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40%
minder vet*

Milner 30+ kaas bevat maar liefst 40%* minder vet en is van 
nature rijk aan eiwit. Daarmee ben je ook in 2023 lekker bezig!

40%
minder vet*

*Vergeleken met 48+ kaas.

 WAT ZIJN JOUW
GOEDE VOORNEMENS?

SUIKERVRIJE SUIKERSPINNEN
ELKE DAG EEN IJSBAD
Minder vet eten 

Lekker bezig!
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64
Noppert:

„Qatar was 
voor mij

een nieuwe 
wereld”  

68
Tim: „Er zit een 
kleuter in mij die 
ik altijd maar moet 
meesleuren.” 
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28
Tess Merlot:

„Heimwee naar vervlogen 
tijden hoort bij mij”

MIS HET 
NIET!

DenD.nl

Elke maand  ruim
3,5 miljoen bezoekers!

Beste lezers,
Of je nou een groot fan (een ‘Swift ie’) bent of niet, iedereen 
heeft  wel een favoriet liedje of album van Taylor Swift . 
Zelf viel ik een blok voor het akoestische oeuvre dat ze tijdens 
de lockdowns maakte, maar ik kan ook nog steeds meeblèren 
met het mierzoete Love Story – haar doorbraakhit. 

In het Swift -universum is alles mogelijk - zelfs om met tien 
liedjes van je laatste album, Midnights, tegelijkertijd in de 
Amerikaanse toptien te staan. Vandaar in deze editie een 
ode aan Taylor, de nieuwe koningin van de pop.

Maar ook op eigen bodem kennen we onze muzikale helden. 
Neem chansonnière Tess Merlot, bij wie het allemaal begon 
toen ze Ne me quitte pas van Jacques Brel op YouTube zag. 
„Wat een stem! Wat een lied! Ik was direct verkocht!”
Wij ook… van onze eigen Tess! 

Januari donker, depri en saai? Welnee, nodig vrienden 
uit voor een gezellig brunch (Sharon heeft  de recepten 
al klaarstaan) en check onze winterse uitjes. Mochten de
'januari-blues' toch toeslaan, waan je dan even aan de rand 
van een azuurblauw zwembad onder de 
Spaanse zon. DenD heeft  de leukste 
vakantiehuisjes voor komende 
zomer er alvast uitgepikt!

Veel leesplezier,

Anett e de Vries

32
Emile’s toff e 
jongensboek

HUISHOUDBODE
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Peter van Straaten

THUIS

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

Deze gloednieuwe OPPO A17 heeft een 
ultradun en trendy design met een leerlook 
afwerking. De combinatie van een 50MP-
camera en royale 5000mAh-batterij maakt 
dat het toestel een allround smartphone-
ervaring biedt voor het dagelijkse leven. 
Ideaal in combinatie met de 
OPPO Enco Buds2 
draadloze oordopjes 
met krachtige 
geluidsprestaties, 
en tot wel 28 
uur aan speeltijd 
voor ultiem 
muziekgenot.

Beauty and the 
Beast in concert   
Disneys klassieker Beauty and the Beast wordt 
opnieuw tot leven gebracht. Voor het eerst in 
Nederland zal de fi lm op het witte doek worden 
vertoond terwijl het Noordpool Orkest alle muziek 
live uitvoert. Van speciaal gecomponeerde stukken 
tot de welbekende klanken van Céline Dion. 

Zo wordt het sprookje nog 
magischer!
cinemainconcert.nl/
beauty-and-the-beast

WINNEN!DenD verloot de OPPO A17 smartphone inclusief draadloze oordopjes! Ga naar DenD.nl/winnenom kans te
maken.

WINNEN!
Winnen! DenD geeft 

 2 kaarten (1+1) weg voor 
Beauty and the Beast in Het 
Concertgebouw Amsterdam 

op 23 februari. Ga naar 
DenD.nl/winnen om kans 

te maken.   

Perfect duoOost, west…
THUIS best  
De personages in de 
tekeningen van
Peter van Straaten bevinden 
zich steevast in vertrouwde locaties, zoals in en 
om het huis. Of het nu een eerste poging tot koken 
in de keuken is, hitsige tieners in de slaapkamer 
of een echtpaar dat in de woonkamer de 
zoveelste fl es wijn opentrekt. De leukste 
en mooiste tekeningen zijn verzameld!
deharmonie.nl/titel/thuis/

WINNEN!DenD geeft10 exemplaren weg!Ga naarDenD.nl/winnenom kans temaken. 

http://www.deharmonie.nl/titel/thuis/
http://www.dend.nl/winnen
http://www.dend.nl/winnen
http://www.dend.nl/winnen
http://www.cinemainconcert.nl/beauty-and-the-beast


9Win- en kortingsacties zijn geldig tot 26 januari 2023 (tenzij anders vermeld).

Easy Fade
   Tondeuse  
Creëer vol vertrouwen de perfecte fade 
met de HC550 Easy Fade Pro Tondeuse 
door de speciale schuin afl opende 
opzetkammen. Deze 
extra snelle tondeuse van 
Remington, uitgerust met 
zelf slijpende bladen 
van Japans staal, 
garandeert betrouwbare 
trimprestaties. En dat 
gewoon thuis.
remington.nl

GOOD TO GO
Energie besparen én lekker divers willen 
eten? Dan is de Good To Go Multicooker 
van Russell Hobbs echt iets voor jou. Of je 
nu gaat voor koken, stomen, slowcooken, 

braden, sous-vide of warm houden,  
het kan allemaal! Deze 

multicooker is ook nog
eens 59% energie zuiniger 
dan een oven.
russellhobbs.nl

Nostalgie:
uw eerste 18 jaar
Herbeleef uw jeugd en uw eerste achttien levensjaren 
in één boek met 182 pagina’s aan kleurrijke foto’s, 
anekdotes en iconische beelden uit uw jonge jaren. Aan 
welke hits, fi lms en tv-programma’s bewaart u de mooiste 
herinneringen? Hoe zag de mode er uit? Een bijzonder en 
persoonlijk cadeau voor iedereen van 40 tot en met 75 jaar. 
mijneerste18jaar.nl

WINNEN!DenD verloot een Remington tondeuse! Ga naar DenD.nl/winnen om kans te maken.

WINNEN! 
DenD stelt 10 

boeken beschikbaar! 
Vergeet niet het 

gewenste jaartal te 
melden. Ga naar 

DenD.nl/winnen
om kans te maken. 

DNA-kit:
waar kom ik vandaan?   
Wie ben ik en waar liggen mijn roots?’ Een universele 
vraag die iedereen zich weleens stelt. Met een 
MyHeritage DNA-test kun je eenvoudig jouw unieke 
verhaal over je eigen familiegeschiedenis ontdekken. 
Met een wattenstaafj e strijk je langs de binnenkant van 
beide wangen. De sample stuur je vervolgens op naar 
het lab voor analyse. Na ongeveer vier weken ontvang 
je de vaak verrassende resultaten online. 
myheritage.nl/dna

mington.nl

DNA-kit:
waar kom ik vandaan?   

WINNEN! 
DenD geeft 3 DNA-

tests weg.
Ga naar

DenD.nl/winnen
om kans te maken.   

WINNEN!
DenD verloot een 

Russell Hobbs Good

To Go Multicooker!

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.dend.nl/winnen
http://www.myheritage.nl/dna
http://www.russelshobbs.nl
http://www.rewmington.nl
studio
Onderstreping

http://www.mijneerste18jaar.nl
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HAAR 
GEBROKEN 
HARTEN 
BLEKEN GOUD 
WAARD

STIJGT BOVEN
ZICHZELF UIT
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taire Miss America uit, die een 
kijkje in haar ziel gaf. Tijdens 
de coronapandemie bracht ze in 
krap vijf maanden twee rustige, 
akoestische albums uit, Folklore
en Evermore (2020). Ook nam 
ze twee eerdere platen, Fearless
(2008) en Red (2012) opnieuw op 
onder de titel Taylor’s Version. De 
rechten voor die albums kwamen 
tot onvrede van Swift  in handen 
van ex-manager Scooter Braun. 
Op deze manier vordert ze haar 
rechten terug en bestrijdt ze het 
seksisme waarmee vrouwen in 
de muziek worden bejegend. 

Zes prijzen
Haar succesverhaal kwam tot 
uiting tijdens de American Music 

Awards afgelopen najaar. Zij 
schreef daar geschiedenis door 
naar huis te gaan met alle zes 

de prijzen waarvoor ze 
was genomineerd, 

waaronder de

13

Als jong meisje probeerde TAYLOR SWIFT haar plek 
in de wereld te vinden door goedkeuring en applaus 
na te streven.  Door schade en schande groeide de  
Amerikaanse zangeres uit van bedeesd tieneridool 
tot meest succesvolle popster aller tijden.
Zó is het om Miss Swift te zijn! 

➜

‘MISS AMERICA’
BOOD  EEN KIJKJE 
IN HAAR ZIEL

probeerdeprobee TT
vinden dooren doo

Door schade oor scha
angeres uit vangeres uit v
esvolle popstesvolle popst
ss Swift te ziwift te

Als jong meisje s jong meisje 
in de wereld te vin de wereld t
na te streven.  Dna te streven
Amerikaanse zamerikaanse za
tot meest succet meest succe
Zó is het om MisZó is het om M

Taylor kwam handen te 
kort als grote winnaar 

van de American Music 
Awards (2022). 

et koninkrijk 
van popprinses 
Taylor Swift  
(33) barst uit zijn 
voegen. Steeds 
opnieuw valt de 
wereld voor haar 
songs, looks en 

performances. Door de jaren heen 
werd de superster voor meer dan 
1000 awards genomineerd en 
sleepte ze er ruim 400 binnen. 

Miss America
In 2019 kreeg ze een van 

de grootste prijzen uit 
haar carrière, Artiest van 

het decennium, bij de 
American Music Awards. 

Drie jaar geleden 
begon zij pas écht 

boven zichzelf uit 
te stijgen. In 2020 

bracht ze haar 
eigen Netfl ix-

documen-

„Ik krijg vaak de vraag: ‘Waar haalde je 
het lef vandaan om al op je 12de aan te 
kloppen bij platenmaatschappijen?’ Dat 
komt doordat ik wist dat ik nooit dezelfde 
afwijzing zou voelen die ik op de middelbare 
school voelde. Want als een label je ‘nee’ 
verkoopt, zijn ze daar in elk geval beleefd 
over.” (over haar pestverleden)

„Er zijn momenten geweest waarop ik 
foto’s te zien kreeg waarop mijn buik 
er te dik uitzag. Er zei zelfs iemand dat ik
er zwanger uitzag. Dat heeft mij ertoe 
aangezet om mezelf een beetje uit te 
hongeren. Om gewoon te stoppen 
met eten.”  (over haar eetstoornis) 

TAYLORS SOUNDBITES

1989:  Geboren in 
Pennsylvania, de VS.

2004: Verhuist met haar familie voor haar carrière naar Tennessee.

2005: Platencontract bijBig Machine Records nadat de grote baas haar ontdekt bij een optreden in Nashville.
2006: Eerste album 
Taylor Swift.

2008: Tweede album Fearless.
2010 - 2014: Albums Speak now, Red en 1989.

2017: Zesde album Reputation.
2018: Verlaat Big Machine  Records voor  Universal Music Group.

2019: Zevende album Lover.
2020: Achtste en negende album, Folklore en Evermore.

PASPOORT

de prijzenze
was gwas g

wawa

E 
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hoofdprijs van Artiest van het jaar. 
Het popidool won in totaal al 40 
American Music Awards. Daarmee 
heeft  ze ruimschoots het record 
in handen. Michael Jackson (26 
stuks) en Whitney Houston (22) 
completeren de top 3. Taylor sprak 
tijdens de awardshow vol lof over 
de Swift ies (haar fans). „Jullie 
maakten het zo duidelijk dat jullie 
de muziek wilden horen die ik 
zou maken. Jullie moedigden me 
keer op keer aan. Ik merkte dat 
hoe meer muziek ik maakte en 
uitbracht, hoe gelukkiger ik was. 
Ik heb mijn geluk voornamelijk 
aan jullie te danken. Ik houd meer 
van jullie dan ik ooit zeggen kan.”

Winnaar
Kort daarvoor was America’s 
sweetheart ook al de grote 
winnaar bij de MTV Europe 
Music Awards in Düsseldorf. 
Ze inde daar vier trofeeën: Best 
Artist, Best Pop, Best Video én 

Best Longform Video. Die laatste 
award kreeg ze voor de clip bij 
het nummer All too well. Tijdens 
de MTV Awards kondigde ze ook 
haar nieuwe album Midnights
aan, bijna dertien jaar nadat 
Kanye West haar speech had 
onderbroken op de MTV Awards. 
Het briljante Midnights, haar 
vijfde studioalbum binnen drie 
jaar tijd, was al binnen een dag 
het meest gestreamde album in 
de hele geschiedenis van Spotify. 

JOE JONAS
De zanger van de Jonas 
Brothers was het eerste 
bekende vriendje van Taylor 
(2008). Na een paar maanden 
dumpte Joe haar via een 27 
seconden durend telefoontje, 
omdat hij met iemand anders 
wilde daten. Als wraak brandde 
ze hem af in haar liedjes
Last Kiss en Forever and always.

TAYLOR LAUTNER 
Deze ‘Twilight’-acteur 
staat bekend als een 
van de weinige trouwe 
vriendjes die de zangeres 
heeft gehad. Semi-
verveeld zette ze hem 
aan de kant in 2009. 
Dat vertaalde zich in de 
berouwvolle song Back to 
December over de nacht 
waarin ze het uitmaakte.

v
a
D
b
D
w

es 

e 
k

maakte.

TOM HIDDLESTON 
De kus met Tom luidde het begin 
in van een drie maanden durende 
zomerromance. De hele wereld dacht 
dat het een publiciteitsstunt was, maar 
na hun break-up vertelde Tom dat hij 
haar echt lief had gehad, maar dat de 
pers de boel had verstierd.

nd telefoontje, 
met iemand anders 

en. Als wraak brandde 
n haar liedjes

n Forever and always.

n
de 
dacht 
s, maar 
at hij 
at de 

CALVIN HARRIS 
De liefde tussen 
Taylor en deze 
wereldberoemde 
Schotse dj hield 
maar liefst vijftien 
maanden stand. 
Destijds nog een 
record! Maar 
amper 24 uur 
na hun breuk in 
januari 2016, werd 
Taylor al zoenend 
in de armen van 
de Engelse acteur 
Tom Hiddleston 
betrapt.

(EN HUN SONGS)HAAR BEROEMDE EXEN

MET ‘MIDNIGHTS’
VERSLOEG ZE 
THE BEATLES 
EN MICHAEL 
JACKSON 

 Optreden in 
Nashville, Tennessee.

w
z
L
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nieuwe tour Eras, ook tot grote 
frustratie van de wereldster 
zelf, totaal in de soep in de VS, 
waardoor miljoenen mensen 
met lege handen achterbleven. 
De onhebbelijke praktijken van 
Ticketmaster werden daarvoor 
verantwoordelijk gesteld. Via 
doorverkoopsites gingen kaartjes 
voor maar liefst 95.000 dollar over 
de toonbank! Er zijn maar weinig 
artiesten die zoveel succes (en 

miljoenen) uit hun liefdesleven 
slepen als Taylor met haar 
zoetsappige ‘gebrokenhartliedjes’. 
Telkens als ze beduveld of aan 
de kant gezet werd, verwerkte 
Taylor dat in haar songs. Wat 
het extra interessant maakt voor 
de buitenwereld, is dat ze veel 
beroemde vriendjes heeft  gehad, 
mannen die zelf ook in trek waren 
bij het tienerpubliek. Via haar 
muziek kon Taylor haar exen 

In de Billboard Hot 100 versloeg 
ze onder anderen The Beatles
en Michael Jackson door als 
eerste artieste ooit tien nummers 
in de top 10 te hebben staan 
van deze hitlijst. 

Gekkenhuis
Of je nou een groot fan bent of 
niet, het gekkenhuis rondom 
Taylor zal niemand ontgaan. Zo 
liep de ticketverkoop voor haar 

15

JAKE GYLLENHAAL 
Jake smeet eind 2010 maar liefst 
160.000 dollar over de balk om Taylor 
in een privéjet in te vliegen voor een 
date. Twee maanden later maakte hij 
het uit via een sms’je. Dat inspireerde 
haar tot het schrijven van hits als We are 
never ever getting back together, Girl at 
Home, The Moment I knew én The last 
Time. In het droevige nummer All too 
well, heropgenomen in 2021, bezingt ze 
een rode sjaal die ze in het huis van de 
zus van haar ex heeft laten liggen. Fans 
ontcijferden dat het ging om Jake en 
eisten van hem dat hij die sjaal teruggaf, 
tien jaar na de aff aire.

CONOR KENNEDY
In de zomer van 2012 beleefde 
Taylor een romance met Conor, 
een achterneef van de voormalige 
Amerikaanse president John F. 
Kennedy. Blind van verliefdheid 
kocht ze een huis bij hem in de 
buurt. Na krap vier maanden was 

de koek op, maar ze had wel 
weer twee songs in de pocket: 
Everything has changed en 
Begin again.

CONOR KEN
In de zomer v
Taylor een ro
een achterne
Amerikaanse
Kennedy. Bli
kocht ze een
buurt. Na kra

de koek o
weer twe
Everythi
Begin ag

HARRY STYLES 
Het gedroomde showbizzkoppel! Totdat de 
twee begin 2013 knallende ruzie kregen tijdens 
een romantisch bedoelde vakantie op het eiland 
Virgin Gorda. De zangeres nam het vliegtuig terug 
naar Amerika en zo kwam er na drie maanden een 
einde aan het sprookje. Dat leverde materiaal op 
voor weer twee  nieuwe hits: All you had to do 
was stay en I knew you were trouble.

TAYLOR SWIFT STIJGT BOVEN ZICHZELF UIT

➜

JOHN MAYER 
Een van haar meest tumultueuze romances beleefde 
Taylor in 2010 met deze wereldberoemde rocker. De 
twee leerden elkaar kennen toen ze het nummer Half 
of my Heart opnamen. Na een paar maanden daten 
was John alweer met de ruim tien jaar jongere Taylor 
uitgespeeld. Ze vernederde hem in het lied Dear John. 
Johns reactie: „Dit is behoorlijk laag van haar.” Fans 
zien het nummer Would’ve, could’ve, should’ve op haar 
nieuwe album Midnights als een vervolg op Dear John.



*dan gewone aardappelchips
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HITMACHINE
Record, na award, 
na Grammy: deze 
hitmachine weet van 
geen stoppen. De 
afgelopen jaren bracht 
Taylor meer muziek 
uit dan in het hele 
decennium daarvoor. 
Hier zien we 
haar bij een 
concert voor 
‘Good Morning 
America’ in 
Central Park,  
New York. 
„Love you 
all.”

17

TAYLOR SWIFT STIJGT BOVEN ZICHZELF UIT

huizen van Taylor in New York, 
Los Angeles en Nashville. 
Terugblikkend meent Taylor dat 
ze onterecht is afgeschilderd 
als mannenverslindster. „Ik heb 

helemaal niet buitensporig veel 
gedatet toen ik in de twintig was, 
maar ik ben er absoluut voor 
afgeslacht.” Ze hekelt de vraag 
waarom al haar liedjes over haar 
beroemde exen gaan.  „Niemand 
zegt dat over Ed Sheeran of 
Bruno Mars. Terwijl, zij schrijven 
ook allemaal liedjes over hun 
exen, hun huidige vriendinnen, 
hun liefdesleven... En dát 
vindt vreemd genoeg niemand 
alarmerend!” ■

na de breuk exposen als
bad boy of player. 

Verloofd
Haar bakvissen-romances 
duurden standaard niet langer 
dan drie maanden. Dat veranderde 
toen ze in 2016 haar huidige 
vriend Joe Alwyn ontmoette op 
een event. De twee zijn inmiddels 
verloofd en pendelen heen 
en weer tussen Londen (zijn 
thuisbasis) en de verschillende 

LIEFDESGELUK 
VOND ZIJ BIJ DE 
BRITSE ACTEUR  
JOE ALWYN

TAYLOR TE ZIJNZO IS HET OM

ACHINE
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TAYLOR TE ZIJNS HET OM

SWIFTIES
Taylor koestert haar fans, Swifties 
genoemd, en gaat met ze in 
connectie. Een selfi e? No problem 
voor Taylor, hier bij de MTV Awards 
in New Jersey (2019). 

TV Awards 

GEHEIM HUWELIJK? 
In het geniep zou de 
zangeres ten huwelijk 
zijn gevraagd door 
de Britse acteur 
Joe Alwyn. Haar 
verlovingsring schijnt 
ze ‘achter gesloten 
deuren’ te dragen. 
Volgens bronnen 
zijn de aanstaande 
bruid en bruidegom 
‘ongelofelijk gelukkig 
en heel, heel verliefd’.

VIP-VRIENDEN
Taylor in 2015 omringd 
door onder meer Gigi 
Hadid, Hailee Steinfeld, 
Cara Delevingne en 
Selena Gomez. Met 
Selena is het al vijftien 
jaar dikke mik. Selena: 
„Ik paste nooit bij de 
coole groep beroemde 
meiden. Mijn enige 
vriend in de branche is 
eigenlijk Taylor.”

ROCK & ROYAL 
Prins William bloosde 
toen Taylor hem tijdens 
een benefi etavond (2013) 
uit het publiek haalde om 
met Jon Bon Jovi ’Livin’ 
on a Prayer’ te zingen. 
„Ik liep haar achterna als 
een puppy en zei: ‘Ja, oké, 
goed idee’.” 

SPORTIEF
Taylor gaf Kanye West 
een hug bij de MTV 
Awards (2015). Zes 
jaar eerder onderbrak 
hij haar nog bruut in 
haar overwinnings-
speech. Hij vond dat 
Beyoncé had moeten 
winnen.



Nieuw. Andrélon
Mild & Zacht.

Voor een kalme hoofdhuid
en gezond stralend haar.

*m.u.v. de dop.
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Astrid Telkamp

Hip&Hot
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Een frisse 
start! 
Grote schoonmaak 
Een nieuw jaar, een nieuw begin! 
Schud het oude jaar van je af en begin 
met een schone lei. Of beter gezegd, 
een schone woning, want januari is 
het moment om letterlijk en fi guurlijk 
de bezem door je huis te halen. 
Doe de kerstboom de deur 
uit, breng de versiering 
terug naar zolder en kijk 
kritisch naar wat er in je 
huis staat. Gebruik je het 
niet, is het kapot of vind 
je het niet mooi meer? 
Weg ermee! 

Garderobe-update 
Volgende stap: de fi nanciën. 
December is altijd een 
duurdere maand, dus het 
is weer tijd om orde op 
zaken te stellen. Maak een 
fi nanciële jaarplanning 
waarin je elke maand 
wat geld opzij zet. 
Zo heb je altijd 
een buff ertje voor 
onvoorziene aankopen 
maar ook voor leuke dingen. Zit er al 
wat in dat potje en wil je een nieuw 
kapsel, een andere haarkleur of is je 
garderobe aan een update toe? Doe 
het nu! Gun jezelf een frisse start. 
Gelukkig nieuw haar, happy new you!

Sla
maar
om
Een lange sjaal 
is onmisbaar in 
dit jaargetijde. 
Met deze zachte 
Nadija sjaal 
van gerecycled 
polyester krijgen 
wind en kou geen 
kans. De sjaal is maar 
liefst 195 cm lang, 60 cm 
breed en heeft  vrolijke 
franjes aan de uiteinden. 

…
ONMISBAAR

in dit gure 

jaargetijde
…

…
Droge enwarme voetenIN WEER EN WIND…

Winterse
must have   

Geen temperatuur is te laag en geen bospad
 is te modderig voor de Gloria Mid van B.L.A.H.

De boots van leer en suède houden je voeten droog 
en warm in weer en wind. Met de halfhoge snit 

en iconische chunky zolen is deze schoen 
een must have voor de winter.

erlijk en fi guurlijk 
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…
Droge enwarme voetenIN WEER EN WIND…
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In ruiten 
naar buiten     

Hoe prachtig is deze lange
Robin Coat van King Louie? Met 

een jacquard geweven ruit in 
warme natuurtinten, reverskraag, 

strikceintuur en grote knopen 
wordt elke winterwandeling een 

elegante aangelegenheid. 

Hoodie
Geen capuchon aan je jas? Geen probleem met 
deze Raisza Hood, een losse hoodie die dankzij 
de verstelbare koordjes altijd past. Je handen 
blijven warm in de gebreide Bridgey wanten 
met zachte fl eecevoering. Beide van Barts. 

elegante aangelegenheid. 

…
BLIJF WARMmet een losse hoodie…

…
Voor een
elegante
WINTER-

WANDELING
…

Geen
mutsenmens 

… maar houd je het hoofd wel 
graag een beetje warm? Dan is deze 

knuff elzachte teddyhoed van
Dr. Denim jouw wandelmaatje

deze winter. 

WWens 
el 
deze 

W

     Wollige
wanten  

Deze Lena teddywanten 
van Another-Label met 

zachte fl eecevoering 
houden je handen heerlijk warm, hoe 

lang je ook buiten bent. Dankzij de 
elastische band rond de pols heb je 

ook van koude tocht geen last.
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Buiten joeg een gure wind over het 
strand van Noordwijk aan Zee. Binnen, in 
restaurant Latour van Hotel Huis ter Duin, 
waanden de genodigden zich in 
St. Tropez. Vaste Nederlandse 
bezoekers van de zuidkust van 
Frankrijk waren daar bijeen voor 
de jaarlijkse St Tropez Lunch 
georganiseerd door 
MARIET VAN MIL
en MIENOUSCH 
NOORLANDER.

Speciaal voor de gelegenheid 
hadden ze DJ Nikko uit Zuid-
Frankrijk laten invliegen; die 
maakte er een feestje van. De 
voeten gingen al snel van de vloer. 

Zo zocht makelaar en tv-presentator Harry Mens al 
bij de eerste maten de dansvloer op. Harry danste 
onder anderen met de Iraanse Jasmine Azadbari, 
bedenkster en kok van het luxe babyvoedingmerk 

Babe. Onder de aanwezigen was ook 
uitzendkoning Frank van Gool, 
oprichter van Otto Workforce. Frank zat 

er ontspannen bij: „Ik heb net mijn 
laatste aandelen verkocht en hou 
alleen nog maar toezicht.” Society-
icoon Willem Kool was goed 
gehumeurd. Gebruind van een 

lange reis door de Cariben, 
was hij in gedachten alweer 
even terug aan de Côte 

d'Azur. „Het is heerlijk om 
weer even met al deze 
mensen bij elkaar te zijn”, 
aldus Willem.

Society geniet in
    Hotel Huis ter Duin
van Côte d’Azur
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Societyblogger 
Willem Kool en 
Mariet van Mil.

Achter:
Vermogensbeheerder

Martine Hafkamp.

DJ Nikko achter de 
draaitafel met Mariet
en links Houcine Sakkam.

Autorally-organisator
Sjoerd van Stokkum (links) en
ondernemer Frank van Gool.

Jasmine Azadbari met
makelaar Harry Mens.



Addy van den Krommenackeren Carolien ter Linden. 

Geen decolleté te diep of Lamborghini te groot
op de Master Expo, dit jaar gehuld in het thema
The Colourful Edition. 

De Master Expo – voorheen Masters of LXRY en de 
Miljonair Fair – is een wereldje van ‘ons kent ons’. Fakers, 
wannabees en voyeurs vallen genadeloos door de mand 
bij de kliekjes om wie het echt te doen is: zakentoppers, 
BN’ers, sporters, influencers en CEO’s. DenD zag onder 
anderen modeontwerper Addy van den Krommenacker, 
die de eeuwige jeugd lijkt te hebben, en 'Life is Beautiful' 
presentatrice Carolien ter Linden. Op de frivole 
rijkeluisbeurs werd vanzelfsprekend niet op de kleintjes gelet. 
Voor de vliegende PAL-V auto’s ‘om het dichtslibben van het 
wegennet te lijf gaan’ (vanaf €300.000), kunstobjecten van 
Joseph Klibansky en appartementen op Sint-Eustatius werd 
grif de hoofdprijs neergeteld. Onder het genot van een glas 
champagne en sushirol, uiteraard. 

It’s all about
   the money

Linden. 

er het genot van een glas 
. 
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Atletische dame op
een Lamborghini, die
beschilderd is door
kunstenaar
Pablo Lucker.

Presentator en columniste
Iris van Lunenburg

Shownieuwstopper
Dyantha Brooks
en partner 
Mick de Vlieger.

Susanna Klibansky (links)
met een vriendin tijdens de
Masters Expo VIP Day.



24

Ballet om ‘eindelijk lekker 
haar eigen dingen te gaan doen’. 
Igone's eerste theatershow, 

I Igone, werd een hit. Ook richtte ze eerder met 
succes een dansgezelschap op voor gevluchte 
Oekraïense balletdansers: The United Ukrainian 
Ballet Company in Den Haag.

Betovert
Zelf bestempelt Igone haar huidige theatertour
‘Zin in Liefde als een voorstelling die ‘ontroert, 
betovert en tegelijkertijd inspireert om alles te 
geven’. En dat is dan weer een mooie weerspiegeling 
van hoe zij haar leven wenst te leiden.

Igone toch geen
zin in de liefde?
Prima ballerina IGONE DE JONGH gaat nog altijd 
dansend door het leven met haar nieuwe theatertour, 
maar het Romeo & Julia-gevoel is ver zoeken…

Het zit Igone de Jongh niet 
mee op het liefdesfront. Niet 
alleen zou het fl ink rommelen 
in haar huwelijk met Thijs Römer, de acteur 
wordt door het Openbaar Ministerie verdacht 
van online grensoverschrijdend gedrag jegens  
destijds minderjarige meisjes, nu wordt ook 
haar nieuwe theatervoorstelling Zin in de 
liefde door recensenten onderuitgehaald. 
Volgens de recensenten is l’amour in de 
voorstelling ver te zoeken: ‘Igone danst nog 
steeds geweldig, maar als acteur is ze een 
amateur.’ Het is een hard gelag voor Igone, die in 
2019 als eerste soliste vertrok bij Het Nationale 

Zal Igone ooit nog de
rode loper betreden
met Thijs aan haar zijde? 

Echte liefde: 
Sofi e van den Enk
en Lee J. Kaplan.

Renze Klamer showt zijn 
kersverse vriendin Claire.

Katja Schuurman op date
met Niek Schrijvershof. 

Peggy Vrijens en prima 
ballerina in de dop
Miss Max Mila (12).

Sterpianist Iris Hond 
werd begeleid door 
percussionist 
Gijs Anders van Straalen.

Ron Boszhard met partner 
Emilie en dochtertje Roos.
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DenD welkom op uw party?
Stuur uw uitnodiging naar: redactie@dend.nl

Neem het leven zoals het komt, maar 
maak er wel een feestje van. En dat doet 
de ontwapenende TONY TETRO als geen 
ander, zoals laatst in het Leonardo Royal 
Hotel in Den Haag. Voorheen stond Tetro 
bekend als stropdassenkoning totdat wijlen
PRINS CLAUS zijn das aan de wilgen hing.

Tony’s Society Lunch wordt bezocht door 
een bont gezelschap, dat graag afreist naar 
de residentie om de andere vreemde vogels 
te ontmoeten. Tony is vanzelfsprekend het 
stralende middelpunt van het feestje in gala. 
Harry Mens somberde er trouwens wel over de 
economische situatie. „Ik ben bang dat grote 
bedrijven gaan omvallen”, aldus Harry tegen
Dirk Scheringa. Die vertelde zijn gezelschap dat 
zijn vroegere DSB-bank honderden miljoenen 
euro’s ‘in kas’ had toen er werd ingegrepen. 
Viola Holt, ex-bekendheid van radio en tv, 
herinnerde zich nog dat ze columns voor NRC 
schreef, terwijl Frank Jansen (‘mijn scheiding 

met Rogier hakte erin, maar ik ben weer 
gelukkig’) keuvelde met Liesbeth van Dijk. De 
paragnost onthulde dat haar voorspellingen 
niet allemaal binnen een jaar uitkomen… 
Tony heeft trouwens een zesde zintuig voor 
talent. Zangeres Christine Wiltshire gooide 
hoge ogen bij The Voice Senior. Het Leonardo 
Hotel schudde op zijn grondvesten toen de 
Amerikaanse zangeres alle registers eens goed 
opentrok. Voormalig politieman Klaas Wilting, 
ondernemer Hemmie Kerklingh, ontwerper 
Ronald Kolk, zangeres Gemma van Eck en de 
energieke Ria Valk konden het muzikale geweld 
wel waarderen. Met de vele beauty-queens in 
prachtige, gewaagde creaties, hapjes, drankjes 
én sponsors bij de hand en vooral veel andere 
vrolijkerds in de buurt, is Tony’s wereld bijna 
perfect. „We zijn hier allemaal voor Tony”, 
zeiden de gasten. De gastheer zelf begroette 
ondertussen bij de hotelgarderobe zijn zus.
Wie een keer bij de Society Lunch aanschuift 
behoort tot zijn snelgroeiende familie. ■

Tony Tetro en zijn
   society-familie

D lkDen
Stuur uw

D

Dikke knipoog van
ondernemer
Sander Pardon.

Zangeres Ria Valk.

De Oekraïense 
Lyana Odinokaja,
een ex van Harry Mens.

Oud Babe-zangeres
 Gemma van Eck.

Viola Holt met 
gastheer Tony Tetro.

Ontwerper Ronald Kolk
en Dyon Hagenaars (rechts),

eigenaar van een 
modellenbureau.

Christine Wiltshire
zette de party in 

vuur en vlam.
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Den Haag heeft voor  Tess die typisch  Franse sfeer.
„Dat komt door de brede lanen, het Lange Voorhout 

en natuurlijk het statige Hotel Des Indes.”

Ze is prachtig om te zien en zéér getalenteerd. 
Het is dus niet verwonderlijk dat Tess Merlot
de vaderlandse podia verovert. Maar deze
chansonnière van Nederlandse bodem 
droomt groter! In DenD onthult 
Tess haar dromen en vertelt ze over 
haar melancholische inslag.

DE DROOM VAN EEN NEDERLANDSE CHANSONNIÈRE

TESS MERLOT over    
                melancholie    
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Dat was het begin van alles. 
Wat een stem! Wat een lied! 
Ik was direct verkocht!” 

Breekbaar
Gevraagd naar haar absolute 
idool noemt Tess toch een andere 
zanger. „Charles Aznavour, daar 
bestaat geen twijfel over. Zijn ‘Non 
je n’ai rien oublié’ is een roman 
op zich. Ik prijs me gelukkig dat ik 
die man twee keer live heb mogen 
zien optreden. Zó mooi. Zó breek-
baar.” Om zich de Franse taal 
goed eigen te maken, vertrok Tess 

na haar studie Music Marketing 
and Management vanuit Utrecht 
naar Parijs. Een halfj aar werkte 
ze in Disneyland; haar droom 
ging in vervulling. „Als kind was 
ik gek op Disney, en nog steeds. 
Walt Disney is een megaheld! 
Dat ik in Disneyland Parijs kon 
bijdragen aan het verspreiden 
van die magie, vond ik fantas-
tisch. In de zomer mocht ik ook 
animatie doen, ze zeiden: ‘Ga jij 
het podium maar op’. Dat was 
zó ontzettend leuk. En elk vrij 
moment zat ik natuurlijk met 
vrienden en collega’s in de stad. 
Parijs voelt voor mij als thuis.” ➜

Tess staat dit jaar op de planken in de muzikale voorstelling  ‘Helden van toen’.

NAAM:  Tess van der Zwet

GEBOORTEDATUM: 
27 januari 1990 

IDOOL:  Charles Aznavour.„Ik prijs me gelukkig dat ik hem heb zien optreden.”
PARTNER:  De Australische Kieran. „Hij is zorgzaam en de rust zelve, terwijl ik een wervelwind ben.”

WEETJE: In 2020 deed Tess mee aan de SBS6-zangwedstrijd ‘We want more’.

PASPOORT

In Europa is het chanson 
mede dankzij Stromae
en Barbara Pravi
terug van weggeweest.

Matthijs van Nieuwkerk
en Rob Kemps hebben 
het genre met hun programma 
‘Chansons!’ ook hier weer 
op de kaart gezet. In ‘Matthijs 
gaat door’ gaf Van Nieuwkerk 
het podium aan zangeres Tess 
Merlot (32). Het was een groot 
succes en de agenda van de 
chansonnière vult zich gestaag. 

Vreselijk
Tess treedt op met haar band en 
staat dit jaar ook op de planken 
in ‘Helden van toen’, een 
muzikaal theaterprogramma 
van zanger/trompettist 
Michael Varekamp en 
toetsenist Wiboud Burkens. 
Dat Tess op achttienjarige 
leeft ijd in de ban raakte van 
het chanson, was overigens 
niet vanzelfsprekend. 
„Ik zong in een rockband 
en zat op zangles. Maar het 
repertoire van Led Zeppelin
en Deep Purple leent zich 
niet zo goed voor zangles met 
pianobegeleiding. Ik kreeg 
daarna vreselijke popliedjes 
om te zingen. Het thuis oefenen 
schoot er steeds vaker bij in. Dat 
ontging mijn zanglerares niet. 
Zij opperde dat het zingen in 
een andere taal misschien een 
uitdaging zou zijn. Duits sprak 
me in die tijd wat minder aan, 
maar het Frans leek me wel wat. 
Op YouTube stuitte ik op ‘Ne me 
quitte pas’ van Jacques Brel. 

‘De melancholie, 
 de poëzie, ik 
vind het terug 
in het chanson’ 

   muziek,
   en l’amour 
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HeerliHeerlijjke Nasi ke Nasi 
zoals in Indonesië

Ook benieuwd hoe jij de lekkerste Nasi maakt? 
Kijk voor alle recepten op Conimex.nl/nasirecepten

zoals in Indonesië

Ook benieuwd hoe jij de lekkerste Nasi maakt? Ook benieuwd hoe jij de lekkerste Nasi maakt? 
Kijk voor alle recepten op Conimex.nl/nasireceptenKijk voor alle recepten op Conimex.nl/nasirecepten

zoals in Indonesiëzoals in Indonesië

Ook benieuwd hoe jij de lekkerste Nasi maakt? Ook benieuwd hoe jij de lekkerste Nasi maakt? 
Kijk voor alle recepten op Conimex.nl/nasireceptenKijk voor alle recepten op Conimex.nl/nasirecepten Let’s eat more EastLet’s eat more East

Heb jij ook wel eens groenten over? In Indonesië wordt Nasi Heb jij ook wel eens groenten over? In Indonesië wordt Nasi 
van oudsher van oudsher vaak gemaakt met overgebleven groenten en vaak gemaakt met overgebleven groenten en 
rijst, zodat er niets weggegooid rijst, zodat er niets weggegooid hoeft te worden. Met de hoeft te worden. Met de 
authentieke Nasi Goreng Boemboe van Conimex maak je authentieke Nasi Goreng Boemboe van Conimex maak je 
een heerlijke Nasi met de groenten die je nog in huis hebt.een heerlijke Nasi met de groenten die je nog in huis hebt.

http://www.conimex.nl/nasirecepten
http://www.conimex.nl/nasirecepten
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verschillende periodes van haar 
leven in vervoering van Disney, 
Wim Sonneveld en Jacques Brel. 

Tranen
Tess: „Die heimwee naar 
vervlogen tijden hoort bij mij. Ik 
ben melancholisch van aard. Als 
ik Aznavour ‘La Bohème’ hoor 
zingen, dan rollen de tranen 
over mijn wangen.” Maar Tess 
mag dan soms hunkeren naar 
wat geweest is, ze is er vooral 
dankbaar voor. „Zo prijs ik me 
gelukkig dat ik ben opgegroeid 
in de jaren negentig. Jongeren 
zaten nog niet constant achter 
een beeldscherm. Een vriendin 
vertrok voor langere tijd naar 
Australië en wij mochten maar 
één keer per maand met elkaar 
bellen, dus schreven we brieven. 
Dat melancholieke, de poëzie, 
ik vind het terug in chansons.” 

Droom
Tijdens het interview verbleef 
Tess net in Australië, bij haar 
schoonfamilie. Maar het bloed 
kruipt ook tijdens vakanties waar 
het niet gaan kan. „Ik houd van 
zingen. Ook hier in Australië heb 
ik al een paar keer opgetreden. 
Waar ik over tien jaar wil staan? 
Dan wil ik mijn eigen chansons 
zingen en toeren door Nederland, 
België, Frankrijk, Duitsland… en 
wie weet, Australië. Ik hoop dat 
jonge mensen dan zeggen dat ze 
door mij zijn gaan houden van 
chansons. Dat scholieren 
Frans willen leren om mijn 
teksten te verstaan. Maar voor 
de kortere termijn droom ik 
ervan om te mogen optreden 
met een orkest, zoals het 
Residentie Orkest of het 
Metropole Orkest. 
En daarna? Daarna 
droom ik verder…”  ■   

zwijmelde. Ook haar voorliefde 
voor Disney komt aan bod in 
‘Helden van toen’, die in 2023  
in het hele land te zien zal zijn. 
Tess: „Het is een prachtige 
voorstelling. De nummers zullen 
bij de bezoekers herinneringen 
oproepen. Elk leven heeft  
namelijk zijn eigen soundtrack 
die bestaat uit nummers waar 
je naar luisterde toen je zes, 
twaalf of dertig jaar was.” Dat 
geldt ook voor de performers 

zelf. Zo was Wiboud Burkens
idolaat van Tom Waits en Stevie 
Wonder, was Michael Varekamp 
in de ban van Louis Armstrong

en Miles Davis en 
raakte Tess in 

In Nederland is Den Haag voor 
Tess al enkele jaren ‘thuis’.
Hier woont ze met partner 
Kieran. De Australische 
psycholoog aarzelde geen 
moment en verhuisde voor 
de liefde naar ons land. 
„Hier heeft  hij heimwee naar 
Australië, maar daar heeft  
hij gelukkig heimwee naar 
Nederland,” lacht ze. Tess 
noemt Den Haag de meest 
Franse stad in ons land. 
„De brede lanen, het Lange 
Voorhout met zijn oude 
lantaarnpalen en natuurlijk 
het statige Hotel Des Indes.” 
Maar naast Parijs en Den Haag 
heeft  Tess nóg een thuis. Dat is 

Alphen aan den Rijn waar vader 
Van der Zwet een kwekerij heeft . 
„Ik ben daar opgegroeid en kijk 
terug op een fantastische jeugd. 
We hadden geiten, schapen en 
kippen. Mijn jongere broer en ik 
en twee buurkinderen konden 
daar eindeloos ravotten en 
hutten bouwen. Héérlijk!”

Soundtrack
Een droomjeugd dus, en voor 
extra inspiratie waren er de 
fi lms van Walt Disney, waar 
Tess naar eigen zeggen bij weg 
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TESS MERLOT OVER MUZIEK, MELANCHOLIE EN L’AMOUR 
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Ga voor meer informatie 
naar www.tessmerlot.com 
of www.thelegends.biz

‘Ik heb soms 
heimwee naar 
vervlogen tijden’
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„Parijs voelt voor

 mij als thuis.”



Klustips & tricks

Huishoudbode
EMILE BODE
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gehakt. Die at ik met zes witte 
boterhammen en veel jus. Als 
enige kreeg ik bij de slager geen 
plakje worst, want hij verdiende 
niets aan mij. Met veel meer 

tarwegriesmeel. Je had ook de 
pakjes pudding die je moest 
opkloppen met koude melk 
en een uurtje laten stijven. 
Kent u het merk Saroma nog? 

Broodmager
Ik was als jochie broodmager en 
qua eten nogal lastig. Ik vond 
pindakaas en stroop niet lekker. 
Op een gegeven moment mocht 
ik tussen de middag bij slager 
Bert Goes in Naarden voor een 
kwartje een hamburger halen. 
Dat was toen nieuw, en niet meer 
dan gewoon een platgeslagen bal 

Momenteel leg ik de laatste 
hand aan mijn boek 
Toff e jongens. Dat gaat 

over de jeugd van mannen die nu 
zestigplusser zijn. Voor het boek 
heb ik bijna honderd gesprekken 
gevoerd met deze oudere 
jongeren. Wij omringden ons 
toen met merken en gewoontes 
die inmiddels bijna allemaal 
zijn verdwenen. U en ik hebben 
waarschijnlijk ’s ochtends vaak 
pap moeten eten. Ik vond het 
smerig en denk met weinig plezier 
terug aan Quaker vlugkokende 
havermout en Wessanen’s 

Weemoedige
herinneringen van
een toffe jongen

Emile is weer aan het 
schrijven gegaan. Zijn 
zestiende boek, Toffe 
jongens, gaat over de 
jeugd van mannen die 
nu zestigplussers zijn. 

,,Ik was als jochie
 broodmager.”

Klustips & tricks

Huishoudbode
EMILE BODE
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plezier denk ik terug aan de 
kleine fl esjes Hero Sinas, Hero 
Perl en Coca-Cola die we alleen 
met de feestdagen kregen. Nog 
steeds koop ik een krat met kleine 
fl esjes Coca-Cola. Veel duurder, 
maar iedereen vindt ze lekker. 
En bij een grote, aangebroken 
fl es verdwijnt vaak de prik. 

Een stuiver 
Mijn boek telt veel weemoedige 
herinneringen. Bijvoorbeeld over 
de harde, intens zoete en roze 
kauwgum van Bazooka Joe. Dan 
kreeg je van een oom een stuiver 
en kon je zo’n pakje kopen. 
Vroeger mocht je nog roken. 
Toen ik 12 jaar werd, zei mijn 
oom Bill: ‘Wordt het niet eens tijd 
om een sigaret op te steken?’ 
Hij gaf me een Golden Fiction. 
Deze oom was een Canadese 
bevrijder die mijn tante in 1945 
zwanger maakte en bleef… 

Top 5 
Ik vroeg de zestigplussers ook 
welke beroemde reclametekst 
ze nog kennen. De top 5 luidt:
Even Apeldoorn bellen, 
Goeiemoggel, de Bob, 
Foutje, bedankt! en Doeslief. 
Mijn topper is Het zou verboden 
moeten worden, de reclame van 
Autodrop. Als hoofdredacteur bij 
een videobedrijf nam ik ooit een 
beeldschone dame aan. Ik zei: 
‘Jemig, wat ben jij mooi! Het 
zou verboden moeten worden’. 
Ik geloof niet dat ze me begreep. ■

Spelletjeswinkel 
Koning Willem in 
Deventer is een aanrader 
voor liefhebbers van 
bordspellen, puzzels 
en hebbedingen. 

Onlangs was ik een dagje 
in Deventer, naar mijn 
mening een van de leukste 
steden van ons land. In de 
binnenstad liepen we langs 
Koning Willem en mijn 
oudste dochter ging meteen 
naar binnen, want zij is gek 
op bordspellen. Wat een 
supergave winkel op liefst 
300 vierkante meter. Met 
meer dan vierduizend 
spellen, duizend legpuzzels, 
duizend breinbrekers en 
zevenhonderd verschillende 
funko’s – dat zijn speciale 

poppen. De jeugd is er gek 
op maar ik, oude jongere, 
trek een bedenkelijk gezicht. 
Dat geldt ook voor de bouw-
steentjes van Lezi waar je 
prachtige gebouwen mee 
kunt maken. Dan is er nog 
heel veel merchandise in de 
vorm van schoenveters, zeep, 
kookschorten, mokken en 
onzinartikelen. Allemaal met 
tekst. Op de eerste verdie-
ping staan vier speeltafels. 
De online winkel is ook
imposant en overzichtelijk. 

King Willo
Thomas Hoekstra werkt
al zeventien jaar in de zaak 
die volgend jaar 25 jaar 
bestaat. „De eigenaren 
zijn Simone Lieffering en 
Wilko ten Dam,” vertelt hij. 
„Wilko was vroeger dj onder 
de naam King Willo. Dat 
werd verbasterd tot Koning 
Willem toen zij de winkel 
begonnen.” Het zal u niet 
verbazen dat wij de winkel 
met volle handen verlieten.

Koning Willem
Kleine Overstraat 24-26
Deventer
koning-willem.com

Wereld vol
SPELVERMAAK

Winkel van de maand
Thomas Hoekstra

 werkt al zeventien 
jaar in de zaak.

plezier denk ik terug aan de

Emile onder 
de wapenen.

Voor spellen, puzzels
 en heel veel meer.
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hygiëne

Unicura anti-bacteriële handzeep reinigt de 
handen zacht en helpt de huid gehydrateerd 
en soepel te houden.

• 95% natuurlijke oorsprong 
• Biologisch afbreekbaar
• Vegan 

beschermt · verfrist · verzorgt · respecteert
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inclusief Levensmiddelen E-com, volledig jaar 2020, 2021 en YTD10 2022
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Huiduitslag
Onlangs heb ik weken last gehad van een
rood plekje op mijn lies. Bijna niet te 
zien, maar ik bleef krabben. Geen enkel 
huismiddeltjes hielp. Toen kwam mijn vrouw 
met een tube cortison, en inderdaad nog 
voor negentig procent gevuld. Kreeg zij ooit 
van de huisarts tegen huiduitslag. Het was 
goed tot 17-10-2013. Ik heb het een weekje 
gebruikt en mijn ‘liesuitslag’ is verdwenen. 
Dat is twee maanden geleden en het 
goede nieuws is: ik leef nog!

Zalfjes
bewaren 
Lezeres Marijke wil weten of zij zalfj es moet 
weggooien die over de datum zijn. Medici 
zullen zeggen dat je dit moet doen, maar ik 
vind het fl auwekul. Om te beginnen begrijp ik 
niet dat voorgeschreven zalfj es altijd zo’n grote 
verpakking hebben, want 90 procent blijft  
meestal in de tube achter. Maar medici nemen 
nooit risico’s en dat begrijp ik natuurlijk 
ook wel. Ik gebruik al dertig jaar af en toe 
Ringelblumen Salbe uit Duitsland. Ik gebruik 
het voor ruwe plekjes op mijn elleboog. 
Het spul is goed tot 2004…

Dame Blanche  
Marion Huveneers heeft 

een tip. Als de pot met 
chocoladepasta bijna leeg 
is, vul deze dan met ijs 
en een toefje slagroom en 

voilà, je hebt een heerlijke 
Dame Blanche.

  HELPT ’T   

  HELPT ’T NIET

Maizena
op je billen
Marian Hofl and schreef in een mailtje dat 
ouders hun baby met rode geïrriteerde billetjes 
lekker dik moeten poederen met Maizena. 
Binnen een dag heeft de baby geen zere billen 
meer. Deze tip is al heel oud. Je zou zeggen: 
als dit helpt waarom zou je dan een (duurdere) 
crème kopen? In de regel worden zinkzalf en 
zinkolie voorgeschreven tegen luieruitslag.
Voor een tientje heb je een potje waar je lang 
mee doet. Een goedkopere optie is Sudocrem. 
Om rode billetjes te voorkomen, moet u 
misschien vaker de luier verwisselen
en alleen ongeparfumeerde 
schoonmaakdoekjes gebruiken. 

Sauzen
Maizena is vanouds een bindmiddel voor sauzen. 
Op de site van de huisartsen valt niet te lezen of 
Maizena al dan niet helpt tegen rode babybillen.
Op internet staan overigens tal van verwijzingen 
dat het wel degelijk helpt. Mijn moeder zaliger 
zwoer ook bij dit spotgoedkope middel. Er is 
alleen één maar. Volgens dermatologen kan 
het maïszetmeel gaan broeien en ontstekingen 
veroorzaken. Als je een keer in nood zit, kun 
je het best gebruiken, maar hier geldt ook: 
voorkomen is beter dan genezen.

Tips
     van    de
  maand
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Huishoudbode

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. Al mijn tips vind je op www.huishoudbode.nl.

Win
een

bon!

weten of zij zalfj es moett 
e datum zijn. Medici 
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http://www.huishoudbode.nl


Beter drinken. Beter leven.

New

Kies natuurlijk.
Kies SPA® Fruit.

Laag in calorieën.Laag in calorieën.
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Smaakvol Gezond
Diervr iendelijk

Kies bewust...
Natuurfarm de Boed 

Kies voor eieren van 

kijk voor meer informatie op
www.gulikerenroodbol.nl

•Vrije uitloop-eieren
•Bron van onverzadigde Omega 3 vetzuren
•Smaakvol ei en mooie gele dooier
•2 sterren Beter Leven Keurmerk

•Vrije uitloop-eieren
•Smaakvol ei 
•Mooie gele dooier
•2 sterren Beter Leven Keurmerk
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Column

Een groen 
2023 gewenst! 
Ik wens alle lezers van DenD 
een gelukkig, voorspoedig en 
natuurlijk groen 2023. Want 
wie weet, misschien wordt 
dit het jaar waarin u al uw 
tuinwensen gaat realiseren. De 
januarimaand leent zich dan 
prima om plannen te maken; 
uw tuin is immers nog in rust. 
Is er dan helemaal niets wat u 
de komende weken kunt doen? Jazeker wel. Zolang het niet 
vriest, kunt u in januari bomen planten en fruitbomen, struiken 
en planten snoeien. Natuurlijk leent deze maand zich ook prima 
voor onderhoud aan uw tuinhuis. Vergeet de kuipplanten niet; 
geef ze water en laat ze als het vorstvrij is, luchten. Als u in deze 
maand wat extra kleur wilt in uw tuin, plaats dan wat winterheide
of viooltjes in plantenbakken. In uw woning zet u op de plek 
waar de kerstboom stond een prachtige kamerplant. 

Bram Engberts,
bevlogen hovenier

Als u de vogels in uw 
tuin wilt bijvoederen, 

geef ze dan liever geen 
broodkruimels. Brood 
bevat te veel zout en te 
weinig vitamines voor 
de vogels. Ze zijn wél 
gebaat bij vetbollen, 
zadenmix, stukjes 
fruit, vogelpindakaas of 
ongebrande pinda’s. Maar 
de heggenmus vindt 
ongekookte havermout 
ook een lekkernij. Vogels 
gebruiken in de winter 
veel energie om warm 
te blijven en daarvoor 
hebben ze het nodig. 
Maar ze hebben weinig 
tijd om voedsel te vinden, 
want de dagen zijn kort. 
Als u regelmatig voedsel 

aanbiedt dan weten de 
vogels waar ze terecht 
kunnen. Overvoeren kan 
bijna niet, omdat vogels 
stoppen met eten als ze 
verzadigd zijn. Bijvoeding 
is ook niet noodzakelijk, 
maar wel wenselijk. 

Vogelbadje
Ook wenselijk is het 
plaatsen van bakjes met 
vers water. Doe zeker 
geen zout of suiker in 
het water en houd het 
bakje schoon en ververs 
het water regelmatig! 
Plaats het vogelbadje 
bij voorkeur op afstand 
van beplanting zodat 
de vogels de omgeving 
kunnen overzien. 

In de winter scharrelen vogels 
zelf hun voedsel bij elkaar. 
Maar ze hebben het wel
moeilijker. Voor wie de 
gevleugelde vrienden wil 
helpen, volgen hier wat tips.

In de winter scharrelel n vogels

Help vogels de winter door
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Het is een mooie traditie. Op de plek 
waar tot Driekoningen (6 januari) de 
kerstboom stond, wordt daarna een 
mooie, grote kamerplant neergezet. 

Bij de aanschaf is het belangrijk om 
rekening te houden met de plek. Is 
die zonnig of juist schaduwrijk? Een 
schaduwplant die te veel zonlicht 
krijgt, zal snel zijn glans verliezen. 
Omgekeerd verpietert een ‘zonplant’ 
in de schaduw. En dan is er ook nog 
de tussenvariant. Zo houden tropische 
planten weer van indirect licht. Wat 
alle planten gemeen hebben, is hun 
afkeer van de ‘verwarming’. Zorg dus 
dat uw kamerplant niet te dicht (binnen 
1 meter) bij de radiator staat. Ook een 
te koude plek doet de plant geen goed. 
In deze tijd van energiebesparing 

  SNOEI  
Snoei nu uw appel- en 

perenboom en blauweregen. 

  BIJ SNEEUWVAL  
Verwijder sneeuw van takken 
en voorkom dat ze afbreken.

  HET GAZON  
Strooi kalk op het gazon om 

mosgroei te voorkomen. 
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hebben we de thermostaat lager 
gezet, maar veel kamerplanten zullen  
temperaturen onder de 15 graden 
Celsius niet waarderen. Een tochtplek is 
vanzelfsprekend helemaal uit den boze.
Bij de keuze van een plant, is het ook van 
belang om te weten hoeveel verzorging 
hij nodig heeft. Als je weinig zin of tijd 
hebt om je kamerplant te verzorgen, 
kies dan voor een exemplaar dat weinig 
verzorging nodig heeft. Voor wat betreft 
het geven van water: geef nooit te veel. 
De meeste planten hebben in de winter 
minder water nodig dan in de zomer. 

Douche
Voorkom altijd natte voeten en geef liever 
wat vaker een beetje water dan in één 
keer een complete douche. Succes met 
uw zoektocht naar de ideale kamerplant! 

3 JANUARI-TIPS

Kamerplanten:
keuze genoeg

IJZERSTERK 
DEZE PLANTEN ZIJN
ECHTE OVERLEVERS: 

SIERASPERGE, 
RUBBERPLANT EN

YUCCA.

In de 
schaduw
Mooie schaduwplanten 

zijn: zebraplant, 
vrouwentong, 
gatenplant en 

lepelplant

Luchtzuiverend 
Voorbeelden van 
kamerplanten die 

binnenshuis de lucht 
zuiveren: lepelplant, 

krulvaren en 
pannenkoekenplant.
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Meer
recepten?

Kijk dan op
www.dend.nl
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'De koning van
de broodjes maak
je gewoon zelf'

Geniet extra van je weekend met een overheerlijke brunch, bestaande 
uit twee klassiekers: tomatensoep met balletjes en een clubsandwich.
Deze fancy dubbeldekkerboterham ziet er indrukwekkend uit, maar is
in een handomdraai gemaakt. Wil je het op de Amerikaanse manier 
doen, serveer er dan chips of goudgele frietjes bij. Succes gegarandeerd 
met deze koning van de broodjes! 

EEN LEKKERE
BRUNCH

VOOR DE 
KOUDE DAGEN

     Koken met
Sharon



Bereiding voor 4 personen: 
•  Snipper de uien, hak de knofl ook fi jn 

en snijd de tomaten in blokjes. Verwarm in een 
soeppan een scheutje olie. Fruit vervolgens de uien 
en knofl ook aan.

•  Voeg de tomaten toe en bak die ongeveer 3 min. 
Vervolgens roer je de tomatenpuree erdoor. Roerbak 
het nog 3 min. en blus het af met water. Verkruimel 
de bouillonblokjes erdoor en breng aan de kook.

•  Doe het gehakt in een kom, breng op smaak met 
peper en zout en draai er met vochtige handen 
kleine balletjes van. Voeg de gehaktballetjes, 
soepgroenten en de vermicelli toe aan de soep 
en kook deze 10 min. op laag vuur. 

Bereiding voor 4 personen: 
•  Pel de gekookte eieren en snijd ze in kleine 

blokjes. Roer de mayonaise door de eieren, snijd 
de bieslook fi jn en voeg toe. Breng de eiersalade op 
smaak met de kerriepoeder en wat peper en zout.

•  Snijd de avocado’s doormidden, verwijder
de pitten en lepel het vruchtvlees eruit. 
Doe het vlees van de avocado in een kom 
en prak het avocadovlees met een vork fi jn.

•  Verwarm in een koekenpan een klontje boter en 
bak de plakken oerbrood hierin goudbruin
(4 plakken per keer met 1 klontje boter).

•  Bouw de sandwich op door 1 gebakken plak 
brood in te smeren met eerst de avocado, 
daarop een plakje kaas en een paar plakjes 
dungesneden komkommer. Vervolgens 
wat ijsbergsla en dan de eiersalade. 
Plaats daarop een gebakken brood. 
Snijd met een broodmes de sandwich 
schuin doormidden.

•  Plaats de sandwich op een bord met 
chips, de cherrytomaten en een bakje 
gevuld met aïoli. Maak het af met 
een paar takjes platte peterselie. 
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Tomatensoep 
met balletjes

Clubsandwich 
met eiersalade 
en avocado 

Krokante korstOerbrood is biologisch ‘ambachtelijk’ brood dat met natuurlijke ingrediënten wordt gemaakt. Het wordt op de vloer van de oven gebakken, heeft een zachte kruim en een krokante korst die een beetje is opengescheurd. Oerbrood is vaak te koop als heel brood, zodat je er zelf sneetjes van de gewenste dikte van kunt snijden.

Het boodschappenlijstje
✔  8 plakken oerbrood 
✔  4 plakken oude kaas
✔  100 gr gesneden 

ijsbergsla
✔  ¼ komkommer
✔  chips 
✔  6 eieren hard 

gekookt 
✔  3 el mayonaise

✔  ½ bosje bieslook
✔  peper/zout
✔  ½ tl kerriepoeder
✔  2 rijpe avocado’s
✔  4 el aïoli
✔  8 cherrytomaten
✔  2 klontjes boter
✔  8 takjes platte 

peterselie

✔  2 uien 
✔  2 tenen knofl ook
✔  3 el tomatenpuree
✔  350 gr soepgroenten
✔  750 gr tomaten 
✔  300 gr rundergehakt

✔  100 gr vermicelli
✔  1,5 l water
✔  2 groente 

bouillonblokjes
✔  olie
✔  peper/zout

Het boodschappenlijstje



Heb je de aardappelpuree van Aviko al eens 
geprobeerd? Smaakt net zo lekker als zelf gemaakt, 
is zo klaar en je kunt er eindeloos mee variëren. 
Probeer dit heerlijke sambal boontjes-puree recept 
eens met Aviko aardappelpuree. Je hebt er maar 
één pan voor nodig, dat scheelt afwas!

Scan de QR code 
voor het recept

ONE PAN SAMBAL 
BOONTJES-PUREE

geprobeerd? Smaakt net zo lekker als zelf gemaakt, 

AVI-220380 adv One pan Sambal Boontjes DD1 DEF.indd   1AVI-220380 adv One pan Sambal Boontjes DD1 DEF.indd   1 28-11-2022   12:2728-11-2022   12:27
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Bor relpr aat

Altijd online te bestellen bij dirck3.nl

Wat drinken we?

IVO DE WEERT

LEKKER BIJ: salade en visgerechten 
of als heerlijk aperitief.

LEKKER BIJ: aperitief, pizza, 
pasta, vleesgerechten.

onder de  4 euro

Palazzi Cabernet
(Veneto, Italië)
Deze wijn is een harmonieuze mix van de 
Cabernet Sauvignon en Cabernet Franc druif. De 
smaak is zacht met tonen van rood fruit, bessen en 
lichte kruiden. Dit is echt waar voor je 
geld, een heerlijke verwennerij.

d’Oude Kraal Chenin-
Sauvignon Blanc 
(West Kaap, Zuid-Afrika)
Een mooie mix van Chenin Blanc en Sauvignon 
Blanc druiven. Deze wijn is fris en fruitig met 
tonen van perzik, passievrucht, vijgen en agave. 
Goed gekoeld is dit wijntje het lekkerste! 

CocktailtipBetaalbare wijnen
met kwaliteit Alcoholvrije Gin Tonic  

Voor veel mensen is januari de alcoholvrije 
maand van het jaar. Maar wist je dat er steeds 
meer alternatieven zijn? Met deze Gin van 
Gordons geniet je wel van je gin-tonic, alleen 
dan zonder alcohol. 

1
Vul een 
groot glas 
met ijs.

2
Voeg 50 ml 

Gordons 0%
toe.

3
Schenk 150 ml
tonic erbij.

4
Garneer 
met een 

partje 
limoen.
Proost!

Het is januari, de maand 
van het besparen. In 
december hebben we vaak 
al genoeg geld uitgegeven, 
dus extra aandacht voor de 
portemonnee is helemaal 
niet zo gek. Gelukkig 
hoeft budgetteren niet 
te betekenen dat er 
niet meer op het leven 
geproost kan worden. 

In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht hoeft 
kwalitatief goede wijn niet duur te zijn. Je kunt als 
echte wijnliefhebber genieten van de lekkerste wijnen 
tegen haarscherpe prijzen. Zeker als je je laat adviseren 
door een wijnkenner. Vandaar mijn twee wijntips 
voor deze maand. Het nieuwe jaar is bij uitstek een 
mooi moment om goede voornemens in de praktijk te 
brengen, zoals minder alcohol drinken. Voor iedereen 
die meedoet aan Ik Pas, de Nederlandse versie van 

Dry January, heb ik een smakelijke 
alternatief: mijn alcoholvrije gin-tonic. 
Veel succes deze ‘droge’ maand!
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Goede
voornemens

Alcohol én afvallen: dat kan 
wel degelijk samengaan. 
Er zijn genoeg mixjes en 

alcoholische dranken met 
relatief weinig suiker, zoals 
prosecco, champagne extra 
brut, whisky met Cola light 
of een skinny bitch (wodka 
met Spa Rood). Dit scheelt 

een enorme hoeveelheid aan 
suiker! Andere tips: wissel een 

glas alcohol af met water en 
zorg voor een gezonde snack 
in huis voor de lekkere trek. 

http://www.dirck3.nl


Met de groeten aan

Marina Wassong verhuisde 22 jaar 
geleden door een uit de hand gelopen 
vakantieliefde naar Nederland. 
De Duitse werkt sindsdien bij de KLM op 
kantoor en is moeder van twee kinderen. 
Haar gouden boodschappentip? „Laat 
je inspireren door de aanbiedingen.”   

De goedlachse Marina winkelt graag bij
Dirk van den Broek. „Vanwege de voordelige 
prijzen, voornamelijk! Maar ook kan ik hier voor 
de deur gemakkelijk parkeren, dat is ook altijd 
fijn.” Tijdens een vakantie, alweer een kwart 
eeuw geleden, leerde ze haar man kennen. 
De vonk sloeg over en voor de liefde verhuisde 

Marina naar Nederland. Dat is inmiddels 
alweer 22 jaar geleden. Ze vond een baan bij 
KLM en woont met haar gezin in Amsterdam-
Noord. „We hebben samen twee kinderen, ze 
zijn inmiddels vijftien en achttien jaar oud. De 
oudste gaat volgend jaar studeren. Ik hoop dat 
hij hier in Amsterdam een leuke studie vindt, 
want dan blijft hij lekker dichtbij”, lacht ze. 

Lekker gerecht
Marina komt graag en vaak bij Dirk voor haar 
dagelijkse boodschappen. „Meestal kijk ik 
wat er in de aanbieding is en dan maak ik op 
basis daarvan een lekker gerecht. Dat is goed 
voor de portemonnee, maar ook vooral lekker 
gemakkelijk!”  ■

Voor de liefde kwam Marina naar Nederland:

„Ik laat mij inspireren
door de aanbiedingen”
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uit cijfers van Micazu. Leuk 
om te weten dat Italië, Zweden, 
Oostenrijk en Aruba opkomen 
als favoriete bestemming.

Ons droomhuis 
ligt in...
Het laatste waar huurders van 
vakantiehuizen behoeft e aan 
hebben zijn verrassingen in de 
vakantieperiode. Het begint al 
met de hoogte van de huur en de 
extra kosten die daar bovenop 
komen. Transparantie over wat 
er precies in de huurprijs zit, is 
hoogst noodzakelijk. Vaak zit 
bijvoorbeeld de eindschoonmaak 
niet in de huur. De kosten 
van schoon beddengoed en 

H et gemak van het huren 
van een vakantiehuis 
geeft  steeds vaker de 
doorslag. Hoe vroeger 
je erbij bent, hoe groter 

de keuze. Spanje is nog steeds 
de grote favoriet van de meeste 
Nederlanders. Het is ook het land 
waar veel Nederlanders in de 
kustprovincies, zoals Andalusië, 

Verlang je ook zo naar dat ultieme vakantiegevoel? 
Bij de meeste Nederlanders begint het thuis –
onderuitgezakt in de luie stoel – in januari al te 
kriebelen. In deze maand  worden de belangrijkste 
keuzes gemaakt voor de komende zomer. 
Wanneer gaan we met vakantie? Waar gaan we 
naartoe? En wat gaan we doen?

Vrijheid en gemak
              geven de doorslag bij huren

vakantiehuis
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Op reis

een tweede huis hebben en 
die heerlijke luxe willen delen 
met anderen. Nederland staat 
als ‘bestemming’ op een goede 
tweede plaats en verrassend 
genoeg staat het Antilliaanse 
eiland Curaçao op de derde plek 
van populaire bestemmingen 
waar landgenoten een 
vakantiehuis huren, zo blijkt 
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handdoeken staan soms ook 
apart op de rekening. En heel 
actueel: komende zomer worden 
verhuurders ook geconfronteerd 
met hogere energiekosten voor
het gebruik van de airco, 
die ze waarschijnlijk willen 
doorberekenen aan de huurders.
Het gros van de vakantiegangers 
gaat, voor zover dat ook mogelijk 
is, met de auto of het vliegtuig 
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naar de vakantiebestemming. 
De stijgende ticketprijzen en de 
hoge brandstofk osten nemen 
ze voor lief. Het aandeel dat 
de trein neemt groeit, maar de 
hoge kosten voor de kaartjes 
en het reisschema weerhouden 
veel vakantiegangers ervan om 
duurzamer te gaan reizen.  

Teleurstellingen
Huurder en verhuurder zijn 
erbij gebaat dat het vakantie-
onderkomen voldoet aan de 
gewekte verwachtingen. Mooier 
voordoen dan het in werkelijk 
is, leidt tot teleurstellingen én 
klachten. De prijs-kwaliteit moet 
kloppen. Iedereen begrijpt dat 
de huur in het hoogseizoen 
fl ink hoger ligt dan in voor- en 

naseizoen. Wie vastzit aan de 
schoolvakanties heeft  geen keus, 
maar het is aan te bevelen om in 
het voor- of naseizoen te boeken.
„In oktober huren we jaar in jaar 
uit een appartement in Estepona, 
vlakbij Marbella”, aldus een 
Vinkevener. „Fantastisch weer, 27 
graden, restaurants hebben tijd 
voor je en je loopt de bloedhitte 
en de massa’s toeristen mis. En 

MICAZU
Micazu is de grootste marktplaats voor particuliere vakantiehuizen. Op
Micazu kun je kiezen uit ruim 9.000 vakantiehuizen in meer dan 50 landen. 
Je boekt het vakantiehuis direct bij de eigenaar. Daardoor 
weet je allebei precies waar je aan toe bent. En omdat je 
rechtstreeks bij de verhuurder boekt, is dat vaak voordeliger. 

ONS DROOMHUIS LIGT IN GRASHOEK 
Natuur, groen en rust vonden Patrick en Hanneke in het 
Limburgse Grashoek. Ze noemden het de 7e hemel. Het 
totale perceel van 4 hectare is omringd door kleinschalige 
akkers en bossen. „Iedereen die ons bezoekt, wordt geraakt 
door de rust en de ruimte. Het voelt hier alsof je in de 
wolken bent. In combinatie met ons huisnummer ontstond 
zo de naam In de 7e Hemel”, zegt Patrick enthousiast.
Micazu.nl snelcode 36160

TOP 5 FAVORIETE LANDEN 2023
1. SPANJE
2. NEDERLAND
3. CURAÇAO
4. FRANKRIJK
5. ITALIË

GENIETEN IN 
KYRIANNA, KRETA
Villa Tichi in Kyrianna ligt 
bij een tegen de heuvel 
gebouwd dorp, bevolkt 
door olijfboeren die op 
zondagochtend samenkomen 
op het kerkplein. Karin: 
„Het typisch Kretenzer 
minimarktje met een enorme 
Griek achter de kassa die 
ook meteen dienstdoet als 
ober voor het naastgelegen 
koffi  ehuis. De eeuwig 
koffi  edrinkende oudjes die 
mij, zelfs na al die jaren, 
met gepaste argwaan 
bekijken. Ik hou ervan!”
Micazu.nl snelcode 37311

➜

Ultiem genieten in het
Limburgse Grashoek.

Villa Tichi in Kyrianna.
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niet onbelangrijk: de huurprijs 
van het appartement is lager dan 
in de zomermaanden.”
De meeste vakantiehuizen zijn 
volledig berekend op de komst van 
de tijdelijke bewoners. Verhuurders 
vertrouwen erop dat de gasten 
verantwoordelijk omgaan met 
hun trotse bezit. Als er sprake 
is van een goede band tussen 
huurder en verhuurder kunnen 
problemen snel worden opgelost.

Supertrots
„We hoorden van onze verhuurder 
dat de vorige huurder van zijn 
vakantiehuis de splinternieuwe 
barbecue smerig had achter-

gelaten. De huiseigenaar was 
supertrots op zijn aanschaf, 
maar de tranen stonden in zijn 
ogen. Uiteraard zorg je ervoor 
als huurder dat je het netjes 
achterlaat en de barbecue 
hebben we voor het vertrek 
een extra poetsbeurt gegeven.” 
Het kan ook wel eens tegenzitten. 
De grootste ergernissen van 
huurders van vakantiehuizen? 
Niet kunnen parkeren bij het 
huurhuis, terwijl het wel was 
voorgespiegeld. Blaff ende honden 
in een schuur of op het erf van 
de buren zijn in Zuid-Europa 

Zomervakantie 
2023 begint al 
in je luie stoel

VRIJHEID EN GEMAK GEVEN DE DOORSLAG BIJ HUREN VAKANTIEHUIS

 51

heel normaal. Tijdens je vakantie 
word je hoorndol van het geblaf. 
Ook bouwwerkzaamheden 
of andere geluiden zoals van 
een weg die vlak langs je 
appartementencomplex ligt, 
kunnen fl ink op je zenuwen 
werken. En voor de rest? 
Heerlijk genieten. Je vakantie 
begint al deze maand!  ■

DROOMPLEKJE 
 IN ANDALUSIË
Het droomplekje van Menno 
en Jolanda is Casa Colorado 
in de heuvels van Andalusië, 
met fenomenaal uitzicht. „Op 
alle plekken rondom het huis 
de prachtigste vergezichten”, 
vertelt Menno. Het strand 
van Torre del Mar is ook 
dichtbij. In de omgeving 
is veel te doen, maar wil 
je graag in alle rust in dit 
heerlijke huis op de berg 
verblijven, dan heeft Casa 
Colorado genoeg te bieden.
Micazu.nl snelcode 36394

BEST BEWAARDE 
GEHEIM VAN ITALIË
Peter en Karin waren op slag 
verliefd op  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!” Het 
monumentale pand uit 1790 
werd  grondig gerestaureerd 
en van alle gemakken 
voorzien, mét behoud 
van de authentieke details.
Micazu.nl snelcode 30819

TOP 5 UPCOMING 2023
1. CURAÇAO
2. ITALIË
3. OOSTENRIJK
4. ARUBA
5. ZWEDEN

Droomplekje
Casa Colorado 

in Andalusië.

Il Posto Perfetto. 

http://www.micazu.nl




Reizen

Tijdens hun jarenlange zoektocht 
naar een boerderij met schuur, 
belandden Arian en Olaf uiteindelijk 
in gehucht Stokhem, in Zuid-
Limburg. Ze waren direct verkocht.

Een karakteristieke boerderij en schuur 
met ouderwetse boerenpoort, beide 
daterend uit 1880 en grenzend aan een 
mooi binnenhof. Hier hebben Arian en 
Olaf hun Scandinavische 
droom in vervulling laten 
gaan. „De boerderij was 
zo verouderd dat er een 
totale renovatie heeft 
plaatsgevonden.” Het stel 
had voldoende ideeën om 
deze schuur om te toveren 
tot een vakantiehuis in 
Scandinavische sferen. 
Op het binnenhof kun je 
loungen bij de Lanterfant 
(buitenhaard, pizza-oven 
en BBQ in één). Arian: „Een 
verblijf met kids? Leuke Scandinavische 
kinderspullen liggen klaar.” Ook kun je 
het Scandinavische Liv (leven) beleven; 
Hygge (plezier), Fika (Scandinavische 
koffiepauze), samen zijn en eten, 

buitenleven in weer en wind, haardvuur 
en voldoende slapen. En dat alles in 
de wetenschap dat de Scandinaviërs 
bij de gelukkigste mensen ter wereld 
behoren!” Arian en Olaf zijn rasechte 
Limburgers en verwelkomen de gasten 
graag met een Limburgse Fika-variant. 
Ook willen zij de gasten graag volop 
laten genieten van hun verblijf, vandaar 
hun all-inconcept: opgemaakte bedden, 

bad- en keukenlinnen, 
verzorgingsproducten en 
koffie en thee staan klaar. 

Geuldal 
Stokhem ligt midden 
in het schitterende 
Geuldal. „Door de 
hoogteverschillen, 
zuidelijke ligging en 
kalkrijke bodem komen 
er veel dieren en planten 
voor die je nergens 
anders in Nederland vindt. 

Een paradijs voor natuurliefhebbende 
wandelaars en fietsers.” Even een stad 
bezoeken of cultuur snuiven? Gulpen, 
Valkenburg, Maastricht, Aken en Luik 
liggen op een steenworp afstand.  ■

WijlreWijlre

ONS DROOMHUIS LIGT IN…

Stokhem, Zuid-Limburg
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Huurder Martin:
„Heerlijk vakantiehuis 

met een mooie 
besloten tuin met 

veel privacy en een 
buiten openhaard. 

De vriendelijke 
eigenaresse stond ons 
met raad en daad bij 

met goede tips.”

PUUR Stokhem

GESCHIKT VOOR
8 personen

BIJZONDERHEDEN
Een plek in de 

natuur voor 
rust, kalmte en 
ontspanning. 

BOEKEN
Direct bij de 
eigenaar. Je

 betaalt geen 
boekingskosten!

BEOORDELING 
9,4

MEER INFO?
Scan de QR-code

NEDERLANDNEDERLAND
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http://www.studio-rood.com
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JESSIE BALTUS

Januari een saaie maand? 
Met deze uitjes zeker niet! En 
als je er liever helemaal even 

tussenuit gaat: deze 
recreatie-parken bieden 
een heerlijk weekend vol 

ontspanning. 

Happy in Holland
De tragikomische theatervoorstelling 
Happy in Holland toert van 14 januari 
tot en met 15 april door het land. Een 
ontwapenend en ontroerend verhaal 
vol luchtige botsingen tussen moeder 
en dochter op de brokstukken van een 
Chinees-Indisch restaurant. 
Viarudolphi.nl

Trijntje Oosterhuis brengt samen met Xander Vrienten en 
het Residentie Orkest een eerbetoon aan componist, zanger en 
Doe Maar-legende Henny Vrienten. Dit doen ze door middel 
van een album en twee concerten. Trijntje en Henny kennen 
elkaar al sinds het begin van Trijntjes carrière en waren fan van 
elkaars werk. Zo schreef Henny o.a. de tekst van ‘Vlieg met me 
mee’.  Vrienten met Vrienten is op 27 januari in Amare Den Haag 
en op 31 januari in het Concertgebouw in Amsterdam. 
Trijntje.nl

De start van het (snij)
tulpenseizoen wordt elk 
jaar feestelijk gevierd op de 
derde zaterdag van januari. 
Op deze tiende Nationale 
Tulpendag wordt de alweer 

tiende pluktuin aangelegd. 
Dat wordt gevierd op 
een nieuwe locatie: 
het Museumplein in 
Amsterdam. 
Iedereen is welkom om 
een gratis bos tulpen 

te plukken. Een unieke 
belevenis voor jong en oud. 

Tulpentijd.nl

Droomachtige 
rollerdisco
Stap in de fantasiewereld van jaren tachtig 
rollerdisco! Roller Dreams in het Amsterdamse 
WONDR Experience is met de overdaad 
aan glitter en neon misschien wel de meest 
magische rollerbaan die je ooit hebt gezien. 
Voor een middagje uit met vrienden of een wel 
erg fabuleuze work-out.  
Wondrexperience.com
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Wil je ook met een evenement in deze rubriek?         

Trijntje eert
Doe Maar-legende

Het is weer
tulpentijd!

http://www.viarudolphi.nl
http://www.trijntje.nl
http://www.tulpentijd.nl
http://www.wondrexperience.com


5555

Wolvenexcursie
op de Veluwe  
Hoe herken je een wolvenspoor, hoe oud worden wolven 
en hoe zijn de verhoudingen binnen een roedel? Tijdens 
de wolvenexcursie bij bezoekerscentrum Dwingelderveld 
in Ruinen leer je alles over dit prachtige roofdier. Je 
gaat waarschijnlijk geen echte wolf zien, maar je leert 
van alles over hoe het dier leeft. Neem je verrekijker en 
wandelschoenen mee en ga op onderzoek uit!
Natuurmonumenten.nl

Varende 
monumenten

Het eerste en enige Binnenvaartmuseum ligt in 
Dordrecht. Het biedt een uniek kijkje aan boord van vijf 
varende monumenten. Het museum stelt het maritiem 
cultureel erfgoed veilig waardoor de geschiedenis van de 
binnenvaart voelbaar blijft . Een bezoek aan dit museum 
is ook leuk voor kinderen. Op donderdag en zaterdag 
geopend van 10.00 tot 17.00 uur. Debinnenvaart.nl

       Stuur een e-mail naar jessie@trustedmedia.nl

enn

1
CAPE HELIUS, HELLEVOETSLUIS 
Voor de echte watersportliefhebbers! 

Met pastelkleurige villa’s in 
Amerikaanse stijl. Vaar vanuit de 

aangrenzende jachthaven naar het 
historische vestingstadje Hellevoetsluis. 

2
BEEKSE BERGEN, 
HILVARENBEEK 

Geniet van animatie, lekker eten, 
overdekte zwembaden, speeltuinen en 
natuurlijk het naastgelegen Safaripark 

en Speelland Beekse Bergen. 

3
VAKANTIEPARK SCHAIJK, 

SCHAIJK
Voel je een met de natuur in 

vakantiepark Schaijk. Midden in het 
uitgestrekte bos liggen de Forest 

Cabins, prachtige houten lodges en 
villa’s waarin je helemaal tot rust komt.  

4
FERIENRESORT BAD BENTHEIM, 

DUITSLAND
In het Duitse graafschap Bad Bentheim 
geniet je van het glooiende landschap 

met pittoreske dorpjes en oerbossen en 
bezoek je de imposante Burcht van

Bad Bentheim. 

5
VAKANTIEPARK SLAGHAREN 

Overdag je ogen uitkijken in het 
attractiepark of mountainbiken in de 
prachtige omgeving van het Groene 

Vechtdal. 's Nachts verblijf je in 
sfeervolle accommodaties die zo uit het 

Wilde Westen lijken te komen.

CAPE HELIU

TOP 5
RECREATIE-

PARKEN

http://www.natuurmonumenten.nl
http://www.debinnenvaart.nl


Een nieuwe Venus
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Sietskes 
OOGAPPELS

De beste versiertruc die 
ik ooit gehoord heb? 
Dat ik op de Venus van 
Botticelli lijk. Nou ja, 
beste: het was vooral 
een openingszin die 
ik maar wát leuk 
vond om te horen.  

Ik woonde als student 
Kunstgeschiedenis een 
tijdje in het Italiaanse 
Florence, vlak bij 
het beroemde Uffizi 
museum waar het nog 
beroemdere schilderij van 
de geboorte van Venus 
hangt. Makkelijk scoren 
natuurlijk, bij zo’n kunst-
liefhebber als ik. Én ze is 
natuurlijk prachtig, die 
wulpse vrouw van schilder 
Sandro Botticelli die uit 
de zee herrijst. Onschuldig 
en sterk tegelijkertijd. Ze 
was en is misschien nog 
steeds wel hét symbool 
voor schoonheid. 

Ongemakkelijk
Kunstenaar 
Folkert de Jong vindt het 
maar een ongemakkelijk 

schilderij. Is dit niet 
gewoon het beeld dat 
mannen graag zien? 
Startte bij dit schilderij 
niet het consumeren 
van schoonheid? Folkert 
besloot een nieuwe versie 
van de beroemde Venus 
te maken: 3D en met een 
venijnig randje. Terwijl ik 
dit schrijf, werkt Folkert 
nog aan het kunstwerk. 
Half januari is het af 
en te bewonderen in 
het LAM museum. 
Kom je kijken?

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 alledaagse 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
www.lammuseum.nl. 

CO
LL

EC
TI

E 
U

FF
IZ

I

FO
TO

: C
O

RI
N

E 
ZI

JE
RV

EL
D

PUBLIEKSTREKKER
DE ITALIAANSE KUNSTENAAR 

SANDRO BOTTICELLI (1445 –1510) 
VERTAALDE HET VERHAAL VAN DE 

GRIEKSE GODIN VAN DE LIEFDE 
NAAR DIT SCHILDERIJ. JE HEBT 
HET ONGETWIJFELD WELEENS 

GEZIEN. MISSCHIEN ZELFS WEL
IN HET ECHT, TOEN JE OP 

VAKANTIE IN FLORENCE WAS. 
DAAR HANGT HET DOEK ALS
DÉ PUBLIEKSTREKKER IN HET 

UFFIZI MUSEUM.

Folkert de Jong
Folkert de Jong (1972) woont en 
werkt in de hoofdstad. Met zijn 
levensgrote kunstwerken van 
monsters, maniakken en andere 
gekke figuren werd hij beroemd.  

PHOTOSHOP
AVANT LA LETTRE

Als het toen had bestaan, had hij het 
zeker gebruikt. Sandro Botticelli 

schilderde zijn modellen niet 
klakkeloos na, maar vormde ze 
precies zoals hij voor ogen had. 

ZEESCHUIM
Het verhaal achter Venus? 
In de Griekse mythologie 
herrees deze schoonheid 

uit het schuim van de zee. 
Ze wordt ook wel Aphrodite 

genoemd, letterlijk ‘de uit 
schuim geborene’. Ze is de 
godin van de liefde en de 

vruchtbaarheid.
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FROM LISSE
WITH LOVE

Folkert de Jong gaf zijn 
kunstwerk de titel

Dea Consumptia, de
 godin van de consumptie. 

Al wordt ze door sommigen 
liefkozend De Venus van 

Lisse genoemd. Misschien 
is deze Venus, naast de 

bloembollen, straks ook een 
icoon van Lisse?

HEILIG WATER
UIT ITALIË 

De flesjes die je ziet bij de 
Venus van Folkert de Jong, zijn 
gemaakt van de Italiaanse San 

Pellegrino-flesjes. Met ‘San’ 
voor de naam wil het merk je 

het gevoel geven dat je het 
ultieme, zuivere en

zelfs heilige water drinkt.

Folkert de Jong werkt aan
het kunstwerk voor het

LAM museum: Dea Consumptia.

Chemisch 
goedje 
Waar Botticelli tempera-verf op 
doek gebruikte, werkt Folkert
met heel ander materiaal. 
Gewapend met een indrukwekkend 
gasmasker smelt hij plastic 
en mengt het met chemische 
vloeistoffen.

g

Botticelli-stijl 
Niet alleen Folkert raakte 
geïnspireerd door de Venus van 
Botticelli. Superster Beyoncé
postte deze foto in 2017 ter 
gelegenheid van de geboorte van 
haar tweeling Sir en Rumi Carter. 
Precies: in Botticelli-stijl.

IN JE
PORTEMONNEE 

HEEL MISSCHIEN VIND
JE VENUS  WEL EEN KEER IN JE 

PORTEMONNEE, WANT 
ZE STAAT OP DE 

ITALIAANSE 
EUROMUNT 
VAN 10 CENT.
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7
Zijn debuutroman ‘De belofte van Pisa’ werd een bestseller, de film een bioscoophit.
Ook ‘Bestsellerboy’, de tweede roman van MANO BOUZAMOUR (31), is een succes en 
werd bewerkt tot tv-serie. ‘Bestseller Boy’ (anders gespeld) is te zien op NPO Plus.

1 Denk je al na over een 
derde boek?
„Ik heb al ideeën, ja. De 

belofte van Pisa en Bestsellerboy 
zijn verfilmd, dus tja, er moet 
straks wel íets te verfilmen zijn, 
toch? Haha. Mijn nieuwe boek 
zal ook gaan over de grote stad, 
cultuurclashes doordrenkt in 
humor, liefde en seks. Dat zijn 
toch wel mijn favoriete thema’s. 
Ook ga ik filmscripts schrijven.” 

2 Nederland geniet van 
de tv-serie. Waarom 
zouden de kijkers 

ook het boek moeten lezen?
„Ze moeten niks, maar het boek 
is een heel andere beleving; een 
andere kunstvorm. Ik vond het fijn 
om het verhaal eerst in boekvorm 
te schrijven. Voor de tv-serie zijn 
Robert Alberdingk Thijm en 
ik losgegaan met het creëren van 
karakters en verhaallijnen. Dat 
was een feest.”

3 Het Amerikaanse CBS 
Studios kocht de 
fi lm- en tv-rechten. 

Droom je van Hollywood? 
„Het mooie is: ik ben nooit in 
Hollywood geweest. We hebben 
Hollywood naar Nederland 
gehaald. We hebben heel 
veel draaidagen gehad voor 
Bestsellerboy. Complete straten 
werden afgezet, trams omgeleid, 

Schrijver van 'Bestseller boy'

Mano Bouzamour 

hijskranen met camera’s. Ik was 
als een kind zó trots. Stond ik daar 
te midden van alles. Maar ja, ik 
zou heel graag voet aan de grond 
willen zetten aan de overkant. 
Een script schrijven voor een 
Hollywoodfilm? Let’s go, ik 
ben daar helemaal klaar voor.”

4  Je gebruikt prachtige 
uitdrukkingen – ‘Ik ben 
een wees met levende 

ouders’, ‘God is de echo van je 
eigen stem’ ... Ben je fi losofi sch? 
„Haha, dankjewel. Ik geef graag 
woorden aan hoe ik me voel en 
hoe ik de wereld om me heen 
ervaar. Ik vind dat zoiets magisch. 
Stephen King zei ooit: ‘Boeken 
zijn draagbare magie.’ Woorden 
zijn dat ook. Ik ben altijd van de 
woorden geweest. Taal is alles.” 
 

5 Je wekt soms de indruk 
dat je een haat-liefde-
verhouding met de 

Marokkaanse cultuur hebt... 
„Dat is een gezond onderdeel 
van opgroeien. Ik heb me 
vooral enorm afgezet tegen de 
bekrompen geest van anderen, 
tegen hypocrisie. Maar De belofte 
van Pisa is in werkelijkheid een 
enorm liefdevol boek waarin 
mijn hoofdpersoon worstelt 
met de vraag wie hij nou is. Zo 
ben ik dol op Marrakesh; de 
kleuren en geuren. De stad is 

inspirerend en echt: stoffig 
en aards. Tegelijkertijd hou 
ik van Amsterdam, van de 
grachten, de bruggetjes waar ik 
overheen vlieg op mijn Vespa. 
Amsterdam is echt mijn thuis.” 

6 Je zou een vertaling 
in het Marokkaans 
leuk vinden. Is dat 

inmiddels al gebeurd? 
„Nee, jammer genoeg nog niet! 
Ik zou het wel te gek vinden. 
Alleen al dat mijn boek dan 
achterstevoren gelezen wordt, 
haha, dat is toch geestig?”

7 ‘De belofte van Pisa’ 
leidde tot een breuk 
met je ouders. Die 

relatie is nu weer goed. Was 
het achteraf de pijn waard? 
„Het voelt heel fijn dat de 
relatie weer goed is. Mijn 
ouders zijn in de jaren 
zeventig vanuit Marokko 
naar Amsterdam gekomen 
en hebben zeven kinderen 
grootgebracht. Op onze manier 
dragen we ons steentje bij 
aan de samenleving. Ik doe 
dat met verhalen vertellen. 
Ik wil mensen op fijne wijze 
inzicht geven in werelden die 
ze kennen van horen zeggen, 
maar nooit van dichtbij hebben 
meegemaakt. Dat is wat 
literatuur behoort te doen.”  ■

vragen
aan…
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NAAM: Mano Bouzamour

GEBOREN OP: 19 maart 1991
in Amsterdam.

OVER ZIJN DEBUUT:  „Ik was 
19 toen ik De belofte van 
Pisa schreef, 22 toen het 
gepubliceerd werd. Het 
heeft me alles gebracht. 
Ik ben mijn boeken trouw 
en andersom. Nu, bijna tien 
jaar later, wordt het gretig 
gelezen op middelbare 
scholen, want het staat op 
de literatuurlijst. Dat de 
jeugd het leest, daar ben 
ik nog het meest trots op.”

PASPOORT

„Humor, liefde 
en seks zijn toch 

wel mijn favoriete 
thema’s”
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NO GUTS, NO  
NOPPERTS ONWAARSCHIJNLIJKE   

Hij ontpopte zich als de grote verrassing 
van Oranje tijdens het WK in Qatar: 
‘ballenstopper’ ANDRIES NOPPERT (28). 
„Als ze me tien keer onder de grond stoppen, 
moet ik zorgen dat ik elf keer opsta.” Dit 
zijn de zeven levenslessen van Noppert!  

64

WAAGHALS
Italië was met stomheid geslagen: sí, hij was het echt; 
hún Grattacielo (‘wolkenkrabber’, Nopperts bijnaam) 
bij het Nederlandse elftal. De Italiaanse media smulden 
van zijn WK-sprookje: van Foggia naar Doha! Drie jaar 
daarvoor was Andries nog een stand-in bij Foggia 
Calcio. Hij voelde zich niet thuis bij de club en 
werd door de maffia onder druk gezet om zijn 
gestolen Audi A6 terug te kopen. Maar spijt van 
zijn buitenlandse avontuur? Geen seconde! 
„Ik heb wel mijn potjes
meegepikt. Die pakt
niemand me meer af.” 

TAAIE
Noppert kreeg zijn golden ticket 
naar Qatar niet cadeau. Bij NAC 
Breda (2014) werd hij na vier 
roemloze jaren afgeserveerd. 
Het Italiaanse Foggia 
liet hem amper 
meedoen. Zijn 
transfer naar 
FC Dordrecht 
(2019) viel 
dan weer 
in het water 
door een zware 
meniscusblessure. 
Toch bleef hij trouw aan 
de strijdkreet die hij op 
zijn arm liet tatoeëren:
‘I will never give up’. 

„Geen
spijt van
avontuur” 

VECHTJAS 
Anderhalf jaar geleden leek zijn 
voetbalcarrière passé. Zijn vrouw 
vond een baan bij de politie wel wat 
voor hem. „Ik niet. Ik zei gewoon: 
we gaan door tot het bittere eind”, 
vertelde hij in Trouw. Bij Go Ahead 
Eagles kreeg hij een nieuwe kans. 
Afgelopen zomer ritselde hij een 

transfer naar SC Heerenveen. 
Daar kreeg Van Gaal de 

uitblinker in de smiezen. 
Andries: „Als ze me tien keer 
onder de grond stoppen, moet 
ik zorgen dat ik elf keer opsta.”

oggia 

ure.
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„We gaan 
door tot 

het bittere 
eind” 

Selectie Jong SC 
Heerenveen 2013/2014.
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 GLORY!
  JONGENSBOEK 
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DROMER 
Welnee, een jaar geleden had Noppert het niet voor 
mogelijk gehouden dat hij het tot Qatar zou schoppen. 
„Als je een klein jongetje bent, droom je ervan op een WK te 
zijn. Als je mijn carrière ziet, dan berg je die droom op. Maar 
ik ben ervoor blijven vechten. Er is maar één bondscoach die 
me hier had kunnen brengen en dat is onze bondscoach,” 
aldus Noppert. Zijn familie had het ook niet meer verwacht. 
„Maar als je blijft geloven, kunnen er mooie dingen 
gebeuren.”  

GEZINSMAN 
Ook thuis zit het wel snor. 
Noppert is al tien jaar 

gelukkig met Sarena, 
contractbeheerder 

bij de Regionale 
Inkoop in Groningen. In maart 

2022 kregen zij zoon Daan. 
Noppert, op Instagram: „Zo 
klein, zo mooi, zo lief, zo 
welkom, zo van ons.” ■

gebeuren.”  

NUCHTER 
Andries belandde bij Oranje 
in een jetsetwereld. Voor hij 
het wist, dobberde hij op een 
jacht van 30 miljoen euro in 
de Perzische Golf, maar zijn 
nuchterheid gooide hij niet 
overboord. „Dat was me wel 
een bootje. Poepjechic. Ik denk 
dat ik nooit meer op zo’n boot 
zal komen. Ik bedoel: het moet 
ook bij je passen, hè. In zo’n 
wereld leef ik normaal helemaal 
niet. Ik vond het varen wel heel 
leuk.’’

EERLIJK 
Zijn interviewstijl: 
een verademing! 
Voor Noppert geen 
gelikte antwoorden 
of mediatraining. 
Zo riep hij dat de 
Nederlanders  ‘allemaal lopen te 
zeiken’ en dat we geen goede keepers 

hebben, terwijl we dat aan onszelf 
te danken hebben. Noppert: 

„Ik denk niet altijd na over 
dingen die ik zeg. Dat is niet 
altijd goed, maar wel eerlijk.”
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„Ik denk
niet altijd na 
over dingen 
die ik zeg”

„Ik leef 
niet in zo’n 

wereld”

Al van jongs af aan 

droomde Andries 

van blinkend goud.

Louis van Gaal koestert zijn grote ontdekking.

Echtgenote Sarena blijft
liever buiten de  spotlights.

Wordt zoon Daan later 
ook zo’n ballenkiller? 
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In de HOOFDROL... NAAM:  Tim den Besten

GEBOORTEDATUM: 8 april 1987, Rotterdam.

STUDIE:  VMBO Hellevoetsluis, Grafisch Lyceum Rotterdam. 

RELATIESTATUS:  Vrijgezel. 

OPMERKELIJK: Zijn ouders gingen uit elkaar toen hij 3 jaar was, maar kwamen op zijn 11de weer samen. Een paar jaar later scheidden ze opnieuw. Zijn vader maakte het uit via een briefje op de keukentafel. Tim: „Maar omdat mijn moeder naar haar werk was, vond ik het als eerste.”

PASPOORT

68

HUILIE HUILIE 
Tim veroorzaakte in 2022 een relletje 
toen hij tijdens het tv-verslag van de 
Canal Parade een 5 december-liedje 

begon te zingen. Dat was bedoeld voor 
zijn goede vriend Nicolaas Veul, maar

het woord ‘knecht’  
viel verkeerd. Tim, 
snikkend: „Dan 
krijg je gewoon 
heel veel dm’s, van: 
‘Je bent een wild 
beest’, ‘ze moeten 
je opsluiten’...” 

Geniaal of compleet gestoord?

Al jaren timmert Tim den Besten aan de weg,
maar zijn onderonsje met koning Willem-Alexander 
én een hysterische mediarel zetten hem pas echt 
in de spotlights. De een heeft een zwak voor 
hem, de ander vindt hem compleet gestoord. 
Tim snapt de controverse: „Er zit een soort van 
kleuter in mij die ik altijd maar moet meesleuren.”

hhhhhhhhhhhheeeeee
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2006: Jongerenkrant Ted.

2008: Redacteur 
Shownieuws (1 maand).

2009: Tekstschrijver 
Jensen en Benidorm 
Bastards.

2012-heden: Gay-K,
De Yolanthe docu, 
Oudtopia, Beestieboys, 
Super Stream Me,
Tims ^ tent, Een man weet 
niet wat hij mist, De grote 
geldshow, De outsiders, 
Tim op de thee, 100 dagen 
voor de klas, 100 dagen in 
je hoofd, Knaldrang, Het 
perfecte plaatje, Timmyland.

6 J k T

IN HET KORT:

Samen met Nicolaas, 

in joligere tijden.

Tim den Besten
mijn moeder naar haar werk was, vond ik het als eerste.”

or 
rd. 
t van 
leuren.”



„Maakte ik me maar wat meer 
zorgen, denk ik soms. Ik bekijk alles 

heel luchtig en ben positief ingesteld. 
Mijn standaardinstelling is: Ah joh, 

komt wel goed, we zien wel.”

GEPHOTOSHOPT 
Voor de kinderserie Timmyland, waarin 

Tim leider is van zijn eigen land, mocht hij 
koning Willem-Alexander interviewen op

Paleis Huis ten Bosch. Op Instagram plaatste
hij een koninklijke kiekje 

van dat onderonsje. „Ik liet 
de foto aan een vriendin 

zien en ze zei: ‘Wow dit is 
heel goed gephotoshopt 

zeg.’ Ik: ‘Maar het is echt!’ 
Zij: ‘Haha Tim, dat gelooft 

niemand.’ Maar het 
is  dus echt zo.”
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„Ik heb geen rijbewijs en kan amper 
een paar planten in leven houden. 

Ik doe eigenlijk geen dingen die 
volwassen mensen doen.”

Ik heb geen rijbe ijs en kan am
OPVALLENDE UITSPRAKEN

DIT ZEGGEN ZIJ 
OVER TIM:

eeeeeee 
ttttttt 

nnnnn 
ssss 

EN

Tim laat de Koning ontdooien. „Hij maakte zelfs grapjes.”   

,,Ik ben 
aangenomen bij 

Shownieuws, maar toen ben ik na
een maand ontslagen omdat ik 

arrogant en ongeïnteresseerd was.
Ik was er totaal niet op mijn plek.

Ze zijn zó glibberig.”

„Bij ‘neppe 
mediawereld’ 

denk ik dus aan 
Nikkie Plessen of 

aan Yolanthe
of Wendy van Dijk, 

maar die zie ik 
nooit. Die ken

ik niet.”

„Mijn collega’s 
hebben recent veel 
kritiek op me geuit. 

Ze vinden me moeilijk 
om mee te werken, 

vervelend als ik mijn 
zin niet krijg, niet 

empathisch en ik kom 
ook nog vaak te laat. 
Ik heb me dat enorm 

aangetrokken.”

KONING
WILLEM-ALEXANDER,
OP TIMS VRAAG OF HIJ PREMIER

RUTTE NAMENS HEM KAN 
CONTACTEN VOOR EEN INTERVIEW: 

„Ik bel hem wel even of beter, 
ik sms hem op zijn oude Nokia.” ik sms hem op zijn oude Nokia.

YOUP VAN ’T HEK 
OVER TIMS  MEA CULPA: 

,,Ik heb mediatrut Tim een 
kwartier luidruchtig zien 
snotteren bij Natasja Gibbs. 
Waarom de schat zo moest 

snikken? Hij had 
tijdens de Pride 

tegen een boot 
vol nichten een 
sinterklaasliedje 

gezongen.”

YOLANTHE CABAU HEKELT DE 
HORRORDOCU DIE TIM OVER HAAR MAAKTE:
„Iemand kreeg ruim de kans om bij 
De Wereld Draait Door verschrik-
kelijke dingen over mij te zeggen; 
er is zelfs een haatliedje 
gemaakt. En dan vragen 
ze: ‘Wat is je reactie, 
Yolanthe?’ Nou géén, 
jongens. Ik heb hier niet 
om gevraagd, en ik 
doe er niet aan mee.”

j gg ;
tliedje 
vragen 
tie, 
één, 
er niet 
ik 
ee.”

ANTOINNETTE 
SCHEULDERMAN

TEGEN TIM OVER ZIJN CASUAL OUTFIT 
BIJ HET INTERVIEW MET 

             WILLEM-ALEXANDER:
„Dit vind jij gekleed? 
Maar jij hebt een 
spijkerbroek aan. 
Niet echt chic.”
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Hoera!

„Als je, zoals ik, bent opgegroeid in een periode waarin alles was 
toegestaan, dan pik je het niet dat je nu helemaal niks meer mag 
zeggen.” Dat Johan Derksen zijn mening niet onder stoelen of banken 
steekt, dat weet heel Nederland. De Snor wordt op 31 januari 74 jaar.  

Johan Derksen steekt zijn mening nooit onder stoelen 
of banken. Een mening die niet zelden indruist tegen die 
van de politiek correcte goegemeente. Afgelopen jaar 
sloeg hij de plank echter mis. Hij vertelde vroeger een 
bewusteloze vrouw met een kaars te hebben gepenetreerd. 

De wereld was te klein. Derksen: „Binnen een dag werden mijn radio-
programma’s, mijn eigen bluesfestival én mijn theatertour gecanceld. 
Plots was ik al mijn hobby’s kwijt.” Een jeugdzonde die niet eens 
waargebeurd bleek te zijn. „Ik wilde me kwetsbaar opstellen en heb 
heel spontaan een incident opgerakeld van vijftig jaar geleden. 
Alleen wist ik halverwege niet meer precies hoe het afgelopen was. 
Ik heb een beetje geïmproviseerd en dat was fout,” zo vertelde 
Derksen aan de Vlaamse krant De Morgen. De Snor 
zal ook in 2023  spraakmakend zijn, want: „Ik ben de 
held van smakeloos Nederland. Soms moet je 
onfatsoenlijk zijn om duidelijk te zijn.”  ■

Johan Derksen (74): 
nog altijd recalcitrant 

JANUARI

31

e 
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Wie zijn
    nog meer
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ARIE BOOMSMA
Sportschooleigenaar  
18 januari, 49 jaar EMMA HEESTERS

Zangeres
8 januari, 27 jaar

DAAN SCHUURMANS
Acteur

24 januari, 51 jaar

DRIES ROELVINK
Zanger

1 januari, 64 jaar

KIM VAN KOOTEN
Actrice en scenariste,
26 januari, 49 jaar

ARIE BOOM
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Hor oscoop
door  Savanna Bosch

STEENBOK
22 december - 20 januari

Niemand maakt jou gek. Maar soms 
heb je wel het gevoel dat mensen in jouw 
omgeving dat proberen. Neem afstand 
en zoek het gezelschap van die mensen 
die wel bereid zijn om naar je te luisteren. 
Gebruik de komende periode om thuis orde 
op zaken te stellen, er zijn issues die je te 
lang hebt omzeild. Financieel is er weinig 
reden om ongerust over te zijn.

WATERMAN 21 januari - 19 februari
Spring niet meteen in het diepe, maar bezin 
je over wat je werkelijk wilt! Die romance 

zou kunnen uitgroeien tot een stabiele relatie, maar 
realiseer je dat het geven en nemen is. Stel je open en 
luister écht naar wat de ander te zeggen heeft. Op het 
werk gaat alles voorspoedig. Je collega’s lopen met je 
weg en waarderen je creativiteit. Dat biedt kansen! 

VISSEN 20 februari - 20 maart
Je wordt op handen gedragen. Niet zo 
gek, want in de afgelopen periode stond 

je voortdurend voor die ander klaar. Neem de 
complimentjes in ontvangst, want ze zijn gemeend. 
Die ene persoon die een méér dan warme interesse 
in je heeft, kán een grote rol in je leven gaan spelen. 
Wees niet passief en grijp de kansen die zich aandienen. 
In de liefde en op het werk lacht het leven je toe.

RAM 21 maart - 20 april
Je realiseert je dat je met dat tegendraadse, 
drammerige gedrag geen vrienden maakt. Je 

doet enorm je best om dat te veranderen en dat blijft 
niet onopgemerkt. Ook thuis zien ze de verandering 
en dat komt de sfeer ten goede. Op het werk wordt 
jouw inzet en talent zeer gewaardeerd. Logisch, want 
je collega’s kunnen altijd op je rekenen. De single Ram 
moet nog even wachten op de ware. 

STIER 21 april - 21 mei
Jou maken ze niet gek met berichten over 
prijsstijgingen, want jouw huishoudboekje is 

méér dan op orde. Je kunt het je permitteren om wat 
vaker je portemonnee te trekken en dat zal door jouw 
gezelschap zeker worden gewaardeerd. Als je wilt dat 
die prille relatie een succes wordt, gun die ander dan 
ook zijn/haar eigen ruimte. Vertrouwen is de basis.

TWEELINGEN 22 mei - 21 juni
Durf wat meer te leunen op je partner, want 
je hoeft er niet alleen voor te staan. Probeer 

je op het werk meer te focussen op wat echt belangrijk 
is, want door al die bijzaken en -taken verlies je het 
overzicht. Trek aan de bel als je er zelf niet uitkomt. 
Financieel gaat het je voor de wind. Dus als je die 
droomreis echt dit jaar wilt maken, trek je agenda 
en tref dan nu de voorbereidingen.

KREEFT 22 juni - 22 juli
Houd de hand voorlopig even op de knip. 
De feestdagen hebben er in fi nancieel opzicht 

ingehakt en het is verstandig om je reserves aan te 
vullen. Zoek de afl eiding en gezelligheid voorlopig 
liever thuis. De single Kreeft krijgt voldoende kansen 
om te snoepen van de liefde, maar een serieuze partner 
laat nog op zich wachten. Een kans (een verre reis?) 
doet zich voor en die lijkt zeer de moeite waard. 

LEEUW 23 juli - 22 augustus
Een oude vriend(in) kan de hartstocht weer 
doen aanwakkeren. Geniet ervan, maar maak je 

geen illusies. Op het werk ben jij de rots in de branding. Je 
collega’s dwepen met je en hopen dat iets van jouw succes 
op hen neerdaalt. Blijf nuchter en probeer met beide 
benen op de grond te blijven staan.  Heb geduld met die 
minder getalenteerde collega, hij/zij kan je verrassen.  

MAAGD 23 augustus - 23 september
Stap dit jaar gerust iets vaker uit de schaduw, 
want je mag gehoord en gezien worden. 

Bescheidenheid is mooi, maar jij verdient het om te 
schitteren. Maak je niet druk om wat anderen van je 
denken. Fijn om te weten: zuinig als je bent, hoef je je 
geen zorgen te maken over je fi nanciën. Dus laat voor 
die ene gelegenheid gerust de touwtjes even vieren. 

WEEGSCHAAL 24 september - 23 oktober
Je wordt geprezen om je bemiddelende rol, 
maar maak ook tijd vrij voor jezelf en je naasten. 

Voor single Weegschalen liggen er kansen in het verschiet. 
Jij zit lekker in je vel. Je bent zelfverzekerd en dat straal 
je uit. Maak echter geen overhaaste stappen en leer die 
ander eerst goed kennen. Herinner jezelf eraan wat jíj 
belangrijk vindt in een relatie. Je waardeert eerlijkheid 
bij een ander, dus wees ook eerlijk naar jezelf.

SCHORPIOEN 24 oktober - 22 november
Jij bent een topper. Altijd hard aan het werk 
en begaan met anderen. Neem de komende 

periode echter ook jezelf eens in acht. Je hebt de neiging 
om te veel hooi op je vork te nemen en daar kleven risico’s 
aan. Durf op je partner te leunen. Reageer niet zo stekelig 
als een persoon jouw ergernis opwekt, want hoewel het 
niet in jouw aard ligt om de andere wang toe te keren, 
is dat soms wel het verstandigst.    

BOOGSCHUTTER 23 november - 21 december
Je ziet het leven als één groot avontuur, 
maar hol jezelf niet voorbij. Die gezins- en/of 

kinderwens gaat niet vanzelf in vervulling, dus neem 
zo nu en dan de tijd om te refl ecteren. Waar sta je in 
het leven en waar wil je naartoe? Realiseer je ook dat 
niet iedereen jouw hang naar avontuur deelt. Wees op 
je hoede als zich een ‘fantastische kans’ voordoet, want 
mogelijk speelt er meer.
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 Intiem
     met 
Lieve

Ook een 
probleem?

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

redactie@dend.nl.
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'Mijn vriend kijkt naar gayseks'
Beste Lieve, 
Per toeval heb ik ontdekt dat 
mijn vriend naar homoporno 
kijkt. Hij weet niet dat ik het 
weet en ik vind het moeilijk 
om het bij hem aan te 
kaarten. Toch blijft het me 
dwarszitten en ik merk dat 
ik met andere ogen naar 
hem kijk. Is hij stiekem gay 
en durft hij daar niet voor 
uit te komen? Het dorp 
waar wij wonen is verre van 

ruimdenkend. En als hij op 
mannen valt, wat betekent 
dat dan? Moet ik dan vrezen 
dat hij mij zal bedriegen met 
een man? Wat is wijsheid? 
Direct stoppen met de relatie? 
Of ben ik te voorbarig en is 
hij ‘gewoon’ nieuwsgierig? 
Ik twijfel nu even aan alles...
P. P. uit A.

Je hoeft niet direct aan de 
noodrem te trekken. Ook 

sommige hetero mannen 
kunnen opgewonden raken van 
gayporno, of erover fantaseren 
zonder de behoefte te voelen 
om het in de praktijk uit te 
proberen. De enige manier 
om te ontdekken of je vriend 
onderdrukte bi/gaygevoelens 
heeft, is om toch het gesprek 
aan te gaan. Wees dapper 
en zet die eerste stap. 
Want nu lopen jullie allebei 
met een ‘geheim’ rond. 

Hoi Lieve, 
Mijn vrouw en ik hebben een 
kinderwens waarvan we inmiddels 
weten dat die nooit in vervulling zal 
kunnen gaan. Dat heeft ons beiden 
veel verdriet gedaan, maar we hebben 
het uiteindelijk een plekje kunnen 
geven. Althans, dat dacht ik. 

Want mijn vrouw begon onlangs 
over adoptie. Ik voel daar eigenlijk 
niks voor. De procedure, een 
vreemd kind in huis halen... 
Ik had juist geaccepteerd dat

 we de rest van ons leven met z’n 
tweeën zouden blijven. 

Nu zul jij waarschijnlijk zeggen, begin 
er niet aan als je er niet honderd 
procent achter staat, maar ik wil mijn 
vrouw ook niet opnieuw teleurstellen.
Anoniempje

Een kind adopteren is voor alle betrok kenen 
een ingrijpend en langdurig proces. Voordat 
jullie die richting überhaupt inslaan, is 
het zaak om eerst samen het gesprek aan 
te gaan en jullie gevoelens te delen. De 
eerste vraag die jullie jezelf moeten stellen, 
is eenvoudig en tegelijker tijd diepgaand. 
Waarom wil ik (g)een kind adopteren? Bij 
vragen en twijfels of het wel of niet zinvol 
is om een aanvraag te doen, kun je contact 
opnemen met Adoptie voorzieningen onder 
telefoonnummer: 030 - 233 03 40. 

'Adopteren, of niet?'
Hoi Liev
Mijn vro
kinderw
weten d
kunnen
veel ver
het uite
geven. A

Want
over
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'Zij wil geen 
lingerie dragen!'
Hi Lieve, 
Ik heb mijn vriendin al een aantal keren gevraagd of ze 
lingerie wil dragen als we intiem zijn. Zij weigert dat. 
Ze vindt het hoerig. Ik begrijp daar niks van. Ik ben toch 
de enige die haar dan zo ziet? Waarom wil ze me dat 
plezier niet doen? We kennen elkaar nu een halfjaar en ik 
vraag me eerlijk gezegd af of het wil zin heeft om samen 
door te gaan. Als je echt van elkaar houdt, dan is zoiets 
onschuldigs toch niet te veel gevraagd?
G.J. uit S.
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Bewijs je vriendin het 
tegendeel. Doe haar een 
prachtig setje cadeau met een 
grote strik eromheen en haar 
lievelingsparfum erbij. Laat de 
stoute slipjes met open kruis 
vooral aan je voorbijgaan en 
kies bijvoorbeeld voor een 
hipster en een plunge bh. Met 

Victoria’s Secret zit je altijd 
goed! Mocht ze zich nog 
steeds niet prettig voelen 
in lingerie, probeer dan uit 
te vissen wat ze wél leuk 
en spannend vindt in bed.
Laat je verrassen en bedenk: 
het moet voor jullie 
beiden goed voelen. ■

„Ze 
vindt het 
hoerig”
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Wat een ell ende...

'Buurmeisje 
noemt mij 
een gluurder'
Dag Lieve,
Ik heb bonje met mijn vrouw en 
met de achterburen en dat komt 
allemaal door mijn buurmeisje. 
Vanuit mijn werkkamer heb ik 
zicht op haar slaapkamer en zij 
heeft tegen haar ouders gezegd 
dat ik gluur. Prompt kwamen 
mijn buren verhaal halen. Mijn 
vrouw steunde mij, maar toen 
de buren vertrokken waren, 
vroeg ze mij wel of ik inderdaad 
aan het gluren was. Hoe gênant! 
Thuis werk ik nu in een andere 
kamer, maar het zit me toch 
niet lekker. Wat te doen?
J.v.D. uit H.

Wanneer je onterecht beschuldigd 
wordt, voelt dat unfair en gemeen. 
Een beschuldiging moet kunnen 
worden aangetoond en gegrond 
zijn, anders is het een insinuatie. 
In het ergste geval zou je aangifte 
kunnen doen van laster, omdat 
je goede naam wordt aangetast. 
Door van kamer te wisselen 
voorkom je in elk geval toekomstig 
vingerwijzen. Neem het je vrouw 
niet kwalijk dat ze toch even 
aan het wankelen is gebracht. 
Ze nam het wel voor je op tijdens 
de confrontatie met de buren. 
Dat zegt genoeg over jullie huwelijk 
en haar vertrouwen in jou.



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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VERZAMELWOEDE: 
WINKELWAGENMUNTEN
Ik verzamel winkelwagenmuntjes. 
Heb jij ze nog liggen? Mij maak je er erg 
blij mee! Houd er rekening mee dat de 
munten goed verpakt moeten worden, 
los gaan ze dwars door de envelop heen. 
De portokosten worden vergoed. 
H. van Iersel
Aalscholver 26
8103 DD Raalte

OEDE

AHMED ABOUTALEB & IK
Mijn moeder is 93 en maar wat trots op de foto samen 
met haar burgemeester Ahmed Aboutaleb van 
Rotterdam. Zij hoopt 100 te worden want ‘dan komt 
hij op visite’,  zegt zij altijd met een grote glimlach. 
De foto staat ingelijst in de woonkamer en vol trots 

laat zij 'm aan iedereen zien. Als ze het kiekje in DenD 
tegenkomt, maakt dat haar helemaal blij. 

Silvana Spee
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GEZOCHT:
MATERIAAL VOOR 

KAARTJES
Als vrijwilliger bij woonzorglocatie 

Jeroen in Noordwijk ben ik op 
zoek naar materiaal om kaartjes 
mee te maken. Vooral plaatjes 
van onder andere bloemen die 

uitgedrukt kunnen worden. 
Knippen is te moeilijk voor de 

bewoners. Misschien heeft u nog 
wat liggen zodat we lekker 

aan de slag kunnen?
Anneke Raasveldt-Paab 

Raadhuisstraat 32
2201 MA Noordwijk

OP DE
FOTO
MET EEN

Jong 
geleerd…
Deze mevrouw kwam 
ik tegen op het 
fi etspad in Bolnes, 
Ridderkerk. Ik heb 
gevraagd of ik een 
foto mocht maken 
en dat vond ze goed. 
Prachtig toch? 
Dit doet ze al van 
kinds af aan; zo leer 
je wel rechtop lopen. 
Dhr. Van Duuren



1    THE WHITE LOTUS (HBO Max)

2    HONEST THIEF (Netfl ix)

3   SMILE (Pathé Thuis)

4    GANGS OF LONDON 2
(Viaplay)

5    GOSSIP GIRL (HBO Max)

HEEFT U DEZE
AL GEZIEN?GEVRAAGD: HOTELZEEPJES

Wie kan mij aan 
hotelzeepjes 
helpen 0m mijn 
verzameling nog 
groter te maken? 
Alles is welkom! 
Marion Lippens
Zichtweg 54
2151 WJ Nieuw-Vennep

Kaartje voor 
dementerende zus

Mijn zus is dement en woont in een 

bijzonder zorgcentrum, namelijk een 

omgebouwde boerderij met een beperkt 

aantal mensen. Het is een beetje een 

’vergeten’ plek net op de grens van 

Friesland en Drenthe, en een kilometer of 

5 buiten de dorpsgrens. Voor de bewoners 

hebben ze er een echte 

thuissfeer weten te creëren, 

maar eenzaamheid ligt op 

de loer. Wie wil er weer een 

vrolijk kaartje sturen?

St. Thuiszorg de Appelhof 

Vaart Noordzijde 147 

8426BA Appelscha 

Dick Bloemendaal
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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

TEEEELLLLLZZZZZE

GEZOCHT: BOEKEN & CD’S
Ik ben op zoek naar boeken van
Gerda van Wageningen. Daarnaast 
probeer ik al een hele tijd deel 1 tot en met 5 

van de cd’s And're André 
(50 Onvergetelijke Liedjes)
van André Van Duin op 
de kop te tikken. Te koop: 
molenkaarten, cd’s van 
Shantykoor Overstag, 
reclameborden en 
BZN-posters. 
Gerlinde Kramer
tel. 010-4803501
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http://www.dend.nl/puzzel
http://www.dend.nl/winnen


Met trots voor u gebrouwen. Geen 18 geen alcohol.



MET KIP en 
een vleugje pompoen

MET KIP



Mirre riep mijn hulp in omdat ze wilde 
weten wat haar schildpadjes Barend 
en Shelly over háár, hun verblijf en 
lichamelijke staat konden vertellen.  
Barend knuff elt graag en Shelly is bang. 

Ik 'luister' als dierentolk naar dieren. Schildpad
Barend was er als de kippen bij om het 
hoogste woord te doen. Zijn voorkeuren: 
een zacht dekentje, langzaam en zachtjes 
zijn schildje aaien, tv-kijken (met name 
natuurprogramma’s). Ook geluiden van de 
natuur hoort hij graag: kabbelende beekjes en 
fl uitende vogeltjes. Shelly was terughoudend. 
Haar boodschap: ik ben niet zo’n held. Verder 
wil ze een plekje om zich terug te kunnen 
trekken, en klassieke muziek. Mirre viel 
van de ene verbazing in de andere van mijn 
bevindingen. Ze speelt klassiek piano en had 
soms het idee dat de schildpadjes daar naar 
luisterden. Barend vindt het heerlijk om op 
haar fl eece sweatshirt te klimmen en kijkt 
dan samen met haar tv. Ze aait hem zachtjes 
over zijn schildje, hij kan urenlang genieten. 
Shelly had een tunneltje waar ze in en op kon 
zitten maar Mirre had net de terrariumindeling 
veranderd en in het nieuwe tunneltje pasten ze 
met zijn tweeën. Een paar dagen later ontving 
ik een bericht van Mirre. „Ik weet niet wat je 
hebt gedaan. Maar Shelly heeft vandaag uit 
mijn hand gegeten en ik kon haar zo oppakken 
en aaien zonder dat ze van angst plaste!”
mail@dierentolkleoniek.nl

door MARIEKE VAN DER BURGT
Tinley-gedragstherapeut voor dieren

Honden krijgen net als mensen graag aandacht. 
Een aanhankelijke hond is leuk, maar ook 
regelmatig een reden voor eigenaren om 
professionele hulp in te schakelen. Hoe leer 
je een hond af om altijd in het middelpunt 
van de belangstelling te willen staan? 

Overdreven aandachtvragend gedrag ontstaat vaak 
onschuldig. Wanneer u een hond in huis neemt, 
wilt u hem laten merken dat u altijd klaar staat. 
U wilt hem niet teleurstellen en probeert aan 
alle behoeft es te voldoen. Wanneer de hond 
tegen u aanspringt, naar u kijkt of met zijn 
snuit tegen uw hand duwt, dan beloont u 
dit gedrag door aandacht te geven. Dit kan 
door aaien, aanspreken op een vriendelijke 
of boze toon of voortdurend zijn speeltje 
weg te gooien als hij deze voor u 
neerlegt. De hond doet ondertussen de 
leerervaring op dat het een feest is als u 
thuis bent, hij staat voortdurend in het 
middelpunt van de belangstelling. 

Interactie
Soms wordt het krijgen van aandacht 
voor een hond zo belangrijk dat hij de 
eigenaar niet meer met rust laat. Deze 
honden willen voortdurend een interactie. 
Er kan niet meer rustig tv worden gekeken 
en een gesprek voeren is onmogelijk. Deze 
honden kunnen dwingend gedrag gaan 

„Zo wil mijn   
aandacht kri j

Dieren
  wereld
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Dit zijn schildpadjes
Barend en Shelly.

RUST IN HUIS 
Geef de hond een andere verwachting 

van de woonkamer. Denk aan een sauna. Daar 

gaat u naartoe met de verwachting te kunnen 
ontspannen, daar gaat u niet naartoe in uw 
discobroek en met feestmuts op. Nu gaat u het zo 

managen dat de woonkamer als de sauna is voor uw 

hond, daar kan hij ontspannen. Zijn discobroek mag 

uit en de pyjama aan. Berg de speeltjes op zodat hij 

deze ook niet kan aanbieden. Spelen kan buiten. 

TIP 1
R

Gee

3x
Tips

h l i d ild

Dierentolk LeoniekDi
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vertonen wanneer u besluit om het gedrag te gaan 
negeren. Soms gaan ze u aanstaren, aanblaff en of 
grommen en bijten. Een hondengedragstherapeut 
kan helpen met een goede analyse en een op maat 
gemaakt advies. tinleygedragstherapie.nl

inleygedragstherapie.
nl 
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EIGEN PLAATS
Leer de hond op een positieve manier rust te vinden 
op zijn eigen plaats. Dit kan een mand of stretcher 
zijn maar ook een bench of puppyren. Door gebruik 
te maken van hekjes en rekjes kunt u afstand creëren 
en de hond leren dat hij niet altijd bij u kan komen. 
Natuurlijk vergt het energie, maar alle inspanningen 
geven u en de hond uiteindelijk ontspanning en rust. 

ZELFSTANDIGHEID
Leer de hond ook zelfstandig te zijn. Dit kan 
door hem bijvoorbeeld een kluif te geven of een 

gevulde Kong, zodat hij zichzelf kan vermaken. 

U kunt de gevulde Kong bijvoorbeeld invriezen 

zodat de hond er langer plezier van heeft. 
Kauwen en likken kalmeert de hond en zorgt 
voor een andere gemoedstoestand.

DenD-Dierenwereld
werkt samen met

TIP 2
TIP 3

Samantha Steenwijk
Het was voor Samantha Steenwijk 
(36) een droom die uitkwam: de 
aanschaf in 2020 van een gitzwart 
Fries sprookjespaard, Voice. „Zo’n 
droomverschijning met zo’n lange dikke hals en veel manen. En toen hinnikte hij opeens zacht. Ik was verkocht, nog voordat ik hem gereden had. Mijn vrouw heeft Voice ook in haar hart gesloten en mocht al eens in zijn zadel klimmen.” De zangeres was altijd al een paardenmeisje. Al op haar 6de begon ze met ponyrijden. „Ik had altijd wel ergens een bijrijdpaard,” vertelt ze in het blad Phryso. Vanaf haar 15de kreeg haar zangcarrière voorrang, maar het bloed stroomt waar het niet gaan kan. In 2021 kocht ze ook drachtige kroonmerrie Eelkje Rita. Voor Samantha staat het Friese paard voor vrijheid, schoonheid en elegantie. Dat heeft ook aantrekkingskracht op onze royals. Zo maakt Samantha ritjes met prinses Margarita, de oudste dochter van prinses Irene. En oh ja, de volkszangeres viel naar eigen zeggen ook nog eens ruim 20 kilo af door al dat paardrijden! ■
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DIERENVRIEND
van de  MAAND

Samantha slank
en fi t op haar 
sprookjespaard.

http://www.tinleygedragstherapie.nl




GOED GEBIT, 
GOED LEVEN

Elke hondenbezitter ziet zijn hond graag gelukkig, blij en 
gezond. Er is toch niets beters dan je hond te zien met een 
kwispelende staart en zo’n prachtige grijns? Heel veel 
honden hebben echter gebitsproblemen, veel vaker dan 
baasjes denken. Maar liefst 4 van de 5 honden ouder dan 
3 jaar heeft er last van, terwijl 90% van de hondenbezitters 
dit niet door heeft.

Het probleem begint wanneer bacteriën en voedselresten 
aan het tandoppervlak een kleverige laag vormen. Dit is 
tandplak dat in 24 uur omgezet kan worden in tandsteen. 
De bacteriën in tandplak en tandsteen vallen het tand-
vlees aan, met als gevolg tandvleesaandoeningen en 
uiteindelijk zelfs het uitvallen van tanden.

Het goede nieuws is dat je dit alles kunt voorkomen door 
regelmatige gebitscontroles bij de dierenarts en een 
gezonde dagelijkse gebitsroutine, bestaande uit tanden-
poetsen met speciale hondentandpasta in combinatie 
met PEDIGREE® DentaStix™.

Ontdek hoe je gebitsproblemen 
bij je hond herkent en voorkomt

HOE MERK JE DAT JE HOND LAST HEEFT?

Signalen van gebitsproblemen:
• Je hond kauwt met meer moeite dan voorheen 

of maar aan één kant.
• Hij speelt minder graag en vindt het niet fijn als je in 

de buurt van zijn bek komt. Dit kan betekenen dat 
hij pijn heeft. 

• Hij heeft een stinkende adem. Dat hoort niet en is 
bijna altijd een teken van tandvleesaandoeningen.

•  Hij heeft last van bloedend tandvlees. Ga dan altijd 
naar de dierenarts.

WAT KUN JE DOEN?

Net als het baasje heeft een hond een goede dagelijkse 
gebitsverzorging nodig. Begin hier op tijd mee. Een paar 
handige tips: 

•  Poets de tanden van je hond, het liefst elke dag en met 
speciale hondentandpasta. 

• Controleer de tanden van je hond regelmatig en 
let op een slechte adem en bloedend tandvlees.

•  Laat zijn gebit 2 keer per jaar controleren door 
de dierenarts.

•  Geef dagelijks kauwsnacks die de opbouw 
van tandsteen kunnen verminderen zoals 
PEDIGREE® DentaStix™.
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HHetet is wewetenschappelijk bewezezen 
dadat PEEDIGREE® DentaStix™ de 
oopboouw van tandsteen tot 80% kaan
vvermiinderen. Daarnaast bevatten ze 
ggeen ttoegevoegde suikers en miminder r 
daand  1,5%5% vet. PEDIGREE® DentataStix™™
hheelpt pt het gegebit van jouw hondnd 
scschchhooonono , g, ezondnd enen stesterkrk te hououddenenn, 
zodatdat t hijhijhij vrrv oliolijk jk kan blijven n spspepelenlenen.



Kits
  KINDERBOEKENTOPPER

FABULANT
F abulant van schrijfster

Marloes Kemming neemt je mee in een avontuur over nieuwe werelden, wonderlijke wezens, vriendschap en heldenmoed. Voor lezers die houden van Harry Potter, Het oneindige verhaal enAlice in Wonderland. Na een spannende proloog leren we in dit boek Isa kennen. Isa heeft de stomste zomervakantie ooit. Haar vader en stiefmoeder zijn op huwelijksreis en hebben haar gedumpt bij de saaie oom Arnold. Ze verveelt zich kapot. Maar dan ontdekt ze dat oom Arnold een groot geheim heeft. In zijn tuin bevindt zich de poort naar Fabulant, een even duistere als magische wereld. Wanneer Isa per ongeluk 

Antwoord: Het regent niet!
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Check 
out!

ER STAAN 10 VROUWEN 
ONDER 1 PARAPLU, 

MAAR ZE WORDEN NIET 
NAT.

HOE KAN DAT? 

Antwoord: Het regent gent niet!

HOE KAN DA ?HOOH E ANK NA DDA ?A ?

Op het eerste gezicht is Joeke Rovers een 
doodgewoon meisje uit Puttershoek, maar 
ondertussen verovert ze de wereld als supermodel. 
Ze stond op billboards in Milaan, 
zit bij een modellenbureau in 
Parijs en schiet campagnes voor 
Dior Kids, Zara en Dsquared. Het 
balletje ging in 2019 rollen toen 
Joeke eruit sprong bij een fotosessie 
voor een lokale kledingwinkel. Ze 
vond het poseren zo leuk dat haar 
moeder haar op 8-jarige leeftijd 
inschreef bij een modellenbureau. De 
opdrachten stroomden binnen. Het 

geld dat ze verdient, wordt op een spaarrekening 
gezet. Haar ouders houden in de gaten dat Joeke 
gewoon kan blijven turnen en met vriendinnen kan 

afspreken. Online klinkt weleens de 
kritiek ‘kinderarbeid’. Haar moeder 
Linda vraagt zich af of de reacties 
hetzelfde zouden zijn als het om haar 
zoontje en een voetbalcarrière zou 
gaan. Op school praat ze niet veel 
over haar avontuurlijke leven. Ze wil 
haar vriendinnen niet jaloers maken. 
Joeke: „Reizen, mooie kleding, 
make-up en haren. Het is natuurlijk 
Een echte meisjesdroom.”

door de poort valt, begint een reis. Gelukkig krijgt ze hulp van Nobel, een zwarte panter die van vorm kan veranderen, en Monsi, een magiër. Maar kan een doodgewoon meisje het wel winnen van het kwaad?

JOEKE ROVERS
EEN MEISJESDROOM DIE UITKOMT

pppp ddd

eeeeeeeeee

eeeeeee 

gggggggggg kkkk bbb
aaaaaaaaaaa
kkkkkkkkkkkkkkk
LLLL
hhhhhhhh
zzzz

owoooooooooooonoooonooooo k
aaaa

FO
TO

: I
N

ST
A

G
R

A
M



Woordzoeker
S S M R O T S W B N K
K O U D E V E E L K U
IJ O T N O Z O E I U E
Z H O U O P IJ R K R R
E D R N S S D B
L N N W T E T K
E I A R A M H L
G W D N T M C O
A U O M E B U I I U W
H D R O O G S O O L U
M A H E E T E N E O A
W N E I S S E R P E D

BLIKSEM
BRIES
BUI
DAUW
DEPRESSIE
DOOI
DROOG
HAGEL

HEET
KOUD
LUCHTDRUK
MIST
OZON
REGEN
RIJP
STORM

TORNADO
VORST
WARM
WEERSTATION
WINDHOOS
WOLKBREUK
IJZEL
ZONNIG

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: Jumbo (and many others)  
Leeftijd: 8+
Spelers: 2 tot 4

Een oud spel in een nieuw jasje: dat is 
1000KM. Het spel kwam voor het eerst 
op de markt in 1954. Vooral in uiterlijk 
heeft het een flinke update gehad, maar 
in de basis is het nog steeds het simpele 
kinderspel van destijds. Spelers racen 
over de weg en proberen zo snel mogelijk 
1000 kilometer af te leggen. Maar 
onderweg kunnen ze tegenslag krijgen, 
zoals verkeerslichten die op rood staan en 
obstakels. Door het interactieve karakter 
– spelers kunnen elkaar dwarsbomen – 
is het een spel waarbij je goed tegen 
je verlies moet kunnen en je een flinke 
portie geluk nodig hebt.

Insta: boardgame_review_tanja

SPELLETJES
TIPS
VAN TANJAVAN TANNNNNNNNNNNNNNNNNJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Score:✪ ✪ ✪  ✪ 

  1000KM  / MILLE BORNES

SNEEUWLANDSCHAP
Het Veluws Zandsculpturenfestijn in Garderen is deze hele 
winter geopend! Naast de zandsculpturen zijn er vanaf 27 
december 2022 tot en met 4 maart 2023 ook schitterende 
ijssculpturen te bewonderen. 
Breng een bezoekje aan de 
nieuwste uitbreiding: een volledig 
aangelegde wintertuin. Compleet 
met sneeuwlandschap, een ijzige 
waterval, levensgrote ijsberen en 
pinguïns en de grootste iglo van 
Nederland! 
zandsculpturen.nlD
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WINNEN!
DenD geeft 10 x 2 vrijkaarten weg voor de winter-
tentoonstelling.  Stuur je oplossing van de woord-
zoeker in op DenD.nl/puzzel om kans te maken.

87

Boef!
Een gevangenisdirecteur roept 

al zijn gevangenen bij elkaar. ,,Ik 

ben bestolen” zegt hij 

boos. ,,Als ik erachter 

kom wie dat gedaan 
heeft, dan vliegt hij 

er meteen uit!” Hij 

kijkt om zich heen 
en ziet dat alle 
gevangenen hun 
vinger opsteken.

g 

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


hevige
storm

behoeftig
mens

land in
Afrika

ordner

gil brandstof pl. in Gel-
derland

eentonig-
heid

takje

smalle
straat

vervoer-
middel

zeer
gering

troep
herten

deel v.e.
auto

losse
draad

preek-
stoel

gezag-
voerder

een
zekere

op dit
moment

naar
beneden
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Royale hotelovernachting 
Even ertussenuit! Het Leonardo Royal Hotel
Den Haag Promenade biedt luxueuze faciliteiten 
zoals een Healthclub & Spa en een gastvrij 
restaurant. Na een kort tramritje sta je midden 

in het bruisende centrum van 
Den Haag. Madurodam en het 

Vredespaleis liggen zelfs op 
loopafstand van het hotel. 
Vergeet ook niet om even 
heerlijk uit te waaien aan 
het Scheveningse strand.

WINNEN! 
DenD verloot 1 

overnachting voor 
2 personen. Stuur 
je oplossing van de 
woordzoeker in op 
DenD.nl/puzzel 

en maak kans.

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

6 3 9
5 4 2 9 3
9 3 6 7

8 5 7
1 7 4

1 8
9 8 6 1 3

5 8 9 2
4 6 2 8

2 3 5 8
6 9

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

8 1
8 7 6 1

Oplossingen insturen tot 26 januari 2023.

De oplossing van de Zweedse puzzel kun je tot 26 januari 2023 invullen via www.dend.nl/puzzel
of sturen per post: redactie DenD, Donauweg 10, 1043 AJ Amsterdam

Dansen
    met Whitney  

I Wanna Dance: The Whitney Houston Movie
is de langverwachte fi lm over popicoon 

Whitney Houston. Actrice Naomi Ackie
schittert als Whitney in de muzikale biopic 
over de legendarische zangeres. De 
fi lm neemt je mee op een emotionele, 
turbulent reis door het leven en de 

carrière van Whitney Houston. 

VERRAS JOUW 
VALENTIJN! 
Ben je op zoek naar iets originelers 
dan bloemen of chocolade om je 
geliefde op 14 februari te geven? 
Met de Valentijnsdag-cadeaukaart 
van Good4fun is er voor iedere 
Valentijn wat wils: circuit rijden, 
parfum, unieke overnachtingen, 
sieraden en fashion. Online 
shoppen en te besteden in deze 
funshop. good4fun.nl

WINNEN! DenD geeft 5 x2 kaarten weg! Stuur de oplossing van de puzzel in opDenD.nl/puzzel om kans te maken.

WINNEN! 
DenD geeft

1 Valentijnsdag-
giftcard ter waarde 

van €50 weg. 
Stuur de oplossing 
van de puzzel in op 
DenD.nl/puzzel
om kans te maken.

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


Nieuws van Dirk

De oma van Serena en Leah heeft lewy 
body dementie (LBD). Oma Anneke woont 
in een verpleeghuis en door de dementie 
kan ze helaas geen leuke oma-kleinkind 
uitjes hebben. Communicatie wordt steeds 
lastiger. Af en toe een knuffel is hun meest 
waardevolle moment... Steun Alzheimer  
Nederland door mee te doen met Dirk’s 
grote statiegeldactie!

Het verhaal van Serena en Leah en hun 
oma Anneke staat niet op zichzelf. Maar 
liefst één op de vijf mensen en zelfs een 
op de drie vrouwen krijgt een vorm van 
dementie. Dementie gaat al lang niet meer 
over ‘die ander’. Het kan iederéén overkomen. 

Emoties
Meestal wordt dementie geassocieerd met 
geheugenverlies. Maar het is veel meer dan dat. 

Gedrag, emoties en relaties veranderen ook. 
Het raakt mensen met dementie zélf én iedereen 
in de omgeving. Op dit moment is dementie 
nog niet te behandelen. Gelukkig is er ook goed 
nieuws: wetenschappers zijn ervan overtuigd 
dat ze dementie binnen tien jaar kunnen 
voorkomen of genezen. Dat is hoopvol. Maar dan 
moet er wel méér geld voor wetenschappelijk 
onderzoek beschikbaar komen. Dirk-klanten 
kunnen helpen door komende periode hun 
statiegeldbon te doneren. ■

Door dementie verlies je jezelf en elkaar

Wat als het jouw oma is? 

STATIEGELDBON
Steun Alzheimer Nederland door 
in de actieperiode van 2 januari 
tot 12 februari 2023 jouw statie-
geldbon(nen) te doneren bij het 
flesseninleverpunt bij jouw Dirk-vestiging. 
alzheimer-nederland.nl

DONEER JE
STATIEGELD-

BON

http://www.alzheimer-nederland..nl






FUN FOREST 
De leukste tips voor 
de voorjaarsvakantie
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VOLGENDE MAAND
EXCLUSIEF IN DenD
De volgende DenD verschijnt eind januari!

PRODUCTINFORMATIE
Another Label: another-label.com

Barts: barts.eu
B.L.A.H: nomoreblah.com

Dr Denim: via Nelly.com 
King Louie: kinglouie.nl 

Pieces: via Nelly.com

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, Roy 
Beusker, Anna Yakovleva, Anouk van 
Nunen, Henk Ros Artfotos

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.

SHARON IN
DE KEUKEN:
comfortfood 

op z’n best

DIT ZIJN ONZE HELDEN  
VAN NEDERLAND

http://www.another-label.com
http://www.barts.eu
http://www.nomoreblah.com
http://www.nelly.com
http://www.kinglouie.nl
http://www.nelly.com
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