veilig, eenvoudig en
persoonlijk kunt handelen.
LiteBit
Het Nederlandse bedrijf is in 2017
opgezet door twee crypto-enthousiasten
en is gevestigd in Rotterdam. Het
bedrijf valt onder het toezicht van
De Nederlandsche Bank en voldoet
aan alle Nederlandse wetgeving.
Inmiddels is Litebit uitgegroeid tot een
succesvol bedrijf met meer dan vijftig
werknemers. In 2019 en 2020 won het
bedrijf dankzij de stem van het publiek
de award ‘Beste Crypto Broker’.
Veiligheid
Veiligheid is prioriteit bij het bedrijf.
Daarom update LiteBit de beveiliging

continu. Je bewaart je munten veilig en
vertrouwd in je eigen wallet.
Wees niet bang voor ingewikkelde
praktijken. LiteBit maakt het je zo
makkelijk mogelijk. Ben je eenmaal
klant, dan kun je via de LiteBitapp altijd en overal handelen in 46
soorten cryptomunten. Je kunt de
betaalmethode gebruiken die je gewend
bent, bijvoorbeeld iDEAL of SEPA.
En kom je er niet uit? Het Customer
Support-team is 24/7 bereikbaar om je
te helpen.

