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DenD IN ACTIE! KAARTJE VOOR DE ZORG

Annekee Molenaar
vriendin van Matthijs de Ligt 

1111111

  Truus en de spelersvrouwen

Het geheim
      van Oranje!

r
Liggttt 

Mikky Kiemeney
vriendin van Frenkie de Jong gong 

Noa van der Bij
vriendin van Cody Gakpo

Steun bij het
    WK-Voetbal!



PROBEER NU

SHEBA® Filets
SHEBA® Filets, een heerlijke 
maaltijd in drie verschillende 
smaken: Kip, Kip met Garnalen 
en Zeevis en Kip met Tonijn.

Bereid met de sappigste 
stukjes vis of vlees, licht 
besprenkeld met een smaakvolle 
saus. Slechts een paar simpele 
ingrediënten, met zorg bereid 
zodat de essentie van ieder 
heerlijk element behouden 
blijft. Dit alles voor de ultieme 
smaakbelevenis voor je kat. 

Daarbovenop is de 
omverpakking van 100% 
recyclebaar papier.
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van Snel de jui� e le� er 
halen voordat die op is

Koop Verkade Sint, dan doneert Verkade aan

De

Koop Verkade Sint, dan doneert Verkade aan



... alle lof voor Almhof”

“Zó verrassend lekker
 kan plantaardig zijn ... kan plantaardig zijn ...
“Zó verrassend lekker

Nieuw

Beleef een moment van onweerstaanbaar genieten met 
Almhof plantaardige chocolademousse, heerlijk luchtig en 
vol van smaak. Gemaakt met Belgische chocolade, zonder 
kunstmatige kleur- en smaaksto� en en verrassend lekker 
plantaardig. Dat is genieten tot de laatste hap!

MUL00729 Almhof plantaardig adv Ditjes & Datjes v2.indd   1MUL00729 Almhof plantaardig adv Ditjes & Datjes v2.indd   1 30/09/2022   13:4130/09/2022   13:41
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Beste lezers,
Het WK Voetbal 2022 is in aantocht en Nederland 
begint zo langzamerhand weer oranje te kleuren. 
Voor deze najaarseditie van DenD hebben wij ons 
favoriete spelersvrouwen elft al opgesteld, onder de 
bezielende leiding van aanvoerster Truus van Gaal. 

Hoe ziet de huidige generatie voetbalvrouwen eruit?
Wie zijn de nieuwe Sylvies en Yolanthes? Klopt het
cliché van glitter, glamour, privéjets en shoppen? 
De vrouwen achter Oranjehelden als Nathan Aké, 
Daley Blind en Matthijs de Ligt geven het antwoord. 

Onstopbaar zijn ze, De Toppers. In november staan
Gerard Joling, Jeroen van der Boom, Jan Smit en
René Froger weer samen op het podium. Het thema 
is fl ower power: ‘Peace, Love, Unity & Respect’. 
Een vibe die achter de schermen soms ver te zoeken 
was, zeker in de tijd van Gordon. Lees en huiver! 

Ook biedt DenD alvast een inkijkje in het volledig vernieuwde 
Kruideniersmuseum Utrecht dat op 24 november feestelijk zijn 
deuren opent. Wat mag u straks allemaal verwachten?

Maar er valt nog veel meer te ontdekken in deze editie. 
Van de mega-comeback van Rihanna
tot de beste bijna-winter tips en 
de unieke brievenactie die een 
DenD-lezer op gang bracht.

Heel veel leesplezier,

Anett e de Vries

28
Rihanna’s comeback 
op de Super Bowl 

20
In stijl 

cocoonen 

HIP
& HOT
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DenD.nl

Elke maand  ruim
3,5 miljoen bezoekers!

MIS HET 
NIET!
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Dat wil ik ook!
Wil je ook op deze pagina verschijnen?
Stuur een e-mail naar: commercie@trustedmedia.nl

Wereldkerstcircus: 
Ultiem familiefeest!
Theater Carré viert de feestelijke terugkeer van het 
Wereldkerstcircus. Sensationeel is de perfor mance 
van Gouden Clown-winnaar Florian Richter en zijn 
vrijheidsdressuur met paarden. Andere zinderende acts 
komen van onder meer Lucky Hell, de enige grote 
vrouwelijke zwaardslikster ter wereld, en 
de Lira Girls uit Las Vegas met hun 
spannende luchtacrobatiek. Van 
21 december t/m 8 januari 2023. 
carre.nl

BALENCIAGA:  
MEESTERLIJK 
ZWART

Kunstmuseum Den Haag brengt met 
de modetentoonstelling Balenciaga – 
Meesterlijk zwart een eerbetoon aan 
Cristóbal Balenciaga zijn oeuvre in deze 
kleur. Meer dan honderd topstukken uit 
de collecties van Palais Galliera en Maison 
Balenciaga stelen de show. Het is voor het 
eerst dat zo’n grote selectie werken van 
Balenciaga in ons land te zien is.
kunstmuseum.nl

WINNEN!DenD stelt 2 VIP-kaarten beschikbaar voor de première op 21 december! Ga naar DenD.nl/winnen om kans te maken.

WINNEN!
DenD verloot 5 x 2 tickets voor 

Kunstmuseum Den Haag! Ga naar
DenD.nl/winnen om kans te maken.

Wat als je meester een olifant 
was? Of je juf een luipaard? Op 
de DierenAcademie in Museum 
Volkenkunde in Leiden maak je het 
mee. Twaalf dieren hebben daar hun 
eigen interactieve lokaal. Zij leren je 
om vanuit dieren naar 
de wereld te kijken. 
Stilzitten is er niet 
bij, dat wordt 
aanpoten! Komen 
jullie snel langs? 
volkenkunde.nl
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Aanpoten op de DierenAcademie

WINNEN! 
DenD doet 10 tickets 

cadeau! Ga naar 

DenD.nl/winnen

om kans te
maken.

http://www.dend.nl/winnen
http://www.dend.nl/winnen
http://www.dend.nl/winnen
http://www.carre.nl
http://www.volkenkunde.nl
http://www.kunstmuseum.nl
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WINNEN!
DenD verloot 5 x een COMPLEET pakket 
van Codex,  met als extra gift de + Antü 
herstellende zeep . Ga naar DenD.nl/

winnen om kans te maken.

Liefst 21 jaar was stripfi guur Anton Dingeman 
zes dagen per week in dagblad Trouw getuige 
van de actualiteit, die hij zowel vriendelijk 
als bescheiden wist te relativeren. 
Afgelopen voorjaar is hij met pensioen 
gegaan. Als doekje voor het bloeden 
heeft  tekenaar Pieter Geenen in 
Anton Dingeman was hier Dingemans 
beste inzichten gebundeld.
deharmonie.nl

WINNEN!DenD geeft10 exemplaren weg!
Ga naar DenD.nl/

winnen om kans te maken.

Anton Dingeman 
was hier 

Win- en kortingsacties zijn geldig tot 24 november 2022 (tenzij anders vermeld).

!
De exclusieve Shaant collectie is speciaal 
ontwikkeld voor de vette, geïrriteerde en 
acne-gevoelige huid. Klinisch bewezen 
is dat het de talgproductie en roodheid 
vermindert en poriën doet krimpen. De 
huidverzorgingslijn bevat een zachte 
reiniger, hydraterende toner, zuiverend 
kleimasker en een olieregulerende crème.

Wonderzeep
voor een
stralende huid

Tijdens de mooiste tijd van het jaar presenteert operadiva 
Francis van Broekhuizen een muzikale en komische 
kerstvertelling. Hierin worden de meest beroemde 
kerstsongs verweven met klassieke liederen. Exclusief te 
zien in de Beurs van Berlage A’dam van 23 december 2022 
t/m 6 januari 2023. Ook is er een Kerstmarkt waar het 
publiek zich tegoed kan doen aan erwtensoep, glühwein, 

poff ertjes, broodjes worst, cava en warme 
chocolademelk. Ál deze drankjes en 

hapjes zijn bij de prijs inbegrepen.
kerstmetfrancis.nlWINNEN!

DenD stelt 2 VIP-

kaarten beschikbaar voor 

de première op

23 december! Ga naar 

DenD.nl/winnen

om kans te maken.

   Kerst met
operadiva Francis

http://www.dend.nl/winnen
http://www.dend.nl/winnen
http://www.dend.nl/winnen
http://www.deharmonie.nl
http://www.kerstmetfrancis.nl
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De WK-voetbalgekte 
kan losbarsten! Onze 
Oranjeleeuwen strijden 
op het veld in Qatar, maar 
niet zonder de liefde en 
support van het thuisfront. 
Daarom presenteert DenD 
het gedroomde spelers-
vrouwenelftal, onder de 
bezielende leiding van
Truus van Gaal. 

12

Truus (68) maakte carrière 
als hoofd evenementen bij 
Nationale-Nederlanden en 
RVS Verzekeringen. Ze liep 
Louis (71) tegen het lijf op het 
wereldkampioenschap van ‘94 
in Orlando. Hij was een halfjaar 
daarvoor zijn eerste vrouw 
Fernanda verloren aan kanker. Zij 
kwam uit een huwelijk vol bedrog. 
Over hun eerste ontmoeting zei 

Truus: „Ik was niet gelijk verliefd 
maar dacht wel wat een leuke, 
gezellige, aardige, attente vent. 
180 graden anders dan het beeld 
dat ik van hem had.” Het stel 
trouwde in 2008 in het Portugese 
Albufeira. Ze woont het grootste 
deel van het jaar in Portugal. 
Truus vindt de voetballerij een 
‘vreselijk overschatte wereld’. Dus 
ze was blij dat haar man vijf jaar 

als pensionado leefde. Eigenlijk 
wilde ze niet dat hij opnieuw 
bondscoach zou worden. In Louis’ 
strijd tegen prostaatkanker is 
Truus zijn steun en toeverlaat. 
Louis houdt van Truus „omdat zij 
een positief ingestelde tante
is, met een lach op haar 
gezicht, die welbespraakt is, 
er verzorgd uitziet en 
goed gekleed gaat.” 

TRUUS VAN GAAL

De WK-voetbalgekte 

Truus van Gaal    
voetbalkanjers

o lllllllllllllleeeeeeeeeeeeeeee fddddddddde.e.ee.eeeee EEEEEEEigigiigigi eeennlijkk 
dat hihhhhhh j opopopoppppnininiininieueueueueeuww w
ou wwwwwwwoorooo dedededdededd n.n.n.n.n.n.n.nnn IIIInnnnnnnnn LoLooLoLoLL uiss’ 
osttaaaaaaaaaaaaaaatktktktktktkaanaanannanananaa kekekekekekkekekerr r rr isisisiss 

ununununnununn eeeeeennnnnn totototooototototototooeveveveveeveveeverlaaaaaaaatatattatatatatat.... ..
aaaaaannnnn TrTTrTrruuuuuuuuuuuuuu ss „omdmdmdmdmdmdmdmdmdmddatatataaataa  zijij 
gggeseseessteteteteeeeeeeeldldldldll ee tantttttttttteeeeeee
hhhhhhhh ooooooooppppppppp hhhhhahaar 
elbespspspsspsppspraakt iiissssssselbespspspsssspspss raakt iiisiissii ,, , ,,
tzzzzzzzzzziieiet t eeen 
ggggggggaaaaaaaaa t.” 

VROUW VAN BONDSCOACH LOUIS VAN GAAL
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   en haar
LIZANNE VAN ZUTVEN
VRIENDIN VAN LUUK DE JONG (PSV)
Lizanne (22) studeerde aan Fontys Hogeschool 
Eindhoven. Ze werkt als fysiotherapeut in haar 
eigen privékliniek. Ze viel eind 2015 voor de 
charmes van Luuk de Jong (32). Ze reisde met 

Luuk mee toen hij zijn transfer van
PSV naar Spanje maakte.

Ze verhuisden deze
zomer terug naar
Nederland. Samen
met kindjes
Cody en Joy en
labrador Blue.
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KAYLEE AKÉ
VROUW VAN NATHAN AKÉ (MANCHESTER CITY)

Kaylee (27) studeerde aan de Erasmus 
Universiteit. Ze heeft een sieradenlijn 
én een duurzaam bikinimerk, JUA 
June, dat oceaanplastic gebruikt 
als productiemateriaal. Ze leerde 
Nathan Aké (27) in 
2011 in Den Haag 
kennen. Ze gaf 
deze zomer 
haar jawoord 
tijdens een 
strand-
bruiloft in 
Son Marroig 
op Mallorca. Ze 
genoot van een 
honeymoon op de Seychellen. 
Mét ronde buik, want Kaylee
is hoogzwanger van hun 
eerste kind!
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Nadine is de dochter van vastgoed-
magnaat Lesley Bamberger, 
eigenaar van de Kroonenberg Groep 
en geldschieter bij Almere City FC 
(geschat vermogen: €1,9 miljard). 
Ze maakte spelmaker
Steven Berghuis
 vader van twee 
dochters:
Joy (2) en 
Lizzy
(11 maanden). 

(geschat vermogen: €1,9 
Ze maakte spelmaker
Steven Berghuis
 vader van twee
dochters:
Joy (2) en y
Lizzy
(11 maanden).( ).

NADINE
BAMBERGER
VRIENDIN VAN
STEVEN BERGHUIS (AJAX)Jaimy (26) runt haar

eigen kledingwebshop
Four Thousand 4000.
Ze is ook in te huren als 
stylist en partyplanner.
Ze leerde doelpuntmaker 
Denzel Dumfries
(26) in 2015 kennen 
in Rotterdam toen 
hij bij Sparta speelde. 
Ze verwelkomden 
in september 2020 
zoontje Jesiah. 
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Rike (31) werkte als salesmanager, maar
koos ervoor om haar jeugdliefde
Virgil van Dijk (31) te volgen.
 Het stel wordt jaren geplaagd
  door de Engelse tabloids, die
 beweren dat Virgil tijdens
 Rikes zwanger schap (2014)
 een aff aire had met porno-
 actrice Georgie Lyall. Ze

  trouwden in de zomer van
   2016. Ze is moeder

 van dochters
Nila en Jadi. 

RIKE NOOITGEDAGT
VROUW VAN VIRGIL VAN DIJK (LIVERPOOL)

JAIMY KENSWIEL
VRIENDIN VAN DENZEL DUMFRIES (INTERNAZIONALE)

14
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OOK  ONZE  SPELERSVROUWEN OOK  ONZE  SPELERSVROUWEN 
STAAN  HUN  MANNETJE  IN  QATARSTAAN  HUN  MANNETJE  IN  QATAR
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Noa volgde een hbo-opleiding bij Avans 
Hogeschool. Ze begon haar carrière als offi  ce-
manager. Ze werkt momenteel als junior booker
voor Cachet Models en gastvrouw bij Solep.
Noa maakte eind december 2020 haar relatie 
met Cody Gakpo bekend met een glamourfoto 
bij de kerstboom. Zal ze hem volgen als zijn 
droomtransfer ooit uitkomt? 

Ricarda Kilian houdt zich met nog 
geen 3000 Instagram-volgers en een 
handvol berichten op de achtergrond. 
Ze wordt gezien als de stille kracht 
achter de opmars van
Marten de Roon. Ze kreeg in 
augustus 2018 een aanzoek van haar 
voetballer. Ze is moeder van dochters 
Evie en Bo en stiefmoeder van 
Linn-Sophie. Ze woont samen in 
het Italiaanse Bergamo. Hun leven 
is volgens Marten niet alleen maar 
glitter en glamour: „Na een training 
ga ik ook gewoon naar huis en snuit de 
neuzen van m’n dochters.”

Candy-Rae (30) zat twee jaar op de dansacademie op de 
Hogeschool voor de Kunsten. Ze studeerde Media en Entertainment 
Management. Ze maakte carrière als danseres en model.

Ze leerde Daley Blind  (32) twaalf jaar geleden kennen 
in het Amsterdamse café Bubbels. Hij was op slag 

verliefd, Candy-Rae niet want ze ‘had het even 
helemaal gehad met mannen’. Ze stapten in 2019 
in het huwelijksbootje. Zwanger worden ging niet 

vanzelf en ‘beheerste haar leven volkomen’. Inmiddels 
hebben ze twee kinderen: zoontje Lowen Dace en 

dochter Lemae Lourdes.

CANDY-RAE BLIND
VROUW VAN DALEY BLIND (AJAX)

NOA VAN DER BIJ
VRIENDIN VAN CODY GAKPO (PSV)
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TRUUS VAN GAAL EN HAAR VOETBALKANJERS

RICARDA KILIAN
VROUW VAN MARTEN DE ROON
(ATALANTA BERGAMO)
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VRIENDDIN VAN CODDY GGAKPPOO ((PPSV))
NOA VAN DER BIJ

VROUW VAN MARTEN DE ROON

FOFO
TO

RICARDA KILIAN

OOK  ONZE  SPELERSVROUWEN 
STAAN  HUN  MANNETJE  IN  QATAR
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AirFryday!AirFryday! Dat is het weekend heerlijk starten
met Mora Oven&Airfryer snacks. Mmm… van MoraMmm… van Mora
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Mikky (24) studeerde aan de Jan des Bouvrie 
Academy. Ze hockeyde in het eerste van HC Den 
Bosch. Ze heeft modelabel MIKKY KI en is sinds de 
middelbare school samen met Frenkie de Jong. 
Ze werd deze zomer ten huwelijk gevraagd 
tijdens een roadtrip in Amerika. Ze woont in 
Barcelona. Ze hekelt de term voetbalvrouw: 
„Er kleeft iets negatiefs aan, alsof zo iemand 
alleen maar druk is met winkelen.” 

MIKKY KIEMENEY
VRIENDIN VAN FRENKIE DE JONG (BARCELONA)

ee
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1717

alleeeene mmmaar drukk iis memett winnkkeelen.  

AnneKee (23) is de dochter van oud-Ajacied
Keje Molenaar. Ze brak op jonge leeftijd door als
model. Ze studeert rechten aan de UvA. Ze twijfelde na 
de eerste date of er meer inzat dan vriendschap 
maar de vonk sprong toch over. Ze volgde 
Matthijs de Ligt  (23) naar Turijn. Ze verhuisde 
deze zomer met hem mee na zijn transfer 
van €67 miljoen van Juventus naar Bayern 
München. Ze wordt gezien als de nieuwe 
Sylvie Meis. Ze loopt tegen vooroordelen 
aan: „Hij arrogant, ik een geldwolf. Hij 
een macho, ik een dom blondje.”  

Rosa zat op het PCC Lyceum. Ze 
haalde haar bachelor in Human 
Resource Management op de 
Hogeschool van Amsterdam. 
Tijdens haar stage bij AZ liep ze 
Teun Koopmeiners tegen het 

lijf. Ze werkt als 
recruiter Zorg 

& Welzijn en 
reist  met 
Teun de 
hele wereld 
over. 

ANNEKEE MOLENAAR

ROSA SCHMIDT
VRIENDIN VAN TEUN KOOPMEINERS
(ATALANTA)

Teun Koopmeiners tegen het
lijf. Ze werkt

recruiter Z
& Welzijn
reist me
Teun de 
hele wer
over.
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VRIENDIN VAN MATTHIJS DE LIGT (BAYERN MÜNCHEN)

TRUUS VAN GAAL EN HAAR VOETBALKANJERS

Stem op DenD.nl!
WELKE  SPELERSVROUWWELKE  SPELERSVROUW

WORDT  HET  POPULAIRST?WORDT  HET  POPULAIRST?





Met aandacht gemaakt en heerlijk van smaak. 
Volle stevige yoghurt met fruit onderin. 

Voor wie wil delen of er extra lang van wil genieten… 
want je vindt ‘m in een handige hersluitbare emmer! 

Heerlijk stevige, 
volle Boer’n yoghurt®

Heerlijk stevige, 
volle Boer’n yoghurt®

Heerlijk stevige, 
volle Boer’n yoghurt®

Heerlijk stevige, 
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Astrid Telkamp

Hip&Hot

20

Alle beetjes 
helpen 
Nu de energietarieven door het dak 
gaan, is besparen een nationale sport 
geworden. Gelukkig zijn er allerlei 
manieren om minder gas en stroom 
te gebruiken. Zoals korter – en als 
je durft, kouder – douchen. En door 
niet heter te wassen dan nodig. Want 
hoe lager de watertemperatuur, 
hoe lager het energieverbruik van 
de wasmachine. Droog de was 
bij voorkeur aan de lijn, want de 
wasdroger is een ware energieslurper. 

Sluipverbruik 
Apparaten gebruiken ook stroom als 
ze in de stand-by staan. Voorkom dit 
sluipverbruik door de apparaten die 
je niet gebruikt helemaal uit te zetten 
en de stekker uit het stopcontact 
te halen. Wist je dat je door de 
verwarming 1 graadje lager te zetten, 
al energie bespaart? Een dekentje of 
warme trui houdt je warm en kost je 
niks. Uiteraard doe je de verwarming 
en de lichten uit in ruimtes waar je 
niet bent. Vervang 
de lampen door 
ledlampen en stof 
ze regelmatig 
af. Want stof 
kan tot wel 50% 
van het licht 
blokkeren!

Wegkruipvest
Een lekker lang vest is een onmisbaar kledingstuk 
in de herfst en winter. Zeker met de hoge 
energieprijzen van het moment. Dit grof gebreide 
exemplaar van Kocca heeft  grote revers om lekker 
in weg te kruipen, en handige grote zakken.  

Sla maar om  
Als het ’s avonds wat frisjes is in huis, kun je 

natuurlijk de verwarming hoger zetten. Maar 
de warmte van deze katoenen deken van het 

label HK Living met vrolijke franjes en een 
afmeting van 130x170 cm is wel 
zo knus en comfortabel. En een 

stuk energiebewuster.

…
Zet gerust

de thermostaat

EEN GRAADJE 

LAGER
…

Vervang 
n door 
n en stof 
atig 
tof 
el 50% 
cht
!

afmeting van 130
zozo knus en comfo

sts uk energie

…
KNUS ENcomfortabel…
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Warme 
pootjes     

Als je voeten koud zijn, ben je vaak 
helemaal koud. Dikke sokken of 

sloff en zijn dan ook een must-have 
bij dalende temperaturen. Deze 

teddypantoff els van Livera houden 
je voeten comfortabel warm. 

Zonder uitglijgevaar dankzij de 
stevige zool.

Knuff elkussen
Waarom zou je de hele kamer 

verwarmen als jij in een hoekje
van de bank zit te Netfl ixen?

Dit warmtekussen van Stoov
verwarmt jou direct waardoor
het niet nodig is om de gehele

ruimte warm te stoken. Dus
zet gerust de thermostaat

(nog) een graadje lager. 

Voor
als het echt 
kil wordt... 

Deze gevoerde Judy Coat Murphy 
van King Louie is voor buiten, 
maar misstaat ook binnenshuis 

niet. Het licht uitlopende model van 
teddystof schiet je zo even aan als 
het ook binnen wat killer wordt.

1001 nacht 
Kaarsen geven licht en warmte aan je 

interieur. En dat niet alleen. Want een kaarsje 
dat brandt in een porseleinen wonderlicht 

van Räder, zorgt dankzij het opengewerkte 
patroon ook voor een sprookjesachtige sfeer. 

g jg j
stevige zool.

1001 nacht 
l h

…
VOOR

BINNEN
en voor
buiten

…
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evenmin, en dan was zijn speciaal in het buitenland 
bestelde pak voor die avond ook maar voor de helft  
aangekomen. Met zijn alternatieve rockerslook 

– gelhaar, leren jasje en zwartgelakte 
nagels – was het daardoor eerder 
alsof hij een MTV Video Music Award 

kwam ophalen. Nieuwsprogramma’s, 
onderzoeksjournalistiek en reality-tv 
(De Bevers!) scoren bij het grote publiek. 

Staande ovaties
Grote entertainmentshows lijken het 
steeds vaker te moeten afl eggen tegen 
programma’s met een maatschappelijk 
belang, sterke moraal en een kritische 
noot. Sterker, de ballonnenshow 
Blow Up met Chantal Janzen en 
Martijn Krabbé werd dit tv-seizoen 
nog bespot in Even Tot Hier: ‘Dit is 
echt infantiel!’ En dat terwijl Chantal 
eerder drie jaar op een rij de Zilveren 
Televizier-Ster won - in 2020 werd ze 
daarom zelfs uitgesloten van deelname. 
De presentatrice zou een fantastische 
smaakmaker zijn geweest op het laatste 

Het Gouden Televizier-Ring Gala, waarbij 
de belangrijkste Nederlandse televisie-
prijzen worden uitgereikt, was weer een 
feestje. Maar waar is toch de glamour, dat 
bruisende showbizzgevoel, gebleven?  

Zij waren de terechte winnaars van de 
Gouden Televizier-Ring: Jeroen Woe en 
Niels van der Laan, makers van het 
BNNVARA-programma Even Tot Hier. 
Het dubbele podiummomentje voor 
Tim Hoff man kwam ook niet als een 
verrassing: hij werd uitgeroepen tot 
beste presentator en zijn programma BOOS kreeg 
de Televizier-Ster Impact. Veel opsmuk hoefden 
we van de drie grote winnaars niet te verwachten. 
Jeroen en Niels voelen zich niet echt onderdeel 
van de showbizzwereld en 
champagne feesten. Tim al 
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      Waar waren   
          Linda’s en  

Eloise redt Gouden       

n zich niet echt onderdeel 
ld en 
im al 

Angela Schijf kreeg
dit jaar geen award,
maar is altijd stijlvol. 

Tim Hoff man viel
dubbel in de prijzen. 

Dit is glamour:
Miljuschka 
Witzenhausen

Monica Geuze ging 
voor een gewaagde 
glitterlook.
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Gouden Televizier-Ring Gala, maar zij lag op bed 
met de griep. Jammer, want Chantal roept nog iets 
op van het tijdperk van de grote televisie-diva’s, 
die hun leven lang al droomden van showtrappen, 
boa’s, rode lopers, huizenhoge decors en staande 
ovaties, zoals Linda de Mol en Wendy van Dijk.
En, nog heel veel verder terug in de tijd:
Ron Brandsteder, Henny Huisman,
Willem Ruis, Mies Bouwman en Jos Brink.  

Decolleté
Gelukkig bleef er nog iets over van de polderse 
pracht en praal van het tv-gala. Niet zozeer vanwege 
de glitterpakken van presentatoren Jan Smit en
Rik van de Westelaken, maar vooral door de 
jaarlijkse jurkenparade. Angela Schijf zag eruit 
om door een ringetje te halen, Monica Geuze en 
Miljuschka Witzenhausen verdronken nog 
net niet in hun decolleté. En dan was er ook nog 
Eloise van Oranje-Nassau. De ‘gravinfl uencer’ 
verscheen in een champagnekleurige jurk van 
Talbot Runhof, die haar moeder Laurentien in 
het verleden droeg naar de 33-jarige troonviering 
van (toen) Koningin Beatrix. Zo kreeg de avond 
toch nog royal glamour in de schoot geworpen. ■

DenD welkom op uw party?
Stuur uw uitnodiging naar: redactie@dend.nl

  onze
 Wendy’s?  
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    Televizier-Ring Gala 

Holly Mae Brood is
‘niet normaal trots’
op Soy Kroon, die
werd uitgeroepen
tot beste talent.

De Meilandjes pakten in 
2019 de Gouden Ring en het jaar 
daarop de Televizier-Ster Talent.

Gravin Eloise feliciteert
Robbert Rodenburg 
met  zijn Televizier-Ster
voor beste online
videoserie: Open Kaart.

Jeroen Woe en Niels van der Laan 
zijn de winnaars van  de felbegeerde 

Gouden Televizier-Ring.



24

D ick Bloemendaal (69) en zijn vrouw 
Riet (81) vieren komend voorjaar hun 
koralen bruiloft; ze zijn dan 35 jaar 
getrouwd (en al 42 jaar samen). 

Sinds drie jaar woont Riet op een gesloten afdeling 
van woonzorgcentrum In het Zomerpark te Nieuw 
Vennep als gevolg van MS en een lichte vorm van 
dementie. Om haar in het zonnetje te zetten, riep 
Dick de lezers van DenD begin 2021 op om haar 
een kaartje te sturen „Tot onze verrassing kreeg 
ze meer dan 700 kaartjes,” vertelt Dick enthousiast. 

„Er kwam zelfs post van Nederlanders uit Nieuw-
Zeeland, Australië en Canada. En nog steeds zijn 
er vriendelijke mensen die haar zo nu en dan bij 
herhaling een vrolijke wens sturen. Ik heb thuis en 
slinger gemaakt van touw met alle kaartjes eraan. 
Die hangt kriskras boven haar bed. De rest van de 
post zit in een schoenendoos. Ze wil alles bewaren.” 
De kaartenregen deed zijn vrouw zo goed dat Dick 
de redactie benaderde om opnieuw een actie op te 
starten. Deze keer niet specifi ek voor zijn vrouw, 
maar voor álle bewoners op haar afdeling. „En daar 
mogen ook best wat briefjes voor het zorgpersoneel 
tussen zitten, want zij hebben het zwaar.”

Bezoek
Dick bezoekt zijn vrouw twee keer per dag: in 
de ochtend tot lunchtijd en ’s avonds totdat 
ze in slaap valt. „Wij hebben het geluk dat we 

Het gevoel van eenzaamheid onder 
ouderen in zorgcentra is groot.
Dick Bloemendaal maakt dat elke keer weer 
van dichtbij mee als hij bij zijn vrouw op 
bezoek gaat. Zijn oproep om de bewoners 
een (kerst)kaart te sturen, inspireerde 
DenD tot een landelijke actie.

GROTE DenD
KERST-

KAARTEN
ACTIE

Naar wie stuur jij
een wenskaartje?

Vergeet ook het personeel

van zorgcentrum In 

Het Zomerpark niet!

Kleine moeite, groot 
plezier: laat de kaartjesmaar komen in Lunteren.

Riet en Dick 
Bloemendaal.



elkaar nog hebben, maar vele bewoners krijgen 
weinig en soms helemaal geen bezoek. Gelukkig 
is het personeel supervriendelijk en zijn er ook 
vrijwilligers die hun leven nog zinvol maken. 
Wat ik zie en merk dat elk soort van aandacht een 
glimlach teweegbrengt. Soms kunnen ze dagen 
teren op een leuke attentie, een knuff el een 
beetje aandacht. Vandaar mijn verzoek om 
wederom een kaartenactie te starten.” Het 
sympathieke initiatief van Dick bracht DenD op het 
idee om de verrassingsactie over heel Nederland 
uit te spreiden. Per provincie is willekeurig een 
zorg-, of verpleeghuis geselecteerd met de oproep 
om daar een kaartje naartoe te sturen. 

Verlies 
Eenzaamheid komt veel voor: de helft van 
alle ouderen kampt ermee. Zij hebben vaak te 
maken met een opeenstapeling van ingrijpende 
gebeurtenissen, zoals een verhuizing en het verlies 
van geliefden, hun gezondheid en mobiliteit. 
Ouderen in zorgcentra hebben vooral te maken met 
‘existentiële eenzaamheid’ waarbij ze gevoel hebben 
er niet meer toe doen. „In een verpleeghuis kan 
je dat bijvoorbeeld ervaren als je ziet dat anderen 
wel bezoek krijgen, en jij niet. Of als je je niet meer 

nuttig kan maken voor de samenleving”, stelde
Wimke Schuurmans van het landelijke 
actieprogramma ‘Eén tegen eenzaamheid’ eerder. 
Dick: „Het is schrijnend om te zien hoeveel 
bewoners hun oude dag in eenzaamheid slijten. 
Steek ze een hart onder de riem door ze met een 
kaartje te laten weten dat ze niet vergeten zijn.”  ■

NOORD-HOLLAND
Zorgcentrum In het Zomerpark 
De bewoners van 4A 
Remmersteinpark 3 
2151 KE Nieuw-Vennep

GRONINGEN
Verpleeghuis ’t Blauwbörgje
Zonnelaan 8
9742 BL Groningen

DRENTHE  
Woonzorgcomplex Thoes in ‘t Groen
Mejuff rouw A. Talmaweg 4
9439 PE Witteveen

OVERIJSEL
Zorgcentrum Oldenhaghen
Hessel Mulertstraat 22
7731 CL Ommen

ZUID-HOLLAND 
Verpleeghuis Leythenrode
Hoogmadeseweg 55
2351 CP Leiderdorp

ZEELAND 
Het Gastenhuis Goes
’s-Heer Hendrikskinderenstraat 40
4461 BW Goes

UTRECHT
Het Bartholomeus Gasthuis
Lange Smeestraat 40
3511 PZ  Utrecht

FLEVOLAND  
Woonzorgcentrum Hanzeborg
Koningsbergenstraat 201A
8232 DC Lelystad

NOORD-BRABANT
Huize Groot Waardijn Tilburg 
Ringbaan West 324
5025 VB Tilburg

GELDERLAND
Woon- en Zorgvilla Nieuw Boschoord
Bosrand 1
6741 DL Lunteren

LIMBURG
Verpleeghuis De Dormig
Op de Heugden 100
6371 XN Landgraaf

FRIESLAND
De Friese Wouden, 
Woonzorgcentrum Haersmahiem
Eringalaan 8
9285 TR Buitenpost

nuttig kan maken voor de samenleving”, stelde

OOK ELDERS IS EEN KAARTJE WELKOM!

Verras de bewoners van  Hanzeborg in Lelystadmet vrolijke post.

9285 TR Buitenpost
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Postzegels plakken
voor Friesland!
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Jarenlang wachtten 
haar fans tevergeefs op 
optredens en een nieuw 
album. Haar laatste 

(achtste) album, Anti, dateert 
uit 2016. Rihanna (34) had 
het kennelijk te druk met 
andere zaken, zoals haar 

cosmeticalijn Fenty Beauty 
en lingeriecollectie

Savage x Fenty. 
Lucratieve zaken, 

want zaken-
blad Forbes 

berichtte 
eerder

  Fenomeen     
    verrast  de    

arenlang wachtten 
haar fans tevergeefs op 
optredens en een nieieuwuw 
album. HHaaar r laatstste 

(achtste) albuum,m, AAntnti,i, dateert 
uit 2016. RiRihahanna ((343 ) ) hahad d 
hehett kek nnelelijijk te druk k meet t
ananddere zzaaken, zoals haar 

cosmsmeeticalijn Fenty Beauty 
enen lingeriecollectie

Saavage x Fenty. 
Lucratieve zaken,

wantnt zzaken-
blbladad Forbes 

bberichtte
eerder

NA ZES JAAR MUZIKALE         

Het was wereldnieuws. De aankondiging dat
Rihanna na jaren haar podiumrentree maakt. 
En wat voor podium?! De pauzeshow van 
de Super Bowl. Haar fans zijn uitgelaten. 
Begrijpelijk, want ROBYN RIHANNA FENTY, 
zoals de zangeres voluit heet, is een fenomeen.  

28
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we werden, hoe gevaarlijker 
we voor elkaar werden”, 
vertelde ze later. In 2012 
gaf Rihanna Chris een 
tweede kans, ondanks dat 
de buitenwereld dat niet 
begreep. „Ik besloot dat het 
belangrijker voor me was 
om gelukkig te zijn. Ik was 
niet van plan om iemands 
mening daarbij in de weg te 
laten staan”, zei ze daarover. 

dit jaar dat het popmuziek- en 
fashionicoon goed is voor 1.7 
miljard dollar. Een knappe 
prestatie voor een vrouw 
die geboren werd op het 
Caraïbische eiland Barbados 
en van wie haar jeugd deels 
overschaduwd werd door de 
alcohol- en crackverslaving 
van haar vader. Maar Rihanna 
maakte de afgelopen jaren 
niet alleen fortuin, ze vond 
uiteindelijk ook ware liefde bij 
Rakim Nakache Mayers
(34), beter bekend als rapper 
A$AP Rocky. 

Eerste liefde
Eerder had Rihanna relaties 
met onder anderen zanger/
acteur Chris Brown en 
rapper Drake. Haar relatie 
met Chris Brown werd 
wereldnieuws toen ze in 2009 
door hem werd mishandeld. 
Toch konden ze elkaar niet 
loslaten. „Hij was echt mijn 
eerste liefde. Hoe verliefder 

Uiteindelijk strandde de 
relatie. Rihanna stortte zich 
even in de armen van
Drake en later kreeg ze een 
romance met de schatrijke
Saudi-Arabische zakenman 
Hassan Jameel. 

De geruchten
A$AP Rocky bleek uiteindelijk 
de ware. Eind vorig jaar 
kondigde de zangeres aan 
dat ze van de rapper in 
verwachting was. Over haar 
zwangerschap: „Het is een 
uitdaging, maar een mooie 
uitdaging. En daar hou ik wel 
van. Zeker nu ik in mijn derde 
trimester zit sta ik weleens 
op en denk ik: hoe kom ik 
deze dag in 

w
v
g
tt
d
b
b
o
n
m
la

➜

„Chris en ik zijn weer hechte vrienden. 
We houden van elkaar en dat zullen we 
altijd blijven doen. Het is niet dat je dat 
kan uitzetten als je zo verliefd bent 
geweest op iemand,” zei Rihanna 
over Chris Brown. „Hij was mijn 
eerste liefde en ik zag dat hij 
net zo van mij hield als ik van 
hem. Ik hou echt van hem. 
Ik ben niet gelukkig als hij 
niet blij is of zich  eenzaam 
voelt.”

deze dag in ➜
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       COMEBACK TIJDENS SUPER BOWL

„Hoe verliefder
we werden, 
hoe gevaarlijker 
we voor elkaar 
werden”

29

RIHANNA OVER HAARRIHAN
GEWELDDADIGE EX

Zijn ex Drake en zoontjeAdonis ook bij de Super Bowl?



NU OOK 
PLANTAARDIG

DE ENIGE ÈCHTE
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The Rolling Stones, Prince, 
Michael Jackson, Eminem, 
Lady Gaga en Beyoncé op. 
Volgens Rihanna’s ontdekker 
Jay-Z wordt het „de comeback 
van de vrouw die zo nederig 
is begonnen, maar die alle 
verwachtingen overtrof.” ■

gaat om discriminatie van 
vrouwen, zwarten en de 
LGBTQ+-gemeenschap. In 
elk geval krijgt ze in februari 
het grootste podium ooit. 
De Super Bowl is een enorm 
evenement in de Verenigde 
Staten dat elk 
jaar wordt 
opgeluisterd 
door een 
grote ster. 
Eerder traden 
wereldsterren 
als Madonna, 

godsnaam door? Wat kan 
ik nog aantrekken, welk 
kledingstuk past nog en hoe 
zie ik er toch nog een beetje 
leuk uit?” Afgelopen mei 
bracht ze haar eerste kind 
ter wereld. Sinds bekend is 
dat Rihanna in februari 2023 
optreedt tijdens de pauze van 
de Super Bowl – de fi nale van 
het American footballseizoen 
– gonst het van de geruchten 

dat er ook een nieuw album 
komt.  In 2011 werd Rihanna 
door Esquire uitgeroepen als 
Sexiest Woman Alive, maar ze 
is meer dan alleen mooi. 
Tien jaar geleden richtte 
ze de Clara Lionel 
Foundation op. Met deze 
stichting wil Rihanna 
onder andere onderwijs 
in ontwikkelingslanden 
stimuleren. Ook is ze zeer 
uitgesproken wanneer het 

31

FENOMEEN RIHANNA VERRAST DE WERELD (TELKENS WEER)

Rihanna behaalde als zangeres de 
top, maar ze heeft meer in haar 
mars. In 2017 lanceerde Rihanna haar 
beautymerk Fenty Beauty met foundation, 
highlighters, bronzers, blush en lipgloss. 
Een jaar later startte ze lingerielijn Savage 
X Fenty. In 2012 debuteerde ze als actrice 
in de film Battleship. Later speelde ze in 
het vijfde seizoen van horroserie Bates 
Motel en in de films Valerian and the City 
of a Thousand Planets en in Ocean’s 8.

Jay-Z is trots :
„De comeback 
van de vrouw 
die zo nederig 
is begonnen”
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Op haar 14de werd Rihanna 
ontdekt door producer 
Evan Rogers, die op 
vakantie was in Barbados. 
Rihanna kwam auditie doen 
met haar meidengroepje, 
maar alleen zij werd er 
uitgepikt. Haar demo’s 
werden naar verschillende 
platenmaatschappijen 
gestuurd, waaronder

Def Jam Recordings van Jay-Z. Haar debuutalbum, 
Music of the Sun met de hitsingle Pon de Replay, 
kwam uit in 2005. De rest is geschiedenis.
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HAAR DOORBRAAK

ZÓ VEELZIJDIGJDIG
IS RIHANNA!

Rihanna op
17-jarige leeftijd.

Rakim Nakache Mayers,
alias rapper A$AP Rocky, 
is de ware voor Rihanna. 



Klustips & tricks

Huishoudbode
EMILE BODE
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isolatiesubsidies die kunnen 
oplopen tot 30 procent als u het 
rigoureus aanpakt.

Inkomenstoeslag
U kunt ook voordelig geld lenen 
via het Nationaal Warmtefonds. 
Maar als u op of rond het 
minimumloon zit, of AOW en 
een klein, aanvullend pensioen 

heeft  ook een website waar 
staat welke subsidies er zijn. 
Dat verschilt per gemeente. Als 
u over internet beschikt, ga dan 
eens naar de site van het NIBUD 
en vul BerekenUwRecht in. 
Wellicht dat iemand in uw buurt 
u kan helpen. Voor deze winter 
heeft  u als huurder of eigenaar 
weinig meer aan de talloze 

Misschien bent u ook 
een van de vele 
honderdduizenden 

mensen met een bescheiden 
inkomen die gezamenlijk voor 
miljarden euro’s aan landelijke 
en gemeentelijke subsidies laten 
liggen. In dat geval kunt u in uw 
wijk- of buurtcentrum terecht 
voor advies. Elke gemeente 

Vraag nu
subsidie aan!

Emile houdt zich
 warm met een

 dekentje op de bank.

Het kabinet is met een energieplafond gekomen. Voor een
gemiddeld verbruik van gas en elektriciteit betalen 
huishoudens een verlaagd maximaal tarief. Het probleem is 
alleen dat bijna de helft van de Nederlanders veel meer stookt 
en boven het plafond de zeer hoge marktprijzen betaalt. Dat 
zijn niet alleen mensen in villa’s, maar vooral huishoudens in 
slecht geïsoleerde (huur)woningen. Wat kunnen zij doen?

ks
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heeft , zijn er subsidies waar u 
eventueel een beroep op kunt 
doen. Ik noem de bijzondere 
bijstand in verband met ziekte, 
verhuizing of echtscheiding. 
U komt in aanmerking voor een 
individuele inkomenstoeslag als 
u langdurig moet rondkomen van 
een minimuminkomen. 

Koude winter
Als u een laag inkomen heeft  
en/of chronisch ziek bent, kunt 
u ook bij 330 gemeenten een 
Gemeentepolis aanvragen die 
veel voordeliger is dan de gewone 
ziektekostenverzekering. Ook 
kunt u in aanmerking komen 
voor kwijtschelding van bepaalde 
lokale lasten. Ik hoop dat een 
koude winter u bespaard blijft 

met een dikke trui op 
de bank. Misschien kunt 
u een infrarood paneel als 
bijverwarming aanschaff en. 

Stralingswarmte
Een infrarood paneel is tijdelijk 
een goed en duurzaam alternatief. 
Bijvoorbeeld ’s avonds als u het 
paneel een paar uur aanzet. Het 
geeft  tot 3 meter stralingswarmte. 
Een paneel heb je al voor ruim 
100 euro, maar de betere panelen 
kosten tussen de 275 en 500 euro. 
Als u de thermostaat op 19 graden 
zet, is de aanschaf binnen een 
jaar terugverdiend.  ■

De huishoudwinkel
van Gerard van der Vlies 
en zijn vrouw Ria in 
Schiedam is pure 
nostalgie. 

Gerard (72): „Ik ben de 
derde generatie en sta al 
bijna 55 jaar in onze zaak. 
We gaan nog wel even door, 
maar niet zo lang als mijn 
vader. Die stond tot zijn 85e

in de winkel.” De zaak, die al 
140 jaar bestaat, heeft aller-
hande producten die met het 
huishouden en met schoon-
maken te maken hebben. 
Als je niet weet hoe u een 
vlek moet verwijderen, dan 
weten ze bij Van der Vlies 
wel raad. Met 300 vierkante 
meter hebben wij een enorm 
assortiment,” zegt Gerard. 
„Borstelwerk, cadeau-
artikelen, petroleum, buta-
gas en kachelpoets, maar 

ook een barbecue van Smeg. 
Enorm veel boodschappen-
wagens, tientallen merken 
variërend van Brabantia tot 
Tefal. Van Mepal tot Pyrex en 
nog veel meer. We verkopen 
ook schoonmaakartikelen 
uit grootmoeders tijd. We 
zijn, kortom, een winkel van 
Sinkel.” Ook de online winkel 
ontbreekt niet. Die houden 
mijn vrouw en ik zelf bij, 
evenals het inpakken en het 
versturen van bestellingen. 
In deze tijd is personeel 
haast niet meer te betalen. 
Gelukkig is mijn gezondheid 
goed en houd ik het zes 
dagen in de week vol.”

Van der Vlies huishoud
Groenelaan 85-89
Vandervlieshuishoud.nl

WINKEL VAN SINKEL 
in Schiedam

Winkel van de maand
Gerard en Ria

van der Vlies

Een winkel
van Sinkel.

met een dikke trui op 

Hoe kom je met
een kleine beurs
de winter door?

http://www.vandervlieshuishoud.nl




Dezer dagen bladerde ik door 

het boekje ‘My mother said’ 

van Isha Mellor uit 1978. 

Dat is weer lachen, gieren 

en brullen, maar of de tips 

werkelijk helpen…

Doe een stuk of acht kurken 

onder de lakens, dan naar bed 

en uw kramp verdwijnt. Voor 

de zekerheid kunt u ook nog 

een magneet toevoegen. 

Los witte suiker op in 
kokend heet water. Drink dit 

goedje koud of warm en uw 

kriebelhoest zal verdwijnen.

Smeer een druppel wonderolie 

uit op uw hoofd en u behoudt uw 

leven lang dik haar. Een gesprongen 

lip is te genezen met oorsmeer!

Een wijze oude vrouw adviseerde haar 

kleindochter 
ooit een mooie 
koperen deurklopper aan 

de voordeur te bevestigen, 

die ze elke dag een beetje 

moest poetsen. Iedereen 

die dan aan de deur 
kwam, dacht: wat een 

keurige huisvrouw!
Vroeger werden rieten 

zittingen van eetstoelen

om de zoveel tijd enkele 

uren bedekt met natte 

(thee)doeken. Dat zou 

doorzakken voorkomen. 

Vooral vroeger spuugden mensen eerst 

in hun handen voordat ze iets zwaars 

moesten optillen. Timmerlui trokken de 

punt van een spijker door hun haar. Het 

dunne laagje vet dat dan op de punt zou 

komen, maakte het hameren makkelijker. 

Tips
     van    de
  maand
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Huishoudbode

Nat mobieltje
Een opvallende tip van Riekie. Als een mobieltje
in het water valt, raken de meeste mensen in paniek. 
Er komt zelfs een föhn aan te pas om het kleinood 
dan droog te krijgen. „Je moet gewoon niets doen 
en wachten totdat het apparaat helemaal droog
is,” schrijft zij. Ik heb deze tip toch maar 
niet uitgeprobeerd.

Heb jij een geweldige tip of een leuk verhaal?
Mail naar info@emilebode.nl en maak kans op een waardebon van €25. 
Vergeet je adresgegevens niet te vermelden.

Win
een

bon!

Kurken

Smoothie
Claudia uit Waspik maakte 
haar smoothies altijd met 
vers fruit of diepvriesfruit. 
Fruit is ook prijzig en daarom 
experimenteerde zij met 
goedkope waterijsjes en 
een stukje banaan.
„Een prima en
voordelig
alternatief.” 
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Koffi  eprut
Veel mensen maken hun vervuilde koffi  epot 

schoon met een vaatwastablet. Dat werkt 
prima met heet water. Wil de Brave uit 

Amsterdam heeft een simpele oplossing uit 
grootmoeders tijd. „Doe de koffi  eprut in de 
koffi  ekan met een beetje heet water erbij. 

Roeren met de afwasborstel of met een 
ander voorwerp. Spoel de kan daarna af.

Dit doe ik ook met babyfl essen.”

Na
Een 
in h
Er k
dan
en
is,
n





H E E R L I J K  S A M E N  
Leffe en eten gaan héérlijk samen. Zet Leffe naast een 
winterse stoofschotel en je hebt een volle smaakcombinatie 
die iedereen aan tafel krijgt. Een perfecte reden dus om 
je vrienden of familie weer eens uit te nodigen, en heerlijk 
samen te genieten.

Met trots voor u gebrouwen. Geen 18, geen alcohol.

164930 LEFFE_BOODSCHAPPEN_170x265.indd   1164930 LEFFE_BOODSCHAPPEN_170x265.indd   1 06/08/2020   16:3706/08/2020   16:37
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Column

Einde van het 
tuinseizoen 
November telt dertig dagen, 
maar het dubbele aan wind en 
regenvlagen, vertelt een oud 
gezegde ons. Daarentegen 
kan het herfstzonnetje ook 
nog heerlijk schijnen. Dat 
zijn ideale momenten om 
de handen uit de mouwen 
te steken en de tuin voor te 
bereiden op de winter. Er zijn 
nog genoeg klussen om aan te pakken, zoals het snoeien van
knotwilgen, heesters, appelbomen en fruitstruiken. November is 
tevens de maand bij uitstek om bomen, hagen en grote struiken in de 
grond te zetten. De vuistregel hierbij is: als de bladeren zijn gevallen, 
kan er geplant worden. Als je je groene vingers nu uitsteekt, pluk je 
daar in het voorjaar de vruchten van! Tip: maak het extra gezellig in 
de tuin met een vuurkorf of tuinhaard. Lekker om je bij op te warmen 
op een koude herfstavond. Met een kop warme chocolademelk met 
slagroom erbij, natuurlijk. December komt er tenslotte aan. Geniet!

Bram Engberts,
bevlogen hovenier

Egelhuisje
Egels overwinteren niet in 
holen, maar onder een hoop
blad en takken. Gooi daarom 
een partij snoeihout en 
verzameld blad op een hoop bij 
elkaar of leg ze als beschermlaag 
rond de stam. Zo kunnen ze als 
egelhuisje dienen.

Vetbollen
Vogels die niet naar het 
zuiden trekken, kunnen wel 
wat extra voedsel gebruiken. 
Je doet ze een groot plezier 
met verschillende soorten 
zaden, vetbollen, cakes met 
insecten, (gedroogde) wormen 
en stukjes fruit.

Nu de winter langzaam naderbij 
komt, kunnen dieren die hier 
overwinteren wel wat hulp 
gebruiken. Zoals egels, maar 
natuurlijk ook onze vogels... 

N d i l d bij

Denk aan de dieren

Help de egel 
de winter door.
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Herfstasters met hun stervormige 
bloempjes brengen tot aan de eerste 
nachtvorst nog kleur in de tuin. Het 
zijn ook echte vlindermagneten!   

Als de dagen korter worden, vieren 
herfstasters feest. Hun naam is afkomstig 
uit het Oudgrieks: ‘astér’, wat ‘ster’ 
betekent. Bovenaan de stevige stengels 
groeien straalbloempjes in bijna 
alle kleuren van de regenboog, van 
sneeuwwit en fuchsiaroze tot dieppaars. 
Het hartje van de bloem is vrijwel altijd 
geel. De bekendste herfstasters zijn onder 
te verdelen in twee soorten: de New 
England asters (Aster novae-angliae) en 
de New York asters (Aster novi-belgii). 
De hoogte varieert van 20 cm tot ruim 
1,5 meter. Er zijn zoveel verschillende 

  OPRUIMEN  
Hark de bladeren van je gazon. 

Zo voorkom je dat het gras 
eronder stikt en geel wordt. 

  AFDEKKEN  
Bescherm vaste planten tegen 

de vorst. Dek ze af met een 
dik pak bladeren of een laagje 

grove compost. 

  OPBINDEN  
Klimplanten en windgevoelige 

bomen en struiken kun 
je opbinden zodat ze niet 

beschadigen bij harde wind.
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asters, ruim 200, dat er ook makkelijk 
een ‘aster-border’ samengesteld kan 
worden, met een variatie aan bloemen. 
Herfstasters bloeien vanaf augustus 
tot aan de eerste nachtvorst. Waar 
andere planten afsterven, profiteert 
de herfstaster nog van het zonlicht. 
Vlinders, bijen en hommels zijn dol op 
asters. Dankzij de late bloei kunnen 
ze toch nog van de nectar snoepen. 
Herfstasters komen het beste tot hun 
recht in de volle zon of halfschaduw. 

Trouw
Geef ze een goed doorlatende, voedzame 
bodem en de planten zullen rijkelijk 
bloeien. In het voorjaar hoef je alleen de 
dode stengels af te knippen. Herfstasters 
zijn werkelijk trouwe, vaste planten. 

3 NOVEMBERTIPS

Uitbundige 
najaarsbloeier

BALKON
Zelfs op het terras 
of balkon kun je 
genieten van de 

kleurige herfstaster. 
Deze ijzersterke vaste 

planten doen het 
namelijk ook prima in 

een pot of mand.

IJZERSTERK
Aster ageratoides is een 
van de sterkste soorten, 

deze herfstaster doet 
het werkelijk overal.

Een 
kussen 

De lage asters uit 
de Dumosus-groep 

groeien uit tot 
een ‘kussen’ van 

helder violetblauw 
gekleurde bloempjes. 

me 

e 
rs 

het werkelijk overal.



Met trots voor u gebrouwen. Geen 18 geen alcohol.



De h�rlijke 
Ho�andse
WINTER

www.maggi.nl

E� ��je v� jezelf
  � �n ��je v� Ma�i



     Koken met
Sharon
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Meer
recepten?

Kijk dan op
www.dend.nl
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„Zó maak je de 
lekkerste pasta!”

Een pastagerecht wordt nóg lekkerder als het 
heeft kunnen gratineren in de oven. Tv-kok 
SHARON DE MIRANDA weet daar alles van. En 
haar wilde rijstsalade met gekarameliseerde 
peer en gorgonzola? Een lust voor het oog!

 GENIET
 VAN DE PASTA

VAN ONZE
SHARON



Bereiding voor 4 personen: 
•  Kook de rijst volgens het etiket gaar. Snijd de peren 

in plakjes en verwarm een hapjespan met een 
scheutje zonnebloemolie. Bak de peren met 
bruine basterdsuiker 3 minuten goudbruin zodat 
ze lekker kunnen karamelliseren.

•  Kook de azijn samen met het water en de suiker
totdat de suiker gesmolten is. Snijd de rode ui 
in dunne ringen en leg die in de warme 
azijn. Hak de peterselie zo fi jn mogelijk 
en meng dit door de gekookte wilde rijst.

•  Bouw het gerecht op als volgt: eerst de rijst 
met daarop de gebakken peren, vervolgens 
de roquefort en als laatst de gezuurde 
rode uienringen. 

Bereiding voor 4 personen: 
•  Verwarm de oven voor op 180 graden. 

Kook de pasta beetgaar en spoel deze koud af. 
Snijd de kippendijen in stukken van ongeveer 
2 centimeter dik. Bak de kippendijen 
rondom goudbruin.

•  Snijd de shiitake in reepjes en bak deze ongeveer 
1 minuut mee met de kippendijen. Meng 
de gebakken kip en shiitake door de pasta. 
Voeg de tomaatjes, pesto en wat verse oregano 
toe en verdeel het in een ingevette oven schaal. 

•  Verspreid de geraspte kaas erover en bak de 
ovenschotel 20 minuten af in de voorverwarmde 
oven. Laat de ovenschotel voor het aansnijden 
10 minuten rusten. 
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Lauwwarme salade 
van wilde rijst met 
gekarameliseerde
peer en gorgonzola

Pasta-ovenschotel 
met kipstukjes, 
cherrytomaten 
en pesto 

Het boodschappenlijstje
✔  200 gr. kippendijen 
✔  300 gr. 

cherrytomaten 
✔  200 gr. pasta 

naar keuze

✔  100 gr. pesto 
✔  10 gr. verse oregano 
✔  100 gr. shiitake 
✔  100 gr. geraspte 

kaas 

✔  200 gr. wilde rijst 
✔  200 gr. gorgonzola 
✔  1 bosje peterselie
✔  4 peren
✔  1 rode ui

✔  4 el licht bruine 
basterdsuiker 

✔  1 dl azijn 
✔  2 el kristalsuiker 
✔  snufje zout

Het boodschappenlijstje

Waar komt pasta vandaan?
Pasta (deeg) is de Italiaanse benaming voor deegwaren van harde 
tarwe. Het kent veel bereidingswijzen. Toch zou pasta oorspronkelijk 
niet afkomstig zijn uit Italië, maar uit China. Marco Polo zou de pasta 
eind 13de eeuw in Italië hebben geïntroduceerd. Overigens kenden 
ook de oude Grieken en de Romeinen al pastavarianten.



PASSIE VOOR PRIMITIVO
Deze Maxale is een houtgerijpte primitivo met veel rood fruit, 

zoals kersen en frambozen. Deze soepele rode wijn smaakt 
heerlijk bij geroosterd rood vlees, wild en harde kazen. 

Met Maxale haal je het lekkere van Italië zo in huis.

Geen 18, geen alcohol

125LFE118 ADV MAXALE DITJES EN DATJES_diepdruk_WT.indd   1125LFE118 ADV MAXALE DITJES EN DATJES_diepdruk_WT.indd   1 30-09-2022   14:2830-09-2022   14:28
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Bor relpr aat

Altijd online te bestellen bij dirck3.nl

Wat drinken we?

IVO DE WEERT

LEKKER BIJ: tapas, rood vlees en een stoofpot.

LEKKER BIJ: risotto, stoofpotjes en
rood vlees.

onder de  10 euro

Chateau Cazelon 
Montagne Saint-Emilion 
(Bordeaux, Frankrijk)
Een stevige Bordeauxwijn met een volle aanzet en 
tonen van zwarte bes, lichte houttonen en een beetje 
vanille. Gemaakt van de druivensoorten 
Merlot en Cabernet Sauvignon. Klassewijn!

nnnnnnnnnnnnnnn
wiwiwiwiwiwiwiiiwiiwiwwiiwiiwiiiiiiwiwiwiiwiwijnjnjnjnjnjnjnjnnjnnnjnjnjjjnnnjnnnnj !!!!!!!!!!!!!!!

Cimal Tempranillo
(La Mancha, Spanje)
Vol en rijk van smaak, met tonen van kersen, 
zwarte bes, kokos en vanille. Ook heeft  de wijn een 
houtrijping van zes maanden gehad, waardoor er 
zachte tannine en vanilletonen waar te nemen zijn.

CocktailtipRode warmhoudertjes! 

Hot Toddy  
De Hot Toddy is warm en lekker gekruid,
top voor de onstuimige dagen dus.
Volgens Iers recept! 

1
Doe 2 
theelepels 
lichtbruine 
basterdsuiker 
in een theeglas.

2
Voeg 5 

kruidnagels, 1 
kaneelpijpje en  

1 schijfje citroen 
toe.

3
Giet 50 ml 
whisky in het glas.

4
Giet er 150 
ml kokend 

water 
overheen.

6
En klaar is je

Hot Toddy. Proost!

5
Roer

alles goed
door met een 

lepel totdat de 
suiker is opgelost.

Echte krachtpatsers 
zijn het, die typische 
winterwijnen. Dat 
maakt ze tot de ideale 
begeleiders bij koud en 
guur weer. Ze warmen je 
op en maken een barre 
dag weer goed als je 
gezellig binnen zit bij 
een knisperend 
haardvuurtje. Daarom 
twee mooie, rode 
rouwdouwers die perfect 
passen bij het koudere 
weer, maar ook bij 

typisch winterse kost, zoals een stoofpotje of rood 
vlees. Het geheim achter deze krachtige wijnen is dat 
ze gerijpt worden op eikenhouten vaten. Hierdoor 
trekken tannines in de wijn, maar ook mooie tonen van 
vanille die in het hout zitten. De smaak van het hout 
trekt dus als het ware een beetje de wijn zelf in. Dit 
maakt het extra stevig en complex van smaak. Hierdoor 

past de wijn ook zo goed bij gerechten 
met een uitgesproken smaak.
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Iers
opwarmertje
Irish Coff ee is een traktatie. 

Volgens de overlevering werd 
het voor het eerst in 1942 

geschonken door bartender 
Joe Sheridan op het 

vliegveld in Foynes, Ierland. 
De combinatie suiker, vet, 
alcohol en cafeïne bleek de 

ultieme opkikker! Zorg dat de 
slagroom goed koud is voordat 

je ‘m op de koffi  e schept.
 Juist het contrast tussen warm 

en koud maakt het drankje 
zo onweerstaanbaar. 

http://www.dirck3.nl


Met de groeten aan

Martin van Tubergen (63) doet al ruim 
50 (!) jaar boodschappen bij supermarkt 
Dirk van den Broek. „Ik ging als klein 
jongetje met mijn moeder en mijn oma 
mee naar deze supermarkt.”  

Martin van Tubergen bezocht in zijn jeugd 
zelfs de allereerste zelfbedieningswinkel van 
Amsterdam, op het Mercatorplein. „Dat was heel 
bijzonder. Voor die tijd was de winkel van Dirk 
een melkwinkel. Boodschappen doen bij Dirk is 
mij echt met de paplepel ingegoten. Bij ons thuis 
was deze supermarkt vaste prik. Als mijn vader 
naar de Dirk van den Broek ging, dan zei hij 
altijd: Ik ga naar de kruidenier.” 

Ouderwetse stamppot
Martins vader heeft inmiddels de respectabele 
leeftijd van 92 jaar bereikt en Martin winkelt nu 

wekelijks voor zijn vader bij de hem zo bekende 
super. „Maar natuurlijk ook voor mijzelf,” voegt 
Martin er snel aan toe. „Mijn vader is gek op 
ouderwetse stamppotten, dus die maak ik met 
liefde voor hem. Dat is ook een moment van 
samenzijn.” Enthousiast benadrukt Martin: 
„Dirk heeft altijd goede aanbiedingen en een 
ruime keuze in A-producten. Zelf ben ik dol op 
Indische gerechten en Italiaanse pasta’s. Daar 
kun je me ‘s nachts voor wakker maken. Alle 
ingrediënten die je daarvoor nodig hebt, liggen 
bij Dirk. Dat is wel zo makkelijk.” 

Trouwe klant
Vooral de versafdeling vindt hij er ‘fantastisch’ 
uitzien. „Net zoals de hele winkel eigenlijk. 
En je wordt hier altijd ontzettend vriendelijk 
geholpen. Ik kan echt met recht zeggen dat onze 
familie al ruim een halve eeuw trouwe klant is 
van Dirk van den Broek. En dat blijft zo!” ■

Martin van Tubergen is al 50 jaar een trouwe klant

‘Boodschappen doen bij Dirk
is mij met de paplepel ingegoten’

Dirk-medewerker
Rintse Kalsbeek
weet raad!



Tijd voor de 
lekkerste  

grappen

NU IN DE

WINKEL
OOK PLANT-

BASED
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Geniet in Nederland van de 

  Weerribben-
Wieden!

Op reis

Nationaal Park Weerribben-
Wieden is het grootste 
aaneengesloten laagveen-

moerasgebied van Noordwest-
Europa. Het gebied wordt beheerd 
door Staatsbosbeheer en Natuur-
monumenten. Je kunt er heerlijk 
wandelen en fi etsen. Het wordt 
echt genieten als je het gebied 
verkent met een (fl uister)bootje
of kano. Pas dan ervaar je 

Menig wijk in stad of dorp wordt opgesierd 
met straatnamen als Biesbosch, Grote Peel, Griend 

of Weerribben. Maar wat weten we eigenlijk van deze 
beschermde natuurmonumenten? DenD bezocht 

de Weerribben-Wieden, gelegen in de kop 
van Overijssel, en liet zich verrassen!

de rietlanden, trilvenen en 
hooilandjes van nabij. Het 
Nationaal Park wordt omringd 
door havenstadjes als Vollenhove 
en Blokzijl en de voormalige 
turf- en rietdorpen Oldemarkt en 
Ossenzijl die de toegangspoort 
vormen naar het Nationaal Park. 
Ten oosten van de Wieden ligt 
waterdorp Giethoorn dat qua 
toeristendrukte in schril contrast 

Gerookte paling
uit de muur!
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staat met de rust en ruimte 
van de Weerribben. Op landgoed 
en natuurkampeer terrein De 
Oldenhof, op steenworp afstand 
van Vollenhove, zetten we onze 
tent op. Eigenaren Aafk e en Taco
exploiteren niet alleen een kleine, 
gezellige camping, maar ook een 
koffi  e- en theeschenkerij bij de 

boerderij. Hier genieten 
we van kleine lokale 
gerechten. Omdat we 
besluiten deze avond niet 
ons potje te koken voor 
de tent, gaan we op zoek 
naar een restaurant in 
Vollenhove. 

Zuiderzee
Het is moeilijk voor te stellen 
dat Vollenhove ooit aan de 
Zuiderzee heeft  gelegen en leefde 
van de visserij. Nu ligt de haven 
vol met pleziervaartuigen en is 
alleen palingrokerij Konter een 
zichtbaar overblijfsel van lang 
vervlogen tijden. Bij restaurant 
Robuust genieten we van 

een belevingsmenu, dat kan 
worden verrijkt met een lokaal 
bierarrangement. De volgende dag 
spreiden we op de campingtafel 
‘Beleefk aart Weerribben-Wieden’ 
voor ons uit om te kijken wat we 
gaan ondernemen. De keuze is 
verbazingwekkend rijk. 

Waterbus
Natuurlijk, fi etsen en wandelen 
zijn vanzelfsprekend. Maar in 
Kalenberg kunnen we naar het 
onbemande informatiepunt 
van het Nationaal Park, naar 
Buitencentrum Weerribben van 
Staatsbosbeheer in Ossenzijl 
óf bij Sint Jansklooster naar 
Bezoekerscentrum De Wieden 
van Natuurmonumenten. Bij 
de laatste kan overigens ook de 
Eco Waterliner worden gepakt, 
een waterbus naar Giethoorn of 
Blokzijl. En wat te denken van 
een bezoek aan de koloniën 
van Weldadigheid in de buurt 
van Willemsoord? Of museum 
Schoonewelle in Zwartsluis? Of 
een excursie met de boswachter? 
Of misschien de beklimming van 
de ruim 45 meter hoge Watertoren 
in Sint Jansklooster? 

Het wordt echt 
genieten als je het 
gebied verkent met 
een (fluister)bootje 
of met een kano

De Weerribben-Wieden,
in de kop van Overijssel,

is het bezoeken waard. 

De watertoren
in Sint Jansklooster.

 ➜
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Zuider

De haven van 

Vollenhove.
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DE VERRASSENDE GROENTE VAN VANDAAG... VOOR EEN BETER MORGEN 

Deze Bonduelle bonen barsten namelijk bijna uit 
elkaar van goede voedingsstoffen als eiwitten, 
vezels en vitamines. Om nog maar te zwijgen over 
de heerlijke smaak én knapperige bite. Je begint 
spontaan te juichen wanneer je jouw supermarkt 
binnenloopt en deze krachtpatsers tegenkomt.

En bijkomend voordeel; deze kanjers zijn niet 
alleen goed voor jou, maar ook voor de planeet. 
Met hun hulp kiezen we namelijk steeds vaker voor 
een plantaardige maaltijd. Goed bezig! 
Verkrijgbaar in verschillende varianten. Je vindt ze 
in het conservenschap van jouw supermarkt. 
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Kortom, er zijn mogelijkheden 
genoeg om de dag actief door te 
brengen. Bij parkeerplaats de 
Blauwe Hand, tussen Zwartsluis 
en Giethoorn ligt een strandje 
dat op mooie zomerse dagen zeer 
populair is en zich ook leent om 
even lekker uit te waaien. 

Dagdromen
Watersport is hier zeer 
populair: zeilen, waterskiën 
of gewoon heerlijk toeren met 
een motorbootje. Al dromend 
uitkijkend over het water van 
de Belterwijde, dwalen de 
gedachten af naar de winter. 
Hoe zal het dan gesteld zijn met 
de rust in de Weerribben? Het 
moet fantastisch zijn om vanaf 
de waterkant het ijs te betreden 
en een mooie, lange toertocht te 
maken over de meren. Niet dat 
de kans daarop groot is, maar 
erover dagdromen is verleidelijk. 
En toeval of niet, op de terugweg 
naar De Oldenhof passeren 
we in Sint Jansklooster 
De Schaatser, een standbeeld 

van Evert van Benthem 
en gemaakt van oude Friese 
doorlopers. Afgelopen april 
werd het beeld door de oud-
Elfstedentochtwinnaar 
– en tevens oud-streekgenoot – 
hoogstpersoonlijk onthuld. 

Melancholisch
De volgende dagen van onze 
vakantie laten zich makkelijker 
indelen, nu we een kijk hebben 

op de vele mogelijkheden in de 
Weerribben en De Wieden. We 
fi etsen, wandelen, brengen een 
bezoek aan het gezellige Blokzijl 
met zijn talrijke cafeetjes en 
restaurantjes, huren een bootje 
en genieten van de stilte op 
ons kampeerterrein. De laatste 
avond wordt opgefl eurd met het 
melancholische gezang van het 
bekende duo Twee Tinten Grijs; 
passend bij deze mooie streek. ■

Wat moet het fantastisch zijn om vanaf 
de waterkant het ijs te betreden en 
een mooie, lange toertocht te maken...

Op reis

Ter voorbereiding van een bezoek 
aan de Weerribben-Wieden is er 
voldoende informatie te vinden. 
Kijk bijvoorbeeld eens op
visitweerribbenwieden.com/
nationaal-park of download 
de app Weerribben Wieden. 
Ook Natuurmonumenten en 
Staatsbosbeheer bieden uitgebreide 
informatie aan op hun site. 

GENOEG INFORMATIE
Standbeeld
De Schaatser.

Ook in de winter
oogverblindend.
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Reizen

Tijdens een reis door Italië besloten 
Peter en Karin het roer om te gooien 
en daar een B&B te beginnen. „Niet 
in Nederland blijven werken tot aan 
je pensioen, maar de stap wagen om 
samen iets nieuws te ondernemen.” 

„Elke keer als we in Italië kwamen, 
ging ons hart sneller kloppen. Het voelde 
als thuis”, vertellen Peter en Karin. 
Vooral Le Marche, ook wel de Marken 
genoemd, sprak het stel 
enorm aan. Enthousiast 
vertellen ze: „De Marken 
heeft mooie glooiende 
heuvels, prachtige dorpjes 
en stadjes en het ligt in 
het oosten aan de 
Adriatische zee.” 

Authentiek
Peter: „Het is hier nog 
niet zo toeristisch en de 
inwoners zijn bijzonder toegankelijk. 
De Marken wordt ook wel ‘het best 
bewaarde geheim van Italië’ genoemd. 
Reden genoeg dus om naar deze mooie 
regio te verhuizen en alles in Nederland 

achter ons te laten.” Peter en Karin waren 
op slag verliefd op hun vakantiehuis Il 
Posto Perfetto. „De rust, de ruimte, de 
krekels, het zwembad, het prachtige 
uitzicht over de glooiende heuvels en niet 
te ver van zee. Perfetto!”, klinkt het.Het 
monumentale pand uit 1790 werd door 
het koppel grondig gerestaureerd en van 
twee B&B kamers en twee appartementen 
voorzien, met behoud van authentieke 
details. „Natuurlijk hadden we te maken 

met allerlei regels en 
tegenslagen, maar met  
veerkracht hebben we er 
ons doorheen geslagen.

Italiaanse bruiloft
Onze eerste gasten stonden 
hier in Italië in juni 2019 
met hun koffers op de 
stoep. We waren echt maar 
net op tijd klaar! Zo’n 
moment dat je vast wel 

herkent als je het televisieprogramma 
Ik vertrek wel eens kijkt. Onze kinderen 
hebben onze droom altijd omarmd. Onze 
zoon gaat volgend jaar zelfs zijn Italiaanse 
bruiloft bij ons vieren. Hoe gaaf is dat!” ■

ONS DROOMHUIS LIGT IN…

Le Marche, Italië
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Huurder JOHAN:
„Heerlijke plek, super 

gastvrije eigenaren, 
lekker zwembad en 

een fi jne tuin. Ook het 
ontbijt was perfect. 

We komen graag nog 
eens terug!”

Il Posto Perfett o

GESCHIKT VOOR
2 - 4 personen

BIJZONDERHEDEN
De Marken wordt  

‘het best bewaarde 
geheim van 

Italië’ genoemd. 

BOEKEN
Direct bij de 
eigenaar. Je

 betaalt geen 
boekingskosten!

BEOORDELING 
9,4

MEER INFO?

ITALIËITALIË

Santa Maria NuovaSanta Maria Nuova
(Le Marche)(Le Marche)
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JESSIE BALTUS

Zo met de feestdagen in het 
vooruitzicht, komen we al 
in een gemoedelijke sfeer. 

We gaan het sfeervolle 
theater in en oefenen alvast 

onze rondetijden op de 
schaatsbaan. Fijne herfst!

Amsterdam Light 
Ga mee op reis naar de wereld van de 
verbeelding tijdens het Amsterdam 
Light Festival van 1 december
t/m 22 januari 2023. De route 
bestaat uit een twintigtal speciaal 
geselecteerde werken van nationale 
en internationale kunstenaars. Vaar 
per rondvaartboot mee naar plekken 
voorbij het onbekende. DenD verloot 
4 tickets. Niet gewonnen? Ga dan 
naar amsterdamlightfestival.com 
en voer actiecode DEND2022ALF
in voor 25 procent korting. 
Amsterdamlightfestival.com 

Opera hit 
Broadway
Opera Zuid toert van
12 november t/m 11 december 
door het land met Lady in 
the Dark. In Kurt Weills 
Broadwayhit belandt een 
moderedactrice gestrest op
de bank van een psychiater. 
Het stuk ging al in 1941 
in première, maar de 
thematiek is nog altijd 
actueel en herkenbaar.
Operazuid.nl

Winterfair in 
Oudelande 
Tijdens de winterfair in De 
Koffi  etuin in het Zeeuwse 
Oudelande zal de tuin 
sprookjesachtig versierd zijn 
met honderden lampjes en 
knapperende haardvuurtjes. Een 
heerlijke plek om op 19 en 20 november samen te komen, 
langs de kraampjes te struinen en gezellig na te genieten 
op het terras met koffi  e, soep, broodje of ander lekkers. 
Dekoffi  etuin.nl
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GLOWING 
EINDHOVEN
’s Werelds grootste internationale lichtkunstfestival 
GLOW is een feest voor je zintuigen en je verbeelding! 
Dit jaar vindt GLOW Eindhoven plaats van 12 tot en 
met 19 november. Op de GLOW-route geniet je van 
lichtkunstwerken, installaties en satellietprojecties die 
speciaal gemaakt zijn voor de plaats waar ze staan of 
plaatsvinden. Gloweindhoven.nl

Wil je ook met een evenement in deze rubriek?         

WINNEN!
DenD verloot 4 tickets te gebruiken 
voor alle deelnemende rederijen in 
de ticketshop (alleen geldig voor de 

rondvaartboten). Ga naar
DenD.nl/winnen om kans te maken.
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http://www.dend.nl/winnen
http://www.gloweindhoven.nl
http://www.amsterdamlightfestival.com
http://www.dekoffietuin.nl
http://www.operazuid.nl
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Spelen zonder 
stekker! 
De grootste spellenbeurs van 
Nederland vindt op zaterdag 
5 en zondag 6 november weer 
plaats in Jaarbeurs Utrecht. 
Het hele gezin kan plaatsnemen 
aan een van de honderden 
speeltafels om de nieuwste 
bordspellen uit te proberen. 
Spellenuitgevers helpen 
je graag snel op weg met de beste tips en trucs. 
Spellenspektakel.nl

AFRIKA in beeld
Galerie Persoon presenteert een solo-expositie van 
de Belgische fotograaf Robby Bolleyn. De expositie
‘Afrique Sauvage’ toont dertig gracieuze, indringende 
portretten van inwoners en wilde dieren. De galerie is 
gevestigd op Domein Oogenlust in het Brabantse Eersel.
Te zien van 5 november tot en met 17 december. 
Galeriepersoon.nl

1
THIALF, HEERENVEEN 

Thialf is een beroemd stadion dat 
we vooral kennen van de grote 

schaatswedstrijden. Maar buiten 
de wedstrijden om kunnen bezoekers 

ook de schaatsen onderbinden.
Thialf.nl

2
IJSBAAN HAARLEM, HAARLEM 
Deze ijsbaan heeft een druk programma 

van jeugdschaatsen, wedstrijden en 
marathons. Je kunt er zelfs Bavarian 

Curling en rolstoelschaatsen beoefenen.
ijsbaanhaarlem.nl

3
JAAP EDENBAAN, AMSTERDAM

Deze schaatsbaan is uniek, omdat hij 
volledig in de open lucht is. Oefen hier 
je rondjes en laat je inspireren door de 
legendarische schaatser Jaap Eden. 

jaapeden.nl

4
IREEN WÜST IJSBAAN, TILBURG
Vernoemd naar Ireen Wüst omdat zij 
is geboren in het nabijgelegen Goirle! 

Er is van alles beleven: ijshockeyen, 
Familie Fun Schaatsen en schaatsclinics.

sportintilburg.nl

5
IJSBAAN TWENTE, ENSCHEDE 

Naast het verbeteren van je rondetijden 
kun je hier ook kinderfeestjes vieren, 

vergaderen of een curlingclinic volgen. 
IJsbaan-twente.nl

FO
TO

: U
N

SP
LA

SH
 L

O
G

A
N

 W
EA

VE
R

FO
TO

: R
O

B
B

Y 
B

O
LL

EY
N

 A
FR

IQ
U

E 
SA

U
VA

G
E THIALFE

TOP 5
SCHAATSBANEN

       Stuur een e-mail naar jessie@trustedmedia.nl

WINNEN!DenD geeft 2 gezinskaarten weg (1 kaart is geldig voor2 volwassenen en maximaal 3 kinderen t/m 12 jaar).Ga naar DenD.nl/winnen om kans te maken.

http://www.galeriepersoon.nl
http://www.dend.nl/winnen
http://www.spellenspektakel.nl
http://www.thialf.nl
http://www.ijsbaanhaarlem.nl
http://www.jaapeden.nl
http://www.sportintilburg.nl
http://www.ijsbaan-twente.nl


Gek op de herfst
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Sietskes
OOGAPPELS

Witte nevelwolken die 
boven het gras hangen, 
zonlicht dat door 
spinnenwebben schijnt, 
de geur van bos na een 
regenbui en roodgele 
bladeren om doorheen 
te struinen: ik ben gék 
op de herfst. Het liefst 
ga ik eerst de natuur 
in om daarna extra 
te genieten van een 
dampende kop soep 
met de familie.   

Ken je het liedje
Autumn leaves? De versie 
van Eva Cassidy is favoriet 
bij mij. ‘I miss you most 
of all my darling. When 
autumn leaves start to 
fall’, zingt ze. Je voelt haar 
verdriet over een relatie 
die voorbij is, maar vooral 
ook de schoonheid van 
die liefde. Het gemis is 
intens omdat de liefde 
zo mooi was. Zoals de 
herfstbladeren haar 
terugbrengen naar haar 
liefde, zo laat de herfst mij 
terugkijken naar de zomer. 
Weemoedig en dankbaar 
tegelijk. Voor iedereen die 
net zo gek op de herfst is 
als ik, en voor iedereen 

die graag van de herfst wil 
gaan houden, deel ik dit 
kunstwerk van Milah van 
Zuilen. De natuur is haar 
inspiratiebron en atelier, 
de bladeren zijn haar verf. 
Ik wens je een herfst vol 
bladeren van ‘red and 
gold’, dampende koppen 
soep en veel moois om 
naar terug te verlangen.

Sietske van Zanten is directeur 
van het LAM, gewoon een bijzonder 
museum. In het LAM, midden in het 
groen van Landgoed Keukenhof in 
Lisse, ga je bijzonder kijken naar heel 
gewone dingen. Kunstenaars van over 
de hele wereld delen hun onverwachte 
kijk op alledaags dingen zoals eten 
en drinken. Na afl oop kijk je voor 
altijd anders naar je eigen dagelijks 
leven. Volg Sietske en het museum op 
Instagram via @sietskevanzanten en 
@lam_museum, of bezoek lamlisse.nl. 
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POTLOOD  
ONDER HAAR KUNSTWERK VAN 

BLADEREN SCHRIJFT MILAH OP WELKE 
BLAADJES ZE GEVONDEN HEEFT.

Herfst ergernis
Goed nieuws voor iedereen die zich elke herfst weer ergert aan blad -
blazers. Steeds meer mensen en organisaties doen het apparaat in de 

ban. Want naast het oorverdovende geluid en de vervuilende uitstoot 
van de apparaten, blijken gevallen bladeren hartstikke waarde-

vol. In die bladeren zit namelijk nog een hoop leven dat goed 
is voor de natuur. Niet opruimen maar aanharken dus!

Kunstenaar of
boswachter

Milah twijfelde: word ik kunstenaar of 
boswachter? Ze koos voor de kunstacademie, 
maar is inmiddels ook in opleiding tot ecoloog 

aan de universiteit van Wageningen.

MEDITATIEF  
MILAH VAN ZUILEN TREKT DE 

NATUUR IN, VERZAMELT BLADEREN, 
SNIJDT ZE IN VIERKANTEN EN VOEGT 

ZE SAMEN TOT KUNSTWERKEN 
ZOALS DEZE. HET MAKEN VINDT 

ZE RUSTGEVEND: „HET HEEFT EEN 
MEDITATIEF EFFECT OP ME.”

BRRRRR
VIND JE HET DEZE HERFST TE KOUD 

EN TE NAT OM NAAR BUITEN TE 
GAAN? DENK DAN EENS AAN DE 
SCANDINAVISCHE WIJSHEID: ‘ER 

BESTAAT GEEN SLECHT WEER, 
ALLEEN SLECHTE KLEDING’. IK ZEG: 

REGENLAARZEN EN JAS AAN EN 
GÁÁN!
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Stuur jouw herfstkunstwerk in!   
Geïnspireerd door Milah van Zuilen? Dat willen we zien! Stuur een foto van jouw

herfstcreatie naar: info@lamlisse.nl en maak kans op vrijkaarten voor het LAM museum!

HELEMAAL 
ZICHZELF

Milah is als 
kunstenaar en mens
één persoon. Tegen 

galeriehouder
RON MANDOS zei 

ze eerder:
„De dingen die 

ik doe voor mijn 
kunst, doe ik ook 

voor mezelf. 
Ik houd van in 

bomen klimmen, 
lopen en bladeren 

verzamelen.”

HOKJES
Als je ooit gevlogen hebt, 

herken je dit meteen. Nederland 
is verdeeld in rechthoeken en 

vierkanten. Milah: „De natuur is 
chaotisch en complex. Als mens 
brengen we daar graag orde in. 

Die fascinatie zie je terug in mijn 
kunstwerken.”

Milah van Zuilen,
The species on my walk

uw

WINKAARTJES!

OOGSTEN MAAR!
DE HERFST VAN JE LEVEN: HET 
KLINKT ZO NEGATIEF. ZONDE! 

WAT MIJ BETREFT IS HET DE 
LEVENSFASE WAARIN JE MAG 

OOGSTEN NA JAREN VAN 
INVESTEREN EN HARD WERKEN. 
NIET VOOR NIETS IS HET WOORD 

‘HERFST’ VERWANT AAN DE 
WOORDEN OOGSTEN, PLUKKEN 

EN VRUCHTEN. 

Nooit 
uitgekeken
Nieuwsgierigheid is de 

sleutel tot haar succes 
als kunstenaar. „Ik

heb een onder werp 
dat ik einde loos wil 

onderzoeken.”

Als j
herke

is

N
uitg
Nieuws
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als k
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NIET VAN EEN 
VREEMDE

DIE CREATIEVE GEEST 
HEEFT MILAH VAN ZUILEN 
NIET VAN EEN VREEMDE. 
HAAR OUDERS ZATEN IN

DE MUZIEK, HAAR
OPA WAS KUNSTENAAR.





Bij Johma zijn we gek op nieuwe salades. We maken niet voor niets al 50 jaar de lekkerste salades 
met veel zorg en de beste ingrediënten. Zo hebben we nu onze vertrouwde klassiekers 

kip-kerrie, kip-samba en tonijnsalades in een plantaardig jasje gestoken. 
Net zo lekker als je van ons gewend bent. Alleen dan 100% plantaardig. Lekker! 

Plant-aardig goed gelukt!
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7
Netflix-serie Monster: The Jeffrey Dahmer Story is een heuse kijkcijferhit. De serie die
gebaseerd is op het leven en de gruweldaden van massamoordenaar en kannibaal
JEFFREY DAHMER breekt bij Netflix alle records. Zijn jongste slachtoffer was slechts
14 jaar... Wie was Dahmer? Wie kruipt er in zijn huid? En waarom is er kritiek op deze serie?

1 Wie was  toch die
Jeff rey Dahmer?
Dahmer werd in mei 

1960 geboren. In zijn jeugd was 
hij een eenling. Zijn moeder 
was depressief en zijn vader 
was veel op pad voor zijn werk. 
Toen Dahmer de middelbare 
school verliet was hij alcoholist. 
Dahmer was homoseksueel, 
had verlatingsangst en had een 
obsessie met de dood. Dahmer 
werd schuldig bevonden aan 
zeventien moorden en werd 
veroordeeld tot vijftien keer 
levenslang. Hij overleed in 
november 1994 in de gevangenis.

  

2 Waardoor werd
Dahmer zo berucht?
Hij vermoordde tussen 

1978 en 1991 zeventien jonge, 
veelal gekleurde, homoseksuele 
mannen. De jongste was 14 jaar. 
Ook maakte hij zich schuldig aan 
necrofilie en kannibalisme.

Nederland gruwelt van monster

Jeffrey Dahmer 

3 Wie speelt de 
hoofdrol in deze 
Netfl ix-serie?

Evan Peters (35) speelt 
Jeffrey Dahmer. Peters was 
voorheen vooral bekend van zijn 
rol in American Horror Story.

4 Wat zegt hoofdrol-
speler Evan over zijn 
rol als Jeff rey Dahmer? 

„Ik was erg bang voor alle dingen 
die Jeffrey Dahmer deed. Dit 
personage spelen, was absoluut 
een van de moeilijkste dingen 
die ik ooit in mijn leven heb 
gedaan, omdat ik wilde dat 
het heel authentiek zou zijn.”
 

5 Waarom is er ook 
kritiek op de serie? 
Familie van de vele 

slachtoffers vindt dat de reeks ook 
oude wonden openrijt. Actrice
Whoopi Goldberg (66) kan die 
woede begrijpen: „Als ik familie 
zou zijn van zo'n slachtoffer zou 
ik heel woedend zijn. Om in een 
serie te zien hoe je kind wordt 
vermoord, dat je moet gaan 
luisteren naar hoe het is gegaan... 
Dat wil je je niet voorstellen. Je 
moet je ervan bewust zijn dat veel 
mensen die deel uitmaken van dit 
verhaal nog onder ons zijn.” 

6 Is er echt een 
stripboek over 
Jeff rey Dahmer 

uitgebracht?
Ja. De striproman My Friend 
Dahmer werd tien jaar geleden 
uitgebracht. Striptekenaar 
Derf Backderf (62) zat 
bij Dahmer in de klas. Het 
stripboek gaat onder andere 
over Dahmers schooltijd, zijn 
obsessie met dode dieren en 
moeilijke thuissituatie. Het 
boek verscheen ook in het 
Nederlands onder de titel 
Mijn vriend Dahmer.

7 Komt er een vervolg 
op The Jeff rey 
Dahmer Story? 

Nee, de serie is gebaseerd op 
echte feiten en eindigt met 
het overlijden van Dahmer. 
Op Netflix staat wel de serie 
van Dahmer-regisseur 
Ryan Murphy (56): The 
Watcher. Dit gaat over een 
echtpaar dat in 2014 een 
Nederlands koloniaal huis 
uit 1905 koopt en daar 
onheilspellende brieven 
ontvangt van iemand die 
zichzelf The Watcher noemt 
en die sinistere geheimen 
van de buurt onthult.  ■

vragen
over…

Dit zijn politiefoto’s
van de echte Dahmer.
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Netflix-serie 
breekt records



Président Brie,
heerlijk romig en vol van smaak!



http://www.doritos.nl/xbox


In een historisch pand aan het Hoogt 10
in het centrum van Utrecht zit het 
Kruideniersmuseum. De feestelijke 
opening van het gerenoveerde museum-

pand is op 24 november. Het museum staat 
ook bekend als Betje Boerhavemuseum, 
naar de 19de-eeuwse kruideniersvrouw 
Elisabeth ‘Betje’ Boerhave-Cramer. 
Zij zou hier gewoond en gewerkt hebben. 
Haar dagboeken werden aangetroff en in 
een blikken trommel onder de vloer van het 

winkeltje en in 1974 gepubliceerd in het Utrechts 
Nieuwsblad. Later bleek dat Betje nooit heeft 
bestaan. De dagboeken zijn fi ctief. Ook was in
dit pand nooit een kruidenierszaak gevestigd. 
Maar wie kan het schelen? Betje staat al bijna 
een halve eeuw synoniem voor de hardwerkende, 
19de-eeuwse kruideniersvrouw.  In het 
Kruideniersmuseum verwacht je ook dat 
Betje Boerhave elk moment kan opduiken. 
Wie hier binnenstapt, treedt terug in de tijd. 

Filmzaal
Bezoekers wandelen door het kruideniersverleden 
naar de tijd van de supermarkt. De slogan 
van het museum is ‘Van Kruidenier naar 
Supermarkt, andere tijden, zelfde toewijding’. 
Het volledig gerenoveerde pand bevat een oude 
kruidenierswinkel, een tentoonstellingsruimte 
én in het souterrain is een kleine fi lmzaal. Hier 
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Vraag in Utrecht naar het Kruideniersmuseum
en direct valt de naam Betje Boerhave. Dat 
deze kruideniersvrouw nóóit heeft bestaan, 
doet er helemaal niet toe. Want eerlijk is 
eerlijk: Betje komt tijdens een bezoek aan 
dit museum wel degelijk tot leven... 

Bezoek het vernieuwde
Kruideniersmuseum!

Hoe Betje Boerhave 
alsnog tot leven komt…

EEN
VERRASSEND

GRATIS
UITJE



In het souterrain is
een kleine fi lmzaal.

De kruidenier was de
basis voor de supermarkt.

worden oude fi lmbeelden van kruideniers en hun 
klanten getoond. In de winkel is de toonbank 
met de indrukwekkende voorraadwand pure 
nostalgie. Ook is er een grote verscheidenheid aan 
koopwaar. Zo zijn er peulvruchten, mosterd en 
thee, boterwafeltjes, polkabrokken, diverse soorten 
drop en nog meer zoetigheid. Ook vind je er 
bruidsuikers en kerkpepermuntjes, alles uiteraard 
keurig afgewogen met geijkte koperen gewichten.

Sociale rol
Het wachten is op de kruidenier die zijn vaste klant 
begroet en vervolgens belangstellend informeert 
hoe het nu met hem gaat. Want die sociale rol 
van de kruidenier was ontzettend belangrijk, 
dat wordt ook zichtbaar op de historische 
afbeeldingen op de fotowanden. Het waren met 
recht andere tijden en dat komt tot uiting in de 
fraaie presentaties van onder andere reclames en 

productverpakkingen van weleer. Dat er in een 
kruideniersmuseum op de centjes wordt gelet, 
is haast vanzelfsprekend. Om het museum 
draaiende te houden, de toegang is namelijk 
gratis, sponsoren Nederlandse supermarkten 
het museum. Ook presenteren zij in het museum 
hun geschiedenis met een eigen bedrijfsvitrine. 

Nóg leuker!
Het museum wordt gerund door vrijwilligers en is 
afhankelijk van particuliere giften en de verkoop 
van authentieke producten en de dagboekjes van 
Betje Boerhave. Want zoals de kruidenierswinkel 
in deze boekjes wordt 
beschreven, zo ging het 
er destijds echt aan toe. 
Het romantische verhaal 
eromheen maakt het al-
leen maar nóg leuker! ■
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Wie hier
binnenstapt, treedt 
terug in de tijd

U vindt het Kruideniersmuseum 
aan het  Hoogt  10 in Utrecht. 
Geopend  van dinsdag t/m zaterdag. 
Toegang gratis . 
Voor openingstijden: 
kruideniersmuseum.nl

Supermarkten
presenteren hun
geschiedenis. 

Reclames en product-
verpakkingen van weleer. 

http://www.kruideniersmuseum.nl


Eet vanavond    
     aardappels, 

     maar dan eens anders!

Gehaktschotel 
met paprika en 

courgette

Meer recepten? 
Scan de QR code 

of ga naar
aardappelanders.nl

220003158_AA_Ditjes_en_Datjes_170x265_V02.indd   1 25-08-2022   15:06
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In de HOOFDROL... PASPOORT
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Gordon:

„De Toppers slaan 
elkaar de hersens in.
 Er is me verteld dat 

Jeroen zelfs aan
 de hartbewaking lag 
omdat hij het gedrag 

van René niet 
meer aankon. 

Ik wil dat niet meer.”

IN HET KORT:
2005: Froger, Joling 
en Gordon treden 
voor het eerst op als 
De Toppers.

2009: Joling is niet 
van de partij en wordt 
vervangen door Jeroen 
van der Boom.

2009: Het 
Eurovisiesongfestival 
in Moskou; ze 
eindigden als 17e.

2010: De Toppers 
verwelkomen 
hun miljoenste 
concertbezoeker. 

2012: Gordon is het 
spuugzat en verlaat 
de formatie. 

2014: De Toppers 
verwelkomen hun 
twee miljoenste 
concertbezoeker. 

2017: Jan Smit is 
de nieuwe Topper.

Gerard Joling:

„Nadat ik mijn twijfels over 
de toekomst van De Toppers 

uitte, is er zo veel bagger 
over me uitgestort. Mijn 
emmer is overgelopen.”

Feesten, ruzies en achterklap

De Toppers

Gerard Joling:
OPVALLENDE UITSPRAKEN:

Heel veel fans verheugen 
zich op De Toppers in Concert 
dat deze maand opnieuw 
plaatsheeft in de Amsterdamse 
Johan Cruijff  Arena. Maar 
achter de schermen is het 
zeker géén feest. Althans, 
zeker niet altijd. Ex-Topper 
Gordon onthulde al 
eerder: „Tot op de 
dag van vandaag 
is het haat en nijd. 
De sfeer is niet te 
harden. Ze slaan 
elkaar de 
hersens in.”

NAAM:  De Toppers

BEGINDATUM:  2005

IDEE:  René Froger en diens manager Benno de Leeuw. Zij verdienen ook het 
meest aan de concerten. 

ARTIESTEN:  René Froger,  Gerard Joling, Gordon (tot 2012), Jeroen van der Boom (sinds 2009) 
en Jan Smit (sinds 2017).



René Froger:

„Gordon komt 
niet meer bij 

De Toppers. Hij is
gewoon weg. Klaar, 

een gepasseerd 
station. Ik heb 
hem niet meer 

gesproken en ik 
wil hem ook nooit 

meer spreken.”

De Toppers doen in  2009 mee aan  het 
Eurovisiesongfestival. De TROS wil een 
reallifesoap rond De Toppers uitzenden, 
maar SBS6 – waar Gerard onder contract 
staat – gaat niet akkoord. Geer stapt op 
en  wordt vervangen door Jeroen van der Boom. Er is gedoe als  
Joling een Nederlandstalige versie van Shine opneemt. Froger, 
Joling en Jeroen zullen ook de hoofdrol spelen  in de speelfilm 

Lost in Vegas. Gordon reageert sceptisch: 
„Niemand zit te wachten op een film over 

een stel mannen van middelbare leeftijd?! 
Ik doe het alleen voor héél veel geld.”  

Maar Joling zegt dat Gordon nooit is 
benaderd. „We doen het met mensen 
die goed kunnen zingen. Succes met je 
karakter.”  De film is nooit gerealiseerd.

d i 2009 h

SONGFESTIVAL- 
EN FILMREL

Jan Smit:

„Ik moest heel 
erg wennen 

aan René. Hij is 
veeleisend.”
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Toppers-initiator en manager
Benno de Leeuw over 
deelnemende artiesten: 

„Volkszangers in
de categorie

Wolter Kroes en
Dries Roelvink zijn

wat mij 
betreft 
vol-
strekt 

kans-
loos.”

Achter de schermen
Gordon: „Ik heb de 
meest afschuwelijke 
dingen meegemaakt, René 
Froger heeft zo'n enorm 
drankprobleem. Zonder 
alcohol is het de allerliefste 
man op aarde, maar als 
hij drinkt is het een beest. 
Een monster. Arrogant, 
zelfingenomen. Iedereen 
wordt verrot gescholden. 
Het is angstaanjagend. (…) 
Tot op de dag van vandaag 
is het haat en nijd. De sfeer 
is niet te harden, achter de 
schermen verachten ze elkaar. 
Gerard en Jeroen zijn er ook 
achter gekomen dat René zijn 
microfoon stiekem harder 
zette dan die van de rest. Ik 
ben ook continu zachter gezet 
op de cd’s. Maar zij blijven 
voor het geld. Ik niet! Het 
enige wat ik mis is het geld! 
(Volgens Gordon 
8 ton per jaar). Kun 
je nagaan hoe erg 
de situatie was 
dat ik dat heb 
opgezegd.”

Ruzie om biografie 
Gordon noemt ex-collega 
Jeroen van der Boom „fake en 
nep”. Jeroen gooide olie op het 
vuur door Gordons biografie  – 
die hij had gekregen – bij hem 
thuis over het hek te gooien. 
Gordon: „Hij heeft een paar 
pogingen ondernomen om het 
weer goed te maken. Maar het 
gaat nooit meer goedkomen.”

enennigigigige waat t ik mis is het geld! 
(VVolgegens GGoro don 
8 ton perr jajaarar). Kun 
e nagaan hoe erg 

de situatie was 
dat ik dat heb 
opgezegd.”

Dries Roelvin
wa

b
v
s

ka
loo

Jeroen van der Boom:

„Ik zie mezelf niet op 
mijn vijfenvijftigste nog 

in een glitterpak op-
treden. Dat past wel bij 

Gerard en René, dat gaat 
prima. Maar niet bij mij.”



Bescherming 
tegen gaatjes voor 
het hele gezin
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ENCHILADA MET 
KIP UIT DE OVEN
4 porties / 30 minuten
1 el olie
2 uien
500g kipfi let
100ml water
400g kidneybonen
200g mais
200g geraspte kaas
1 verpakking Santa Maria Tortilla Corn & 
wheat Medium
1 zakje Santa Maria Enchilada Seasoning mix
1 potje Santa Maria Chunky Wrap Salsa Mild

Bereiding:
1.  Verwarm de oven voor op 200 °C.
2.  Snipper de ui en snij de kip in blokjes. Bak 

de uien samen met de kip in olie in de pan.
3.  Voeg de Enchilada Seasoning Mix toe 

met wat water en laat het 2-3 minuten 
pruttelen zonder deksel

4.  Voeg de helft van de salsa, de bonen en 
de mais toe en laat nog even op een laag 
vuurtje pruttelen.

5.  Vul de maiswraps met het kipmengsel, rol 
ze op en leg ze in een ovenschaal. Schenk 
de rest van de salsa erover en garneer 
naar smaak met geraspte kaas.

6.  Plaats de schaal 8-10 minuten in de oven. 
Smakelijk!

Zo vouw je een enchilada:

TASTE HAS NO LIMITS

VERRAS MET 
 TEX MEX

Ontdek meer Tex Mex-recepten en informatie over onze producten
op www.santamariaworld.com/nl of  @santamarianl



Hoera!Hoera!

Groot feest in huize Schilder, want Nick viert op 6 november 
zijn 39ste verjaardag! De Volendamse zanger is zich volop aan het 
voorbereiden op zijn afscheidsconcerten. En daarna: solo! 

Het is nog maar de vraag of Simon Keizer een 
stukje taart komt eten, op de verjaardag van 
Nick Schilder, want de twee stoppen na 
zeventien jaar als muzikaal duo. De breuk zou 
niet helemaal zonder slag of stoot zijn gegaan, 

zoals ook wel bleek uit hun ongemakkelijke interview bij 
Eva Jinek. Nick en Simon gunden elkaar nog geen halve 
blik waardig! In elk geval zijn ze professioneel genoeg 
om hun fans in april 2023 te trakteren op zes afscheids-
concerten in Rotterdam Ahoy. Mooie herinneringen genoeg, 
sinds hun doorbraak in 2006 met Pak maar m’n hand! 
In 2016 trouwde Nick op Ibiza met zijn grote liefde Kirsten. 
Samen hebben ze drie kinderen: Nikki, Julian en Jackie. 
Bij Nicks vorige verjaardag schreef Kirsten op Instagram: 
„Wat ben jij toch een oneindig leuke man om mee samen 
te leven. Ik hou van jou.” ■

Nick Schilder
Einde van een tijdperk 

NOVEMBER

6

ou.  ■

Wie zijn
    nog meer

 jarig?

WIM KIEFT
Voormalig profvoetballer

12 november, 60 jaar

HALINA REIJN
Actrice en regisseur 

10 november, 47 jaar

FAMKE JANSSENActrice5 november, 58 jaar

DAPHNE DECKERS
Schrijfster

10 november, 54 jaar

VIVIENNE VAN DEN ASSEM
Televisiepresentatrice
15 november, 39 jaar
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Hor oscoop
door  Savanna Bosch

TWEELINGEN 22 mei - 20 juni
Neem afstand van alle drama in je leven. Het 
is verspilde energie. Yoga of mediteren brengt 

rust, maar als het beter bij je past om een wandeling 
te maken of naar je favoriete speellijst op Spotify te 
luisteren, doen! Het gaat erom dat je tijd voor jezelf 
creëert, zonder ruis van de buitenwereld. 

KREEFT 21 juni - 22 juli
Je hoofd loopt soms over. Er spelen op dit 
moment zoveel onzekere factoren dat het beter 

is om de pauzeknop even in te drukken. Neem geen 
overhaaste beslissingen, beste Kreeft, die kunnen je 
duur komen te staan. Je geduld zal beloond worden! 

LEEUW 23 juli - 22 augustus
Probeer ongezonde patronen te doorbreken. 
Je hebt er de wilskracht en juiste mindset voor. 

Verleidingen zullen altijd op de loer liggen, maar neem 
de tijd om jezelf af te vragen waar je over vijf jaar wil 
staan. Wat houdt je tegen om de beste versie van jezelf 
te worden? Helemaal niets! Toch?

MAAGD 23 augustus - 22 september
Je doet je uiterste best om stappen te zetten, 
maar je lijkt telkens gesaboteerd te worden. Nu 

is de tijd om door te zetten en je dromen echt te gaan 
leven. Wees niet bang om een project op te starten, of 
het nou gaat om werk of de liefde. Nieuwe informatie 
zal je hierbij uitermate handig van pas komen! Durf 
anderen ook om hulp te vragen.

WEEGSCHAAL 23 september - 22 oktober
Je diplomatieke talenten komen goed van 
pas bij een mogelijke aanvaring. Pas op voor 

krokodillentranen, hoe rijkelijk deze ook kunnen vloeien 
bij een bepaald persoon uit je omgeving. Het is allemaal 
nep, dat heeft het verleden ººal te vaak bewezen. Trek je 
les daaruit en anderen zullen je voorbeeld volgen. 

SCHORPIOEN
23 oktober - 22 november

Vertrouwen is een groot goed voor 
jou, maar geef anderen eens wat vaker 
het voordeel van de twijfel. Je zult niet 
teleurgesteld worden! Een bijzonder 
persoon uit je verleden komt de boel fl ink 
opschudden. Wat blijkt? Die persoon was 
uit het oog, maar nooit uit jouw hart! 

BOOGSCHUTTER 23 november - 21 december
Je staat altijd voor een ander klaar en 
dierbaren kunnen je wijze raad en schouder 

om op uit te huilen goed gebruiken. Maar vergeet niet: 
je bent geen therapeut of vuilnisbak voor andermans 
ellende. Zorg dat ze zelf de regie in handen nemen, 
anders wordt het een gebed zonder einde. Laat jouw 
passie en volhardendheid een inspiratie voor hen zijn. 

STEENBOK 22 december - 20 januari
Concentreer je op genieten met een grote G 
en lol maken! Dit heb je meer dan verdiend, 

Steenbok. We leven in een dure tijd, maar probeer 
je geldzorgen naar de achtergrond te dringen, al is 
het maar voor even. Het is oké om de teugels te laten 
vieren. Met hernieuwde energie kun je de wereld aan! 

WATERMAN 21 januari - 19 februari
Je hebt nu lang genoeg gewikt en gewogen. 
Vertrouw op je intuïtie en hak die knoop nu 

eens door. Er is geen goede of slechte uitkomst, zolang 
je intenties goed zijn. Vertrouw daarop! Het is de 
hoogste tijd om jezelf op de eerste plaats te zetten.  

VISSEN 20 februari - 20 maart
Waarom wachten tot volgend jaar als je nu 
ook in beweging kunt komen? Letterlijk, door 

eens wat vaker de fi ets te pakken of de sportschool 
in te duiken. Maar ook fi guurlijk; maak ruimte in je 
hoofd door je rekeningen op orde te krijgen of dat ene 
rotklusje nu eindelijk eens aan te pakken. 

RAM 21 maart - 20 april
Het is een cliché, maar deze maand gaat 
het extra voor je op: communiceer! Met 

je geliefde, je baas of familie. Het zal de nodige 
duidelijkheid verschaff en. Ben je aan het daten, laat 
dan meer van jezelf zien – dat kan geen kwaad. Speel 
niet langer op safe, want dan kunnen er onverwachte 
matches ontstaan. Cupido is er klaar voor! Jij ook?  

STIER 21 april - 21 mei
Het geluk staat deze maand in de sterren 
geschreven, maar je moet er wel alert op 

zijn en actie ondernemen. Wees niet bang om uit je 
comfortzone te treden en je spierballen te laten zien. 
Dit kan een vruchtbare uitwerking hebben op zowel 
vriendschap, romantiek als zakelijk gebied. 





Nieuw. Andrélon
Mild & Zacht.

Voor een kalme hoofdhuid
en gezond stralend haar.

*m.u.v. de dop.



 Intiem
     met 
Lieve

Ook een 
probleem?

Schaam je er niet voor,
vraag het gewoon. Wij helpen je.

redactie@dend.nl.
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„Warcraft gaat boven ons gezin!”
Beste Lieve,
Mijn vriend speelt liever 
FIFA 22 en World of Warcraft 
dan dat hij tijd doorbrengt 
met zijn gezin. Zodra hij 
thuis is, kruipt hij direct 
achter de PlayStation, of 
hij valt in slaap. Ik had 
gehoopt dat het vaderschap 
hem volwassener zou 
maken, maar hij is geen 
spat veranderd. Het breekt 
mijn hart dat hij nauwelijks 

interesse toont in onze 
2-jarige dochter. Aan het 
huishouden doet hij ook al 
niets. Ik ben er zo klaar mee! 
J.J. uit S. 

Ik kan me jouw frustratie 
goed voorstellen. Dus zet die 
PlayStation uit en ga een serieus 
gesprek met je partner aan. 
Som op wat er allemaal bij jullie 
huishouden komt kijken en laat 
hem zijn verantwoordelijkheid 

nemen. Sluit een compromis. 
Hij hoeft het gamen niet op te 
geven, maar je kunt bijvoorbeeld 
afspreken dat hij pas naar de 
controller grijpt als jullie dochter 
op bed ligt. In Nederland zijn 
er naar schatting een miljoen 
mensen die gamen (96 procent 
betreft mannen), van wie twee 
procent echt verslaafd is. Als je 
vermoedt dat je partner in de 
gevarenzone zit, spoor hem dan 
aan om hulp te zoeken. 

Hoi Lieve,
Mijn vriendin heeft het zwaar 

thuis. Haar vader heeft overal 
kritiek op, haar moeder 

maakt haar gek door alles 
wat ze zegt en doet in 
twijfel te trekken. We zijn 
nu acht maanden samen. 
Doordat zij mijn familie 
heeft leren kennen, zijn 
haar ogen geopend. 

Vorige maand heb ik voor 

het eerst mijn mond opengedaan. 
Sindsdien mag ik haar niet meer zien.  
Wat moet ik doen? Ik mis haar en ik wil 
mijn vriendin beschermen.  
Patricia uit T.

Met de beste intenties heb je geprobeerd 
om het op te nemen voor je vriendin. 
Haar ouders hebben dat duidelijk opgevat 
als commentaar en bemoeienis van een 
buitenstaander. Het gevolg is dat je nu 
wordt buitengesloten. Als je echt voor je 
vriendin wil gaan, zegt dan ‘sorry' tegen 
haar ouders – of je dat nu meent of niet. 
Dat is de enige manier om je vriendin 
terug te winnen en in de toekomst wat 
voor haar te kunnen betekenen.

„Ik mag mijn vriendin 
niet meer zien”
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„Ik wil hetzelfde 
huwelijkslied 
als mijn zus”
Hoi Lieve,
In januari ga ik trouwen met mijn grote liefde. We willen 
onze openingsdans doen op het nummer Hou me vast van 
Volumia! Mijn zus die afgelopen zomer is getrouwd, heeft 
dat nummer al gedraaid tijdens háár ceremonie. Zonder 
dat zij het wist, stond deze song al veel langer op míjn 
wensenlijst. We hebben altijd een gespannen relatie gehad. 
Mijn moeder dringt erop aan om een ander lied te kiezen. 
Maar waarom zou ik dat offer brengen?
B.P. uit N.
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Jouw grote dag gaat om zoveel 
meer dan dit ene liedje, 
waarom zou je dit er dan door-
heen drukken? Er zijn nog 
zoveel populaire Nederland-
stalige alternatieven, zoals
Alles is liefde van BLØF
of Mag ik dan bij jou van
Claudia de Breij.

Je wil toch niet dat gasten 
de bruiloft van jou en je zus 
met elkaar gaan vergelijken, 
of denken dat jij haar 
muziek hebt gestolen?

g alternatieven, zoals
Alles is liefde van BLØF
of Mag ik dan bij jou van
Claudia de Breij.

g stolen?

Wat een ell ende...

„Deze song stond al heel lang op míjn wensenlijst”

„Help, mijn 
kind is net als 
zijn vader”
Beste Lieve,
Mijn ex en ik zijn uit elkaar 
gegaan toen ik zwanger 
was. Sindsdien ben ik een 
alleenstaande moeder van een 
inmiddels 5-jarige zoon. Ik hou 
zielsveel van hem, maar ben 
bang dat hij, net als mijn ex, 
autisme en ADHD heeft. Zijn 
driftbuien lopen de spuigaten 
uit en hij pakt zomaar af wat 
hij graag wil hebben. Ook is hij 
constant afgeleid en verdraagt 
hij bepaalde kleding en voeding 
niet. Ik voel me een mislukkeling 
als moeder, omdat ik mijn eigen 
kind soms niet kan uitstaan.
L.D. uit R.

Je bent geen mislukkeling. 
Sterker, je doet het geweldig 
als single moeder! Ik kan me 
voorstellen dat de gelijkenis met 
je ex confronterend is, zeker als 
daar nog oud zeer zit. Probeer je 
zoon als individu te zien, los van 
zijn vader. En onthoud: kinderen 
met een gedragsstoornis zijn 
niet zielig en niet gedoemd om 
te falen. Ze hebben alleen een 
brein dat anders werkt dan de 
meeste andere breinen. Bespreek 
je zorgen met je huisarts. Hij of zij 
kan je eventueel verwijzen naar 
een vorm van therapie.  ■



GEZOCHT: KOFFIEPUNTEN
Voor de Voedselbank spaar ik 
koffi  epunten van DE om de pakketten 
aan te kunnen vullen met koffi  e/
thee. Wie heeft nog punten liggen 
waar niks mee wordt gedaan? Of wil 
iemand misschien meesparen? 
Ria Hakkesteeg
Dirkslandstraat 54
3086 CM Rotterdam

FFIEP

Jouw foto met een BN’er...
Ooit op de foto gegaan met een Bekende Nederlander? 
Deel jouw korte verhaal met ons en stuur je foto naar 
de redactie. De kans is groot dat we jouw unieke foto
plaatsen in de volgende DenD. Stuur je verhaal met 
foto naar het volgende e-mailadres: post@dend.nl.

U mag het
zeggen
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OP DE
FOTO
MET EEN

ANNA DRIJVER & IK
Alweer 12,5 jaar
geleden bezocht ik
een Nightwriters
avond in het toenmalige 
Comedy Theater in de Nes te Amsterdam.
Ik was helemaal verrast toen ik in de pauze 
Anna Drijver zag, die het ook nog eens geen 
enkel probleem vond om op de foto te gaan.

Arno Jongeneelen

SAMANTHA STEENWIJK & IK
Samantha Steenwijk was op de 
camping in Numansdorp waar wij een 
stacaravan hebben. Haar zus, die 
daar ook een staanplaats 
heeft, deed mee aan 
buikglijden en Samantha 
kwam gezellig kijken!  

Truus Rademaker

ERNST HIRSCH BALLIN & IK
Oud-minister van Justitie Ernst Hirsch Ballin stapte 
lang geleden uit de politiek, maar Wilma Brabers uit 
Oosterhout heeft nog een kiekje uit de oude doos met 
hem. „Ik ben ooit mee op campagne geweest voor het 
CDA. Toen is deze foto gemaakt. Nog altijd is het een rare 
tic van mij om met elke BN’er een selfi e te willen maken.” 

Wilma Braberslma Brabers

GEZOCHT: PLASTIC POPPEN
Wie kan mij aan plastic poppen helpen? 
Die kleed ik gratis aan voor kinderen uit 
de derde wereld. Als je ziet hoe blij ze 
daarmee zijn, doe ik dat met liefde. Als 
er kosten aan verbonden zijn, 
neem ik die voor rekening.
Hartelijk dank!
Mw. Van der Kleijn
Het Boske 69
4891 NG Rijsbergen
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GEVRAAGD: HANDDOEKEN-ZEGELSOm mijn moeder te verrassen zoek ik de hand-doeken-zegels van de Trekpleister. Wie heeft ze liggen en gebruikt ze niet? Ze zou er ontzettend blij mee zijn! Eventuele verzendkosten wil ik best vergoeden. Als u dit wilt, graag uw bank-nummer meesturen in de envelop.

Jason Dijkhuizen
Van der Duyn van Maasdamstraat 553118 LC Schiedam

NDDDDO



1    DIE KAISERIN (Netfl ix)

2    BLONDE (Netfl ix)

3   MOEDERMAFFIA! (Videoland)

4    ZWANGER & CO (Pathé Thuis)

5    PINOCCHIO (Disney+)

HEEFT U DEZE
AL GEZIEN?

GEVRAAGD: 
POPPETJES
Ik ben op zoek 

naar accessoires en 

poppetjes voor een 

poppenhuis. Wie kan 

mij daarbij helpen?

g.rijke@upcmail.nl

GEZOCHT: MELLO SPULLETJES
Mijn neefje is fan van Mello de ijsjesbeer 

en zou graag plaatjes en 
andere spulletjes van hem 
ontvangen. Heb jij nog iets 

liggen? Laat het alsjeblieft 
weten via:

maggievg2@live.nl
Quinty van Koert

HOBBYKRAALTJES
Onze buurvrouw heeft voor 
Carla Wassink uit Leiden 
hobbykraaltjes. Alleen kan 
zij niet naar haar toekomen. 
Kan Carla misschien – via de 
redactie van DenD – contact 
zoeken met haar?
M. Van de Rijn

O SSSPPU

Bedankje!
Bedankt voor het plaatsen van onze 

oproep deze zomer in DenD waarin we 

vroegen om Frangelico-elastieken voor 

onze kater Meadow. We hebben zoveel lieve 

briefjes met één of meerdere elastieken en 

zelfs snoepjes opgestuurd gekregen. Het is

zó leuk om post

te vinden op zijn

naam. 
Namens Meadow,

Fam. Rietveld

7979

OOK REAGEREN?

Reacties
Als je wilt reageren op de verhalen 
in DenD of als je iets speciaals zoekt 
voor jouw verzameling, dan kan dat 
via het volgende e-mailadres: 
post@dend.nl

Puzzels en prijzen
Ga voor oplossingen van de puzzels 
naar: dend.nl/puzzel en voor de 
prijzen: dend.nl/winnen

Brieven en kaarten
Ons redactieadres voor brieven 
en kaarten is:
DenD
Donauweg 10
1043 AJ Amsterdam 

en 

7979
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lever 
ze in

innocent flesjes zitten 
vanaf 7 november in 
het statiegeldsysteem

het is 
gelukt



MET KIP en 
een vleugje pompoen

MET KIP



Dieren
  wereld
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Nicolette Kluijver
Expeditie Robinson-presentatrice 

Nicolette Kluijver (38) is gek op olifanten. 

„Prachtige oerdieren. Sterk en ontzag-

wekkend, maar ook lief en gevoelig.” 

Nicolette maakte in 2019 op eigen 

initiatief met haar gezin een bijzondere 

reis naar Sri Lanka om zich in te zetten 

voor weesolifantjes. Waarom? „Omdat 

je de kleintjes melk mag geven en met 

ze kan knuffelen, kan je zo’n beest goed 

bestuderen”, zo vertelde ze. „In hun 

ogen zie je het verdriet van de wereld.” 

Nicolette heeft inmiddels 35 olifanten 

geadopteerd. Ook is zij ambassadeur van 

IFAW, een organisatie die zich inzet voor 

natuurbescherming en de olifant. 

Dit jaar bezocht Nicolette een opvanghuis 

voor weesolifanten in Zimbabwe. „Ik heb die 

olifanten in de ogen gekeken en zachtjes 

gefluisterd dat ik ze niet in de steek laat 

en ze zal blijven helpen.” Nicolettes 

missie is om mensen bewust te maken 

van de grote impact die menselijk 

handelen, zoals stroperij en het 

verwoesten van leefgebieden, heeft op 

wilde dieren. „Ik ben moeder van drie 

kinderen en ik wil dat mijn kinderen 

olifanten straks ook in het wild kunnen 

zien, en niet alleen in de dierentuin.”  

Ni l tte Kluijver

DIERENVRIEND
van de  MAAND

Nicolette is gek
op olifanten. 

OORZAAK 
Probeer te achterhalen wat de oorzaak 

van het (vele) geblaf is. Als je dat weet, kun je 

mogelijk meer begrip voor het gedrag opbrengen. 

Dat kan al veel frustratie en irritatie wegnemen. 

Ook kun je dan gericht naar een oplossing 
zoeken. Vaak is het verstandig om dit te doen in 

samenwerking met een goede gedragstherapeut. 

TIP 1

P
van

3x
Tips

door ANNE BRUGMAN
Tinley-gedragstherapeut voor honden

Als gedragstherapeut zie ik veel eigenaren 
met honden die overmatig blaff en. Dit kan 
vervelende gevolgen hebben, van irritatie 
bij het baasje tot zelfs fl inke burenruzies. 
Maar waarom blaff en honden eigenlijk? 
En wanneer moet je er iets aan doen?

Blaff en is voor honden een belangrijke manier 
om te communiceren, zowel met elkaar als met 
ons. Door te blaff en, proberen ze ons duidelijk 
te maken wat ze op dat moment voelen of nodig 
hebben. Er zijn verschillende redenen waarom een 
hond blaft , en daarom ook uiteenlopende manieren 
om hiermee om te gaan.

Angstig
Veel honden blaff en als ze alleen thuis zijn. Hiermee 
geeft  de hond aan dat hij zich niet prettig of zelfs 
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Waarom blaft  
mijn hond? 
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Ook met uw huisdier in DenD? 
Mail naar  post@dend.nl

Pollie
„Onze Pollie is met haar 18 jaar echt een 
bejaarde dame, maar ze ziet er nog steeds 
meisjesachtig uit. Haar gemiauw gaat 
door merg en been. Ze is stokdoof. Pollie 
groeide op met haar zusje Tina. Tot ons 
grote verdriet overleed zij een paar jaar 
geleden na een noodlottige val in de gracht. 
Pollie is sindsdien extra aanhankelijk en 
beschermend. Elke avond kruipt ze bij ons 
jongste zoontje in bed bij het voorlezen. 
Trouw waakt ze de rest van de nacht 
bij hem. Pollie is gek op aandacht, ook 
tijdens werkuren. Negeren heeft geen zin. 
Dan dwingt ze een kroelsessie af door 
pontificaal op het toetsenbord en de muis 
te crashen voor een dutje. Zie haar er dan 
maar eens vanaf te krijgen.” 

Esther Jansen

Mijn kat heet…

BEGELEIDING
Veel honden hebben geleerd om te blaff en voor 
aandacht of als ze willen dat de eigenaar iets voor 
ze doet. Natuurlijk mag een hond dat aangeven, 
maar wees erop bedacht dat honden slim zijn. 
Ze weten precies hoe ze hun baasje moeten trainen 
in plaats van andersom. Gelukkig is dit 
met de juiste begeleiding vaak goed op te lossen. 
tinleygedragstherapie.nl

VAN NATURE
Realiseer je dat er rassen zijn die van nature 
makkelijk blaff en. Denk bijvoorbeeld aan rassen die 

gefokt zijn om te waken. Of bepaalde jachthonden, 

die blaff en tijdens de jacht om de jager te vertellen 

waar hij heen moet. Ook terriërs hebben de neiging 

om veelvuldig te blaff en. Zorg dus dat je weet wat 

voor hond je hebt. Dit kan al veel duidelijkheid 

geven over de motivatie van het dier.

DenD-Dierenwereld
werkt samen met

TIP 2
TIP 3

angstig voelt. Het 
blaff en heeft  in dit 
geval de functie om de 
eigenaar te ‘roepen’, zodat deze terug komt naar 
de roedel en de hond zich weer veilig voelt. Blaff en 
kan ook een manier zijn om aandacht te vragen, 
zodat hij in zijn behoeft e wordt voorzien. De hond 
wil spelen, een knuff el of misschien heeft  hij 
honger. Als de eigenaar telkens gehoor aan het 
geblaf geeft , kan dit gedrag snel verergeren. 

Onraad
Waakhonden blaff en weer om een andere reden, 
namelijk om de eigenaar te waarschuwen dat 
er onraad is en om een eventuele indringer af 
te schrikken. Dit geldt ook voor honden die angstig 
zijn voor bijvoorbeeld onbekende mensen of 
andere honden. Door te blaff en proberen ze 
deze op afstand te houden. En dan zijn er honden 
die gewoon héél enthousiast kunnen worden 
en dat uiten door een luide waf! 

Blaff en is voor 
honden een 
belangrijke 

manier om te 
communiceren
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http://www.tinleygedragstherapie.nl
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97%
100%

natuurlijke 
ingrediËnten
Aquafresh 
bescherming100% beschermingbescherming

Handelsmerken zijn eigendom van of in licentie gegeven aan de GSK groep. © 2022 de GSK groep 
of de licentiegever. GlaxoSmithKline Consumer Healthcare B.V.  PM-NL-AQU-22-00039.





YOUTUBER DYLAN HAEGENS

  KINDERBOEKENTOPPER

STRIPBOEK VOL PESTKOPPEN

D e állerbekendste Carry Slee-
klassieker Spijt! is er nu ook als strip. Het boek won in 1998 de Prijs van de Jonge Jury en werd in 2013 verfilmd. Het boek gaat over pesten. Dat is helaas nog altijd een groot probleem. In het verhaal leven we mee met Jochem, die op school getreiterd wordt. Klasgenoot David doet er niet aan mee, maar hij durft er ook niks van te zeggen. Op een ochtend krijgen de leerlingen te horen dat Jochem na een schoolfeest niet is thuisgekomen. David 

Antwoord: De tandarts zegt: 
'Mond open' en de juf zegt: 'Mond dicht'.

voelt zich schuldig. Waarom heeft hij zijn mond nooit opengedaan? Hij wil Jochem graag vertellen dat het hem spijt. Hopelijk is het nog niet te laat...

Check 
out!
Dylan Haegens (29) is met zo’n 1,88 miljoen 
volgers een ware YouTube-held. Hij staat bekend 
om zijn comedy sketches en zijn ‘Top 10’. In deze 
serie laat hij op grappige wijze een top 
10-lijstje zien, zoals ‘10 manieren 
om stiekem te eten in de klas’. Dylan 
begon vijftien jaar geleden met het 
maken van video’s. ,,Toen ik begon met 
YouTube was het puur voor de lol. 
Ik was 14 jaar en aan YouTube 
zat toen geen verdienmodel 
vast. Als tiener verdiende 
ik een paar tientjes per 
maand,” vertelde hij in 
HUB. Dylan heeft nu zijn 

eigen team. Zijn verloofde Marit Brugman (32)
schrijft mee aan de scripts en doet de productie. 
Dylan: „Met een ‘Top 10-video’ zijn we ongeveer 
vijf dagen bezig. We hebben op alle Top 10-video’s 
bij elkaar meer dan 825.000.000 views.” Dylan en 

Marit hebben stichting Durf te 
Vragen. Ze moedigen jongeren 
aan te praten over hun angsten, 
eetproblemen of stress. Om geld 
op te halen voor hun stichting, 

organiseren zij bijzondere 
challenges, zoals 24 uur lang 

zwemmen of 24 uur lang (in 
totaal 358 ritjes!) in een 
achtbaan.

WAT IS HET
VERSCHIL TUSSEN

           EEN TANDARTS 
EN EEN JUF?

Dylan Haegens
 en Marit Brugman

Kits
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Woordzoeker

ALARM
BLUSSEN
BIJL
GAS
GEVAAR
GIF
HOORN
HULP

KORPS
LAARZEN
LADDER
NOOD
POMP
PREVENTIE
PYROMAAN
ROOK

SCHAAR
SCHUIM
SIRENE
SLANG
VEILIG
VUUR
ZUURSTOF
ZWAAILICHT

De woorden hieronder zitten in alle richtingen verstopt. 
Sommige letters kunnen vaker gebruikt worden. Streep alle 
woorden af die je hebt gevonden. De letters die overblijven, 
zet je achter elkaar in de lege hokjes. Dat is de oplossing.

Uitgever: White Goblin Games  
Leeftijd: Vanaf 8 jaar
Spelers: van 1 tot 12

In Splitter rollen de spelers met de 
dobbelstenen en noteren de resultaten 
op het papier. Daarbij moeten ze zich 
houden aan de volgende regel: de 
nummers moeten gespiegeld aan elkaar 
worden geplaatst. De puntentelling 
is eenvoudig. Een groepje van drie 
aangrenzende drieën is 3 punten waard, 
een groepje van vijf aangrenzende 
vijven is 5 punten waard, enzovoort. Het 
spelletje is voorbij wanneer alle vakjes 
zijn gevuld met een cijfer. Het is een 
leuk tussendoor-spelletje voor zowel 
volwassenen als kinderen en ook nog 
eens solo te spelen. Doordat de regels zo 
eenvoudig zijn, pak je het er snel even bij. 

Insta: boardgame_review_tanja

Score:✪ ✪ ✪  ✪ 

GEESTEN, VAMPIERS 
EN WEERWOLVEN. 
WIE DURFT? 
Deze herfst wordt het griezelen geblazen 
met de fi lm Nelly Rapp: Monsteragent. 
In deze 9+ griezelkomedie belandt 
het 11-jarige meisje Nelly op een wel 
héél spannend logeerpartijtje in het 
spookachtige huis van haar oom Hannibal. Al snel merkt 
Nelly dat haar oom lid is van een geheim genootschap dat 
monsters opspoort. Er woont zelfs een vampier in de kelder! 
Maar de stoere Nelly laat zich niet afschrikken. Sterker, ze wil 
juist niets liever dan ook monsteragent worden! 

WINNEN!
DenD verloot 2x2 tickets voor Nelly Rapp:
Monsteragent. Stuur je oplossing van de 
 woordzoeker in op DenD.nl/puzzel en 
maak kans op een partijtje griezelen. 

COWBOY
      Een cowboy
    gaat naar de 
kapper. Na een 

uurtje komt
hij buiten en
wat denk je?

Pony weg.
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www.puzzelpro.nl©

1

2

3

4

5

6

7

8

nadruk

nagalm

bloed-
gever

voorzet-
scherm

lus
tenger

gebouwd energie

vrouwen-
verblijf

insect

soort livrei-
knecht

deel v.d.
dag

psychisch
letsel

Russisch
heerser

pl. in
Noord-
Holland

tegen

vliegtuig-
brandstof

kever

water in
Friesland

Europese
hoofdstad

boksterm

afgod

soort
hond

etcetera
kwajongen

wanorde
dapper

lage
vrouwen-

stem
razen vrucht wettig eikschiller

snelle ruk

inwendig
orgaan

wereld-
deel

inwendig straat

ieder

hengsel-
vat

heimelijk

voorstel

kleding-
stuk

boom

enthou-
siasme

nummer

ver-
wonding

muziekin-
strument

tragedie maand

weefsel

kort-
schrift

zelfkant

boekvorm

domoor

hoeveel-
heid

halsbont

achter

keur-
troepen

bijwoord

maal deel v.e.
breuk

pasvorm

aanteken-
boek

grappen-
maker

deel v.d.
arm

ZWEEDSE PUZZEL

1 2 3 4 5 6 7 8

88

Schatzoeken op de 
VerzamelJaarbeurs
Vintagefreaks, designliefh ebbers en verwoede verzamelaars 
opgelet: je kunt weer naar de VerzamelJaarbeurs. Het 

grootste vintage evenement van Europa vindt 
plaats op zaterdag 12 en zondag 13 november 

in Utrecht. Vier grote hallen van de 
Jaarbeurs worden gevuld met eyecatchers. 
Van oude designmeubelen en jaren ‘50 
serviezen tot zeldzame platen en nog veel 
meer. Dit jaar is er extra ruimte gecreëerd 
voor vintage design en kleding. 

Verzameljaarsbeurs.nl

WINNEN! 
DenD geeft 5 x 2 kaartjes 

weg. Stuur de oplossing 

van de puzzel in op 

DenD.nl/puzzel om 
kans te maken.

http://www.verzameljaarbeurs.nl
http://www.dend.nl/puzzel
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SUDOKU SUDOKU 

2 9 5
1 3 7

7 2 1 6 3
6 8 2 1
3 4 5 7
7 1 3 9 2
5 9 6 4

3 2 4 9
4 1 9

9 4 2
1 7 6 2

4 3
6 8 2 1

6 9
5 1 7 8
7 3
8 1 9 2

8 3 1

OPLOSSINGEN INSTUREN TOT 24 november 2022.

De oplossing van de Zweedse puzzel kun je tot 24 november 2022 invullen via www.dend.nl/puzzel
of sturen per post: redactie DenD, Donauweg 10, 1043 AJ Amsterdam

She Said: 
seksueel geweld 
in Hollywood 
She Said is een fi lm over het waargebeurde 
verhaal rondom het Harvey Weinstein-
schandaal. Carey Mulligan en Zoe Kazan
spelen Megan Twohey en Jodi Kantor, 
de twee journalisten van de New York 
Times die samen een van de belangrijkste 
journalistieke onderzoeken van een 
generatie publiceerden. Een verhaal 
dat medeverantwoordelijk was voor de 
#MeToo-beweging. Release: 24 november. 

WINNEN! DenD geeft 1 giftcardter waarde van 50 euro weg! Stuur de oplossing van de puzzel in op DenD.nl/puzzel om kans te maken.

FUN IN DE SCHOEN
Leuk om te geven én te krijgen voor Sinterklaas:
de Good4fun giftcard. Een cadeaubon – van 
kleine tot grote bedragen – met talloze 
bestedingsmogelijkheden, zoals 
sieraden, mode, circuit rijden, make-
up, games, elektronica, een dagje 
uit en parfum. Online shoppen en 
te verzilveren bij Nederlandse fun 
bestedingsmogelijkheden.
good4fun.nl

WINNEN! 
DenD verloot

5 x 2 bioscoopkaartjes!
Stuur de oplossing van

de puzzel in op
DenD.nl/puzzel
om kans te maken.

http://www.dend.nl/puzzel
http://www.dend.nl/puzzel
http://www.good4fun.nl


Nieuws van

Al jaren geeft Dirk van den Broek haar 
klanten de mogelijkheid om bij te dragen 
aan het werk van goede doelen. Hoe?
Door in de actieperiode van maandag
24 oktober tot en met 20 november 
in een van de vestigingen jouw statie-
geldbon(nen) te doneren. Daarmee steun 
je in die periode Make-A-Wish Nederland. 

Elke dag horen gemiddeld vier families in 
Nederland dat hun kind een ernstige, soms 
zelfs levensbedreigende ziekte heeft . Voor al 
deze 1500 (!) kinderen per jaar wil Make-A-Wish 
Nederland hun allerliefste wens vervullen. 
Boswachter worden, prinses zijn in een écht 
kasteel of zelfs lopen op de maan. Een ervaring 
die ze sterker maakt. En vertrouwen en kracht 
geeft  voor de toekomst. 

Impact
Een wensvervulling ontstaat niet vanzelf. Het 
is een zorgvuldig geplande Wish Journey. Een 

bijzonder traject waar een grote groep
mensen maanden mee bezig is en dat van
A tot Z maatwerk is. En dat impact heeft vanaf 
het moment van kennismaken tot lang na 
de wensvervulling. Zo maken wij met elkaar 
herinneringen die een leven lang meegaan. ■

Wish Journey vervult wensen 
van ernstig zieke kinderen  

TOELEVEN EN NAGENIETEN
Make-A-Wish gaat voor meer dan alleen een  dagje 
uit. Tegenover de negatieve emoties die vrijkomen na 
het openbaren van een ziekte moet een veelvoud van 
positieve emoties staan. Door een kind mee te  nemen 
in de Wish Journey komt er een langdurige keten van 
verzinnen en fantaseren, verheugen en naartoe leven, 
genieten en nagenieten. Zowel voor het kind als voor 
het gezin en de rest van de omgeving. 
makeawishnederland.org

Benieuwd
naar een

Wish Journey?
Bekijk hier de 

allerliefste wens 
van Ize, zij wilde 
graag rijden op 
een regenboog-

unicorn.

DONEER JE
STATIEGELD-

BON

http://www.makeawishnederland.org


*Vergeleken met andere nationale merken 
IKW-test in onafhankelijk laboratorium November 2021

tegen hardnekkige vlekken*11Nr.
NIEUW
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http://www.keepcapsfromkids.eu
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VOLGENDE MAAND
EXCLUSIEF IN DenD
De volgende DenD verschijnt eind november!

Klatergoud en schone schijn

ULTIEME LEESTIP!

Het jaar van
BOERIN 
ANNEMIEK
(en andere 
spraakmakers)

PRODUCTINFORMATIE
HK Living: hkliving.nl  
Stoov: nl.stoov.com/

King Louie: kinglouie.nl 
Kocca: kocca.it/en

Livera: livera.nl 
Räder: debuurvrouwgorinchem.nl

Colofon 
DenD en Oranje Boven zijn de grootste 
gratis redactioneel onafhankelijke 
familiebladen van Nederland met
een oplage van 650.000 exemplaren.
Gratis meenemen bij de meer dan 130 
supermarkten van Dirk van den Broek en 
41 Dirck3-slijterijen.

Ga naar www.dend.nl voor het actuele
entertainment- en royaltynieuws.

Uitgever
Brookland Productions, Sassenheim

Concept, realisatie en redactie
Trusted Media Publishers

Fotografi e
Johannes Dalhuijsen, ANP/Hollandse 
Hoogte o.a.: Edwin Jansen,
Anneke Jansen, Patrick Harderwijk en 
Robin Utrecht, Flickr, Unsplash, Instagram, 
Facebook, Netfl ix, Stijn Ghijsen,
Anouk Pross, Danny Ellinger, 
Bence Kaszás, Roy Beusker

Adres redactie DenD
Trusted Media Publishers
Donauweg 10
1043 AJ Amsterdam

DenD wordt verspreid via:
alle Dirk van den Broek-supermarkten
en Dirck3-slijterijen

Niets in deze uitgave mag, in welke vorm en op 
welke wijze dan ook, worden overgenomen zonder 
voorafgaande schriftelijke toestemming van de 
uitgever. Hoewel DenD met de grootst mogelijke 
zorgvuldigheid wordt samengesteld, staan uitgever
en redactie niet in voor eventuele onvolkomenheden
in de inhoud en kunnen hiervoor niet aansprakelijk
worden gesteld. Niet alle in de advertenties 
genoemde producten zijn verkrijgbaar in de
winkels die hieronder worden genoemd.
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MAARTEN SPANJER
deelt showbizz-
geheimen in
nieuwe bundel
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