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Beste lezers,
Helden komen, net als schurken overigens, in alle soorten en 
maten voor. Van historische strijders en verzetsstrijders tot 
uitblinkers die over superpower lijken te beschikken. 
We hebben ze ook nodig, omdat ze ons kunnen vervullen 
met trots. Ze staan symbool voor wat vorige generaties 
hebben gepresteerd en zeggen iets over de huidige tijdgeest.
Fulltime helden bestaan (bijna) niet. Zelfs Superman is 
zonder cape ook maar een mens van vlees en bloed. 
Daarom in DenD voor de eerste keer: de helden top 50!

Noa Vahle, onze covergirl, valt zeker ook in de categorie 
van persoonlijkheden die bewondering oogsten. Zij werd 
zo achter haar bureau weggeplukt en voor de (Oranje) 
leeuwen gegooid. Heel Nederland viel als een blok voor haar.
Verder in deze editie: alle ins en outs over de nu al epische serie 
De stamhouder waarmee de makers van Penoza zichzelf hebben 
overtroff en. De verfi lming van de ongeloofl ijke familiekroniek 
heeft  alles in zich om ook internationaal door te breken. 

Dat laatste deed ook de Amerikaanse actrice Jenna Ortega
met haar horrorrol in Wednesday. Lees alles over hoe het 
er achter de schermen aan toeging – inclusief het verbod 
om te knipperen met haar bruine ogen. 

Ook al plannen aan het maken 
voor de zomervakantie? Laat 
je inspireren door de reis die 
DenD naar Kefalonia maakte, 
het Griekse eiland waar het 
water blauwer is dan blauw. 

Heel veel leesplezier,

Anett e de Vries

48
Kefalonia, een 
adembenemend 
Grieks eiland
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3,5 miljoen kijkers!
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Voordelig 
naar Hotel 
Zuiderduin 

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

WINNEN!
DenD verloot 5x 1 overnachting inclusief logies/

ontbijt en dinerbuff et met 1 drankje.*
Ga naar DenD.nl/winnen om kans te maken.

*niet geldig met evenementen en feestdagen

Maak heerlijke wandelingen langs 
het strand, verken de prachtige 
duinen, bezoek het levendige 
dorpscentrum en geniet van 
een ontspannen verblijf in Hotel 
Zuiderduin. Ook in de winter valt 
er genoeg te beleven en genieten 
aan de Noordzeekust. Voor hun 
speciale aanbieding check:
zuiderduin.nl/dend

Gezond &
snel grillen
Grillen is gemakkelijk, snel én gezond! Doordat deze grills op 
een gekantelde stand grillen, kan het vet van de platen glijden 
in het opvangbakje. Hiermee kun je tot 42 procent vet reduceren! 
Of je nu je ontbijt, lunch of diner wilt maken, met deze grill kun 
je alle kanten op en de platen maak je in één veeg schoon, 
dankzij een verbeterde antiaanbaklaag. GeorgeForeman.nl

      WINNEN!DenD geeft een George 
Foreman Fit Grill Medium 

Copper weg! Ga naar DenD.nl/winnenom kans te maken.

WINNEN!
DenD verloot 5 x een COMPLEET pakket 
van Codex,  met als extra gift de + Antü 

herstellende zeep. Ga naar
DenD.nl/winnen om kans te maken.

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

Wonderzeep
voor een
stralende huid

http://www.georgeforeman.nl
http://www.dend.nl/winnen
http://www.dend.nl/winnen
http://www.zuiderduin.nl/dend


9Win- en kortingsacties zijn geldig tot 23 februari 2023 (tenzij anders vermeld)

Genomineerd voor een Golden Globe: Babylon
met Brad Pitt, Margot Robbie en Diego Calva
in de hoofdrol. De fi lm draait om de opkomst en 
ondergang van diverse personages in een tijdperk
van decadentie in het vroege Hollywood. Geregisseerd
door Damien Chazelle (La La Land en First Man).

Decadentie in het
vroege Hollywood

WINNEN!
DenD geeft 3x 2 kaartjes weg. Eén van de 

winnaars krijgt daar de jazz speaker als 
hoofdprijs bij! Ga naar DenD.nl/winnen

om kans te maken.

erd

GLAMPING
NET OVER DE 
DUITSE GRENS! 
Houd jij van ontspanning en sportief bezig 
zijn? Check dan ‘glamping camping’ 
Borken am See! Nét over de Duitse grens 
in Borken, direct aan een 
meer en middenin 
de bossen van het 
Münsterland. 
Voor uitrusten is 
eigenlijk geen tijd 
met een zwembad, 
(water)speeltuinen, 
springkussens, 
klimbos, minigolf… en 
allerlei leuke uitstapjes. In de 
luxe stacaravans en safaritenten kun je met 
héél je familie slapen en er is een keuken, 
badkamer en grote veranda met luifel. 
Op nog geen twee uur van Utrecht!
campingborkenamsee.nl

A Man 
Called Otto!
A Man Called Otto is gebaseerd
op de komische en ontroerende
New York Times-bestseller en 
vertelt het verhaal van Otto 
Anderson (Tom Hanks), 
een norse weduwnaar met 
vastgeroeste gewoonten. 
Wanneer er een druk jong gezin 
naast hem komt wonen, krijgt 
hij te maken met de goedgebekte 
en hoogzwangere Marisol. 
Uiteindelijk ontstaat er een 
wonderlijke vriendschap die 
Otto’s leven op zijn kop zet. 
Vanaf 9 februari te zien in de 
bioscoop

WINNEN!DenD geeft 3x 2 kaartjes weg!Ga naarDenD.nl/winnenom kans te maken.   

WINNEN!DenD verloot een weekendje weg in de meivakantie! Ga naar DenD.nl/winnenom kans te maken.

WINNEN!

http://www.dend.nl/winnen
http://www.dend.nl/winnen
http://www.dend.nl/winnen
http://www.campingborkenamsee.nl


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

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

Plant-aardig goed gelukt!
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DIT ZIJN ONZE 

HELDEN!

REMBRANDT VAN RIJN

JOHAN DE WITT

WILLEM VAN ORANJE

De directeur van het Nederlands Verzetsmuseum 
oogstte veel kritiek met haar stelling dat de Nederlandse 
verzetshelden voortaan ‘verzetsmensen’ moeten worden 

genoemd. In deze editie lanceert DenD de Helden Top 50.

12

DenD 
LANCEERT
DE HELDEN
TOP 50

THORBECKE

1
3

2
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5         Johan Cruijff:
„JE BENT NET ZO
LANG GESTOORD TOT
JE EEN GENIE BENT”
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lijst. Maar ook de namen van 
Nederlanders die door de eeuwen 
heen – vaak onder moeilijke 
omstandigheden – enorme moed 
hebben getoond. Ieder leverde 
op zijn eigen manier een grote 
bijdrage aan de ontwikkeling 
van Nederland. Het is altijd 
moeilijk om een volgorde aan 
te brengen in de rangorde. 
Uiteraard zal iedereen iets anders 
vinden. De lijst is zeer divers, 
met meer mannelijke helden 
dan vrouwelijke. Niet voor 
niets staat voorvechtster van de 
vrouwenemancipatie 
Aletta Jacobs (27) hoog in de lijst.

Meningsuiting
Ook talloze andere moedige 
vrouwen komt u tegen, onder wie 

Anton Geesink:
„IK BEN NIET GEBOREN 
MET EEN ZILVEREN LEPEL 
IN MIJN BEK”

D
enD heeft  voor lezers die 
bijzondere prestaties wél 
waarderen een top 50
samengesteld van 
Nederlandse HELDEN 
door de eeuwen heen. 

We schrijven het woord HELDEN 
met hoofdletters. De namen van 
vijft ig bijzondere landgenoten uit 
de wereld van de kunsten, het 
bedrijfsleven, de wetenschap, 
de politiek, de sport en de 
entertainment prijken op deze 

ANNIE M.G. SCHMIDT

ANTON GEESINK

ARD SCHENK
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1 REMBRANDT VAN RIJN
S C H I L D E R

2 WILLEM VAN ORANJE
S TA AT S M A N

3 THORBECKE
S TA AT S M A N

4 ANTONI VAN LEEUWENHOEK
W E T E N S C H A P P E R

5 JOHAN CRUIJFF
VO E T B A L L E R

6 MULTATULI
S C H R I J V E R

7 JOHAN DE WITT
P O L I T I C U S

8 ANNE FRANK
S C H R I J F S T E R  E N  H E L D I N

9 VINCENT VAN GOGH
S C H I L D E R

10 ANNIE M.G. SCHMIDT
S C H R I J F S T E R

11 WILLEM DREES
O U D - P R E M I E R

12 HANNIE SCHAFT
V E R Z E T S H E L D I N

13 ARD SCHENK
S C H A AT S E R

14 MAARTEN TROMP
Z E E H E L D

15 DESIDERIUS ERASMUS
W I J S G E E R

➜

HELDEN
TOP 50VINCENT VAN GOGH
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van deze Nederlandse HELDEN 
zijn onvergelijkbaar. Want mag 
je Vader Abraham (48), die met 
zijn Smurfenlied miljoenen platen 
verkocht, wel vergelijken met 
dirigent Bernard Haitink (46)? 
Of oud-wereldkampioen schaken 
Max Euwe (36) vergelijken met 
de nieuwe Nederlandse held 
Max Verstappen (33)? Beiden 
bereikten de hoogste treden op de 
ladder in een totaal verschillende 
sport. Dat geldt ook voor de 
legendarische schaatsheld
Ard Schenk (13). En wat te 
denken van atlete 
Fanny Blankers-Koen (39) 
met maar liefst vier gouden 
medailles op de Olympische 

uiteraard Anne Frank (8).
De lijst telt twee personen 
met dezelfde achternaam: 
de schilder Vincent van Gogh (9) 
en zijn verre familielid
Theo van Gogh (22). De laatste 
werd vermoord op 2 november 
2004. Die aanslag was een 
regelrechte aanslag op de vrijheid 
van meningsuiting in ons land.

Invloedrijk
Uiteraard ontbreken de 
Nederlandse zeelhelden niet, 
zoals Maarten Tromp (14) en 
Michiel de Ruyter (26). Hij was 
de grootste admiraal van zijn tijd. 
Wetenschappers, zoals econoom 
Jan Tinbergen (19) die in 1969 
de Nobelprijs voor de economie 
ontving. De Nederlandse wis- 
natuur- en sterrenkundige 

Christiaan Huygens (32), voor 
velen misschien een onbekende 
naam, bouwde een telescoop 
waarmee hij de ring om de 
planeet Saturnus ontdekte. En 
Desiderius Erasmus (15), de 
meest invloedrijke denker uit de 

Nederlandse geschiedenis, streed 
voor vrijheid en meningsuiting, 
en was humanist. De Erasmus 
Universiteit in Rotterdam is naar 
hem vernoemd. De prestaties 

Jan Tinbergen:
„VAN DE VERDELING 
KOMT DE WINST”

14

PETER R. DE VRIES

MAJOOR BOSSHARDT

CORINE ROTTSCHÄFER

ANDRÉ KUIPERS

18

24
32

31

ALETTA JACOBS27



15

Spelen in 1948 in Londen? Het 
doorzettingsvermogen en haar 
prestaties maken Bibian Mentel
(35) ook tot een heldin. Ze is een 
voorbeeld voor velen om alles uit 
het leven te halen wat erin zit.

Wederopbouw
Ook in de Nederlandse politiek 
zijn er HELDEN, hoewel over de 
keuzes snel verschillend wordt 
gedacht. Voor de een is premier 
Mark Rutte (50) geen held, voor 
de ander wel. Hij nam het stokje 
over van Ruud Lubbers en is 
nu de langstzittende premier. 
Op basis daarvan mag Rutte 
niet ontbreken. Willem Drees
(11) staat als oud-premier en de 
man achter de AOW veel hoger 
genoteerd. De sober levende Drees 
leidde Nederland in de jaren van 

DIT ZIJN ONZE HELDEN!
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Albert Plesman:
„MENSEN DIE GEEN 
FOUTEN MAKEN, 
WERKEN NIET”

16 ERIK HAZELHOFF
V E R Z E T S H E L D

17 ANTON GEESINK
J U D O K A M P I O E N

18 PETER R. DE VRIES
J O U R N A L I S T

19 WALRAVEN VAN HALL
V E R Z E T S H E L D

20 JAN TINBERGEN
N O B E L P R I J S W I N N A A R

21 REM KOOLHAAS
A R C H I T EC T

22 THEO VAN GOGH
J O U R N A L I S T

23 CORNELIS LELY
WAT E R B O U W K U N D I G E

24 MAJOOR BOSSHARDT
L EG E R  D E S  H E I L S

25 WILLEM-ALEXANDER
VAN ORANJE

KO N I N G

26 MICHIEL DE RUYTER
Z E E H E L D

27 ALETTA JACOBS
V R O U W E N E M A N C I PAT I E

28 ANDRÉ VAN DUIN
KO M I E K

29 LOUIS COUPERUS
S C H R I J V E R

30 MARGA KLOMPÉ
1 E  V R O U W E L I J K E  M I N I S T E R

31 ANDRÉ KUIPERS
A S T R O N O U T

32 CORINE ROTTSCHÄFER
M I S S  WO R L D

33 MAX VERSTAPPEN
W E R E L D K A M P I O E N  F 1

34 ALBERT PLESMAN
O P R I C H T E R  K L M

15

➜

15

MAX EUWE ALBERT PLESMAN

BIBIAN MENTEL

36

CHRISTIAAN HUYGENS37

34

35
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wederopbouw. Je vindt grote 
Nederlandse schrijvers in de top 
50 met een hoge klassering voor
Gerard Reve (38) en slechts één 
architect: Rem Koolhaas (21).
De wereld van de architectuur 
is daarmee magertjes bedeeld. 
Cornelis Lely (23) was een 
Nederlandse ingenieur, 
waterbouwkundige en minister die 
de Zuiderzeewerken, waaronder
de drooglegging van het IJssel-
meer, op zijn naam heeft  staan.

De vrouwen
Over succesvolle vrouwen 
gesproken. Mariska Veres (45) 
stormde met Venus en haar band 
Shocking Blue de Amerikaanse 
hitparades binnen, terwijl
Corine Rottschäfer (32) de eerste 
Nederlandse Miss World werd. 

Oók dat was heel 
bijzonder voor 

Nederland. 
En dan 

Majoor Bosshardt (24), de
moeder Teresa van het Leger des 
Heils. De diepgelovige heilsoldaat 
kwam op voor de zwakkeren in 
de Nederlandse samenleving. 
Een van de nieuwe Nederlandse 
HELDEN is Peter R. de Vries (18). 
De journalist, die anderhalf jaar 
geleden op gruwelijke wijze werd 
vermoord, streed zijn hele leven 
tegen onrecht in de wereld van 
Justitie. Zijn dood schokte ons 
land en voor velen van ons is 
De Vries een ware held.  ■

Cornelis Lely:
„IK ACHT DEN TIJD 
 GEKOMEN OM DE 
 AFSLUITING EN DROOG-
MAKING VAN DE ZUIDER-
ZEE TE ONDERNEMEN”

17
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35 BIBIAN MENTEL
S P O R T H E L D I N

36 MAX EUWE
S C H A K E R

37 CHRISTIAAN HUYGENS
W E T E N S C H A P P E R

38 GERARD REVE
S C H R I J V E R

39 FANNY BLANKERS-KOEN
AT L E T E

40 JOHN DE MOL
M E D I AT YC O O N

41 PAUL VERHOEVEN
R EG I S S E U R

42 PIM FORTUYN
P O L I T I C U S

43 BERT HAANSTRA
F I L M E R

44 ANTON DE KOM
S C H R I J V E R  E N  V E R Z E T S H E L D

45 MARISKA VERES
Z A N G E R E S

46 BERNARD HAITINK
D I R I G E N T

47 CRISTINA DEUTEKOM
O P E R A Z A N G E R E S

48 VADER ABRAHAM
L I E DJ E S S C H R I J V E R

49 GEERT-JAN BRUINSMA
O P R I C H T E R  B O O K I N G . C O M

50 MARK RUTTE
L A N G S T Z I T T E N D E  P R E M I E R

DIT ZIJN ONZE HELDEN!

top

BERT HAANSTRA

43
BERNARD HAITINK

46

MARISKA VERES
45

PAUL VERHOEVEN41





De onweerstaanbare Heinz 
smaak zonder toegevoegde 

suikers en zout



202020

Astrid Telkamp

Hip&Hot
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Stijlvol op de 
lange latten! 
Het belangrijkste aan skikleding is 
natuurlijk dat het warm en waterdicht 
is. Maar je wilt er ook een beetje leuk 
uitzien. Saai is het nooit op de piste 
met al die kleurige wintersportmode. 
Altijd mooi en goed te combineren 
zijn eff en kleuren, maar ook zijn er 
veel prints te zien. Zoals geometrische 
prints met lijnen en kleurblokken, en 
ook dierenprints zijn nog altijd in. 

Cross-over
Ga je voor het eerst skiën of ben je er 
nog niet zeker van of je het wel leuk 
vindt? Ga dan voor cross-overkleding: 
kleding die je kunt dragen op de piste, 
maar ook ’off piste’. Dus mocht dat 
hele wintersportgebeuren niks voor 
jou zijn, dan heb je er thuis nog 
wat aan. 

Peperduur
Laat je als newbie
ook niet verleiden
tot de aanschaf van
een hip skipak met
trendy prints en/of
opvallende kleuren.
Want anders zit
je straks met een
peperdure outfi t die
je vervolgens nooit
meer draagt. 

Wit voetje halen   
Skischoenen uit, Alpargata Mallow laarzen aan. 

Met deze supercomfortabele gewatteerde laarzen 
van Toms trotseer je de kou moeiteloos.

Dankzij het handige ritsje aan de bovenkant
krijg je ze eenvoudig aan en uit. 

Met glans
van de schans  

Met dit gouden puff er jack van 
Coster Copenhagen steel je 
gegarandeerd de show op de 
piste, ook als je (nog) geen ster 
bent op ski’s. De glanzende jas 

heeft  een rits aan de voorkant 
en verstelbare touwtjes aan 

de onderkant, zodat je 
‘m lekker stevig 

kunt aan-
snoeren. 

oss-overkleding:
agen op de piste, 
us mocht dat 
uren niks voor 
thuis nog Met dit g
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gegar
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…
TrotseerMOEITELOOSDE KOU…

…
STEELGEGARANDEERDde show opde piste…
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Goed gemutst 
Een warme muts is onmisbaar in de 
winter. Met deze 100 procent katoenen 
Breezes Beanie van Barts heb je een uniek 
exemplaar in handen, want door de tie-dye 
verft echniek is geen een muts hetzelfde.

Past iedereen      
Deze Vorlage skibril met sferische lens blijft 
door de antislip aan de binnenkant perfect 

op zijn plek zitten. Dankzij de anti-
condenscoating en de dubbele, geventileerde 

spiegellens is de kans op beslaan minimaal, 
maar de bescherming tegen de zon is 

daarentegen optimaal. Van Sinner.

Glamoureus  
Wie zegt er nu nog dat skikleding niet 
fl atteert? Met dit supertrendy skipak 

van Colmar zoef je als 
een ware glamourgirl 

de berg af. Classy 
as ever. Het 
donker rode stretch 
soft  shellpak met 

fl ared fi t, is 
gemaakt van 
water proof 
en ademend 
materiaal. 

…
Zoef als
een ware 

GLAMOURGIRL 

DE BERG AF
…

Sneeuwpret    
Met de kleurrijke kleding van Oof wordt het nooit 

saai op de piste. Wat dacht je van een jack van glanzend 
satijn en fake fur met trendy dierenprint? Of een 

padded jas vol vrolijke bloemen en bijpassende hoed?
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De Nederlandse première van Babylon, geschreven 
en geregisseerd door DAMIEN CHAZELLE met 

BRAD PITT, MARGOT ROBBIE
en DIEGO CALVA in de 
hoofdrol, stond in het teken 
van de romantiek, al kwamen 
niet alle stelletjes samen.

B
e
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v
niet alle stelletjes samen.n

2222

  Opbloeiende
romances
     bij Babylon 

Tv-producer Emily van Tongeren,  
maar waar was haar vriend Yvo?

Onafscheidelijk:
acteur Tarikh Janssen 
en Lonneke Bakker.

Renze maakt zijn relatie 
met model Claire op 

de rode loper offi  cieel.

Pearl Jozefzoon heeft 
de ware nog niet 
gevonden na Renze.

Jermaine Fleur 
met zijn aller- 
grootste X-Factor, 
Avalon Chanel.



Presentator Renze Klamer nam zijn laatste 
verovering, model Claire Lucia, voor het eerst mee 
over de rode loper. Zijn ex-vrouw Pearl Jozefzoon, 
die na hun scheiding in 2019 nog de liefde zocht via 
First Dates, moet diezelfde route over het pluche 
alléén afl eggen. Toch is het contact tussen 
Renze en Pearl nog altijd goed; ze hebben samen 
co-ouderschap over dochtertje Naomi en zoontje 
Ezra en gaan ‘prettig met elkaar om’. 
Pianist Wibi Soerjadi, die zijn 
relatie met de ruim dertig jaar 
jongere Mirthe lange tijd 
geheim hield, waande zich 

in een Disney-fi lm tijdens 
het event, terwijl 
Pernilla la Lau haar 

geliefde 
Komang Budi 
Setiti thuis had 

gelaten.  ➜
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De vriend van Pernilla la Lau is 
zo rode-loper-schuw dat ze de 
klus maar in haar eentje klaart.

Na haar Bachelor-avontuur
viel  Julia Sinning voor 
Robbert Jonkheer. 

Elle van Rijn nam haar dochter 
Feline Wolff ers mee naar de fi lm.

Miss Nederlands World 2015 
Margot Hanekamp is inmiddels 
moeder van twee dochtertjes.

Wibi Soerjadi heeft in
Mirthe zijn sprookjesprinses

gevonden.

Door dik en dun: 
Claudia en Robert
Schoemacher.

GTST-actrice 
Sophie Bouquet was
op pad zonder haar 
cameraman Joshua.
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Na Arjen Lubach 
Johan Derksen?
Het heeft  heel veel weg van een Hilversums 
familiefeestje, want de jaarprijs Mediapersoon 
van het Jaar levert nauwelijks verrassingen op. 
Misschien was ARJEN LUBACH, winnaar van
dit jaar, de grootste surprise in vergelijking 
met de uitslagen van de afgelopen jaren. 

Favoriet Tim Hofman, de man achter de onthulling van het 
The Voice-schandaal, viste immers onverwacht achter het 

net. De gelauwerde 
Hofman zal er niet 
mee zitten. Lubach 
blaast de talkshow van 
Eva Jinek van het scherm 
met zijn Avond Show. De kijkcijfers 
van Eva kelderden vanwege het succes van Lubach en diens 
redactieteam. Floortje Dessing, John en Linda de Mol, 
Jan Slagter, Beau van Erven Dorens en Humberto Tan
gingen Lubach voor als (toen nog) Omroepman of 
Omroepvrouw van het Jaar. Waarom Wilfred Genee of 
Johan Derksen nog niet in het lijstje staan, laat zich raden. 
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Arjen was vereerd de 
prijs te ontvangen van 
voorganger André van Duin.

Arjen in zijn 
bedankspeech: 
,,Deze is ook 
voor de mensen 
met wie ik werk."

Tim Hofman had
volgens Arjen al
genoeg prijzen 
gewonnen.

van 
cherm

D kijk ijf

Jeroen Pauw ging er in 2019 
met de bokaal vandoor.
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Zouden er bij de nieuwe cast van het 
meesterstuk Les Misérables net zoveel 
talenten tussen zitten als de artiesten die 
de musical eerder op de planken brachten?

Weet u nog, Paul de Leeuw en
Simone Kleinsma? Of Henk Poort en
later René van Kooten als Jean Valjean?
De nieuwe hoofdpersoon gespeeld 
door Milan van Waardenburg krijgt 
daar nog een enorme klus aan. 
De ervaren Van Kooten is ook 
in deze editie te zien als diens 
vervanger. Producent Hans 
Cornelissen heeft er groot 
vertrouwen in dat de peperdure 
musical een succes wordt. 
Meer dan 75.000 Nederlanders 
hebben al een kaartje 
bemachtigd voor één van de 
meest succesvolle musicals 

Stormloop op
Les Misérables 

 

ooit. In een aantal grote steden is de reizende Les 
Misérables te zien. Om het decor
en de rest van de spullen te verplaatsen 
zijn maar liefst vijftien trailers nodig. Bij de 
presentatie in Almere van de enorme cast 
van de musical kwam Erwin van Lambaart, 
oud-directeur van musicalproducent 
Stage International en later actief in de 
gokwereld, Hans Cornelissen 
succes wensen. ■
gokwereld, Hans Cornelissen 
succes wensen  ■succes wensen. ■
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DenD welkom op uw party?
Stuur uw uitnodiging naar: redactie@dend.nl
DenD welkom op uw party?

Producent Hans Cornelissen met de cast. 

Sem Gerritsma (Cosette) met
 Michael Muyderman (Marius). 

Erwin van Lambaart
met Hans Cornelissen.

René van Kooten 
speelde al eerder
de rol van Jean Valjean. 



LAAT DOP
AAN FLES
Onze nieuwe doppen zitten vast

SCAN EN 
ONTDEK HOE 
HET WERKT
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In de HOOFDROL... NAAM:  Noa Vahle

GEBOORTEDATUM: 
30 december 1999.

STUDIE:  Media & Cultuuraan de Universiteit 
van Amsterdam. 

RELATIESTATUS:  Sinds afgelopenzomer verliefd op producer en tv-maker Tim de Wild. 

DURFAL: 
Bij Wesley Sneijder viste Noa naar de wijze van ontspanning als voetballers op een toernooi hun partner mogen zien. Sneijder: „Waar wil je naartoe, Noa? Ja, er gebeurt ook wel wat, dat kan ik je op een briefje geven.”

PASPOORT

BREAK-UPS 
Noa was zeven jaar toen haar 
ouders, Linda en regisseur 
Sander Vahle, uit elkaar gingen 
omdat Sander een affaire had.
 Terugblikkend zegt  Noa: 
„We gingen voortaan twee 
keer op vakantie en tijdens 

verjaardagen kregen we 
dubbel cadeautjes.”  Veel moeilijker 
moet ze het hebben gehad met 
de gebeurtenissen rondom haar 
ex-stiefvader Jeroen Rietbergen. 
Na de onthullingen over seksueel 
wangedrag zou Noa alle contact met 
de toetsenist hebben verbroken. 

Kruiwagen kan overboord

Niks opgeklopt, geen poeha, maar met beide benen 
op de grasmat: iedereen is gek op Noa Vahle (23). 
Als dochter van Linda de Mol en nichtje van 
mediamagnaat John de Mol liggen vooroordelen 
altijd op de loer. Noa: „Voor mij is het juist een 
drijfveer om te laten zien dat ik het wel degelijk kan.” 

2018: Studie Media & 
Cultuur aan de UvA.

2019: Junior producer 
bij BNNVara. 

2020: Redacteur 
bij Veronica Inside. 

2021: Eigen sportrubriek 
bij HLF8 en sidekick van 
Edson da Graça op NPO 
3FM in Morning Glory. 

2022: Presentatrice 
hoofdklasse hockey bij 
Viaplay. Verslaggever 
tijdens het WK voor De 
Oranjewinter, (spin-off van 
talkshow Vandaag Inside).
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Noa met 
vader Sander.

nn kregen we

Linda met Jeroen (l) en haar twee kinderen.

Noa Vahle

Noa met vriend 
Tim de Wild.

„Op mijn 15e zag ik 
Hélène Hendriks 

als voetbalverslag-
gever op tv en dacht 

ik: Hey, vrouwen 
kunnen dit dus ook! 
En nu bellen we na 
bijna elke uitzen-

ding of stuurt 
ze me een 

spraakmemo 
met tips. Ze 

is absoluut 
een 

voorbeeld 
voor mij.”

OPVALLENDE

O ij ik

PVALLENDE
UITSPRAKEN

ding
ze

spra
me

is

v
v



„Vroeger zei ik tegen 
mijn moeder dat ze zich 

niet zoveel moet aan-
trekken van al die nega-

tiviteit. Later begon ik 
steeds meer te beseffen

dat je 
er heel 
anders 
over 
denkt als 
het over 
jezelf 
gaat.”

„Die mannen 
(van VI, red.) 

kunnen heel snel 
reageren. Probeer 
ze dan vooral niet 
te overstemmen, 
want dat gaat je 

toch niet lukken.”

GÊNANT
Noa en haar moeder hebben geen geheimen voor elkaar. 

Maar dat Linda privédetails ook met de rest van 
Nederland deelt in haar editorial: awkward! Noa vertelde: 

„Over hoe ik na mijn eindexamen gymnasium naar 
Chersonissos ging en zij condooms in mijn tas had 

gedaan. Dat hóéf je niet te vertellen, hè.”
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DIT ZEGGEN ZIJ 
OVER NOA:

TV-RECENSENT
ANGELA DE JONG: 

„Nou ja, laten we 
eerlijk zijn: welke 
andere 22-jarige 
was dit allemaal 
gelukt?”

LINDA DE MOL OVER NOA
(EN HAAR BROER JULIAN):

„Ik heb altijd gezegd: ‘Als jullie 
ergens op Ibiza of in Zuid-Frank-
rijk met een fles champagne gaan 
lopen spuiten, dan word je 
ogenblikkelijk onterfd.’ 
Dat zeg ik dan als 
een grapje, maar 
dat is wel mijn 
idee van volko-
men decadent 
gedrag.”

PRESENTATOR
WILFRED GENEE: 
„Dan ben je 22 en 
heb je al een 
WK-finale 
meegemaakt. 
Beter wordt 
het niet.”

TATOR
GENEE: 

e 22 en 
n 

kt. 
t 

PRESENTATOR
JOHAN DERKSEN:

„Ze is werkelijk overladen met 
lofuitingen. Ze moet nu heel 
zorgvuldig haar programma’s 

gaan kiezen. Ik heb 
een heel goede 

relatie met het 
meisje. Ik zal 
haar weleens 

adviseren.”

gaan kiezen.
een heel g

relatie m
meisje.
hah ar w

a

„‘Voetbal is overal. Het is zo 
magisch, zo groots. Ik kan me 

nog herinneren dat we vroeger 
op zondagavond altijd voor de tv 

aten en naar NOS Studio Sport 
keken.”

je 

Linda met 
haar toen nog 
jonge kinderen 

➜



Komvol 
groenten en 

peulvruchten.

Lekker. Unox Goedgevuld.
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DROOMAPPARTEMENT
Noa woont in een prachtig appartement

in Amsterdam. Het optrekje is 143 vierkante 
meter groot (verdeeld over twee verdiepingen)

en telt drie  slaapkamers. 
Voor de woning werd 

€875.000 neergeteld. 
Moeder Linda trok 

de portemonnee en 
opende daarmee 

letterlijk de deuren 
voor haar dochter.
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In de HOOFDROL...

ROOMAPPARTEMENT

„Nee joh, even pas op de 
plaats maken. Voor nu vind 

ik het op pad zijn en met
statieven 

sjouwen van 
het ene naar 

het andere 
stadion veel 

te leuk.”

„Het is soms iets 
te hard gegaan, 
maar er is niks 

dat ik zou willen 
terugdraaien.” Trots poseerde Noa toen tijdens de diploma-uitreiking.

NOA OVER HAAR ‘KRUIWAGEN’
Het is absoluut waar. Voor de dochter van 

Linda de Mol gaan studiodeuren makkelijker 
open dan voor andere jongeren die een 

tv-carrière ambiëren. Aan villamedia.nl liet 
Noa Vahle weten dat ze dat ‘verwijt’ vaker 

heeft gehoord: „Mensen beginnen vaak over 
de kruiwagen waarmee ik de tv-wereld in ben 

gereden. Dat zal deels ook kloppen: waarschijnlijk 
krijg ik veel meer kansen dan een ander op mijn 
leeftijd. Voor mij is het een drijfveer om te laten 
zien dat ik het wel degelijk kan. Ik vind het veel 
vervelender om te horen dat ik geen verstand 

van zaken heb. Dat ik mijn werk niet goed doe.”

„En ik 
altijd maar 
zeggen: ik 

ga nóóit 
voor de 

camera.”

UITSPRAKEN DIE NOA DEED TSPRAKEN DIE NOA DEED 
OVER HAAR CARRIÈRE

BIJZONDERE GENEN 
Eenmaal ‘binnen’ in tv-land  heeft Noa 

de hooggespannen verwachtingen snel 
waargemaakt. Zelfs AD-columniste Angela 

de Jong die vaak kritisch schrijft over de 
familie De Mol is positief over Noa. 

Over haar live-bijdragen aan Vandaag 
Inside: „Dat doet ze verrassend naturel

 en soepel. Ze kan hun geplaag moeiteloos 
aan. Die Noa, die komt er wel. Het zit niet 

in haar naam, maar in haar genen.” 
Privé is Noa alweer enige tijd gelukkig met 

Tim de Wild, die als producer eveneens 
werkzaam is in de televisiewereld. 

m

Noa postte op Instagram een foto

 van haar vakantie in Zuid-Afrika.

 Ze vierde daar haar 23e verjaardag

 samen met Tim  en moeder Linda. FO
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Klustips & tricks

Huishoudbode
EMILE BODE
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Guus (1) met mijn kleine 
afstandsbediening van 
Apple liep. Deze is nu zoek. 
Ik heb ‘m nog altijd niet 
gevonden. Wie weet, misschien 
heeft -ie hem achter de 
boeken in de kast gegooid.  

In de chloor...
Onder kastjes ligt veel stof. U 
wast misschien om de week uw 

hulpmiddelen die voorhanden 
zijn. Toch zijn er heel wat 
karweitjes die worden vergeten 
of uitgesteld. Deze taakjes 
zijn meestal stofgerelateerd. 
In december heb ik onze 
woonkamer, slaapkamer en vooral 
mijn werkkamer stofvrij gemaakt. 
Dat stofvrij maken deed ik niet 
omdat ik daar zoveel zin in had, 
maar omdat mijn kleinzoon 

Vroeger werd in de 
februarimaand begonnen 
met De Grote Schoonmaak. 

Alles werd buitengezet en 
gereinigd. Mijn moeder deed 
daar nooit aan mee. Zij dacht: 
bekijk het maar met vijf kinderen. 
Moderne gezinnen doen daar 
vandaag de dag ook niet meer 
aan mee. Er is bovendien geen 
reden voor met alle moderne 

Emile op
huishoudpad
Oeps, vergeten!

De Grote Schoonmaak in 
februari, wie doet die nog? 
Voor wie deze maand wél flink 
aan de slag wil, heeft Emile een 
paar handige schoonmaaktips.
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beddengoed, maar zuigt u wel 
eens uw matras aan beide kanten 
en kijkt u wel eens daar onder? 

Ontkalken
Zuigt u wel eens lampen die aan 
het plafond hangen? Of het stof 
uit een ventilator die anders stof 
in de huiskamer blaast? Maar er 
is meer… Een toiletborstel moet 
u heel vaak schoonmaken en 
bijvoorbeeld in de chloor zetten. 
Het koffi  ezetapparaat dient om 
de zoveel tijd ontkalkt te worden. 
Oh, en vergeet ook niet het fi lter 
en de zak van de stofzuiger in 
de loop van de tijd te vervangen. 
Dan zuigt de stofzuiger veel beter.

Lente
In de maand februari is de 
lente in aantocht. Ook een goed 
moment om kastjes een beurt te 
geven en dingen weg te gooien of 
weg te geven die je toch niet meer 
nodig hebt. Wij deden dat laatst 
met glazen waar we er, mede 
dankzij erfenissen, belachelijk 
veel van hebben. Nu kunnen 
de kastjes weer ademhalen. 
Onbeschadigd servies dat nooit 
meer uit de kast komt, hebben 

we weggedaan. Wij blij, en de 
ontvanger ook. Mijn vrouw is 
buitengewoon netjes, maar 
vroeger zaten de haarborstels 
altijd vol met haarklitten. Daar 
heb ik een hekel aan. Nu zijn ze
brandschoon. Oeps, ik hoop 
niet dat ze deze column leest.

In Valkenburg hebben 
Joris en Yvonne Ruland 
een prachtige bloemen- 
en plantenzaak.

Verwachtingsvol stap ik 
met mijn vrouw tijdens een 
vakantie in Zuid-Limburg 
Joy Flowers binnen. De 
aanblik is overweldigend; 
wat een fantastische 
sortering boeketten en 
planten. „Daarnaast 
specialiseren wij ons 
steeds meer in exclusieve 
woonaccessoires,” vertellen 
de eigenaren, Joris en
Yvonne Ruland. 
Joy Flowers werd in 1991 

opgericht en het echtpaar 
laat zich inspireren door 
een enorm creatief team. 
Drie keer per week worden 
verse bloemen bij de veiling 
ingekocht. De winkel met 
een oppervlakte van 400 
vierkante meter is zeven 
dagen per week geopend. 

Huisparfums 
Wat de accessoires betreft, 
springen de geurkaarsen 
en geurverspreiders van 
het bijzondere merk 
Baobab eruit, net als de 
huisparfums van Maison 
Berger.  „We proberen onze 
collectie steeds weer te 
verfrissen en te vernieuwen,” 
zegt Joris. Daarvan 
getuigen bijvoorbeeld de 
handbeschilderde glazen 
objecten van Doortje 
IJpelaar, en het met de 
mond geblazen glaswerk, 
de theelichthouders en de 
kandelaars.

Walravenstraat 10-12
Valkenburg

BLOEMENPRACHT
in Valkenburg

Winkel van de maand
De eigenaren: 

van Joy Flowers: 
Joris en Yvonne.

‘Belachelijk’ veel glazen 
dankzij erfenissen.

In de zaak prachtige
boeketten  en een 
keur aan planten.
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BESPAAR
*Van 44°C naar 23°C. Besparing gebaseerd op gemiddelde gasprijzen (inclusief belastingen) voor 
huishoudens in Nederland, eerste semester 2022. Bron: CBS

€30 op uw jaarlijkse 
gasfactuur*tot
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Er komen steeds meer 
vegetariërs, deeltijd 
vegetariërs en veganisten. 

Milieu- en diervriendelijke 

redenen kunnen daar de 
reden van zijn en/of vlees 

wordt als ongezond gezien. 

Zelf ben ik een vleeseter, maar 

ik gebruik steeds kleinere hoeveelheden. 

Dus niet anderhalf ons, maar de helft. 

Bijvoorbeeld spekjes door de sla of 

zuurkool met uitgebakken spek. Op mijn 

bureau ligt het boek Onze voeding in 

distributietijd uit 1941 van voedings-

deskundige Riek Lotgering Hillebrand. 

Vlees en vis waren al snel op de bon in de 

oorlog maar er waren legio alternatieven. 

Jus zonder vlees werd gemaakt van 

margarine, melkpoeder, water, zout en 

aroma. Van hard gekookte eieren, in schil 

gekookte 
aardappelen, 
kruiden, een 
half deel melk, paneermeel 

en boter werd eiergehakt 

gekneed. In plaats van 

vlees waren én zijn 
aardappelkoekjes ook erg 

lekker. Koude aardappelen, 

pikante kaas, snee oud 

brood, kruiden, paneermeel, een ei, een

beetje melk, olie of boter en lekker bakken. 

Voorgerecht
Voor mij is oude kaas het lekkerste 

alternatief voor vlees. Laatst in een 

restaurant at ik als voorgerecht 

een combinatie van gesmolten oude 

kaas, champignons en fijne kruiden. 

De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat ik een 

paar blokjes ham miste. Overigens kom je 

in het boek soortgelijke recepten tegen. ■

Oorlogseten
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Veel
koffi  eprut 
Ik schreef een tijd geleden 

dat een lezeres haar koffi  e-
pot schoonmaakt met een 

vaatwastablet. Wil de Brave
hanteert een oplossing uit de oude doos, die ze 
al tientallen jaren toepast. Ze vult de koffi  ekan 
met koffi  eprut, voegt een beetje heet water toe 
en roert met de afwasborstel. Daarna de kan 
afspoelen en hij is schoon. Dat zou ook gelden 
voor babyfl essen. Over koffi  eprut gesproken, met 
een beetje prut kun je vuile handen goed schoon 
scrubben. De prut van mijn espressoapparaat 
gooi ik al een jaar of vijftien bij de hibiscussen 
in de voortuin. En deze struiken bloeien en 
groeien goed. Je kunt met een bakje koffi  eprut 
ook je koelkast ontgeuren. Er zijn ook mensen 
die koffi  eput door de gootsteen gooien. 
Dat zou vetresten in de afvoer eerder oplossen. 
Maar dat werkt niet; koffi  edik zorgt juist voor 
extra slib en vergroot de kans op verstoppingen.

Mobieltje
in rijst

Volgens
Joop Frederiks is 
een nat mobieltje 

of smartwatch niet 
verloren. Hij schrijft 
dat je het apparaat 
enkele uren in een 
kom of bak droge 
rijst moet leggen.Vrekkentip

Sjanie Vollaard-Vink uit 
Klaaswaal heeft  (met alle 
respect) een vrekkentip. „Als 
de augurken op zijn maar 
het vocht in de pot is nog 
helder, dan zijn het zuur en de 
kruiden nog goed te gebruiken 
voor een komkommer in 
stukjes. Eén tot twee weken 
laten staan en eet smakelijk.” 

Tips
     van    de
  maand
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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!

Huishoudbode



Buiten het bereik van kinderen bewaren. 
Ontdek meer op: www.keepcapsfromkids.eu
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Column

De basis voor 
het gazon! 
In februari kijken we uit naar 
het voorjaar. Het kan nog grijs 
en koud zijn, maar de natuur 
komt onmiskenbaar weer tot 
leven. Bij groenliefhebbers gaat 
het kriebelen. Als dat bij u het 
geval is en u wilt nu eindelijk 
eens dat gazon realiseren, dan 
is het eind deze maand tijd om 
de grond te egaliseren. Heeft 
u al een gazon, hark nu het mos eruit en verwijder indien 
nodig de viltlaag. Met een bodemmonster kan de zuurtegraad van de 
grond worden vastgesteld. Als de pH-waarde tussen de 5.5 en 6 ligt, 
strooi dan een geschikte kalksoort om verzuring van de bodem tegen 
te gaan. Dit zorgt er tevens voor dat mossen minder snel groeien. 
Ook kale plekken in het gazon kunnen worden ingezaaid. Als het 
grijze, natte en koude weer aanhoudt, somber dan vooral niet en 
bedenk: februari nat en koel, dan wordt juli dikwijls heet en zwoel. 

Bram Engberts,
bevlogen hovenier

Esdoorns, berken, 
haagbeuken 

en notenbomen 
zijn eind vorig 
jaar natuurlijk al 
gesnoeid, maar 
deze maand kunnen 
andere (fruit)
bomen, winterharde 
vaste planten, 
groenblijvende of 
bladverliezende 
hagen en heesters 
worden geplant, 
verplant of gesnoeid. 

Het is wel van 
belang dat er geen 
vorst meer is en de 
heesters mogen geen 
voorjaarsbloeiers 
zijn. Wie knotwilgen 
in de tuin heeft 
staan, kan ze vanaf 
eind deze maand 
weer knotten. Het 
knotten moet zeker 
om de drie jaar 
gedaan worden, om 
het scheuren van de 
boom te voorkomen. 

Als het niet meer vriest en de grond 
niet bevroren is, is dit de maand om 
bomen, vaste planten, heesters, en 
hagen te (ver)planten en te snoeien.

Als het niet meer vriest en de grond

Snoeien, planten 
en verplanten
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In februari is de grond vaak nog 
te koud om te zaaien of te planten. 
Maar er is één gewas waar dat 
niet voor geldt: de aardpeer ook 
Canadese aardappel, topinambour, 
zonnewortel en Jerusalemse 
artisjok genoemd. 

De aardpeer heeft bijna geen verzorging 
nodig en gedijt ook heel goed op arme 
grond. Februari is een zeer geschikte 
maand om ze te planten, want de 
aardpeer kan heel goed tegen 
kou en zal vanzelf uitlopen 
zodra de temperatuur stijgt. 
Let vooraf wel goed op wáár 
je de knollen in de grond 
stopt en let op de ruimte 
tussen de knollen (houd
telkens 30 centimeter afstand). 
De aardpeer kan namelijk tot wel 3 meter 
hoog worden en overwoekert al snel het 
andere groen in een tuin. Twee rassen die 

  BLOEMSTENGELS  
Ruim oude bloemstengels op, 
dat geeft een beter zicht op de 

voorjaarsbollen. 

  ONKRUID  
Verwijder nu het onkruid,

heb je later plezier van. Breng 
een laag mulch aan.

  STRUIKROZEN  
Snoei nu ook de 

uitgebloeide winterheide 
en de struikrozen. 
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worden aanbevolen zijn: 
Fuseau, gemakkelijk schoon te maken 
en licht gerookt van smaak, en de 
eveneens heerlijke Stampede. Ronduit 
fijn is dat de aardpeer nauwelijks last 
heeft van ziekten en plagen. Wat de 
aardpeer extra aantrekkelijk maakt, zijn 
de prachtig bloeiende bloemen in het 
najaar. De aardpeer is verwant aan 
de zonnebloem. De officiële naam van 
de aardpeer is Helianthus tuberosus, 

wat letterlijk ‘knolzonnebloem’ 
betekent. Wie de aardpeer 

nu in de grond zet, zal 
vanaf het najaar, zodra de 
bloemen verwelken, tot eind 
februari kunnen oogsten. 

De schil
De aardpeer is voedzaam en 

gezond en zoeter dan de aardappel. 
Ze kunnen zowel met schil als 
zonder schil gegeten worden. ■

3 FEBRUARI-TIPS

Heerlijke aardpeer 
is ook decoratief!

HOUD 
VOGELS UIT JE 

MOESTUIN 

SPAN EEN NET 
OVER JE PLANTEN 

EN CREËER OP 
DIE MANIER EEN 
BARRIÈRE VOOR 

DE VOGELS. 

LEG ELDERS IN 
JE TUIN STUKJES 
FRUIT (BESSEN) 

NEER OM DE 
VOGELS WEG 

TE HOUDEN BIJ
 JE PLANTEN.

PLAATS TER 
AFSCHRIKKING 
EEN GEKLEURD 

WINDMOLENTJE 
OF EEN NEPUIL 

IN DE TUIN.

De aardpeer  is 
voedzaam en 
gezond.



Met trots voor u gebrouwen. 
Geen 18 geen alcohol.

Italiaans voor genieten
Ontdek de smaak van 

authentiek Italiaans bier.
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Meer
recepten?

Kijk dan op
www.dend.nl
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A ‘Dit is
comfortfood
ten top’

Als het buiten koud is, vind ik het heerlijk 
om op de bank te kruipen met eten waar ik 
blij van word. Mac & Cheese is natuurlijk 
comfortfood ten top, net als oud-
Hollandse erwtensoep. Door de langere 
kooktijd en het snijden 
van de groenten is 
dat recept wat meer 
werk, maar die 
pruttelende pan op 
het fornuis is voor 
mij echt voorpret!

en 

ONZE 
SHARONLAAT JE PROEVENVAN GELUK

     Koken met
Sharon



Bereiding voor 6 personen: 
•  Breng de kip samen met het buikspek aan de kook 

in een ruime pan met water. Voeg hier de volgende 
ingrediënten aan toe: laurierbladeren, de gepelde ui 
en het gepelde teentje knofl ook, 2 takjes selderij en 
de bouillonblokjes. Kook dit ongeveer 45 minuten.

•  Haal de kip en het buikspek uit de pan en laat 
deze afk oelen. Als de kip goed is afgekoeld, 
verwijder je het vel en de botjes. Het vlees doe je 
daarna terug in de pan met bouillon.

•  Was de spliterwten in een zeef onder stromend 
water. Voeg de spliterwten toe aan de bouillon. 
Laat het 1 uur koken en schep het schuim er met 
een schuimspaan af. Was de prei en snijd die in 
dunne ringen. Schil de knolselderij en aardappel 
en snijd ze met de wortels in blokjes.

•  Na het koken van de erwten voeg je de prei, ui, 
knolselderij, wortel, aardappel, zout en peper 
toe. Roer zo nu en dan door om aanbranden te 

voorkomen. Als de soep 
te dik wordt, voeg je 
extra water toe. Na 30 
min koken, snijd je de 
rookworst fi jn en voeg je 
deze eraan toe. Laat nog 20 
min koken. Maak de soep 
af met de overige selderij.

Bereiding voor 4 personen: 
•  Verwarm de oven voor op 200 graden. Kook de 

macaroni beetgaar, ongeveer 3 minuten. Snijd 
een klontje boter af en smelt deze in de pan. Roer 
de bloem erdoor tot een stevig papje. Schenk 
de melk erbij en roer het met een garde door.

•  Giet de macaroni af en spoel daarna af onder 
koud water. Rasp de twee kazen, indien deze 
nog niet geraspt zijn. Roer de kaas door de melk, 
deze wordt snel opgenomen.

•  Snipper het uitje en hak de tenen knofl ook fi jn. 
Meng het melk-kaasmengsel, de gesneden ui, 
de knofl ook, paprika, maiskorrels en de mosterd 
door de macaroni.

•  Vet een ovenschaal in met een klein beetje boter 
en schep het macaronimengsel erin. Strijk het 
geheel glad en strooi wat paneermeel over de 
bovenkant. Als je nog wat boter over hebt, 
kun je kleine 
klontjes over de 
bovenkant van 
de ovenschaal 
verdelen. Bak de 
Mac & Cheese in 
20 min af in de 
voorverwarmde 
oven.
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ErwtensoepMac & Cheese

Instant happy
Comfortfood is voedsel met een hoog suiker- of koolhydraatgehalte. Het wordt geassocieerd met de veiligheid en geborgenheid van de kindertijd, zoals moeders gepocheerde eieren of warme appeltaart. Het triggert het beloningscentrum in de hersenen waardoor je je instant happy voelt.

Het boodschappenlijstje
✔  400 gr macaroni
✔  200 gr cheddar kaas
✔  100 gr geraspte 

oude kaas 
✔  1 gele paprika 
✔  100 gr gekookte 

maiskorrels

✔  3 el bloem
✔  6 dl volle melk
✔  100 gr roomboter
✔  3 el paneermeel
✔  1 rode ui
✔  2 tenen knofl ook
✔  2 tl fi jne mosterd

✔  500 gr spliterwten
✔  1 prei
✔  ½ knolselderij
✔  1 wortel
✔  1 grote ui
✔  2 aardappels
✔  2 kippenbouten

✔  1 rookworst
✔  1 teentje knofl ook
✔  2 laurierbladeren 
✔  1 bosje selderij
✔  200 gr gerookte 

buikspek 
✔  2 bouillonblokjes

Het boodschappenlijstje



http://www.resetjerecept.nl
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Bor relpr aat

Altijd online te bestellen bij dirck3.nl

Wat drinken we?

IVO DE WEERT

LEKKER BIJ: gegrilde kip en pastagerechten. 
Ook lekker als aperitief.

LEKKER BIJ: gegrilde kip, zalm en romige 
kazen. Ook lekker als aperitief.

onder de  5 euro

Settlers Creek 
Chardonnay (Australië)
Deze Chardonnay is heerlijk vol en 
heeft  tonen van amandelen, nectarine, 
rode appel en perzik. Door rijping op 
Franse eikenhouten vaten heeft  deze 
wijn een mooie vanille houttoets.

ige

Settlers Creek Merlot  
(Australië)
Dit is een echte sappige Merlot met tonen van rijpe 
pruimen, aardbei, toast en zachte tannines. Deze 
Merlot is gerijpt op Frans én Amerikaans eikenhout 
wat resulteert in een fi jne melange van rode kersen, 
pruimen, hints van chocolade en kruiden. 

De smaak van
                Down Under 

Australië heeft inmiddels een 
belangrijke plek veroverd in 
de internationale wijnwereld. 
Door het warme klimaat komen 
hier weelderige, volle en zeer 
smaakvolle wijnen vandaan. 
De wijnranken staan voor-
namelijk aangeplant in het 
zuiden en zuidoosten van het 

land. Door de    

hoge temperaturen en vele uren 
zonneschijn kunnen de druiven 
perfect rijpen en veel suiker 
ontwikkelen. Daarom zijn de 
meeste Australische wijnen ook 
vrij hoog in alcohol. Australië 
heeft op grote schaal bekende 
Europese druivenrassen 
aangeplant. Het accent ligt 
op Franse druivenrassen, die 
omstreeks 1788 vanuit Zuid-
Afrika werden meegenomen. 
De bekendste druivensoort is 
de klassieke Shiraz, maar er zijn 
nog veel meer karaktervolle 
variëteiten, zoals Merlot en 
Chardonnay. Met Australische 
wijn zit je eigenlijk altijd goed. 
Het zijn ware smaakbommetjes 
die lekker wegdrinken en niet 
snel zullen vervelen! 

A stralië heeft inmiddels een

Hard seltzer
In Amerika is het al langer 
een sensatie: hard seltzers. 

Deze licht alcoholische mixen 
met bruisend water en een 

subtiele (fruit)smaak passen 
bij een bewuste levensstijl; het 

drankje bevat relatief weinig 
alcohol en is, vergeleken bij 
een pilsje of een glas wijn, 

caloriearm. Daarbij is het blikje 
een verfrissend alternatief 

voor de ‘skinny bitch’, ofwel de 
suikervrije cocktail met wodka, 

bruisend water en citroen.

WHISKYTIP
       MAAND
De originele Storage 
blended Scotch whisky, 
nieuw en exclusief bij 
Dirck3 verkrijgbaar, is 
gerijpt in eiken vaten. 
Onder leiding van 
Schotse brouwmeesters 
volgens methoden die 
zich door de eeuwen 

heen hebben bewezen, zonder kortere 
wegen te nemen. Het is het verstrijken 
van de tijd die de whisky in staat 
stelt om een volle smaak te bereiken. 
De smaak is zoet met tonen van 
geroosterd graan, mout, toffee, zware 
mout en kweepeer. In de afdronk 
voel je een noot van gebrande koffie, 
gebrande bonen, zoete appels en 
chocolademout.
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Met de groeten aan Dirk

Markus Dekker (22) treedt in de 
voetsporen van zijn opa door altijd zijn 
boodschappen te doen bij supermarkt 
Dirk van den Broek op het Mercatorplein 
in Amsterdam-West. „Mijn opa heeft 
als achtjarig jongetje Dirk van den Broek 
in diens melkwinkel geholpen.”  

Mercatorplein: de plek waar het voor
Dirk van den Broek tachtig jaar geleden 
allemaal begon. Eerst als melkwinkel, daarna 
omgebouwd tot de eerste zelfbedieningswinkel/
kruidenier in Amsterdam en anno 2022 zit er 
nog altijd een Dirk-supermarkt. De grootvader 
van Markus heeft Dirk van den Broek nog 
gekend. „Mijn opa heeft als achtjarig jongetje 
Dirk van den Broek in zijn melkwinkel geholpen 
en zijn paarden verzorgd. Nu doe ik hier 
meer dan tachtig jaar later elke week mijn 
boodschappen. Altijd als ik hier kom denk ik 

daar even aan, en vind ik het grappig hoeveel 
generaties uit mijn familie bij deze Dirk hun 
boodschappen hebben gedaan.” Markus is 
twee jaar geleden wegens zijn studie naar 
Amsterdam verhuisd, en sindsdien gaat hij 
standaard elke week naar Dirk van den Broek 
op het Mercatorplein. „Dirk zit op een gezellige 
plek. Het is een leuke omgeving met veel andere 
winkels in de buurt. Verder vind ik dat Dirk 
altijd veel voordelige acties heeft waardoor ik 
écht het idee heb dat ik goedkoper uit ben.” 

Klein huishouden 
Volgens Markus is het grootste voordeel dat hij 
veel producten los van elkaar kan kopen. „Ik 
kook graag, maar ik heb een klein huishouden. 
Ik kook vaak maar voor één of twee personen. 
Bij Dirk hebben ze heel veel producten los 
die niet per meerdere stuks verpakt zitten. 
Hierdoor kan ik precies genoeg producten kopen 
en hoef ik achteraf geen eten weg te gooien.” ■

Jonge student verrast met familie-anekdote 

Markus: „Mijn opa kende
Dirk van den Broek persoonlijk”



MET ALLEEN DE 
ALLERBESTE WOLKEN!

Dr. Oetker Wolkentoetje is een heerlijk, romig toetje, 
gemaakt met alleen de allerbeste wolken! 

Verras en verwen jezelf en anderen met de 
5 verschillende smaken, van vanille tot aan karamel. 

Probeer ze allemaal!



met DenD

48

Kefalonia
Het eiland met de blauwste zee

van Griekenland
 

Kefalonia is een adembenemend eiland met groene heuvels en witte 
stranden gelegen in de kristalheldere Ionische Zee in het westen 

van Griekenland. Het onontdekte vakantieparadijs biedt rust, 
natuur en cultuur, maar bovenal veel wow-momenten. 

Op reis



49

Het plan was om vanuit 
het vliegveld van 
Argostoli de huurauto 
op te halen en de ferry 

naar onze verblijfplaats in Lixouri 
te nemen. Bij aankomst in de haven 
meert de veerboot net af. Dan 
maar een ritje via de baai, krijgen 
we meteen een goede indruk van 
Kefalonia. Het is een afstand van 
zo’n 30 kilometer, maar door alle 
kronkelwegen en haarspeldbochten 
duurt het langer dan verwacht.
De  schemer valt in en al snel is 
het aardedonker. Beetje spannend 
rijden, want hoe hoog is het? 

Kliff en
Het antwoord krijgen we als we er 
de volgende dag op uitgaan en zich 
een landschap ontvouwt van bergen, 
rotskusten, door kliff en omringde 
stranden en steile afgronden waarop 
berggeiten balanceren. Het is soms 
net De Gevaarlijkste Wegen light, 
maar het magnifi eke uitzicht wint 
het van de hoogtevrees (door het 

her en der ontbreken van vangrails). 
We zijn op weg naar Myrtos Beach 
aan de oostkust van het eiland. 
Het strand wordt geroemd als 
mooiste van Griekenland en daar 
is geen woord aan gelogen. Het 
zand is hagelwit en afhankelijk van 

de weersomstandigheden en het 
tijdstip kleurt het water vijftig tinten 
blauw. Denk er een rij wapperende 
palmbomen bij en je waant je 
op de Malediven of Curaçao. 
Myrtos strand ligt aan de voet 
van steile rotsen en kliff en en is 
alleen via een afdaling bereikbaar. 
Hoe later je op de dag komt, hoe 
hoger je moet parkeren en hoe 
langer dus de wandeling. Wil je een 
mooi totaalplaatje van het strand? 
Op weg naar het schilderachtige 
vissersdorpje Fiskardo bevindt zich 
een prachtige panoramaplek van 
waar je Myrtos schitterend kunt 
fotograferen. 

Watertaxi
Een ander Bounty-achtig strand is 
Fteri Beach. Het witte kiezelstrand 
ligt ongeveer 2 kilometer van 
het dorp Assos vandaan en de 
watertaxi is een gemakkelijke 
en leuke manier om er te komen. 
Het heldere, ondiepe water waar je ➜

Myrtos Beach op een kalme 
dag. De golven kunnen hier 
evenzogoed torenhoog zijn.

Het strand wordt 
geroemd als 
het mooiste van 
Griekenland 
en daar is geen 
woord aan gelogen

Er is een fi le gemeld
op klif A10. 

Wachten op de watertaxi naar 
Fteri Beach.



FULL FLAVOUR.
6,66% ALC.
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de vissen ziet zwemmen maakt het 
perfect voor gezinnen met kinderen. 
Vergeet niet zelf snacks, drinken, 
een parasol en waterschoenen mee 
te nemen, want op Fteri Beach 
zijn er geen voorzieningen en het 
is er bloody hot. Zin in een ander 
kleurpalet? Op Xi Beach sta je met 
je voeten in rood zand dat afsteekt 
tegen de steile, witgrijze kleirotsen 
op de achtergrond. Hier vind je 
volop beachclubs en reuring. Je kunt 
je ook insmeren met de rotsenklei, 
vermengd met water. De belofte 
is dat je er na het modderbadje 
tien jaar jonger uitziet. 

Betoverende grot
Een must-see op het eiland is de grot 
van Drogarati en het Melissani-meer, 
vlakbij de stad Sami. Wij maakten 
ook een kort boottochtje met een 
gids door de betoverende grot om 
de stalactieten en stalagmieten van 
dichtbij te bewonderen. Naast zijn 

prachtige stranden en natuurlijke 
attracties heeft Kefalonia ook 
een rijke historie en een aantal 
charmante dorpjes om te verkennen. 

Olijfgaarden 
Een van onze favorieten was Assos, 
wat gedomineerd wordt door een 
Assos Castle. Het kasteel ligt aan de 
noordwestkant van het eiland en 
biedt adembenemende uitzichten 
op de omgeving. De uitvalbasis

De menukaart is 
hier nog met de 
hand geschreven
tijdens ons verblijf was het 
charmante Nautilus Hotel in Lixouri 
met uitzicht over de olijfgaarden. 
Eigenaren Gregory en Chrisanti
runnen de boel met hart en ziel. 

Het zeer goed onderhouden 
zwembad is Gregory’s grote trots 
en hij deelt graag de leukste adresjes 
op het eiland. Het eten op Kefalonia 
is heerlijk, met lokale specialiteiten 
zoals pastitsada, een gerecht 
gemaakt van kip of rundvlees 
met pasta en saus. Het wemelt 
van de goede restaurants met 
traditionele Griekse gerechten, 
lokale producten en verse vis. 
De lekkerste keuken blijkt zich vaak 
te verschuilen op plekken waar het 
geblokte tafelkleed van plastic is en 
de menukaart nog handgeschreven. 
Met een fl es Robola (lokale witte 
wijn) op tafel, brengen we een toost 
op deze Griekse droom.  ■

Op reis
Assos is een idyllisch 
vissersplaatsje met 
stranden, pastelkleurige 
huizen en winkels.

De betoverende grot van  

Drogarati en het Melissani-meer.

Je kunt vanuit Nederland 
meestal rechtstreeks naar 
Kefalonia vliegen. Het 
vliegveld ligt op ongeveer 
8,5 km van Argostoli. De 
vliegtijd vanaf Schiphol 
is circa 3 uur. Met de boot 
heb je 2 keer per dag een 
verbinding met Lixouri, 
op het schiereiland van 
Kefalonia. Ook is er een 
carferry naar Kyllini op het 
vasteland. Ook Zakynthos 
is met de boot bereikbaar.

ZÓ KOM JE ER!

Het Nautilus Hotel, een ideale 
plek voor rustzoekers.
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100% taSTE
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Reizen

Toini en Marcel kochten eind 2021 
Casa Merle. Ze wilden naast hun 
hectische leven in Amsterdam 
ook genieten van rust, zon en 
de héérlijke Spaanse keuken.

Spanje is al jaren hét favoriete 
vakantieland van Toini en Marcel. 
Sinds 31 december 2021 zijn 
ze de trotse eigenaar van 
een droomvakantiehuis in 
Dénia. „Wat Dénia zo leuk 
maakt is dat er werkelijk het 
hele jaar door wat te doen 
is”, vertelt het stel. „Van 
november tot januari barst 
het hier van de wielrenners, 
omdat dit gebied een 
‘cycling paradise’ is. 
Vanuit onze tuin kijk je op 
het Montgómassief, een 
beschermd natuurgebied 
met kliffen en grotten 
waar je kunt wandelen, 
mountainbiken en fietsen.” 

Blue zone
Dénia bevindt zich in een van de 
weinige blue zones (gebieden waar 

mensen op een gezonde manier oud 
worden) die er nog op de wereld 
bestaan. „Er is geen industrie, de lucht 
is superschoon en in het voorjaar ruik 
je overal de sinaasappelbloesem! In de 
zomer kun je genieten van het enorme 
zandstrand, de leuke chiringuito’s – 
strandtenten – en de vele restaurants.”

Bouwval
Toen Toini en Marcel hun 
stulpje kochten was het 
nog een bouwval. „Precies 
wat we zochten! Een huis 
dat volledig gerenoveerd 
moest worden, zodat we 
alles naar eigen smaak 
en standaard konden 
opknappen. Alles waar 
wij ons op vakantie altijd 
aan ergerden, hebben 
we aangepast. Dus geen 
zeurende kinderen omdat 
de wifi traag is. En ja, ons 
zwembad is diep genoeg 

om in te duiken. Ook heeft elke kamer 
een eigen airco.” Omdat het stel niet het 
hele jaar in Dénia is, verhuren ze het huis.
„Zo kan iedereen ervan genieten.”  ■

DéniaDénia
(Costa Blanca)(Costa Blanca)

 ONS DROOMHUIS LIGT IN…

Dénia, Spanje
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Huurder Harry:
„We hebben een 
heerlijke vakantie 
gehad. Wat een 

fantastische villa! 
Mét een supergroot 

zwembad waar je 
makkelijk in kan 

duiken, echt genoten. 
De stad Dénia is 

ook fantastisch met 
lieve mensen en een 
mooie jachthaven.”

Casa Merle

GESCHIKT VOOR
12 personen

BIJZONDERHEDEN
Begin 2022 is 

Casa Merle 
volledig 

gerenoveerd.

BOEKEN
Direct bij de 
eigenaar.  Je

 betaalt geen 
boekingskosten!

BEOORDELING 
9,5

MEER INFO?
Scan de QR-code

SPANJESPANJE
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JESSIE BALTUS

De voorjaarsvakantie ligt weer voor 
ons om in te vullen met allerlei leuke 

uitjes! Is het snertweer? Bezoek 
dan eens één van onze top 5 

’mooiste bioscopen van Nederland’. 

Variété diner 
Cirqulinair
Circus en culinair genieten komen samen 
bij het avondvullende Gronings Variété 
diner Cirqulinair. Van 16 februari tot en 
met 12 maart wordt er geheel in jaren-
dertig-stijl een onvergetelijke smaakvolle 
avond gepresenteerd vol spanning, 
verbazing en humor. Het ene moment 
hangt de acrobate in de trapeze, het 
volgende moment serveert zij het eten en 
de drankjes. Letterlijk, want acrobaten 
vullen vanuit de lucht jouw wijnglas bij.
cirqulinair.nlFO
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Struinen op de 
Huishoudbeurs
Reizen, koken, winkelen en tuinieren. Nederlands 
gezelligste lifestyle-event opent in februari weer zijn 
deuren. De Huishoudbeurs wordt al sinds 1950 jaarlijks 
georganiseerd en trekt hordes mensen aan voor een gezellig 
dagje vol goede deals, de nieuwste gadgets en allerlei 
lekkere versnaperingen. Van 18 tot en met 24 februari in 
RAI Amsterdam. huishoudbeurs.nl

Wil je ook met een evenement in deze rubriek?         

PAVAROTTI en
WILLY ALBERTI
In theaterconcert Pavarotti meets Alberti
zien we de unieke ontmoeting tussen 
twee emotionele zangers met een groot hart 
voor de opera en het levenslied. Gebaseerd 
op een waargebeurde ontmoeting tussen 
Luciano Pavarotti en Willy Alberti. 
Te zien van 2 februari tot en met 8 april.
kikproductions.nl

Carnavals
optocht
Deze maand zijn er 
weer veel geweldige 
carnavalsoptochten te 
bewonderen. Nog nooit bij zo’n 
optocht geweest? Dit is je kans om 
er eens een dagje voor uit te trekken. Op de website 
hieronder zie je welke optochten er op welke dag 
plaatsvinden. optochtenkalender.nl

https://www.kikproductions.nl
https://www.huishoudbeurs.nl
https://www.optochtenkalender.nl
https://www.cirqulinair.nl
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Meisje met de parel 
In de documentaire Dicht bij Vermeer volgt
Suzanne Raes de conservatoren en andere 
betrokkenen bij de samenstelling van de grote 
Vermeertentoonstelling in het Rijksmuseum. Een 
film over liefde voor schilderkunst en de man achter 
Het melkmeisje en Meisje met de parel. Cinema 
Delicatessen brengt Dicht bij Vermeer op 9 maart
uit in de bioscopen. Zie ook pagina’s 56 en 57.
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Komedie
in de Domstad
Eén van de grootste comedyfestivals van de wereld is 
terug voor nog meer spraakmakende stand-up comedy. Het 
Utrecht International Comedy Festival (UICF) presenteert 
dit jaar namen als Martijn Koning, Magic Tom & Yuri
en Glenn Wool. Vanaf 22 februari tot 4 maart zet 
het UICF de Domstad opnieuw in de schijnwerpers 
met thema’s op het scherpst van de snede.
utrechtinternationalcomedyfestival.nl

       Stuur een e-mail naar jessie@trustedmedia.nl

1
PATHÉ TUSCHINSKI,

AMSTERDAM 
Dit theater met bouwstijlen als 

Amsterdamse School, jugendstil en
art deco opende al in 1921. Magazine 

Time Out riep het in 2021 uit tot 
mooiste bioscoop ter wereld. 

2
LUMIÈRE CINEMA, MAASTRICHT
In deze stijlvolle industriële bioscoop zijn 
arthouse fi lms en documentaires te zien. 
Vernoemd naar de gebroeders Lumière, 

uitvinders van de cinematograaf. 

3
LOUIS HARTLOOPER COMPLEX, 

UTRECHT
Een rijksmonument in de stijl van de 
Amsterdamse School. Hier worden 
regelmatig fi lms vertoond waarbij 

de regisseur aanwezig is, zodat 
fi lmliefhebbers vragen kunnen stellen.  

4
CINECITTA, TILBURG 

In de Willem II-straat in Tilburg 
staat de oudste bioscoop van ons 
land. Al sinds 1904 worden in dit 

monumentale pand fi lms vertoond. Het 
aanbod betreft vooral arthouse fi lms. 

5
CINELOUNGE, HOUTEN 

Voor een echt luxe bioscoopervaring 
ga je naar deze servicebioscoop waar 
de drankjes en snacks gewoon naar 

jouw zitplek worden gebracht. 

PATH

TOP 5
MOOISTE

BIOSCOPEN

WINNEN!DenD geeft 5x2 kaarten weg! Ga naar DenD.nl/winnenom kans te maken.

https://www.utrechtinternationalcomedyfestival.nl
http://www.dend.nl


Gewoon bijzonder
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Sietskes
OOGAPPELS

In ons museum komen 
kunstwerken van over 
de hele wereld, ze zijn 
gigantisch, piepklein, 
2D, 3D, geschilderd, 
digitaal of van marmer.    

Wat de kunstwerken 
gemeen hebben, is dat ze 
allemaal over eten, drinken 
of winkelen gaan. Geen 
hoogdravende thema’s, 
maar alledaagse zaken. In 
ons LAM museum willen 
we je bijzonder laten kijken 
naar die doodgewone 
dingen. Want ondanks 
dat ze elke dag door je 
handen gaan, in je mond 
verdwijnen en je er vast 
en zeker een duidelijke 
mening over hebt, zie je ze 
vaak niet. Niet echt. 
Wanneer heb jij voor 
het laatst een appel van 
dichtbij bestudeerd? 
Of gekeken welke vorm 
een broodclipje heeft? 
Je kijkt wel, maar ziet het 
niet. Ik denk dat ik daarom 
zo van de schilderijen van 
de zeventiende-eeuwse 
Johannes Vermeer

houd, en vooral van dit 
Gezicht op Delft. Het is 
een dag zoals alle andere 
dagen, een ochtend zoals 
alle andere ochtenden. 
Doordat hij het moment 
met liefde opmerkte en 
schilderde, zie je opeens 
de schoonheid van zo’n 
alledaags tafereel. 
Als ik in alle vroegte door 
Haarlem fiets, kijk ik 
graag met de ogen van 
Vermeer naar mijn stad. De 
schoonheid is er, je moet 
haar alleen wel even zien.

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

VROUWEN STOND 
OORSPRONKELIJK NOG 

EEN MAN. VERMEER 
WAS EEN PIETJE-PRECIES:
ALLE ELEMENTEN OP HET 

SCHILDERIJ MOESTEN 
KLOPPEN. REGELMATIG 

SCHILDERDE HIJ 
DELEN OVER.

Wie?
Zo beroemd als 
Johannes Vermeer nu 
is, zo onbekend was 
hij vroeger. Daarom 
noemen ze hem ook 
wel de Sfinx van Delft. 
Pas in de negentiende 
eeuw begonnen 
mensen écht van zijn 
schilderijen te houden. 

De dag is begonnen, 
de mensen kletsen 
wat met elkaar. Zie 
je dat schip daar 
links voor? Daarmee 
verplaatsten mensen 
zich van stad naar 
stad, het was de bus, 
tram en trein van 
toen. 

FO
T

Pareltje
Ken je de film Girl with a

Pearl Earring nog? Actrice
Scarlett Johansson kroop in de 

huid van het beroemde
Meisje met de parel van Vermeer.

RISE and
SHINE
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Johannes Vermeer,
Gezicht op Delft.

In het 
zonnetje
Vermeer zette de toren 
van de Nieuwe Kerk
in Delft in het 
zonlicht. Hier werd 
de schilder gedoopt 
en vind je het graf van 
Willem van Oranje.

Over die heerlijke rust 
gesproken, de meeste 

schilderijen van Vermeer stralen stilte uit. Denk 
maar aan het beroemde Meisje met de parel of de 
Brieflezende vrouw. Zou het iets te maken hebben 
met de drukte in huize Vermeer? De kunstenaar 
had maar liefst elf kinderen.

DEN HAAG    of
   AMSTERDAM?

Voor Gezicht op Delft
en Meisje met de parel
moet je normaal naar 

het Mauritshuis 
in Den Haag. 

Tussen 10 februari en 
4 juni 2023 vind je de 
meesterwerken voor 

één keer in Amsterdam. 
Het Rijksmuseum 

organiseert een grote 
tentoonstelling over 

de zeventiende-eeuwse 
kunstenaar, dé kans om 

heel veel topstukken 
bij elkaar te zien!

Klein 
maar fijn 
Van de beroemde 
meester zijn maar 35 
schilderijen bekend. 
Veel daarvan zijn 
kleiner dan je denkt. 
Zo is Het melkmeisje 
ongeveer één A4 groot. 
Hij nam duidelijk 
de tijd voor zijn 
meesterwerken.

MIDDEL-
PUNT 

DE TOREN STAAT 
IN HET ECHT MEER 
NAAR RECHTS. 
DE SCHILDER 

PLAATSTE HEM 
NAAR HET MIDDEN, 

ZO VALT HIJ 
NÓG MEER OP.

HELEMAAL 
ZEN 

Wat een heerlijke 
rust hè? Dat 

komt niet alleen 
doordat Vermeer 

een windstille 
ochtend schilderde, 

maar ook door de 
compositie.  Als je 
goed kijkt, ontdek 

je drie liggende 
vlakken: het water, 
de stad en de lucht. 

Prettig voor je ogen!

DE ALLERMOOISTE 
DE BEROEMDE FRANSE SCHRIJVER

MARCEL PROUST NOEMDE
GEZICHT OP DELFT HET MOOISTE 

SCHILDERIJ VAN DE WERELD. IN EEN
VAN ZIJN BOEKEN SPEELT HET SCHILDERIJ 

ZELFS EEN BELANGRIJKE ROL.

Johannes Vermeer,
Het melkmeisje.
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7
De spannende dramaserie De stamhouder van AVROTROS is gebaseerd 
op de familiekroniek van journalist ALEXANDER MÜNNINGHOFF. 
Wat weet u van Alexander en diens opmerkelijke familiegeschiedenis? 

1 Wie is Alexander 
Münninghoff ?
Alexander is de zoon 

van een Nederlands-Russische 
vader en een Baltisch-Duitse 
moeder. Hij werkt als journalist 
en correspondent bij de Haagsche 
Courant en krijgt in 2015 de Libris 
Geschiedenis Prijs voor zijn boek 
De stamhouder waarin hij zijn 
familiegeschiedenis beschrijft. 
Alexander Münninghoff overlijdt 
in 2020 op 76-jarige leeftijd. 

2 Waarom is
‘de stamhouder’ 
zo belangrijk voor 

pater familias, opa Joan? 
Voor Joan Münninghoff is de 
bloedlijn alles. Zelf emigreert 
deze pater familias kort na de 
Eerste Wereldoorlog naar Letland 
en trouwt daar met de Russische 
gravin Erica. Na de oorlog maakt 
Erica in Letland deel uit van de 
Duits-Baltische elite. Joan wordt 
een puissant rijke oligarch; hij wil 
dat zijn nalatenschap koste wat 
kost in ere wordt gehouden.

3 Hoe belandt de familie 
weer in Nederland?
Als Hitler en Stalin 

in 1939 een niet-aanvalsverdrag 
sluiten, kiest opa Joan eieren voor 
zijn geld. Hij verlaat Letland, laat 

Alexander Münninghoff
en De stamhouder

zijn huizen en fabrieken achter, 
en vestigt zich met zijn vrouw en 
kinderen in Den Haag. Zijn oudste 
zoon Frans heeft hij hier eerder 
naar kostschool gestuurd voor 
een goede katholieke opvoeding. 
Frans vindt het verschrikkelijk in 
Nederland en voelt zich verraden. 

4  Hoe groeit de 
familie uit elkaar?
Gefrustreerd treedt 

Frans tijdens de oorlog toe tot de 
Waffen-SS. Zijn vriendin Wera, 
zij is half Russisch, half Lets, 
raakt van hem in verwachting. 
Alexander wordt in 1944 geboren 
in de Duitse stad Posen (nu 
het Poolse Poznan), waar zijn 
moeder werkt voor de Duitsers. 
Grootvader Joan, die tijdens 
de oorlog spioneert voor de 
Geallieerden, haalt na de oorlog 
het gezin van zijn zoon naar 
Nederland; tussen hem en zoon 
Frans komt het nooit meer goed. 
 

5 Waarom wordt 
Alexander als 
kind ontvoerd? 

Kort na de oorlog scheiden 
Alexanders ouders. Zijn moeder 
voelt zich buitengesloten door 
de familie. Wera neemt zoon 
Alexander zonder enig overleg
mee naar Duitsland. Opa Joan

voelt zich beroofd van zijn 
stamhouder en laat zijn 
kleinzoon ‘terughalen’. 
Alexander ziet zijn moeder pas 
terug als hij 25 is: „Ze woonde 
in een vervallen huis in een of 
andere pauperwijk”, vertelt 
hij later over die ontmoeting. 

6 Hoe is het Alexander 
later privé vergaan?
Op vrij jonge leeftijd 

ontmoet hij Ellen, de liefde 
van zijn leven. Ze stichten een 
gezin en zullen hun hele leven 
samenblijven. Zijn gezinsgeluk 
met Ellen wordt overschaduwd 
doordat drie van hun vijf 
kinderen komen te overlijden. 

7 Wat zegt hij over 
zijn vader? 
Op 70-jarige leeftijd

publiceert Alexander zijn 
veelgeprezen familiekroniek 
De stamhouder; het boek 
slaat in als een bom. Over 
zijn vader: „Dom was hij niet, 
maar de omstandigheden 
hebben hem op het verkeerde 
spoor gedwongen. Geen 
enkel ideaal heeft hij kunnen 
verwezenlijken. Hij heeft 
geen enkel diploma gehaald, 
behalve zijn rijbewijs. (…) Mijn 
vader voelde niets voor mij.”  ■

vragen
over…
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Alexander Münninghoff  toont trots zijn bekroonde boek.

Alexander wordt in de serie gespeeld
door Matthijs van de Sande Bakhuyzen.

Actrice  Sallie Harmsen kruipt in de 
huid van vriendin Ellen Dormeier.



Knapperig. Romig.
Vulling met Belgische chocolade.

NIE
UW



Maak je 
borrel speciaal

Met trots voor u gebrouwen 
Geen 18, geen alcohol
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  IN ÉÉN KLAP
    GRIEZELIG
          BEROEMD

JENNA ORTEGA

64

De Amerikaanse actrice 
Jenna Ortega (20) is hard 
op weg om dé filmsensatie 
van Generatie Z te 
worden. Haar hoofdrol in 
Wednesday, een van de 
meest gestreamde 
en bejubelde series van
het moment, is even 
obscuur als geniaal.
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Ik heb blijkbaar een expressieloos 
gezicht waardoor het lijkt alsof ik 
op anderen neerkijk. Ik heb ook 
extreem donkere humor, die me al 
meermaals in de problemen heeft  
gebracht. Ik snap de vergelijking. 
Meer nog: ik kijk op een vreemde 
manier tegen Wednesday op,” 
vertelde ze in magazine HUMO. 

Miljard
Binnen no time schopte 
Wednesday het tot een van de 
best bekeken Netfl ix-series ooit. 
Daarmee krijgt de serie een 
plekje tussen stevige jongens als 
Stranger Things, Squid Game en 
Dahmer – Monster: The Jeff rey 
Dahmer Story. Het betreft  stuk 
voor stuk series die in zestig 
dagen meer dan een miljard 
aan kijkuren vergaarden. 
Een groot deel van het 
succes van Wednesday wordt 
toegeschreven aan het talent en 
de aantrekkingskracht die Jenna 
uitoefent, in het bijzonder op 
Generatie Z. Filmkenners 
prijzen Jenna’s eigentijdse 
interpretatie van haar obscure ➜

ls een redelijk onbekende 
actrice er in tien dagen 
tijd 10 miljoen Instagram-
volgers bijkrijgt, dan 
weet je dat je een hit
in handen hebt.
Jenna Ortega (20)
behoeft  ook eigenlijk 
geen introductie meer 

sinds haar wereldwijde doorbraak 
in de Netfl ix-serie Wednesday. 
In deze spin-off  van The Addams 
Family draait het om Wednesday 
Addams, een spookachtige 
student met paranormale gaven 
die haar speurneus in een reeks 
moorden stopt. „Ik ben geboren 
voor deze rol,” stelt Jenna. 
„Mensen vergelijken me mijn hele 
leven al met Wednesday Addams. 

Gwendoline Christie,
Jenna Ortega,

Catherine Zeta Jones
en Christina Ricci bij de
wereldpremière in LA.

„IK HEB OOK EEN 
EXTREEM DONKERE 
HUMOR, DIE ME 
AL MEERMAALS 
IN DE PROBLEMEN 
HEEFT GEBRACHT”

A
I
H
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en stoïcijnse personage. Zo 
verzon Jenna zelf de choreografi e 
voor de nu al legendarische 
scène, waarbij zij op haar eigen 
graf danst. Haar dodendans 
werd massaal gekopieerd en 
ging viraal op TikTok. Met haar 
bombastische platformschoenen 
en witgekraagde schoolmeisjes-
uniformen zorgde zij ook voor 
een opleving van de vaak 
zo verguisde gothic-stijl. 

Haar kapsel maakte zelfs de 
pony weer hot. Zie hier: de 
geboorte van een stijlicoon. 

Zwoegen
Werken met de wereldberoemde 
producent en regisseur
Tim Burton (onder andere 
Alice in Wonderland en Sjakie 
en de chocoladefabriek) was voor 
Jenna een droom die uitkwam. 
Ze noemt hem een ‘bijzonder 

wezentje’ dat veel in zichzelf 
praat. „In een eigen 

taal.” Toch was het 
ook zwoegen voor 

Jenna. Doordat 
Tim de regie 

afwisselde met 

ander regisseurs, kreeg ze steeds 
verschillende aanwijzingen over 
haar rol. Ondertussen moest ze 
ook nog leren boogschieten en 
cello spelen. Om haar zo levenloos 
mogelijk over te laten komen, was 
knipperen of oogtranen verboden. 
Ging ze de mist in, dan moest de 
take opnieuw worden gedaan.
  
Kindster
Ondanks haar jonge leeft ijd 
draait Jenna al een tijdje mee 
in de entertainmentwereld. Ze 

Voor haar rol 
moest Jenna leren 

zwaardvechten, boogschieten en boksen. 

zo verguisde gothic-stijl. Ze noemt hem een ‘bijzonder
wezentje’ dat veel in zichzelf 

praat. „In een eigen 
taal.” Toch was het 

ook zwoegen voor 
Jenna. Doordat 

Tim de regie 
afwisselde met 

knip
Ging
take
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HAAR LUGUBERE 
DODENDANS 
VEROVERDE TIKTOK

Jenna met haar ijzige 
blik is perfect gecast
voor de horrorreeks. 
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maar het is echt therapeutisch,” 
zegt Jenna over haar fascinatie 
voor ijzingwekkend gegil en 
grafk elders. Haar favoriete 
oneliner uit Wednesday? 
„Wanneer een kamergenoot 
vraagt of Wednesday iets nodig 

heeft , antwoordt ze: Een kogel 
door mijn kop.” Toch zit er ook 
een boodschap in de fi lm: „Dat je 
te allen tijde jezelf moet blijven. 
Pas jezelf niet aan om anderen 
te plezieren, zelfs al ben je een 
bizarre meid zoals Wednesday.” ■

begon als kindster op Disney 
Channel, speelde in de serie 
Stuck in the Middle, had een 
minuscuul rolletje in Iron 
Man 3 en maakte in 2019 haar 
opwachting in de Netfl ix-serie 
You. Toch ligt haar hart bij het 
horrorgenre, getuige haar recente 
rollen in Scream, Studio 666
en X. Later dit jaar siddert ze in 
de zesde Scream-productie. „Ik 
weet niet wat het is met bloed 
in je gezicht gegooid krijgen 
en schreeuwend rondrennen, 

JENNA ORTEGA: IN ÉÉN KLAP GRIEZELIG BEROEMD

The Addams Family uit 1964.

WIE ZIJN DE ADDAMSEN?

„PAS JEZELF 
NIET AAN, ZELFS 
AL BEN JE EEN 
BIZARRE MEID ALS 
WEDNESDAY”

Jenna brengt als gothic 
Versace-bruid een ode 
aan haar personage 
Wednesday Addams.

The Addams Family, bedacht door de 
Amerikaanse illustrator Charles Addams, 
verscheen oorspronkelijk in stripvorm in de 
jaren 30. Daarna bleef de macabere familie 
– bestaande uit onder meer Gomez, Morticia, 
Pugsley, Wednesday, Oom Fester en Oma – 
terugkeren in films, series en toneelstukken. 
Meest gedenkwaardig waren de tv-serie
The Addams Family uit 1964 en de succes-
volle speelfilms The Addams Family en 
Addams Family Values uit 1991 en 1993.
De nieuwe Netflix-serie Wednesday focust 
zich op de sardonische tienerdochter. 
Actrice Christina Ricci, die Wednesday 
in de populaire film uit 1991 speelde, 
duikt ook nog even op in de nieuwe serie.
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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

De kippen die de biologische eieren van natuurfarm De Boed leggen, kennen alle voordelen die de andere 
hennen ook hebben. Maar daarbij krijgen ze ook nog eens 100 procent biologisch voer, dat geteeld is
zonder chemische bestrijdingsmiddelen of kunstmest. En het is helemaal vrij van genetisch gemanipuleerde 
bestanddelen. Geen wonder dat de eieren 3 Beter Leven keurmerk sterren hebben gekregen!

Biologische eieren
BETER LEVEN KEURMERK 3 STERREN



Bespaarde energiekosten bij het wassen op 30°C vs 60°C met Ariel Allin1 Pods 15 wasbeurten. 
Besparing gebaseerd op gemiddelde elektriciteitsprijzen (inclusief belasting) voor huishoudens 

in Nederland, eerste semester 2022. Bron: CBS

Altijd buiten bereik van kinderen bewaren.
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www.keepcapsfromkids.eu
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Hoera!
Katja Schuurman: 
altijd spraakmakend
Ze viert op 19 februari alweer haar 48ste

verjaardag, maar dat is Katja Schuurman
niet aan te zien. De vraag is echter: 
zit ze ook lekker in haar vel?  

De afgelopen jaren waren 
niet gemakkelijk voor Katja. 
Ze scheidde van Thijs Römer
en ook haar relatie met chefkok
Freek van Noortwijk strandde. Acht 

maanden na die laatste breuk jubelde ze alweer over nieuw liefdesgeluk:
„Het is opvallend hoe anders de wereld eruit ziet als je gemoedstoestand 
vrolijk is. Ik heb een roze bril op en alles ziet er vrolijk en gelukzalig uit.” 
Ondanks die roze bril, wil ze (nog) niet samenwonen. „Ik heb de traditionele 
vorm van een relatie al op allerlei manieren uitgeprobeerd. Trouwen, 
samenleven, een kind. (...) Ik denk eigenlijk niet dat dat de ideale vorm is voor 
mij.” Vooralsnog deelt ze haar woning dus met haar beide dochters: Sammie
(uit haar huwelijk met Thijs) en Coco Loulou (uit haar relatie met Freek). In de 
tussentijd blijft Katja de media halen met opvallende uitspraken en stunts. Zo 
zocht ze contact met een van de vermeende slachtoffers van ex-man Thijs, en 
postte ze een pikante foto van zichzelf op Instagram om meer volgers te krijgen. 
Ook op haar 48ste zal La Schuurman ongetwijfeld weer van zich laten horen.  ■

FEBRUARI

19

Wie zijn
    nog meer

 jarig?

HANS KLOK 
Illusionist  

22 februari, 54 jaar
72

■

CHANTAL JANZEN 
Actrice, musicalster, 

presentatrice 
15 februari, 44 jaar

SONJA BAREND
Televisiepresentatrice
29 februari, 83 jaar LIEKE VAN LEXMOND

Actrice en presentatrice 
6 februari, 41  jaar

ANDRÉ VAN DUINRevueartiest, komieken presentator20 februari, 76 jaar

NDRÉ VRevueartie
en prese20 februa

p e
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Hor oscoop
door  Savanna Bosch

WATERMAN
21 januari - 19 februari

Je voelt je niet alleen gewaardeerd, je wordt 
het ook echt. En dat is terecht. Je zit lekker in 
je vel en dat straal je ook uit. Mensen zoeken 
jouw gezelschap en dat leidt tot kansen. 
Zowel zakelijk als privé en romantisch. Je 
wordt gezien! Voor de single Waterman ligt 
de liefde voor het oprapen. Maar pas op, ga 
niet al te lichtzinnig met andermans gevoel 
om, want dat zou tot brokken kunnen leiden.

MAAGD 23 augustus - 23 september
Je zit lekker in je vel en daar heb je alle reden toe. 
Je geniet van het leven en neemt niets als vanzelf-

sprekend. De aandacht die je krijgt van je familie draagt 
zeker bij aan jouw levensvreugde. Laat het geld zo nu en dan 
lekker rollen. Na al dat bezuinigen is het tijd om te genieten 
en anderen daarin te laten meedelen. De single Maagd mag 
zich best wat meer laten zien en horen, want jij mag er zijn. 

WEEGSCHAAL 24 september - 23 oktober
Je hebt even op gang moeten komen dit jaar, 
maar inmiddels loopt alles op rolletjes. Je 

hebt de afgelopen tijd veel zaken aangepakt, maar hier 
en daar moet je echt nog even de puntjes op de i zetten.
Qua romantiek kan de single Weegschaal het beter even 
kalm aan doen; de sterren staan niet heel gunstig. 
Een verrassing dient zich aan en dat is zeer welkom. 
Denk aan een bonus of een vakantie-uitje. 

SCHORPIOEN 24 oktober - 22 november
Jij weet telkens weer de mensen in jouw omgeving 
een hart onder de riem te steken. Loop jezelf 

echter niet voorbij. Weet dat je partner altijd voor jou 
klaarstaat en durf wat meer op hem/haar te leunen. Een 
familielid kan met nieuws komen waar je blij verrast door 
wordt – hier zit jij al geruime tijd op te wachten. De single 
Schorpioen is gewild, maar of die romantiek van lange duur 
is, is de vraag.   

BOOGSCHUTTER 23 november - 21 december
Het was een periode van ‘lange leve de lol’, 
maar nu is het tijd om wat serieuzer in het leven 

te staan. Regel nu eindelijk je fi nanciën en leg geld opzij 
voor die ene grote aankoop waar je al zolang naar hunkert. 
Thuis verloopt alles zeer harmonieus, maar beschouw dat 
niet als vanzelfsprekend. Een kleine attentie doet soms 
wonderen. Waar de single Boogschutter zijn pijlen ook 
op richt, hij schiet vaak raak. 

STEENBOK 22 december - 20 januari
Heb  nog even geduld, de tijd van het grote 
genieten komt steeds dichterbij. Besteed de 

komende periode wat meer aandacht aan dat ene project. 
Je hebt het heel lang voor je uitgeschoven, maar het is nu 
tijd om het af te ronden. Wacht nog even met het doen 
van grote uitgaven die niet per se noodzakelijk zijn. De 
single Steenbok krijgt veel aandacht en het is zaak om in de 
zoektocht naar de ware het kaf van het koren te scheiden.

VISSEN 20 februari - 20 maart
Soms bekruipt je het gevoel dat alles tegenzit, 
maar dat is natuurlijk niet waar. Tel je zegeningen 

en focus je op die zaken die wél voorspoedig verlopen. 
Dit is de tijd om aan die verre reis te denken die al 
langer op het verlanglijstje staat. Zorg ervoor dat je 
huishoudboekje op orde is, dat brengt rust. Voor single 
Vissen liggen er kansen in het verschiet, maar het 
is belangrijk om niet te hard van stapel te lopen.

RAM 21 maart - 20 april
Jij hebt overduidelijk zin in het leven. Je bruist 
van de energie en voelt je jonger en vitaler dan 

je in werkelijkheid misschien bent. Neem af en toe rust 
en kijk dan eens goed in de spiegel, beste Ram. Loop je 
jezelf niet voorbij? In de liefde kun jij je veel permitteren, 
maar houd eens wat vaker rekening met de ander. 
Dat geldt zeker ook voor de single Ram die 
hooggespannen verwachtingen heeft van de liefde.

STIER 21 april - 21 mei
De komende periode staat in het teken van 
hartstocht en passie. Dompel je erin onder en 

geniet ervan, want de kans is groot dat dit niet blijvend is. 
Financieel zit je in een rustige periode; je hebt je zaakjes 
goed voor elkaar en op je werk verloopt alles naar wens. 
Wees wel op je hoede voor die persoon die opeens veel 
contact met je zoekt, zijn/haar beweegredenen 
zouden weleens minder zuiver kunnen zijn.

TWEELINGEN 22 mei - 21 juni
Je wilt de dagelijkse sleur doorbreken, dus wat let 
je? Hak de knoop nu eindelijk eens door: dus ga naar 

de sportschool, begin met die studie of boek die droomreis. 
Het avontuur lonkt en biedt kansen, zowel voor wat betreft 
jouw carrière als in de romantiek. Single Tweelingen kunnen 
de tijd van hun leven hebben, mits ze daarvoor openstaan 
en bereid zijn om uit hun ‘luie stoel’ te komen. 

KREEFT 22 juni - 22 juli
Je krabbelt in fi nancieel opzicht langzaam 
maar zeker overeind. Nog belangrijker: je 

zit goed in je vel. Het leven lacht je toe en lijkt een 
feestje. Die levensvreugde straal je ook uit en daardoor 
lijkt de wereld jou te willen omarmen. Laat dat toe en 
geniet van de aandacht. De single Kreeft is dezer dagen 
onweerstaanbaar! Proef en geniet van de liefde. 
Die verre reis komt langzaam maar zeker dichterbij. 

LEEUW 23 juli - 22 augustus
Het was een prachtig avontuur, maar je staat 
inmiddels weer met beide voeten op de grond. 

Stiekem heb je altijd geweten dat het niet voor altijd zou 
zijn en dus ben je nu volop bezig met je toekomst. Als je het 
goed aanpakt, biedt die toekomt prachtige kansen. Zowel in 
de liefde als op het werk dienen zich grote kansen aan. Aan 
jou de taak om die kansen te herkennen en te grijpen.  
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redactie@dend.nl.

 Intiem
     met 
Lieve

Ook een 
probleem?

Schaam je er niet 
voor, vraag het 

gewoon. Wij helpen. 
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Lieve Lieve,
Zes jaar geleden ben ik 
als een blok voor mijn 
vriend gevallen. Ik noemde 
hem mijn teddybeer; 120 
kilo schoon aan de haak. 
Vorig jaar heeft hij een 
maagverkleining gehad 
en is hij fanatiek aan het 
sporten geslagen. Hij is 40 
kilo afgevallen en heeft nu 
een sixpack. Ik vind het een 
knappe prestatie, maar 
seksueel voel ik me niet 
meer tot hem aangetrokken. 

Ik houd van zwaarlijvige 
mannen, niet van 
fitboys die geen bier 
drinken. Lieve, ik 
wil mijn beer terug. 
Wat moet ik doen? 
Elise

Heb je je dit echt 
niet gerealiseerd 
voorafgaand aan zijn 
maagverkleining? Je schrijft 
niet waarom je vriend die 
ingreep heeft ondergaan. Was 
dat uit medische noodzaak? Zat 

hij niet lekker in zijn vel? 
Wat de reden ook was, 

híj vond kennelijk 
die ingreep nodig 
om zich fysiek en 
mentaal beter te 
voelen. Wees blij 

voor hem. Je hebt 
nog steeds dezelfde 

‘beer’, met dit verschil 
dat hij slanker, sportiever 

en waarschijnlijk gelukkiger 
is. Gun jezelf nu ook de tijd om 
aan je ‘nieuwe’ vriend en 
zijn sixpack te wennen.

‘Vond hem knapper toen hij 120 kilo woog’
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Hoi Lieve,
Uit nieuwsgierigheid heb ik onlangs mijn allereerste tantramassage 
ondergaan. Na een stressvolle periode was ik er aan toe om mijn 
chakra’s eens lekker te laten doorstromen. Ik had bewust voor een 
keurige salon gekozen. Op de website stond dat het een sensuele, 
en geen seksuele, sessie in spirituele sfeer betrof. De (mannelijke) 
masseur ging respectvol te werk, maar bij de yoni (vagina) vlogen de 
vonken ervan af. Mijn vriend durf ik het niet op te biechten. 
Ben ik nou ongewild vreemdgegaan, of is tantra geen seks?
M.K.

Vraag jezelf af waarom je het niet durft te vertellen aan je vriend. 
Probeer jouw ervaring niet te labelen (‘vreemdgaan’ of ‘seks’), maar 
ga af op je gevoel. Uit je brief maak ik op dat je kennelijk zelf vindt dat 
er een grens is overschreden. Je hebt bewust gekozen voor een keurige 
salon en was niet op zoek naar seks. Dus als dit een eenmalige ervaring 
was, zou ik er thuis verder het zwijgen toe doen.  

‘Bij die massage vlogen 
de vonken ervan af’



‘Dit is toch
de smoes
van de eeuw?’
Hoi Lieve,
Helemaal in het begin van onze relatie ben ik op een 
feestje door mijn vriendin betrapt terwijl ik met een andere 
vrouw aan het zoenen was. Een dronkenmansactie, maar 
ik heb mijn excuses aangeboden en alles leek vergeten en 
vergeven. Inmiddels zijn we zeven jaar verder en lijkt ze 
het me alsnog betaald te willen zetten. Zo ben ik erachter 
gekomen dat ze lingeriefoto’s met suggestieve emoticons 
naar verschillende mannen stuurt. Toen ik haar daarmee 
confronteerde, antwoordde ze dat karma zijn werk had 
gedaan. Karma? Dit is toch de smoes van de eeuw om haar 
sexting recht te praten? Moet ik dit pikken, met het idee 
dat het, in haar hoofd, nu kennelijk 1 -1 is?
K.P.
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Ik vraag me af of jouw 
‘verboden zoen’ echt iets te 
maken heeft met het gedrag 
van jouw vriendin nu. Dat 
was zeven jaar 
geleden! Het is 
niet aannemelijk 
dat zij jou dit al 
die jaren heeft 
nagedragen 
en dat jij 
dat niet 

eerder hebt gemerkt. Dat zij 
lingeriefoto’s met suggestieve 
emoticons naar mannen 
stuurt, is niet oké en zegt iets 
over de stand van jullie relatie. 

Maak er geen wedstrijdje 
van (1-1?) maar ga wel 
met elkaar in gesprek. 
Vraag haar rustig 
waarom ze met andere 
mannen flirt en hoe 
ze jullie relatie ziet.

„Alles leek vergeten en vergeven”

Wat een ell ende...
‘Ben bang dat ze 
me een viespeuk 
vinden...’
Beste Lieve,
Na het verlies van mijn vrouw 
stortte mijn wereld in. In de 
40 jaar dat we getrouwd zijn 
geweest, hebben we flink wat 
stormen overleefd. Onze band 
was zo bijzonder dat ik nooit 
had verwacht dat het geluk me 
opnieuw zou toelachen. Toch 
is het me overkomen. Ik, een 
oude bok van bijna 70, ben 
tijdens een cruise smoorverliefd 
geworden… op een vrouw van 
35. Onze liefde is oprecht, al ben 
ik oud genoeg om haar vader 
te kunnen zijn. Hoe vertel ik dit 
mijn kinderen en kleinkinderen? 
Ik ben bang dat ze me een 
viespeuk vinden.
Dhr. M. 

Wat ontzettend fijn dat je na 
het overlijden van je vrouw nieuw 
liefdesgeluk hebt gevonden. Het 
leeftijdsverschil is inderdaad 
aanzienlijk, maar wat maakt dat 
uit als jullie samen een mooie 
tijd beleven? Maak (alleen) een 
afspraak met je kinderen en vertel 
rustig dat er een nieuw iemand in je 
leven is en dat je daar blij mee 
bent. Misschien dat ze in eerste 
instantie zullen schrikken, dus 
gun ze de tijd om aan het idee te 
wennen.  Als ze van je houden 
komt het vast goed. ■



JAN DULLES & IK
Ter ere van het 5-jarig 
bestaan van onze 
tweedehandswinkel
Terre des Hommes in 
Alphen aan den Rijn traden 
de 3JS in onze winkel op. 
Natuurlijk moest ik met 
één van hen op de foto.
Dankjewel Jan Dulles!  

Marijke Paas

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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BEAU VAN ERVEN DORENS & IK
Beau van Erven Dorens had jaren 

geleden opnames in Rotterdam, voor 

een heel gaaf programma over daklozen. 

Midden in de stad kwam ik hem tegen terwijl hij met een 

groep hysterische meiden op de foto ging. Toen ik langsliep, 

zei hij (terwijl zijn assistent riep dat hij op moest schieten): 

‘Wil je ook een foto?’ En dit is het resultaat!

Joseline Gordijn

Eenzaamheid
In 2016 heb ik een advertentie 
geplaatst. Na het overlijden 
van mijn vrouw zocht 
ik een vriendin. Ik heb 
daarna een mooie tijd 
gehad met een weduwe, 
maar in september is 
zij na een lang ziekbed 
overleden. Op de crematie 
toonde haar familie mijn 
advertentie op het scherm, 
omdat we daardoor nog leuke jaren mochten 
beleven. Bij deze doe ik opnieuw een oproep, 

zodat ik de eenzaamheid 
kan verdrijven. Ik ben 72 
jaar en woon in Rotterdam 
(Afrikaanderwijk). Ik ben 
geen uitgaanstype (eerder 
een huismus) en ik 
rummikub en kaart graag.
Theo Thonissen 
t.thonissen@upcmail.nl

ALTIJD WELKOM: 
KOFFIEPUNTEN
Hierbij wil ik iedereen 
bedanken, ook namens 
de cliënten van de 
Voedselbank, die mij 
koffi  epunten van DE en 
Perla hebben gestuurd. Ik 
was super verrast door de 
opbrengst: lieve briefjes 
en kaarten en meer dan 
150.000 punten. Heeft 
u nog punten? Altijd 
welkom, want het 
sparen gaat door!
Ria Hakkesteeg
Dirkslandstraat 54
3086 CM Rotterdam

WELKO

OP DE
FOTO
MET EEN

OP DE
FOTO
MET EEN

TEUN FÖHN & IK
Tijdens het winkelen in Wassenaar 
kwam ik Teun Föhn tegen. Ik zei: 
‘Wat een verrassing, wat doet jij 
hier?!’ Teun vertelde dat zijn zus in 
Wassenaar woont en dat hij daar 
een kopje koffi  e ging drinken. Ik 
vertelde hem dat ik fan ben van 
zijn programma en vroeg of ik met 
hem op de foto mocht, anders 
zouden ze me thuis nooit geloven. 
‘Natuurlijk,’ zei hij. Lief hè.

Afra van den Assem

entie 
en 

e

m, 



Mickey Mouse
Mijn eerdere oproep om plaatjes van Mickey Mouse te sturen naar mijn zoontje David (7), die een ernstige beperking heeft, heeft veel respons gekregen. Hij kreeg mooie kaartjes, lieve post en zelfs cadeautjes. Ontroerend lief. Ik heb een heel blij ventje. Hij praat helaas niet, maar je 

ziet hem genieten. 
En mama daarmee 
ook. Bedankt 
allemaal! Heeft 
u thuis nog een 
kaartje liggen? 
Altijd welkom!
David 
Shawzijde 108
2725 PZ 
Zoetermeer

HEEFT U DEZE
AL GEZIEN?

GEZOCHT: SIGARENBANDJES 
Wie kan mij helpen om mijn verzameling 
sigarenbandjes uit te breiden?
Alle merken zijn van harte welkom.
Wim van Rhijn
wimvanrhijn63@gmail.com
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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

ARENB

VERZAMELAAR: 
POSTZEGELS
Mijn opa spaart postzegels 
van dieren, voertuigen, 
paddenstoelen, 
klederdrachten en sport. 
Wie kan hem helpen om 
zijn verzameling uit te 
breiden? Alvast bedankt!
Kees Gerritsen
Novazemblakade 18
3446 BR Woerden

v
p
k
W
z
b
K
N
3

MUNTENGEK
In deze donkere dagen 

wil ik graag weer aan mijn 

muntenverzameling gaan 

werken. Heeft u nog ergens een 

potje, bakje of kistje staan waar 

u niets mee doet? Dan wil ik die 

graag hebben! Ik kom ze bij u 

ophalen, of u kunt het op 

mijn kosten opsturen. 

Bert van der Steen

bert.vandersteen@planet.nl

blijij vblij

mvanrhijn63@gmail.com

1    DE STAMHOUDER (NPO Plus)

2   PERPETUAL GRACE (Ziggo)

3   MOCRO MAFFIA (Videoland)

4    FOUR WEDDINGS 
AND A FUNERAL (Ziggo)

5    MADOFF (Netfl ix)

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




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.



„Is mijn kat 
gestrest?”

Renpaard Rajesh mag de rest van zijn 
leven in Nederland doorbrengen. Hier 
werd hij geconfronteerd met vuurwerk, 
en dat vond de ex-draver geen pretje...

Joyce vertelde mij dat zij in Zweden vier jaar 
lang een beroemde draver (renpaard) heeft 
verzorgd waar zij een enorme klik mee had. 
De eigenaar beloofde haar dat zodra Rajesh 
met pensioen zou gaan, zij hem mocht 
hebben. December 2021 was het zover. Joyce 
liet Rajesh, nu 9 jaar oud, naar Nederland 
komen.  Hij stond met oud en nieuw op stal en 
heeft zichzelf in zijn angst voor het vuurwerk 
zelfs verwond bij een poging om te vluchten! 
In Zweden had hij dat nooit meegemaakt. 
November 2022 ben ik met Rajesh aan de slag 
gegaan. Ik heb hem uitgelegd wat vuurwerk 
is, waarom mensen het afsteken en hem 
gerustgesteld. Ik heb gezegd dat zijn ‘vrouwtje’ 
altijd zorgt dat hij veilig is. Ik heb hem een 
methode geleerd om de angst die hij voelt af 
te laten vloeien. Joyce heb ik geleerd hoe ze 
samen met Rajesh dagelijks kon oefenen. We 
hadden wekelijks contact om bij te sturen. 
Met succes! Joyce vertelde mij dat Rajesh 
zich afgelopen oud en nieuw voorbeeldig 
heeft gedragen. Waar de andere paarden erg 
onrustig waren, at Rajesh onverstoorbaar van 
zijn hooi. 
dierentolkleoniek.nl
mail@dierentolkleoniek.nl

door MARIEKE VAN DER BURGT
Tinley-gedragstherapeut voor dieren

Elke kat zal, net als een mens, af en toe 
stressvolle situaties meemaken. Een bezoek 
aan de dierenarts, een druk feestje thuis of 
het zien van een onbekende kat. Maar 
wanneer wordt spanning problematisch? 

Acute stress is een natuurlijke reactie van het 
lichaam die ervoor zorgt dat een kat goed kan 
reageren in bepaalde situaties. Hierdoor is een 
kat in staat eventuele bedreigingen het hoofd te 
bieden. Het vergroot dus de overlevingskansen, 
maar het langdurig aanhouden van een 
stressreactie kan negatieve gevolgen hebben. 

Controle
Om chronische stress te voorkomen is het 
belangrijk dat een kat controle kan uitoefenen 
op zijn omgeving en dat hij keuzemogelijkheden 

Dieren
  wereld
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VOERPUZZELS 
Verveling kan ook tot stress en 

gedragsproblemen leiden. Buitenkatten 

hebben doorgaans voldoende afl eiding, maar voor 

binnenkatten is het belangrijk dat ze getriggerd 

worden. Speel met je kat, bied voerpuzzels of 
-ballen aan en voldoende andere speeltjes op 
verschillende plaatsen in huis. 

TIP 1
V
V

ged

3x
Tips

h d ij

Dierentolk LeoniekDi

e .nl

Nu kan Rajesh pas
echt genieten na zijn
periode als renpaard.
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Langdurige 
stress kan 
negatieve 

gevolgen hebben 
voor de kat

heeft . Als een kat naar 
buiten mag, biedt een 
kattenluik hem de 
mogelijkheid om zelf 
te bepalen wanneer hij naar buiten gaat.
De beschikking over een vluchtroute geeft  een 
kat controle; als de deur naar boven bijvoorbeeld 
altijd op een kiertje staat, heeft  hij de mogelijkheid 
te ontsnappen aan voor hem bedreigende situaties. 
Daarnaast is het belangrijk dat de kat beschikt 
over verstopmogelijkheden. 

Eetlust
Chronische stress kan resulteren in vermindering 
van de eetlust, diarree of overgeven, maar ook leiden 
tot passiviteit, schrikachtigheid en minder variatie in 
gedrag. Gestreste katten spelen en wassen zichzelf 
vaak minder en kunnen hun belangstelling voor 
interactie verliezen. Een gediplomeerde en erkende 
gedragstherapeut kan helpen om inzicht te krijgen 
hoe de stress bij de kat kan worden verminderd.

EIGEN KAMERTJE
Een verhuizing of verbouwing veroorzaakt 
doorgaans veel stress bij katten. Wat helpt, is 
om de kat een kamertje te geven met vertrouwde 
dingen, zoals de kattenbak, speeltjes, 
de krabpaal en de voer- en drinkbakjes. 
tinleygedragstherapie.nl

REISMAND
Veel katten zijn gespannen bij een bezoek aan 
de dierenarts. Het gebruik van een reismand kan 

de stress aanzienlijk verminderen. Het aanbrengen 

van een lichte deken met de vertrouwde geur van 

thuis over de reismand, kan daarnaast helpen 
om het dier een gevoel van veiligheid en 
vertrouwen te geven.

DenD-Dierenwereld
werkt samen met

TIP 2 TIP 3

Ook met uw huisdier in DenD? 
Mail naar  post@dend.nl

Tijgertje
„Dit is Tijgertje (11). Ik heb hem sinds 1 
oktober 2021. Door de jaren heen is Tijgertje 
getraumatiseerd geraakt. Ik ben zijn 
derde of vierde baasje. Wat er voorheen is 
gebeurd, valt niet te achterhalen, maar ze 
denken dat hij in zijn vroege jeugd al veel te 
verduren heeft gehad. Bij zijn laatste thuis 
kreeg niemand hem in een katten-
mandje. De dierenambulance 
moest erbij komen om hem 
te vangen en te vervoeren. 
Toen hij bij mij kwam, 
heeft hij twee weken lang 
onder het bed gelegen, 
zonder te eten en te 
drinken. Langzaam maar 
zeker is dat goed gekomen 
en begon hij zich voor de 
omgeving te interesseren. Nu is hij 
een tevreden en aanhankelijke kater. Door 
rust, geduld, aandacht en liefde heeft hij 
bij mij nu een fijn thuis gevonden.” 

Carrie van der Voort

Mijn kat heet…

Tijgertje is nu een tevreden kat.  

http://www.tinleygedragstherapie.nl


voor de LekKeRste vis in blik, 
GriJp je Naar PriNces bLauw.

Verruim je blik



Beter drinken. Beter leven.

Met het nieuwe Eco Pack geniet je van 
de puurheid van SPA® Reine in een 
handige verpakking van 5 liter. Dankzij 
het compacte formaat en het kraantje, 
is het geschikt voor de hele famillie, en 
handig te gebruiken in de keuken, aan 

tafel of bij elke andere gelegenheid. Het 
is ook geschikt voor de bereiding van 
babyvoeding. Bovendien bevat het Eco 
Pack 65% minder plastic* en is het 
volledig recycleerbaar.

*Gemiddelde plastic vermindering (in g/L) vergeleken met packs SPA® Reine 6x1L en 6x1,5L.

NieuwNieuw

SPA® Reine
Eco Pack 5L

Handig en
meer ecologisch

SPANL-3414-22 SPA Ecopack affiche_170x265.indd   1SPANL-3414-22 SPA Ecopack affiche_170x265.indd   1 16/12/22   18:1216/12/22   18:12



Kits
  KINDERBOEKENTOPPER

GEESTIGE VERHALEN OVER HEKS ADIBA

A diba, de oude heks in de eikenboom bevat zeven verhalen over de 
heks Adiba, die eerder al opdook in Janneke Schotvelds veelgeprezen sprookjesboek De kikkerbilletjes van de koning. Heks Adiba is al minstens 180 jaar. Als de eerste geuren van de lente zich aandienen, wordt Adiba wakker en zorgt ze op haar eigen wijze voor reuring in het kleine stadje. Sneeuwballen gooien in de zomer, op expeditie naar het bos en elke dag een gratis ijsje – voor Adiba zelf dan. De nieuwe burgemeester vindt het maar niks, zo’n vieze 

Antwoord: Een konijn, want
die hoeft maar een paar tanden te poetsen! D
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Check 
out!

WIE GAAT ER ALS 
EERSTE SLAPEN?
EEN KROKODIL OF

EEN KONIJN?

Antwoord: Een konijn, wan want
die hoeft maar een paar tande  paar tanden te poetsen!

j
d

In Nederland werd geen enkele artiest 
vorig jaar zo veel via Spotify gestreamd 
als Valentijn Antoon Remmert Verkerk (20) 
alias Antoon. De Hoornse zanger versloeg 
zelfs sterren als Ed Sheeran, The Weeknd, 
Drake en David Guetta! Zijn eerste echte 
nummer 1-hit Hallo bracht een 
TikTok-rage teweeg: jongeren 
filmden hoe ze met een 
schaar, schroevendraaier 
of stanleymes een 
poster van Hallo kaapten. 
Antoon kwam op de naam 
van zijn hit Hyperventilatie via 

de site moeilijkewoorden.nl. Zijn motto is: 
‘doorbeuken’, en ‘niet gamen maar werken’. 
Antoon stopte op zijn 15de met het vwo 
omdat hij (als jongste student ooit) op de 
Herman Brood Academie werd toegelaten. 

Dieptepunt in zijn leven is het overlijden 
van zijn moeder aan darmkanker. 

„Eerst stopte ik mijn verdriet 
weg,” vertelde hij. „Keihard 

werken, nieuwe muziek 
maken. Als mensen me 

vroegen hoe het ging, 
stak ik een voorbereid 

riedeltje af.” 

oude heks. Maar de inwoners van het stadje weten wel beter: Adiba is dan misschien wel oud, maar ze kan nog flink toveren! Een feest om voor te lezen vanaf 7 jaar, of zelf te lezen vanaf 8 jaar.

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

ANGEL
BLADVLO
DAR
GIF
HOMMEL
IMKER
KAKKERLAK
KREKEL

LANGPOOTMUG
MADE
MIER
NEST
PLAAG
RAAT
RUPS
SPRINKHAAN

STEKEN
TERMIET
UILTJE
VLIEG
WANTS
WESP
ZANDKEVER
ZWERM

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: @justentertainmentnl  
Leeftijd: 8+
Spelers: 2 tot 8

In vijf rondes beantwoorden de spelers 
vragen, lossen een puzzel op of proberen 
quizvragen van tegenspelers goed te 
beantwoorden. Zo verdienen ze 
seconden die ze in het finalespel nodig 
hebben om de allerslimste mens te zijn! 
In dit spel zijn de vragenkaartjes 
dubbelzijdig: op één kant staan vragen 
voor volwassenen, op de andere kant 
vragen voor kinderen. De onderwerpen 
zijn heel divers: van entertainment en 
geschiedenis tot sport en wetenschap. 
Alle spelers krijgen wel een keer een 
vraag die in hun straatje past. Door de 
verschillende soorten vragen/rondes, 
onderscheidt De allerslimste mens ter 
wereld zich van andere triviaspellen.  
Insta: boardgame_review_tanja

SPELLETJES
TIPS
VAN TANJAVAN TANNNNNNNNNNNNNNNNNJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Score:✪ ✪ ✪ ✪ 

DE ALLERSLIMSTE MENS 
TER WERELD

POKÉMON ELITE TRAINER BOX
De Sword & Shield - Silver Tempest Elite Trainer Box is de 
perfecte box voor iedere Pokémonverzamelaar. Hiermee 
beschik je direct over een fl ink aantal 
boosterpacks. De box is gevuld met genoeg 
accessoires om direct te kunnen 
spelen en een hoop leuke 
extra's. Bevat onder meer 
8 Sword & Shield - Silver 
Tempest booster packs,
45 energykaarten en
65 kaarthoesjes.
Pokemon.com/TCG.

WINNEN!
DenD geeft een Elite Trainer Box weg.
Stuur je oplossing van de woordzoeker in 
op DenD.nl/puzzel om kans te maken.
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Snelste
weg Er staat 

een man in 

het midden van een 

kruispunt. Hij vraagt 
aan een vrouw:
'Hoe kom ik het 
snelst bij het 
ziekenhuis?' 
Zegt de vrouw: 
'Gewoon hier 

blijven staan!'

fl ink aantal
evuld met genoeg 
unnen

n Elite Trainer Box weg.

http://www.dend.nl/puzzel
http://www.pokemon.com/tcg
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

waaghals

muziekin-
strument

hardrijder

waskuip
veegdoek vulkaan

op Sicilië bouwland

landbe-
werking

mager

deel v.h.
hoofd

firma-
ment

zending

klein
beetje

gering

grond-
soort

sport-
attribuut

sectie

inkeping

bevel
vreemd

mijns
inziens
spel-

leiding

leer-
kracht

Engels
bier

verslag

vlak

pl. in
Italië

woon-
schip gezicht luxe

zeereis
dringend kasteel

tijdvak
hal

staat in
de V.S.

rang-
telwoord

straal-
jager

opstootje

in elkaar

stieren-
vechter

pook

nacht-
vogel

deel v.d.
bijbel

Russisch
heerser

en andere

oever-
gewas

berggeel sierplant zuiver
gewicht

solo-
zanger

niet
bebouwd

stremsel

limiet

soort

sterke
drank

jaar-
telling

gouden
tientje

ver-
dieping

voor-
zetsel

luizenei adellijke
vrouw

houding

afwezig vreemde
munt

riv. in
Italië

ZWEEDSE PUZZEL

1 2 3 4 5 6 7 8 9
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IJzingwekkende thriller
De fi lm Missing is een ijzingwekkend mysterie van de 
makers van Searching dat je als kijker achterlaat met de 
vraag hoe goed je je dierbaren eigenlijk kent. Als haar 
moeder (Nia Long) tijdens een vakantie 
in Colombia met haar nieuwe vriend 
verdwijnt, gaat June (Storm Reid) 
op zoek naar antwoorden. June maakt 
creatief gebruik van alle moderne 
technologie die tot haar beschikking 
staat, om haar moeder te vinden 
voordat het te laat is. 
De fi lm is te zien vanaf 23 februari 2023.

WINNEN! DenD geeft 3x 2 kaartjes weg. Stuur de oplossing van de puzzel in op DenD.nl/puzzel om kans te maken.

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

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

7 2 8 6
8 6 1

5 3
8 1 3 9
9

7 9 2 4 3 1

2 3
6 7 8

1 9
8 5 7

7 4 3 1
2 1

5 4 9
4 3 5

3 2 7 8 1

Oplossingen insturen tot 23 februari 2023.

De oplossing van de Zweedse puzzel kun je tot 23 februari 2023 invullen via www.dend.nl/puzzel
of sturen per post: redactie DenD, Donauweg 10, 1043 AJ Amsterdam.

Complete 
ontspanning 
Genieten. Dat is de perfecte omschrijving van 
dit good4fun-cadeaupakket wat alles bevat voor 
een heerlijke relaxdag. Van een bruisende 
fl es cava tot sfeervolle geurkaarsen, en van een 
zachte hamamdoek tot het klassieke spelletje
boter-kaas-en-eieren.
good4fun.nl

WINNEN! 
DenD verloot een cadeaupakket.

Stuur je oplossing van de woordzoeker in 
op DenD.nl/puzzel en maak kans.

WINNEN! DenD geeft 3x 2 kaartjes weg.Stuur de oplossing van de puzzel in opDenD.nl/puzzelom kans te maken.

Waargebeurd! 
Women Talking 
Genomineerd voor een Golden Globe:
Women Talking. In Bolivia woont een groep 
vrouwen in een religieuze gemeenschap. In de 
kolonie ontstaat reuring wanneer de mannelijke 
sekse zich enkele keren aan de vrouwen 
vergrijpt. Hierop vinden de vrouwen het moeilijk 
om het geloof met de aanvallen te verzoenen. De 
cast bestaat onder anderen uit Rooney Mara, 
Frances McDormand en Claire Foy. Women 
Talking is vanaf 16 februari te zien in de bioscoop.

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


Nieuws van Dirk

Voor de tiende keer op rij steunt Dirk de 
voedselbanken. Door je statiegeld bon 
te doneren aan de voedselbanken help je 
mensen die dat het hardste nodig hebben. 
De actie loopt van 13 februari tot en met
12 maart 2023 in alle filialen. Doe jij ook 
mee? 

In Nederland leven ruim 400.000 mensen onder 
de armoedegrens. 1 op de 13 kinderen gaat 
met honger naar school. De voedselbanken 
verstrekken eten aan hen die het financieel 
tijdelijk zelf niet redden. Vorig jaar ging 
dat om 60 miljoen producten verdeeld over 
180.000 mensen. Vrijwel al het voedsel dat de 
voedselbanken uitreiken, is geschonken.  

Vrijwilligers
Tegelijkertijd wordt er door het inzamelen 
van het eten door voedselbanken jaarlijks 
1,5 procent voedselverspilling tegengegaan. 
Niemand hoeft honger te hebben als we als 

maatschappij slim en sociaal met voedsel-
overschotten omgaan. Dat is goed voor mens 
en milieu. In totaal worden er vanuit de 172 
voedselbanken jaarlijks 150.000 mensen van 
eten voorzien. Dit alles met de hulp van ruim 
13.000 vrijwilligers. 

Eigen benen
Doordat de voedselbanken uitsluitend met 
vrijwilligers werken, 13.000 in totaal, geven 
ze geen geld uit aan salarissen. De kosten 
zitten in huisvesting, gas, licht, water, 
transportmiddelen, brandstof, koel- en 
vriesopslag, onderhoud en verzekeringen. Het 
kost de voedselbanken 5 euro om voedselhulp 
aan een gezin te geven. Met de opbrengst van 
de Dirk statiegeldactie van vorig jaar gaven 
de voedselbanken 184 gezinnen een jaar lang 
voedselhulp. Helpen jullie dit jaar weer mee? ■

Doneer jij ook jouw statiegeld bon?

Dirk helpt de voedselbanken 

DONEER JE
STATIEGELD-

BON

d bon?



Schakel over van een normaal 
naar een kort programma en

BESPAAR

Nr.  1Nr.  1Drefts                           formule 
effectief zelfs in het 

*Platinum Plus 33ct, kort programma <55 min. Besparing gebaseerd op gemiddelde elektriciteitsprijzen 
(inclusief belastingen) voor huishoudens in Nederland, eerste semester 2022. Bron: CBS.

€6 per verpakking op uw 
elektriciteitsfactuur*





Avonturen 
langs de 
SPAANSE 
COSTA’S
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VOLGENDE MAAND
EXCLUSIEF IN DenD
De volgende DenD verschijnt eind februari!

OP REIS

PRODUCTINFORMATIE
Oof: oofwear.com 

Barts: barts.eu
Colmar: colmar.com 

Coster Copenhagen: 
costercopenhagen.com 
Sinner: via Wehkamp 

Toms: toms.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,
William Rutten,  Dinand van der Wal

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.

Wie van
     de drie?
IN DE VOETSPOREN VAN
PAUL VERHOEVEN…

WELKENEDERLANDSE FILMREGISSEUR IS EENOSCAR-WINNAAR?

In  De Hoofdrol
SALLIE HARMSEN

http://www.oofwear.com
http://www.barts.eu
http://www.colmar.com
http://www.costercopenhagen.com
http://www.toms.com


KOOP HET 
VOORDAT JE HET 

NODIG HEBT
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Capsules compatibel met 
Nespresso®** Original machines* Lavazza draagt bij aan de Zero CO2 doelstellingen, door 

de uitstoot gelinkt aan dit product volledig te compenseren. 
Ontdek meer op www.lavazza.com/co2impact **Lavazza is niet gelinkt aan, onderschreven of gesponsord door Nespresso.

ITALIAANSE PERFECTIE MET 
ZERO CO2 IMPACT*

ALUMINIUM CAPSULES
CO2 NEUTRAAL

http://www.lavazza.com/co2impact



