
MAART 2023 • NR. 3

+3. 5 MILJOEN LEZERS OP DenD.NL

Glansrol in
The White Lotus
JENIFER COOLRIDGE

ONZE
NIEUWE

COLUMNIST

Welkom!
Rob Goossens
CLAUDE:
Het Talent van 2023
LADADA!

http://www.dend.nl


 Galbani.
De smaak van
la Dolce Vita.

Voor meer inspiratie: www.Galbani.nl

PROBEER
 OOK



BARI-230001 Adv Crunchy Twist D&D DEF.indd   1BARI-230001 Adv Crunchy Twist D&D DEF.indd   1 23-01-2023   10:5323-01-2023   10:53



MAAK KANSMAAK KANS
OP ROLLENDE PRIJZENOP ROLLENDE PRIJZEN

SCAN DE QR-CODE OP SCAN DE QR-CODE OP 
DE ACTIEVERPAKKINGDE ACTIEVERPAKKING

*  deze foto’s zijn een indicatie van de prijzen. 
Check voor info & voorwaarden babybel.nl

DOE MEE!DOE MEE!

BENADV18248 - MBBY - LET'S ROLL - Annonce 160x255 Vertical.indd   1 26/01/23   10:18

http://www.babybel.nl




Entertainment
12  Column Rob Goossens  
22 Society Journaal 
28  Zanger Claude

bestormt hitlijsten
60  7 vragen aan…

Karin Bloemen
64 Jennifer Coolidge

Lifestyle
20   Hip & Hot
42   Koken met Sharon 

en wijnadvies van Ivo
48 Op reis naar Italië

Advies
32  Huishoudbode
38  Bram’s groene geluk
76  Intiem met Lieve
82  Dierenwereld

DEZE MAAND

6

48
Puglia, witgekalkte

huisjes en
een blauwe zee

OP REIS

68
Marieke Lucas Rijneveld: 

„Ik heb heel mijn roman 
in bed geschreven”

28
Claude:
Ladada
naar de top!

te

„

12
ROB 

GOOSSENS  
Rob's debuutcolumn

in DenD: Eerlijk Gezegd

64
Jennifer 

Coolidge



7

Beste lezers,
Gordon staat bekend om zijn onvervalste humor en 
donderende schaterlach waar hij patent op lijkt te hebben. 
DenD’s nieuwe columnist Rob Goossens geeft  de zanger 
in dit nummer zijn eigen roast. Messcherp en, voor wie de 
ironie niet ontgaat, heerlijk geraffi  neerd!  

Meer Hollands trots: Karin Bloemen. De cabaretière staat al 
veertig jaar op de planken en is nog lang niet uitgezongen. 
In een interview met DenD vertelt de grande dame van het 
theater over haar bijzondere jubileumjaar. Deze editie zetten 
we ook weer nieuw talent in de spotlights, ditmaal zanger 
Claude Kiambe, ofwel onze eigen Stromae. Claude's naam 
zal misschien nog geen belletje doen rinkelen, maar zijn 
monsterhit Ladada kan inmiddels iedereen meezingen. 

In het Society Journaal staat de fi lmpremière van
Fijn weekend centraal, en kun je je vergapen aan de Fashion 
Week Parijs. Een wereldje waarin alles draait om een
front-row plek en de meest uit de kluiten gewassen 
bodyguard aan je zijde. 

Het tweede seizoen van The white Lotus op HBO al gezien? 
Een echte aanrader, al was het maar 
vanwege de glansrol van de bijna 
vergeten Hollywood-actrice 
Jennifer Coolidge. 

Heel veel leesplezier,

Anett e de Vries

22
60

Kylie Jenner 
beestachtig op 
Fashion Week

Karin Bloemen: 
„Het tuinieren is 

begonnen toen ik 
een burn-out had”

7 VRAGEN AAN...

7

JOURNAALSOCIETY

DenD.nl

Elke maand  meer dan
3,5 miljoen kijkers!

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

Tafelen in stijl
Een mooi gedekte tafel is kinderspel met de 
24-delige porseleinen serviesset Loods, bestaande 
uit 6 dinerborden, 6 borden, 6 dessertborden en 6 
kommen. Maak het tafelen extra feestelijk met een luxe 
borrelplank. Deze massief beukenhouten plank is 70 cm 
lang en heeft een stoer design. Verkrijgbaar via dé outlet 
voor home & living: naduvi.nl

WINNEN!
DenD verloot een hotelovernachting op 

basis van logies met ontbijt in een superior 
room voor 2 personen. Ga naar

DenD.nl/winnen om kans te maken. 

Nachtje Valkenburg 
aan de Geul

Aan de rand van het levendige centrum van 
Valkenburg ligt hotel Schaepkens van St. Fijt, 

prachtig omgeven door het groen. Naast een 
uitstekend restaurant en sfeervolle bar heeft  het 

hotel een prachtige tuin met grote terrassen. Ook 
beschikt het over een verwarmd binnenzwembad en 
saunafaciliteiten. Bourgondisch genieten, 
Limburgse gastvrijheid en entertainment 

staan hoog in het vaandel. 
hotelschaepkens.nl

Exclusieve 
delicatessen

Fine Foods is de grote passie van 
eigenaresse Vesna. Al sinds 2006 is zij 

actief met haar delicatessenhandel, die zij 
online wist uit te breiden naar Nederland, 

België en Duitsland. Verse truff els en 
truff elproducten uit eigen productie 

vormen de kern van het assortiment. Maar 
ook de talloze andere lekkernijen, sterke 
dranken en wijnen laten niets te wensen 

over. Voor de fi jnproever en chef-kok! 
fi nefoods-online.com

EExxcclllluussiieve 
d li t

WINNEN!DenD doet een prijzendoos cadeaumet een kleine greep uit het luxe assortiment.Ga naarDenD.nl/winnen om kans te maken.

WINNEN! 
DenD geeft de 

24-delige serviesset 
samen met de luxe 
borrelplank weg!

Ga naar
DenD.nl/winnen
om kans te maken.
DenD.nl/winnen
om kkans te maken.

http://www.dend.nl/winnen
http://www.dend.nl/winnen
http://www.dend.nl/winnen
http://www.naduvi.nl
http://www.finefoods-online.com
http://www.hotelschaepkens.nl
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Met de Keuze Cadeaukaart krijg
je maar liefst 200 cadeaukaarten

in één. Inwisselbaaar bij onder meer 
Rituals, Zalando, Nike, H&M, Douglas, 

HEMA, Coolblue, Wehkamp,
Hotel Giftcard, GAMMA,

MediaMarkt en nog veel meer! 
cadeaubon.nl

Collageen laat 
je huid stralen
Bye bye rimpels! Het geheim voor een gladde huid heet NutraSkin 
Collagen Drink. De collageendrank vermindert rimpeltjes en 
verstevigt de huid van gezicht, decolleté en lichaam. Dagelijks 
gebruik zorgt dat de huid zichtbaar strakker wordt. 
NutraSkin Collagen Drink bevat een hoge dosis 
collageen per sachet. nutraskin.nl

NIET GEWONNEN? 
T/m 15 maart krijg je 20 procent korting 
met code: DD23 via nutraskinshop.nl.

HONDERDEN 
CADEAUTJES

Het mooiste cadeauboek over vriendschap met nieuwe
teksten en prachtige illustraties, vertaald door

Arthur Japin! In dit nieuwe boek van
Charlie Mackesy gaat een nieuwsgierige 

jongen op zoek naar een thuis. Onderweg 
ontmoet hij een wijze mol, een bedacht-
zame vos en een krachtig paard. Dat 
is het begin van hun vriendschap. 
Verkrijgbaar in de boekhandel en via

bol.com.

Win en k

H

WINNEN!
DenD verloot een

Keuze Cadeaukaart
t.w.v. 150,- euro!

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

WINNEN!DenD geeft 4x de NutraSkin collageendrank weg. Ga naar DenD.nl/winnen om kans te maken.

Fris en kreukelvrij    
Strijk kreukels weer glad en fris je textiel op met de Russell 
Hobbs Steam Genie 2-in-1 met stoom-, en strijkfunctie. Je hebt 
geen strijkplank meer nodig; leg het kledingstuk op een plat 
oppervlak of kies voor de stoomfunctie. Ontwikkeld om tot  
99,9 procent van de bacteriën binnen 60 seconden te doden. 
russellhobbs.nl

20% KORTING met de code RH20 (geldig t/m 31 maart)

De jongen, de mol,
                        de vos en
                             het paard

WINNEN! DenD verloot10 exemplaren van
Charlie Mackesy’ s boek.Ga naarDenD.nl/winnenom kans temaken.

WINNEN!
DenD verloot een 

Russell Hobbs Steam 

Genie. Ga naar

DenD.nl/winnen om 

kans te maken.

http://www.dend.nl/winnen
http://www.dend.nl/winnen
http://www.dend.nl/winnen
http://www.nutraskin.nl
http://www.nutraskinshop.nl
http://www.cadeaubon.nl
http://www.russelhobbs.nl
http://www.bol.com
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A ls jong broekie 
begon Rob bij de 
website van gratis
 dagblad Sp!ts en 
daarna grossierde 

hij in opdrachten en werk-
gevers. Rob schreef voor 
De Dagelijkse Standaard, 
925.nl en Het Parool en hij 
was commentator bij BNR 
Nieuwsradio, Radio 1 en 
bij NRC.next. Na dit alles 
ging Rob aan de slag bij 
De Financiële Telegraaf om 
daarna bij dezelfde krant 
mediaverslaggever te worden.
Daarmee trad hij in de 
voetsporen van de roemruchte 
Telegraafcolumnist
Leo Derksen. Eerder was 
Rob als deskundige te zien 
bij 6 Inside, het mislukte 

12

Nog geen 33 jaar oud en nu 
al de meest spraakmakende 
entertainmentjournalist van 

Nederland. Rob Goossens, 
geboren in het 

Gelderse Eibergen,
 is een multitalent. 
Rob is ongeveer de 
allerlaatste die had 
kunnen bevroeden 
dat hij zich in 2023 
zowat fulltime zou 

bezighouden met 
alle inns en outs 

binnen de wereld 
van showbizz en 

entertainment.

Van harte   
ONZE

NIEUWE
COLUMNIST
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Het is kenmerkend voor de
loopbaan van Rob, die 
inmiddels wekelijks een pod-
cast maakt met Luuk Ikink,
zijn medepresen tator bij 
Boulevard. Hij zit nergens 
vastgebakken, maar kiest 
graag voor het avontuur en de 
kansen die de journalistiek 
hem biedt. Privé heeft  hij zijn 
geluk gevonden bij zijn 
lieve vriendin. In januari van 
het jaar 2022 kregen ze een 
wolk van een dochter. 

Zeer geliefd
Nu start Rob Goossens als 
columnist bij DenD, het 

lifestylemagazine met een 
oplage van maar liefst 
650.000 exemplaren. 
Magazine DenD bestaat ruim
25 jaar, terwijl de website 
DenD.nl de afgelopen jaren 
is uitgegroeid tot een zeer 
geliefd entertainmentkanaal 
waar miljoenen Nederlanders 
regelmatig hun nieuws lezen. 

Vlijmscherp
De komende zes maanden 
schrijft  Rob columns. Hem 
kennende zijn ze vlijmscherp 
en spraakmakend. Dat sluit 
naadloos aan bij DenD dat in 
niets lijkt op al het andere. 
Dag in dag uit spraakmakend 
online en elke maand een 
overheerlijk menu in het 
magazine. Met als toetje 
de column van Rob! ➜

tv-magazine in de vooravond 
van SBS. Vervolgens ging 
Rob in 2022 werken voor 
Veronica Superguide en staat 
hij inmiddels drie keer per 
week aan de desk van RTL 
Boulevard. Dagelijks stemmen 
een miljoen Nederlanders af op 
het populaire tv-programma.

Mediakwesties
Dankzij zijn brede 
journalistieke belangstelling 
en ervaring heeft  Goossens 
razendsnel door welke 
zakelijke belangen er spelen 
in mediakwesties. Of dat 
nu gaat over onder meer de 
schandalen bij The Voice, 
waar hij vlijmscherp het 
nieuws duidde rond de 
mogelijke verdachten, of bij 
de afschuwelijke moord op
Peter R. de Vries, een 
voormalige collega van Rob 
bij RTL Boulevard.

Het avontuur
Rob Goossens is beslist geen 
meeprater. Ook op tv zegt 
hij altijd waar het op staat. 
Bovendien is de opiniemaker 
goed geïnformeerd en dat 
leidt tot soms spijkerharde 
oordelen, bijvoorbeeld in 
de aff aire rond zangeres 
Glennis Grace, die met een 
groep verhaal ging halen 
in een supermarkt in de 
Amsterdamse Jordaan. „Ze 
heeft  de afgelopen maanden 
eigenlijk alleen maar domme 
beslissingen genomen”, 
luidde het oordeel van Rob 
over de gevallen zangeres.

GOOSSENS IS 
BESLIST GEEN 
MEEPRATER

  welkom Rob!

13

In RTL Boulevard duidt 
Rob het showbizznieuws.
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Eerlijk gezegd is dit misschien niet het soort 
ontboezeming dat je had verwacht in mijn 

allereerste column voor magazine DenD. Maar 
ik kom niet meer uit onder een bekentenis: 
steeds meer begin ik van Gordon te houden. Als 
entertainer, uiteraard, maar nog veel meer als de 
man die doorgaat waar de politiek al lang faalt.

We moeten even terug naar 9 juni 2010. 
Nederland was die dag naar de stembus 

geweest, en als piepjonge parlementair 
verslaggever stond ik ‘s avonds oog in oog 
met niemand minder dan Gordon. 
Hoe dat zo? Mark Rutte won voor het eerst 
een verkiezing. En, zoals die dingen dan gaan, 
liet hij zich toezingen door the one and only. 
Ik herinner me nog hoe ik toen wel dacht: 
'Wat moet Gordon hier eigenlijk?' Naïef, want 
inmiddels is dat klip en klaar. Hij wil Nederland, 
en als het even kan ook de rest van de wereld, 

ietsje mooier achterlaten dan hoe hij hem 
aantrof. En dat gaat hem nog lukken ook. 

Het knappe is dat hij zijn wereldverbeteraar -
schap weet te verpakken in ogenschijnlijke 

achteloosheid. Alledaags racisme tegen Aziaten? 
,,Nummertje 39 met rijst”, zegt Gordon. Golfstaten 
die homo's in kelders opsluiten en die het laten 
gebeuren dat gastarbeiders zich doodwerken? 
Hij gaat er gewoon wonen. Hondjes met 
ademhalingsproblemen omdat wij mensen ze 
schattiger vinden met een platte snuit? ,,Doe mij er 
maar twee”, aldus de vollere helft  van Geer & Goor.

Maar vergis je niet: als voormalig marktkoopman 
weet Gordon als geen ander hoe je iets in 

de schijnwerpers zet. Zo wisten we al twaalf jaar 
dat de Qatari graag wilden dat we afgelopen jaar 
in hun zandbak kwamen spelen. Toch was het 
twaalf jaar lang vrij stil. Pas vanaf het moment dat 

Rob Goossens

De meest
onderschatte man
van Nederland…

Rob GooRob Goo

CORNELIS
WILLEM
HEUCKEROTH

GEZEGD
EERLIJK
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Gordon in buurland Dubai ging wonen, nam 
de onrust ineens toe. Wat deden we eigenlijk 
in die golfstaten? Moesten we zulke landen wel 
promoten? De rest is geschiedenis: het WK 
mislukte en de mensenrechtensituatie aldaar 
kwam defi nitief op de kaart te staan.

Bij de uitbuiting van verstandelijk 
gehandicapten in televisieprogramma’s zien 

we eenzelfde ontwikkeling. Onder Johnny de Mol
vonden we het allemaal nog vermakelijk. 
Inmiddels weten we beter: voor elke min of meer 
zelfstandige ‘downie’ in Gordons Down The Road
zijn er negen die zulke intensieve zorg nodig 
hebben dat er weinig grappigs aan is. 

Ook de luchtwegproblemen van mopshondjes en 
Franse bulldogs werden pas een politiek thema 

toen Gordon zijn schatjes Toto en Rocco een eigen 
instagrampagina gaf. Nu werkt minister Adema

aan een houd- en toonverbod: eindelijk gaat
er wat verbeteren voor die arme dieren.

Gordon is veel te discreet om te vertellen wat 
zijn volgende missie is. Wel is duidelijk dat 

hij zijn televisiecontract eind volgend jaar laat 
afl open en dan dus zijn handen pas echt vrij 
heeft . Is dat een teken dat hij aan iets nog 
groters werkt? Zeker weten doen we het 
natuurlijk niet. Maar het is veelzeggend dat in 
Groot-Brittannië, sinds Gordon de Europese Unie 
óók verliet, de Brexit-spijt begint te groeien.

Ik zeg het hier maar vast: kijk niet verbaasd 
op als de Britten er straks gewoon weer 

bijkomen. En denk dan even aan die voormalige 
marktkoopman uit Amsterdam-Noord, de 
meest onderschatte man van Nederland.  ■

handtekening

2010:
Gordon zingt 

het hoogste lied 
tijdens een 

partijbijeenkomst
van de VVD.

meest onderschatte man va

hahahahahahahandndndndndndndtetetetettetetekeeeeeeeninininininininingngngngngngng
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Daar wordt-ie lekker stevig en romig van en dat proef je. 
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stegeman. daar hou ik van.
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Astrid Telkamp

Hip&Hot
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De bezem 
erdoor!   
Zodra de eerste zonnestralen zich 
aandienen, begint het te kriebelen: 
tijd voor de voorjaarsschoonmaak! 
Het is altijd wel een klus, dus pak 
het slim aan. Te beginnen met 
muziek. Een fi jne playlist maakt 
alles leuker, ook schoonmaken. 
Inventariseer eerst welke 
schoonmaakspullen je in huis hebt. 
Je wilt er niet halverwege achter 
komen dat de badkamerreiniger 
op is of dat je geen doekjes meer 
hebt. Ruim vervolgens overal 
goed op, zodat je straks overal 
makkelijk bij kunt. Gooi meteen 
weg wat je niet mooi meer vindt 
of niet meer gebruikt. 

Lekker fris 
Vervolgens kan het poetsen 
beginnen. Werk ruimte voor 
ruimte en sla geen hoekje, 
kast of plank over. Stofzuigen 
en dweilen doe je als laatste, 
want als je daarna nog moet 
afstoff en, dwarrelt er weer 
van alles op de grond. 
Door een paar wasparels 
op te zuigen, laat de 
stofzuiger een lekker frisse 
geur achter. Nu alleen nog 
een mooie bos bloemen 
op tafel en dan kan het 
voorjaar echt beginnen! 

Het is even wennen, maar het wast wel een stuk 
milieuvriendelijker met de biologisch afb reekbare 
wasstrips van Boen. En ze zijn superhandig in 
gebruik. Licht, eenvoudig te doseren en 
geschikt voor zowel de witte als de bonte was.

Weg met die
    zware fl essen   

…CLEANINGPODSZIJN NATUURLIJKhelemaal van deze tijd…

…
LICHT EN

eenvoudig

te doseren
…

Even schudden 
voor gebruik      

Allesreiniger, keukenreiniger, 
badkamerreiniger… al met al heb je aardig wat 
schoonmaakmiddelen in huis. En elke keer als 
de fl es leeg is, koop je weer een nieuwe. Niet 
echt duurzaam. De ecologische cleaningpods 

van The Good Brand zijn dat wel. Je lost ze 
op in water en gebruikt de herbruikbare fl es 

of een sprayfl es die je al in huis hebt.

rwege achter 
amerreiniger 
doekjes meer 
ens overal 
traks overal 
Gooi meteen 
oi meer vindt
kt. 

poetsen 
mte voor 
hoekje, 
Stofzuigen 
ls laatste, 
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e 
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wasstrips van Boen. En ze zijn superhan
gebruik. Licht, eenvoudig te doseren en 
geschikt voor zowel de witte als de bont

…CLEANINZIJN NATUhelemvan deze…

Allesreiniger, keukenreinig
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schoonmaakmiddelen in huis. En e
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Oma weet het beter   
Niets zo goed om je kleed mee uit te kloppen als de old school

mattenklopper en ook de retro bezem doet z’n werk prima. 
Allesreiniger van olijfolie en traditionele Franse Marseille-

zeep? Werkt goed, is puur natuur, zuinig in gebruik 
en biologisch afbreekbaar. Alles van Dille & Kamille.  

Stijlvol stoff en  
Dit stoff er en blik van Eva Solo is zo 
mooi, je zou bijna expres gaan morsen, 
zodat je ‘m weer kunt gebruiken. Maar 
ongebruikt mag dit Scandinavisch 
designstukje er ook zijn. Gemaakt van 
eikenhout, plastic, siliconen en leer. 

Geen 
snoer, 
geen
stof
De Swirl Quinyo maakt 
stofzuigen een stuk 
minder stoffi  g. Want
deze stofzuiger is niet 
alleen snoerloos, de 
stofzak is ook nog eens 
zelfsluitend. Dus geen 
stofwolken meer als je het 
stofreservoir leegt. Ook 
handig: je bouwt ‘m in één 
klik om van steelstofzuiger 
naar handstofzuiger. 

STRALEND SCHOON   
Ramen inwassen en streepvrij en glanzend droogtrekken, 
zonder een hoekje over te slaan. Het kan allemaal met de 
handige drie-in-één raamwisser van Leifh eit. Je hebt geen 
aparte spons nodig en dankzij het fl exibele scharnier 
kom je overal eenvoudig bij. 

…
Heerlijk retro reinigenMET BEZEM EN MATTEN -KLOPPER …

S
Ra
zo
ha
ap
ko
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Kylie Jenner viel op in
haar zwarte jurk met 
een  3D-leeuwenkop.

JOURNAAL

Fashion Week   
de leeuw en   

De Paris Haute Couture Fashion Week liet ook nu weer 
modeliefh ebbers smikkelen. Niet alleen op de runway,
maar ook daarbuiten overheerste de glamour en 
extravaganza. En wie verraste met een optreden..? 

Het meest gespotte accessoire tijdens de 
Parijse modeweek: de bodyguard. Het was 
alsof iedere beroemdheid zichzelf een 
Whitney Houston-momentje toe-eigende 
met een geüniformeerde spierbundel als 
beschermengel. Hoewel de coutureshows 
bepalen wat komend seizoen de grootste 
trends zijn, zullen lang niet alle getoonde 
designs deze lente en zomer terug te vinden 
zijn in de rekken van H&M en Zara. Neem 
de bizarre jurken van de Nederlandse 
ontwerpers Viktor Horsting en 
Rolf Snoeren (Viktor & Rolf), waarvan 
sommige zelfs ondersteboven en 
gezichtsbedekkend waren. 

Lievelingsdier
Ook controversieel: de op dieren 
geïnspireerde looks bij modehuis 
Schiaparelli, zoals de 3D-leeuwenhoofd-
jurk waarin Kylie Jenner zich waagde. 
Verder ging het in de Parijse straten en op 

Het kostte vier uur en
58 minuten om Doja Cat  

deze look te geven.
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Naomi Campbell verscheen
op de runway met een grote
 zwarte wolf aan haar jas.

SOCIETY



23

  Parijs: ode aan
  de corgi

sociale media nog over de aanwezigheid 
van Apple Martin, de dochter van 
Gwyneth Paltrow en Chris Martin die 
een front row verrassingsoptreden maakte 
bij Chanel. Het Franse modehuis had ook 
het meest schattige thema van allemaal, 
want in de collectie werd een ode 
gebracht aan het lievelingsdier van 
wijlen Queen Elizabeth, de corgi!

VIKTOR & ROLF
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A

A
B

Hollands trots 
Viktor & Rolf zette 
de wereld op z'n kop.

Even wegdromen 
bij een trouwjurk 
van Elie Saab.

Olivia Palermo (r),
Paul Forman en 
Sabrina Carpenter.

Rita Ora’s 
bodyguard 
behoedt haar ook 
voor slippertjes. 

Het decor van Chanel 
was een circustent met 
grote houten dieren.

Italiaans modehuis 
Fendi ging voor 

gedrapeerde vormen 
en kanten randjes.

De appel valt niet ver 
van de boom... Apple 
front row bij Chanel.

FENDI

CHANEL

➜
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Dat Jada Borsato vol vechtlust zit, bleek wel 
op de première van Fijn weekend. Ze nam 
het op voor haar vader Marco: „Ik maak me 
geen zorgen, want de waarheid wint áltijd.” 

Ook was Jada open over de romance van haar 
moeder Leontine Ruiters met miljonair 
John Huiberts: „Het was wel even wennen 
om mijn moeder met een ander te zien.” Tja, 
soms is het echte leven net een fi lm. Zo ontdekten 
Sarah Chronis en haar acterende partner 
Kay Greidanus tijdens de opnamen van 
Fijn weekend dat ze hun tweede kindje 
verwachten. Op de set hielden ze de 
zwangerschap geheim, omdat het anders zou 

afl eiden van het fi lmen. Inmiddels is er geen 
verbergen meer aan, want Sarah kan elk 
moment bevallen van een meisje. Ook zijn 
het gelukkige tijden voor Divorce-acteur en 
trouwambtenaar Dirk Zeelenberg. Na zijn 
scheiding heeft  hij het ‘alarmerend gezellig’ 
met zijn nieuwe vlam Nicole. Maar het ging deze 
dag natuurlijk om Fijn weekend van regisseur 
Jon Karthaus. Het melodrama gaat over een 
hechte groep vrienden die samenkomt in de Franse 
Bourgogne om eindelijk de as van hun overleden 
vriend uit te strooien. Als de weduwe (gespeeld door 
Lisa Zweerman) totaal onverwacht haar nieuwe 
vriend meeneemt, krijgt het weekend een absurde 
wending. Vriendschappen en relaties worden 
behoorlijk op scherp gezet.  ■

‘Fijn weekend’
zet de boel op scherp

ze 

anse 
n 
door 

we
rde

Strak in het pak:
Jamie Trenité. 

Stijlvol gewaagd:
Gaite Jansen en 
Sanne Langelaar.

Dirks  eerste rode loper 
momentje met Nicole.
„Ik ben ongeloofl ijk
dankbaar.”

Stralend middelpunt 
van de ‘Fijn weekend’-
cast: de zwangere Sarah! 
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DenD welkom
op uw party?

Stuur uw uitnodiging naar:
redactie@dend.nl

D D lk

JOURNAALSOCIETY
Jada Borsato is 
ervan overtuigd 
dat het recht
zal zegevieren. 

Laurien Verstraten
stralend  in verwachting 
van haar tweede kindje. 

EliZe en Maduro 
zijn nog altijd 
happy met elkaar.

Real Housewives
Maria (l) en Hella.

Altijd feest met 
actrice Fockeline.

Een gehakte 
André Dongelmans
samen met  Sarah Bannier.

Nicolette van Dam
was ‘pretty in pink’. 
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een Engels/Franse versie van 
de opzwepende hit uitgebracht. 
„Het is bizar hoe het overal 
wordt opgepikt”, aldus Claude. 

Muzikale held
Bizar. Incroyable. We horen het 
de zanger in elk interview zeggen 
sinds hij met zijn debuutsingle de ➜

e overhandiging van 
zijn eerste Gouden 
Plaat voor Ladada 
(Mon Dernier Mot)
op Eurosonic 
Noorderslag liet 
Claude Kiambe (19)
overdonderd 
achter. Hij troonde 

het pronkstuk mee de trein in, 
hup naar restaurant Het Station 
in Enkhuizen, waar hij in de 
bediening werkt. Hij vroeg 
zijn volgers op Instagram: 
Waar moet ik hem ophangen?
DenD zou zeggen: Claude, geef 
‘m een ereplekje boven je bed. De 
volgende onderscheiding kan hij 
altijd nog boven de stationsbar 
spijkeren, want de verwachtingen 
zijn hoog. Ook internationaal. 
Ladada klonk al luidkeels op de 
Franse radio, en in Duitsland, 
Oostenrijk en Zwitserland werd 
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INCROYAB
CLAUDE

IS MET HITSONG LADADA

➜

Nieuw talent Claude Kiambe breekt alle records met zijn 
megahit Ladada (Mon Dernier Mot). Dat succes smaakt naar 

meer voor de zingende ober, die tot voor kort nog in de 
schoolbanken zat. Claude: „Het is nu meters maken.”

Top 40 en Spotify in de ban 
wist te houden. Hoewel 
Claude schijnbaar 
uit het niets de 
spotlights in werd 
gekatapulteerd, 
was hij al langer 
bezig om van 
zich te laten 

Claude in 2019
in The Voice Kids. 
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„BIZAR HOE 
DIT NUMMER 
OVERAL 
WORDT 
OPGEPIKT... 
ZELFS IN 
FRANKRIJK!”
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Om verwarring over de 
uitspraak van zijn naam 
te voorkomen: „Het is 
eigenlijk ‘Cloode’, maar 
dat wordt heel snel 
‘Kloot’. Dus daarom is het 
gewoon ‘Cloud’”, aldus 
Claude.

KLOOT?
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HORECATIJGER
Claude haalde zijn havo-
diploma op de Regionale 
Scholengemeenschap 
in Enkhuizen en begon 
daarna met een opleiding 
HBO Hotelmanagement 
in Leeuwarden. Net op het 
moment dat hij afhaakte 
vanwege de reistijd en de 
tegenvallende kosten, kwam 
het succes van Ladada. 
Claude is vastbesloten de 
horeca niet los te laten en 
serveert nog altijd broodjes 
in Het Station in Enkhuizen. 
„Ik wil dit blijven doen. 
Ja, ook als ik beroemd 
word. Ik vind altijd wel een 
dag om effe te werken.”  

horen. Twee jaar nadat hij in 2017 
een talentenjacht in Enkhuizen 
won met Uit elkaar van Yes-R, 
deed hij mee aan The Voice Kids. 
Bij de blind auditions liet hij 
alle rode stoelen draaien met 
Papaoutai van Stromae – zijn 
muzikale held. Dat de battles hem 
vervolgens nekten, daar haalde 

Succes moet met het hele
team gevierd worden! 

„Stromae is een 
geweldige artiest, 
ik kom maar net 
om de hoek kijken”

Claude zijn schouders over op. 
„Er hoorde een bezoek bij aan 
Disneyland Parijs, dat was mijn 
belangrijkste motivatie om me 
in te schrijven.” Zijn The Voice-
escapade leverde hem zijn eerste 
optredens in het land op, maar 

de pandemie dwong hem om een 
break te nemen. Op Marktplaats 
kocht hij een goedkope piano 
en hij begon zijn eigen repertoire 
te schrijven. „Ik wilde mijn eigen 
stijl en sound vinden. Van 
alles heb ik uitgeprobeerd.”  

Poptalent
De boel komt op stoom als hij 
begin 2022 een platencontract 
bij Cloud 9 Music scoort met de 
talentenjacht Are You Next? in 
samenwerking met XITE. Het 
platenlabel, dat op zoek was 
naar hét nieuwe poptalent van 
Nederland, koppelde hem aan 
twee succesvolle producers,
Arno Krabman (o.a. Maan, 
Snelle, Suzan & Freek en S10) en 
Joren van der Voort (o.a. Jaap 
Reesema, Tiësto, David Guetta
en Kris Kross Amsterdam). 
Claude: „Met zijn drieën hebben 
we Ladada geschreven. We 
dachten aan een Nederlandstalig 
lied, maar ik voelde tijdens het 
schrijven dat ik er ook Franse 
teksten in moest verwerken.”  

Middelvinger
Gevraagd naar de achterliggende 
betekenis van zijn song vertelde 
Claude eerder: „Nou, dat is 
eigenlijk een middelvinger naar 
je ex. Maar het is grappig, want 
ik heb niet echt een ex...” Zijn 
verbeeldingskracht bracht hem 

om een 
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iano 
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De Belgische  
artiest Stromae (37) is 
wereldberoemd.
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Nederlandse Stromae genoemd. 
Hoewel bedoeld als een groot 
compliment, schiet de Enkhuizer 
ervan in de verdediging. „Je hebt 
mensen die zeggen: Hij denkt dat 
hij Stromae is. Maar ik vergelijk 

mezelf helemaal niet met 
hem. Stromae is een 

geweldige artiest en 
ik kom net om de 
hoek kijken.” 

Nuchter
Claude blijft  
nuchter onder zijn 
prille succes. Zijn 
motto lijkt: eerst 

bewijzen en dan 
geloven. Hoewel

hij wel al in de Ziggo 
Dome stond, en zijn 
naam al is genoemd 
voor het Eurovisie 

Songfestival 
2024…”  ■

CLAUDE, DÉ NIEUWE MUZIEKSENSATIE: INCROYABLE!  

Liquas utat omniet eat voles sequi sum
qui con nosa simus dolupta. 

een heel eind.  „Ik verplaats me 
tijdens het zingen in die situatie. 
Dat is het mooie van muziek, die 
brengt je in een andere wereld.” 
Bewust maakt hij van een triest 
thema – liefdesverdriet – een 
uptempo en dansbaar 
nummer met een 
vrolijke vibe. 
„Ik blijf nooit te 
lang stil staan 
bij tegenslag en 
verdriet. Ik ga 
dan altijd lekker 
dansen. Ladada
heeft  niet echt een 
betekenis, ik bedoel 
het meer als: laat 
het gaan.” 

Stromae 
Claude wordt 
soms ook de 
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mezelf helemaal niet met 
hem. Stromae is een 

geweldige artiest en 
ik kom net om de 
hoek kijken.” 

Nuchter
Claude blijft  
nuchter onder zijn 
prille succes. Zijn 
motto lijkt: eerst 

bewijzen en dan 
geloven. Hoewel

hij wel al in de Ziggo 
Dome stond, en zijn 
naam al is genoemd 
voor het Eurovisie 

Songfestival 
2024…” ■
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uptempo en dansbaar 
nummer met een
vrolijke vibe. 
„Ik blijf nooit te 
lang stil staan
bij tegenslag en 
verdriet. Ik ga 
dan altijd lekker 
dansen. Ladada
heeft  niet echt een 
betekenis, ik bedoel 
het meer als: laat 
het gaan.” 

Stromae
Claude wordt
soms ook de 

CONGO
De uit Congo afkomstige 
Claude woont sinds augustus 
2013 in Nederland samen 
met zijn moeder, drie broers 
en drie zussen. „Door 
burgeroorlogen was het land 
niet veilig meer en zijn we 
gevlucht.” 

Wat hij zich nog herinnert 
van zijn aankomst in 
Nederland, op 9-jarige 
leeftijd, is het weer 
„Het was zomer hier, maar 
ik had het heel erg koud”, 
vertelde hij al eerder. „In 
Congo is 40 graden normaal. 
Ik zag allerlei mensen fietsen 
in korte broek en met korte 
mouwen, terwijl ik liep te 
rillen. Alleen die fietsen al, 
ik vroeg me af waar ik 
terecht was gekomen.” 
Het gezin verbleef 
anderhalf jaar in een 
asielzoekerscentrum in 
Alkmaar, waar hij het prima 
naar zijn zin had. 
„Ik wilde alles weten van al 
die mensen die vanuit allerlei 
landen waren gekomen. 
Daar leerde ik Nederlands, 
in een klasje met twintig 
anderen, waarin niemand 
elkaar verstond.” 
Ook de Nederlandse keuken 
viel in de smaak. „Stamppot 
is zo lekker, en haring, 
heerlijk.” 

Claude liep de hele 
avond te dansen met 
zijn Gouden Award. 
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vervangen voor Wonderwel Elke 
dag shampoo (500 ml) van Dirk.

Aanbieding
De Consumentenbond beweert 

dat huis merken gemiddeld 
45 procent goedkoper 

zijn dan A-merken. 
Met die opvatting 
ben ik het niet eens, 
omdat vrijwel iedereen 
A-merken in de 

aanbieding koopt en 

ik hier geen pleidooi houden 
voor het kopen van alleen maar 
huismerken. Zo blijf ik zweren bij 
de Coca-Cola classic, de naturel 
chips van Lays en 
de prijzige cupjes 
van Nespresso. 
Maar ik stelde 
mijn vrouw 
ook voor om 
de shampoo 
van Andrélon 
(300 ml) te 

De groei van huismerken 
(private labels) is 
gemakkelijk verklaarbaar. 

De prijzen zijn in 2022 minstens 
tien procent gestegen, een lijn 
die het jaar daarvoor al was 
ingezet. De inflatie is enorm. 
Daarbij tonen onderzoeken al 
jaren aan dat huismerken zoals 
1 de Beste van Dirk in kwalitatief 
opzicht helemaal niet onderdoen 
voor de topmerken en soms 
zelfs beter zijn. Overigens wil 

Schaamte
huismerken
is voorbij

De sterk gestegen prijzen op vrijwel alle 
fronten noopt tot tegen maatregelen. Het 
aandeel van de voordelige huismerken 
steeg in 2022 met 6 procent. Het aandeel 
van de A-merken daalde met 5 procent. 
Zó heeft u het beste van beide werelden… 

De Cons
dat h

45
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M
b
o
A

aa
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jes 
. 
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dus zelden het volle pond betaalt. 
Zo kocht ik een tijdje geleden een 
paar potjes Kesbeke tafelzuren bij 
Dirk. Niet voor de normale prijs 
maar voor eenderde van die prijs.

Geen verschil
Over het algemeen zijn 
schoonmaakmiddelen, 
verzorgingsproducten, koffie en 
frisdranken van het huismerk het 
meest voordelig. En chocolade. 
Maar ik kocht laatst ook twintig 
stuks paracetamol. Het A-merk 
was 400% duurder en geloof mij: 
er is geen verschil. In België werd 
een A-merk olijfolie aanmerkelijk 
slechter getest dan een huismerk 
dat de helft goedkoper was.

Het huismerk spaghetti was zestig 
procent voordeliger dan een 
A-merk en qua smaak was er 
geen enkel verschil. Ik ben geen

bierkenner, maar bepaalde 
huismerken, niet zelden 
vervaardigd door brouwerij 
Martens in Bocholt in 
Belgisch Limburg of Bavaria 
in Lieshout, zijn ook lekker 
en soms de helft goedkoper. 

Voor zichzelf
Hoe kunnen ze het ervoor doen 
met die hoge accijnzen! Laatst 
vertelde een vriend dat hij voor 
zijn visite blikjes bier van een 
A-merk heeft en voor zichzelf 
een huismerk. Niet doen! 
De schaamte over huismerken 
is voor altijd voorbij. 

De Oude Winkel in 
Hoogeveen is in de 
eerste plaats een winkel 
voor verzamelaars. 
Die komen uit het hele 
land, maar ook uit België 
en Duitsland, vertelt 
eigenaar Ruud Kleter. 
Hij runt de winkel nu 
ruim vijf jaar en kan 
van de omzet leven. 

Niet alleen verzamelaars 
weten hun weg te vinden 
naar De Oude Winkel, de 
aangeboden voorwerpen 
zijn ook blikvangers voor 
in huis. Alle objecten staan 
in het teken van reclame 
van vroeger. Zelf ben ik 
mijn leven lang al gek 
op emaillen borden, maar 
ik heb er geen één. Ze 
kunnen ook heel prijzig zijn. 

Elk interieur
Ruud Kleter heeft een 
mooie verzameling. In 
onberispelijke staat, maar 
ook met gebruikssporen.

„Ik ben al sinds 2000 
aan het verzamelen”, 
vertelt Ruud Kleter. 
De affiches zouden het 
goed doen in elk interieur. 
Dat geldt ook voor de 
lichtbakken met reclame 
en de winkelblikken 
waarvan die van Van Nelle 
de bekendste zijn. Speelgoed 
van vroeger is er ook. 
Misschien dat opa dat leuker 
vindt dan zijn kleinkinderen. 

Grote passie
Tevens te koop: allerlei 
snuisterijen zoals pannen 
en kistjes van weleer. 
Eigenlijk wandel je door een 
museum van 325 vierkante 
meter en dat is best flink. 
Ruud: „Het zoeken, kopen 
en verkopen van deze 
verzameling is voor mij 
een grote passie geworden. 
Ik ruil ook voorwerpen in.”

De Oude Winkel
Hoofdstraat 62 
Hoogeveen
deoudewinkel.nl

Ruud Kleter in 
zijn winkel voor

 verzamelaars.

Huismerk spaghetti: 
veel voordeliger en de pasta

bolognese smaakt even goed.

BLIK
op het verleden

Winkel van de maand

http://www.deoudewinkel.nl


TE VINDEN IN HET CHIPSSCHAP
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Huishoudbode

  HELPT ’T   

  HELPT ’T NIET

Appelazijn
Veel mensen zweren bij appelazijn 
(appelcider) om hun gezondheid te 
verbeteren. Dat is niet de gewone azijn 
die u door de sla doet en zeker niet de 
huishoud-, of schoonmaakazijn die u 
uiteraard beslist niet mag drinken.

Ontgiften
Appelcider wordt gemaakt door appels
te pletten en daarna het sap uit te persen. 
Het zou het lichaam ontgiften en de 
stofwisseling verbeteren. Daarnaast 
zou het de bloeddruk verlagen, acne 
verminderen en de haren doen glanzen.

Dosis
Een goede dosis is 2 theelepels appelazijn 
vermengen in een glas van ongeveer 
200 milliliter water. Dat kun je voor elke 
maaltijd doen. Je kunt ook met 1 theelepel 
beginnen en de hoeveelheid opbouwen. 
Als je meer drinkt, zou je weer last van 
de maag kunnen krijgen door de grote 
hoeveelheid zuur. 

Afvallen
Appelcider zou ook helpen tegen ouder-
domsvlekken en bij het afvallen. Daar 
hebben medici hun twijfels over. Het helpt 
ook niet tegen maagklachten. Sommige 
influencers prijzen het aan, maar krijgen 
daar ook geld voor. Ik denk dat het 
placebo-effect 
erg groot is en 
dat je je niet 
beter voelt 
door de azijn, 
maar omdat 
je nu drie 
glazen water 
per dag 
drinkt. ■
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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!

Deodorant-
roller
In het kader van super-
zuinig heid laat ik nu
M.A. Wichers uit 
Rotterdam aan het woord. 
„Mijn man en ik gebruiken 
altijd een deodorantroller. 
Als deze ongeveer driekwart
leeg is, wip ik de bol eruit 
en vul de roller tot ongeveer 
de helft met water. Er zit 
dan nog steeds meer dan 
genoeg geur aan de roller 
en het werkt perfect.”

Oliestel 
Op allerlei manieren wordt geprobeerd op dure 
energie te bezuinigen. Zo kreeg ik een lieve brief 
van mevrouw Dullaart uit IJlst. Zij kookt al zestig 
jaar op gas, maar combineert dat met een oliestel. 
„Ik braad mijn vlees aan op gas en zodra het 
aangebraden is, verhuist het naar het oliestel 
met twee branders. Dat doe ik met meer maal-
tijden die langer op het gas moeten staan, zoals 
groentesoep.” Petroleum 
of lampenolie is makkelijk 
te koop. Een oliestel kun 
je voor een prikkie in een 
kringloopwinkel vinden. In 
1950 kookte overigens nog 
36 procent uitsluitend op 
zo’n oliestelletje. Mevrouw 
Dullaart krijgt van mij 
een waardebon van €25. 
Overigens levert het koken 
op een oliestel nauwelijks 
fi nancieel voordeel op. 

Energie 
besparen

Wij hebben fors op 
energie bespaard. 
Vroeger stond de 

thermostaat altijd 
op 21 graden, nu 

op 19 graden. Dat 
scheelt enorm. 

Soms hebben wij 
het rond 4 uur 
‘s middags een 
beetje koud als
 we met allerlei 

klusjes klaar zijn. 
Dan zetten we 

de thermostaat 
iets hoger.



De lekkerste
pannenkoeken

bak je zelf!

Dan ben je thuis.
Met de pannenkoekmixen van Koopmans maak je alle soorten pannenkoeken 
die je maar wilt. Van pannenkoeken met volkorenmeel, tot pannenkoeken 
met een vleugje kaneel. Altijd lekker veel keuze. Veel bakplezier!
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Column
Tijd voor
een groene
voorjaarsbeurt! 
Héérlijk! De lente staat weer voor 
de deur. Het is nog niet meteen 
voorjaarsweer, maar we kunnen 
in de tuin natuurlijk ons hart 
ophalen. Ik zeg wel eens: 
maart is de tijd voor de groene 
voorjaarsschoonmaak. Dit is 
de maand om de meeste vaste 
planten terug te snoeien. Denk 
aan de vlinderstruik, rozen, klimop en lavendel. Handig ook 
om nu alvast het onkruid te verwijderen – liefst zoveel mogelijk, want 
als de planten groeien is het lastiger om erbij te komen – en terrassen 
en paden algenvrij te maken. Ik sta in deze uitgave ook uitgebreid stil 
bij het gazon, want wie de komende maanden wil genieten van een 
mooie, groene grasmat moet in maart toch echt even de handen uit 
de mouwen steken. Is dat een straf? Integendeel. Nu we de donkere 
maanden achter ons laten, is er niets heerlijker dan aan de slag te 
gaan in de tuin! 

Bram Engberts,
bevlogen hovenier

! 
or 
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e 
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l Handig ook

Steeds vaker kiezen 
balkon bezitters 

voor een verticale 
‘balkontuin’. Denk 
hierbij aan potten 
die de hoogte ingaan, 
maar zeker ook aan 
klimplanten. En mijn 
metselwerk dan? 
hoor ik u denken. 
Dat valt best mee. 
Wees alleen wel 
voorzichtig met muren 
die met kalkmortel 
zijn gemetseld (kies 

dan liever voor de 
wilde wingerd). 
Maar op muren met 
cementmortel kan 
het geen kwaad. Het 
voordeel van klimop is 
dat het de muur droog 
houdt en isolerend 
werkt, in de zomer 
tegen de zon en in 
de winter tegen de 
kou. Een aangename 
bijkomstigheid 
in deze tijd van 
energieschaarste.  

Helaas is niet iedereen gezegend 
met een tuin. Maar in dat geval 
hebben mensen vaak wel een 
balkon en dat leent zich ook 
uitstekend voor groen.

Geen tuin,
wél groen



39

In maart is het weer tijd om het 
gazon een opknapbeurt te geven. 
De graswortels kunnen door de 
viltlaag moeilijk voeding opnemen 
uit de grond. Het gazon zal sneller 
herstellen na een verticuteerbeurt.  

Zodra het gras begint groeien en
de temperatuur boven de 10 graden 
Celsius is, kun je de maaimachine 
tevoorschijn halen. Het is wel 
raadzaam om het gazon na de 
derde of vierde maaibeurt 
te verticuteren als het een 
viltlaag heeft gekregen van 
mosvorming en onkruid. 
Met verticuteren wordt het 
beluchten van het gazon 
bedoeld. Door mosvorming 
komt er onvoldoende water en 
lucht in de bodem en kunnen wortels
van het gras moeilijk voeding uit de 

  SNOEI  
  ZOMERBLOEIENDE  

  HEESTERS  

 BEMEST  
  WINTERGROENE  

  PLANTEN  

  BEGIN DE BORDER  
  TE BEPLANTEN  
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bodem halen. Het gras dreigt dan te 
verstikken. Met het verticuteren wordt 
de bodem van het gazon losgemaakt en 
onkruid en mos worden verwijderd. Maai 
het gras niet te kort (4 á 5 centimeter) 
vóórdat je gaat verticuteren, want 
dat vergemakkelijkt de klus. Degene 
die de luxe heeft van een groot gazon 
kan het best een verticuteermachine 
gebruiken (die zijn ook te huur). Bij een 

kleiner oppervlak volstaat een 
verticuteerhark. 

Kale plekken
Na het verticuteren oogt 
het gazon misschien 
wat kaal, maar het zal 

zich snel herstellen. Kale 
plekken kunnen nu worden 

bijgezaaid. Verticuteer om schade 
te voorkomen je gazon wel pas als het er 
al minimaal drie jaar ligt. ■

Zó krijgt je gazon 
weer meer lucht! 

VOORKOM 
MOS IN JE 

GAZON 

ALS JE EEN 
GAZON 

AANLEGT, KIES 
DAN VOOR EEN 

ZONNIGE PLAATS 
IN JE TUIN. 

MAAI HET GRAS 
NIET TE KORT 

(TOT ONGEVEER 
4 Á 5 CENTIMETER 

HOOGTE).

ZORG VOOR 
EEN GOEDE 

DRAINAGE DOOR 
EEN VERTICALE 

DRAINAGEBUIS.

Het gazon
herstelt 
sneller na een
verticuteerbeurt. 

3 KLUSJES IN MAART 



Geniet van een 
klein beetje natuur

Dermatologisch 
getest

Vegan
formule

95% natuurlijke 
oorsprong

CPC23125-PALM-ADV-DITJES-DATJES.indd   1 06-01-2023   13:34
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Meer
recepten?

Kijk dan op
www.dend.nl
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A ‘Gemakkelijk
aan te passen aan
jouw wensen’

De noedel 
bowl is 
simpel, 
lekker en 

een lust 
voor het 

oog. Het fijne is 
dat je het gevulde kommetje 
helemaal kan aanpassen 
aan jouw wensen. Ik koos 
voor Oosterse kippendijen 
met hoisinsaus, ei en taugé.  
Een ander blijvertje op mijn 
weekmenu is linzensoep. 
Voedzaam, caloriearm en 
low budget. Smullen maar!      

D

l
e

voo
oog. H

DIT ZET  
SHARON
NAAR SMAAK 

OP TAFEL!

     Koken met
Sharon

r!      



Bereiding voor 6 personen: 
•  Kook de noedels volgens de etiketten gaar. 

Marineer de kippendijen met de hoisinsaus en laat 
het even rusten. Snipper ondertussen de rode ui en 
kook de eieren naar wens (zacht, medium, hard). 

•  Snijd de komkommer in reepjes van ongeveer een 
halve cm dik. Breng de noedels op smaak met de 
ketjap, sojasaus, vissaus en de sesamolie. Verwarm 
een koekenpan met een scheutje olie en bak hierin 
de gemarineerde kippendijen krokant (ongeveer 
4 minuten aan beide kanten). Als de kip klaar is 
snijd je deze in stukken van ongeveer 1 cm dik.

•  Bouw de bowl op door de noedels te verdelen over 
vier kommetjes met daarop verdeeld de overige 
ingrediënten (zie foto). Maak het gerecht af door 
de sesamzaadjes te strooien op het gekookte eitje.

Bereiding voor 4 personen: 
•  Was de linzen in een vergiet onder koud stromend 

water en laat deze uitlekken. Hak de knofl ook fi jn 
en snipper het uitje.

•  Fruit de ui, knofl ook en de linzen in een grote 
soeppan met wat olie. Voeg de komijnpoeder 
eraan toe en roer dit goed door. Blus het af met
de kokosmelk en water.

•  Als de soep kookt, voeg je 2 er bouillonblokjes
aan toe. Laat dit 25 min koken. Snijd de munt fi jn 
en roer dit door de Griekse yoghurt.

•  Serveer de soep uit met een eetlepel 
van de yoghurt.

43

Noedel bowl 

Linzensoep
Het boodschappenlijstje

✔  250 gr rode linzen
✔  2 tenen knofl ook
✔  1 ui 
✔  10 blaadjes munt
✔  1 el komijnpoeder
✔  2 bouillonblokjes

✔  200 gr Griekse 
yoghurt

✔  200 ml kokosmelk
✔  600 ml water
✔  Olie

✔  200 gr noodles
(naar keuze)

✔  ¼ komkommer
✔  1 rode ui
✔  100 gr sojabonen
✔  100 gr maiskorrels
✔  2 eieren
✔  50 gr taugé
✔  100 gr cherrytomaten

✔  2 tl sesamzaad
✔  4 el ketjap
✔  2 el sojasaus
✔  1 el vissaus
✔  1 el sesamolie
✔  200 gr kippendijen
✔  1 el hoisinsaus
✔  Olie

Het boodschappenlijstje

Vezelbommetjes
Rood, bruin of groen; linzen zijn in de Arabische wereld dagelijkse 
kost. Linzen zijn bijzonder vezelrijk, wat zorgt voor een goede 
spijsvertering en darmwerking. Verder is het een perfecte bron van 
eiwitten en ijzer. Daarnaast bevatten deze peulvruchten ook nog 
fosfor, magnesium, foliumzuur en verschillende B-vitamines. Vooral 
voor mensen die willen afvallen, diabetes hebben of veel last van hun 
darmen kan het regelmatig eten van linzen de klachten verminderen.

V

v



VERRAS MET 
 TEX MEX 4 porties / 20 minuten 

8 champignons
1 courgette
1 rode paprika
1 rode ui
1 el olie
250g (vegetarische) kipfi let in reepjes
2 avocado’s
1 zakje Santa Maria Fajita Seasoning Mix
1 verpakking Santa Maria Tortilla Original 
Medium 
1 zakje Santa Maria Guacamole Dip Mix
1 pot Santa Maria Chunky Wrap Salsa Medium

Bereiding:
1.  Snijd de champignons en courgette in 

plakjes, de paprika in reepjes en de ui in 
halve ringen.

2.  Plet de avocado’s en meng met de 
Guacamole Dip Mix.

3.  Bak de groenten kort in de olie in een hete 
pan. Zet apart.

4.  Bak de kipfi letreepjes goudbruin in olie, 
doe alle groenten terug in de pan en zet 
het vuur lager.

5.  Voeg de Fajita Seasoning Mix toe en roer 
goed door.

6.  Verwarm de tortilla’s volgens de 
instructies op de verpakking.

7.  Vul de tortilla wraps met het groenten-
kipmengsel en werk af met de guacamole 
en salsa. 

TASTE HAS NO LIMITS

KIPFAJITA 
MET VEEL 
GROENTEN

Voor nog meer inspiratie en heerlijke recepten kijk je op 
www.santamariaworld.com/nl of  @santamarianl
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CocktailtipCava, betaalbare luxe
Cava cocktail  
Wist je dat je uitmuntende cocktails kan 
maken met cava? Neem de Campari Spritz. 
Een heerlijk verfrissende drank en simpel 
te maken. 

1
Vul een 
glas naar 
keuze met 
ijsblokjes.

2
Voeg hier

40 ml Campari 
en 60 ml cava 

aan toe.

3
Top het af met
40 ml sodawater.

5
Garneer met 
een stukje 
sinaasappel.

4
Roer dit 

allemaal 
even goed 

door met 
een lepeltje.

Cava begint steeds 
populairder te worden, en 
dat is helemaal niet zo raar. 
Cava is namelijk gewoon de 
betaalbare versie van echte 
champagne. Het wordt zelfs 
op dezelfde manier gemaakt. 
De enige reden waarom het 
geen champagne mag heten, 
is omdat het niet is gemaakt 
in de regio Champagne in 
Frankrijk. Als ik persoonlijk 
een keuze moet maken 

uit champagne of cava zal ik in het kader van prijs-
kwaliteit altijd voor een fles cava gaan.

Geschikte optie
Cava is er in allerlei soorten: de droge variant,
extra droog, half zoet, rosé. Dus voor elke smaak
is er wel een geschikte optie. In deze DenD laat 
ik twee tongstrelende cava’s zien, een droge 

variant en een half zoete. En 
het allerleukste is, deze bubbels 
zijn super betaalbaar. Kortom, 
echte luxe voor een kleine prijs.
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Bor relpr aat

Altijd online te bestellen bij dirck3.nl

Wat drinken we?

IVO DE WEERT

LEKKER BIJ: feestelijke gelegenheden 
of als aperitief.

LEKKER BIJ: vis en 
zeevruchten en als aperitief.

onder de  7 euro

Vina Adelaida Cava Brut 
Deze droge cava uit het Spaanse
Catalunya is gemaakt van de druiven-
soorten Macabeo en Parellada. De citrusminerale 
accenten en heldere zuren maken het bubbeltje 
bijzonder verfrissend. Succes gegaran deerd
bij de borrel, maar ook prima te combi-
neren met een maaltijd. 
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Gran Palas Semi-Seco  
Een halfzoete en zeer elegante mousserende 
wijn met nuances van appel en kaneel, eveneens 
afk omstig uit Catalunya. Dit is de perfecte cava 
voor wie houdt van een tikkeltje meer zoet, 
zonder in te boeten op smaak en sfeer. Een 
uitstekende cava voor een vriendelijke prijs.

Cocktail met 
een twist

De negroni sbagliato werd een 
hit toen House of the Dragon-

actrices Olivia Cooke
en Emma D’Arcy hun 

favoriete cocktails bespraken. 
Sbagliato is Italiaans voor 

‘fout of verkeerd’ en ontstond 
toen iemand prosecco aan 
het drankje toevoegde in 

plaats van gin. Je maakt het 
aperitiefje met 30 ml Campari, 
30 ml zoete vermout en 30 ml 

prosecco, versierd met een 
schijfje sinaasappel.

http://www.dirckiii.nl


Met de groeten aan Dirk

Sophie te Marvelde (22) woont sinds
drie jaar op zichzelf. Sindsdien doet 
zij altijd haar boodschappen bij 
Dirk van den Broek: „Ik haal er alles.”  

Sophie te Marvelde studeert geneeskunde. 
Het uitgebreide assortiment, de lage prijzen én 
de voordelige aanbiedingen zijn voor Sophie de 
belangrijkste redenen om naar Dirk te gaan.
„Ik vind het een heel voordelige supermarkt. 
Ik merk écht een enorm prijsverschil met andere 
supermarkten”, klinkt het enthousiast. „Als ik 
toevallig eens bij een andere supermarkt ben, 
dan schrik ik altijd weer van hoeveel ik moet 
afrekenen vergeleken met Dirk van den Broek.” 

Vers fruit
Sophie benadrukt dat ze ook helemaal niet naar 
een andere super hoeft. „Dirk heeft alles in huis 
wat ik nodig heb. Ik haal hier al mijn dagelijkse 
boodschappen: crackers, vers fruit, groenten, 
havermelk en ook mijn avondeten. Ze hebben 
hier echt alles.” Daarnaast is de studente erg 

enthousiast over de kwaliteit. „De producten 
zijn altijd vers en gaan lang mee”, zegt Sophie. 
Sinds een aantal maanden heeft haar Dirk-
vestiging zelfscankassa’s waar klanten 
zelfstandig hun boodschappen kunnen 
afrekenen, zonder dat er nog een cassière 
aan te pas komt. Dat vindt Sophie een goede 
vernieuwing. „Ik merk dat ik tegenwoordig een 
stuk sneller klaar ben dan voorheen. Bij andere 
supermarkten sta je soms eindeloos lang in de 
rij voor de kassa te wachten, maar hier kan ik 
altijd gelijk afrekenen en de winkel uitlopen.” 

Goed gevoel
Ook vindt Sophie het personeel heel vriendelijk 
en behulpzaam. Ondanks dat de studente door 
de zelfscankassa’s minder contact heeft met de 
medewerkers, houdt ze er nog steeds een goed 
gevoel aan over. „Als een medewerker voor een 
controle bij de zelfscan komt, is diegene altijd 
heel vriendelijk en heel snel. Voor mij is dit 
gewoon een fijne super. Ik raad iedereen dan 
ook aan om naar Dirk te gaan!”, zegt Sophie. ■

Studente Sophie: „Ik schrik van 
de prijs bij andere supermarkten”
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From Puglia

Wine with
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De meeste mensen kennen Puglia als ‘de hak’ 
van de Italiaanse laars. In werkelijkheid begint 
deze zonovergoten regio al ruim daarboven. 

Het gebied heeft een spectaculaire kustlijn van
700 kilometer, gelegen tussen de 

azuurblauwe Adriatische- en Ionische Zee.

Op reis

Je zou het qua uitstraling een 
beetje Griekenland in Italië 
kunnen noemen. Dat laatste 
is niet helemaal uit de lucht 

gegrepen. Lang geleden, tot aan 
de 14de eeuw, waren er hier nog 
Griekse kolonies en was zelfs de 
voertaal Grieks. Hoewel in het 
zuiden van de regio nog een dialect 
gesproken wordt dat een sterke 
verwantschap heeft met Grieks, 
is het nu meer het mooie contrast 

tussen de witgekalkte huizen en de 
blauwe zee dat je dit gevoel geeft. 

Hotspots
De toeristische hotspots van de regio 
zoals Locorotondo, Alberobello, 
Ostuni en Martina Franca liggen in 
Valle d’Itria. Deze vallei staat bekend 
om haar Unesco werelderfgoed, 
de trulli, de typische ronde, witte 
huisjes met kegelvormig daken. 
Maar ook aan de Adriatische Zee is 

het pittoreske kustplaatsje Monopoli 
heel populair. De combinatie van het 
charmante middeleeuwse centrum, 
de wirwar van witte straatjes en 
steegjes, maar vooral ook het 
pittoreske haventje met de 
kleurrijke vissersbootjes maakt 
het plaat(s)je onweerstaanbaar.

Vriendelijke locals
De grotere steden en plaatsen 
zijn de afgelopen jaren prachtig 

h i li

Doorkijkje in kustplaatsje Monopoli.

Puglia
Bella Italië op z’n best

ITALIËITALIË

PugliaPuglia
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gerestaureerd. Meestal rijd je vanaf 
de luchthaven direct naar je eerste 
bestemming. Maar dat is in het 
geval van Bari eigenlijk zonde. Dit 
is een fraaie havenstad met talloze 
koffi  ebarretjes, heerlijk eten en 
vriendelijke locals. Misschien wist 
je het al, maar in de crypte van de 
kathedraal ligt het graf van ‘onze 
Sint-Nicolaas’, de beschermheilige 
van de stad. Wanneer je door Puglia

rijdt, zie je aan de miljoenen 
olijfbomen dat ze al vele eeuwen 
belangrijk zijn voor de pugliesi. 
Een deel van de bomen, de enorme 
‘ulivi secolari’, dateren zelfs van 

voor de Romeinen en zijn tot 3000 
jaar oud. Sinds 2013 heeft de regio 
te maken met een bacterie die een 
enorme bedreiging vormt voor het 
voortbestaan van de olijfboom. Er 
wordt uiteraard met mens en macht 
gewerkt aan een oplossing.

Salento
Langs de oostkust naar het zuiden 
van de hak rijdend, kom je in de 
streek terecht die Salento wordt 
genoemd. Een deel van Puglia dat 
nog onontdekt is door toeristen 
maar zeker zo interessant is. Iets 
naar het binnenland ligt de stad 
Lecce, vol barokke architectuur, 
mooie monumenten en gezellige 
straatjes gevuld met stijlvolle bars, 
cafés en restaurantjes. Wanneer 
je het ook gezellig vindt om de ➜

Salento is nog
niet door veel 
toeristen ontdekt
en interessant...

Alberobello met zijn witte 
huisjes met kegelvormig daken.

Einde middag, een
heerlijke aperitivo! Flamingo’s in Salina dei Monaci.

Otranto is een heuse parel 
aan de oostkust van Puglia.
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vele winkeltjes te bezoeken, houd 
dan wel rekening met een lange 
middagpauze. Vanaf een uur of 
4, 5 in de namiddag openen 
alle winkels weer hun deuren, en 
blijven dan vaak tot een uur of 
8, 9 ‘s avonds open.

Pareltje
De weg vervolgend langs de 
oostkust kom je bij het vestingstadje 
Otranto, een pareltje aan een 
azuurblauwe zee met daaromheen 
de beroemde witte stranden van 
Baia dei Turchi. In het uiterste 
puntje van ‘de hak’ vind je de 
levendige badplaats Santa Maria
di Leuca, ook wel bekend als ‘fi nibus 
terrae’ – het einde van de wereld, 
waar de Adriatische en de Ionische 
Zee bij elkaar komen. Beroemd zijn 
hier de art nouveau-villa’s, het 
klooster en de bijna 50 meter 
hoge, spierwitte vuurtoren. 
Voor de kust vind je tientallen 
zeegrotten die je deels met een 
boot kunt bezoeken. 

Flaneren
Nu je het zuidelijkste punt bent 
gepasseerd, volg je de Ionische 
Zee richting Marina di Pescoluse, 
ook wel de Malediven van 
Puglia genoemd en de vissers- 
badplaats Porto Cesareo waar je 
’s avonds over de boulevard kunt 
fl aneren en de zon in de zee kunt zien zakken. Het gebied kent 

nog veel meer moois, zoals 
het barokstadje Nardò, de 
vissersstad Gallipoli en het fraaie 
natuurgebied ‘Salina dei Monaci’ 

met de fl amingo’s. Puglia is een 
heerlijke regio door de  combinatie 
van bezienswaardigheden, het 
superlekkere eten, de mooie 
kleinschalige accommo daties 
en de oogverblindende stranden.
Kortom, een absolute aanrader 
voor een mooie rondreis. ■

Op reis

Puglia ligt op 2000 
kilometer afstand. Naar
Bari vlieg je vanuit 
Amsterdam (Transavia 
en EasyJet) of Maastricht 
(Ryanair). Naar Brindisi 
vlieg je vanuit Rotterdam 
(Transavia), Amsterdam 
(EasyJet) of Eindhoven 
(Ryanair). Huur ter plaatse 
een auto, want dat stelt je 
in de gelegenheid om deze 
fantastische streek op 
je gemak te ontdekken.

ZÓ KOM JE ER!

Uniek voor Puglia zijn de masseria’s, oude omvangrijke 
boerderijen. Je kunt ze een beetje vergelijken met de 
agriturismi in het noorden van Italië: je logeert op het 
platteland, op een prachtige voormalige boerderij, 
omringd door olijfbomen, wijngaarden of akkers. De 

enorme masseria’s dienden 
vroeger niet alleen als 
boerderij maar ook 
als een veilige plek 
waar het personeel 
woonde en leefde. 

TIPS VAN ITALMANIA

De zee in Salento.

Een masseria, een omheinde
boerderij  waar de bewoners vaak 
zelf hun olijfolie produceren.

en

Bezoek één van de
tientallen zeegrotten.

Een parel aan een 
azuurblauwe zee
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Reizen

De familie Ipenburg woont sinds 
2009 in Frankrijk. Maar in 2011 
vonden ze echt hun droomhuis: 
Chateau de Guernevelien in 
Bretagne!

De familie Ipenburg zocht een huis 
waar zij tot rust konden komen én waar 
ze gîtes konden creëren. „Bretagne is voor 
ons een goede keus”, vertelt Roderick, 
die er woont met Jeanin, Charlotte en
Thomas. „Je bent omringd door de zee 
en het is er heel groen. 
In Ploërdut vonden we 
Chateau de Guernevelien 
en waren gelijk verliefd. 
Er was (en is) veel werk 
te doen, maar het is onze 
droomplek!” Het chateau 
ligt bovenop een heuvel, 
net buiten het stadje 
Ploërdut in het midden 
van Bretagne. Het is 
omringd door eeuwenoude 
kastanjebomen, beuken, 
eiken en palmbomen. 
Het chateau kent een geschiedenis die 
tot 1410 teruggaat: van kasteel waar 
het nichtje van Napoleon Bonaparte

gewoond heeft, tot een hersteloord 
tijdens de Tweede Wereldoorlog. Jeanin: 
„Guernevelien heeft een koetshuis en 
een bediendenwoning die wij hebben 
verbouwd tot twee mooie gîtes. De rust 
en ruimte zijn voelbaar in onze tuin 
van 2,7 hectare, waar wij regelmatig 
herten, vossen en dassen tegenkomen.” 
Gîte Le Chariot is van alle gemakken 
voorzien. „In de tuin hebben we een klein 
zwembad, een hout gestookte sauna en 
een hottub, van waaruit je met helder 

weer de sterren kan zien!” 

Zwembad
In de nabijheid van 
Guernevelien bevinden 
zich pittoreske dorpjes, 
wandelpaden en een 
schitterende natuur 
waar ook fragmenten 
van de Bretonse historie 
te vinden zijn. Het forêt 
de Brocéliande, waar 
Tovenaar Merlijn begraven 

zou zijn, ligt op circa 40 kilometer 
afstand. Na ruim een halfuur rijden sta 
je aan de kust, met helderblauw water, 
rotsen en witte stranden. ■ 

 ONS DROOMHUIS STAAT IN…

Ploërdut, Frankrijk
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Huurder Anne-Lou:
„Wat een fantastisch 

plekje. De warmte 
en hartelijkheid van 
Jeanin en haar gezin 

zijn geweldig. Zij heeft 
het gastvrouwschap 

volledig in 
haar vingers”

Guernevelien Gîte Le Chariot

GESCHIKT VOOR
5 personen

BIJZONDERHEDEN
Kom lekker 

onthaasten in 
het groene hart 
van Bretagne. 

BOEKEN
Direct bij de 
eigenaar.  Je

 betaalt geen 
boekingskosten!

BEOORDELING 
9,2

MEER INFO?
Scan de QR-code

FRANKRIJKFRANKRIJK

PloërdutPloërdut
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JESSIE BALTUS

We kunnen niet ontkennen dat 
het theater het best lastig heeft . De 

afgelopen jaren zijn we het een beetje 
afgeleerd, lijkt wel. Reden genoeg 

om weer eens plaats te nemen in de 
zaal. Er is zoveel moois te zien!

PETER LUSSE 
OP DE PLANKEN

Acteur en cabaretier Peter Lusse kennen 
we van de tv-serie Vrienden voor het leven. 
En na dertig jaar is hij voor velen nog 

steeds ‘Eddeped’. In de theatervoorstelling Eddie voor het leven vertelt de 
zestiger alles over hoe het allemaal begon, hoe het eraan toe ging en 
wat er daarna gebeurde. Een avond mét comedy óver comedy. Over 
de relatie tussen Peter en Eddeped. Tot en met half april te zien, 
kijk voor speeldagen op de website. 
eddievoorhetleven.nl

Klassiek op het
kleinste Waddeneiland
Een nieuwe generatie klassieke toptalenten laat zich 
horen op de 12de editie van het Schiermonnikoog 
Festival van 11 tot en met 16 maart. Op het kleinste 
Waddeneiland spelen de grootste klassieke 
toptalenten uit binnen- en buitenland. Naast 
concerten vinden er masterclasses, lezingen, 
documentaires en sterrenwandelingen plaats. Beleef 
het voorjaar omringd door driehonderd vogelsoorten, 
18 kilometer strand en het door UNESCO beschermde 
wad. schiermonnikoogfestival.nl

‘Zus van mijn zus’
Ariane Schluter en Marisa van Eyle
spelen twee zussen die elkaar na jaren weer 
treffen. Van 22 maart tot en met 27 mei toert 
deze tragikomische theatervoorstelling door 
het land. Zus van mijn zus is een lofzang 
op het leven en een ode aan de doden. 
Een levendige trip down memory lane. In 
deze rijkgevulde theatervoorstelling gaat 
de langgekoesterde wens van deze twee 
vijftigers om samen op het toneel te staan 
eindelijk in vervulling. viarudolphi.nl
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http://www.schiermonnikoogfestival.nl
http://www.viarudolphi.nl
http://www.eddievoorhetleven.nl
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Animatie   
Het nieuwste, meest creatieve en gedurfde in 
de wereld van animatie, zie je bij het Kaboom 
Animation Festival. Van 24 maart tot en met 2 april 
heeft het festival plaats in Amsterdam, Utrecht en 
online. Geniet dus in de bioscoop of online waar 
je maar wilt van het beste dat topanimators uit de 
hele wereld te bieden hebben. 
kaboomfestival.nl

Ballet der 
balletten
Het Nationale Opera & Ballet 
presenteert weer het ballet der 
balletten: Het Zwanenmeer.
Van 22 maart tot en met 18 april 
is Het Zwanenmeer van Rudi 
van Dantzig uit 1988 te zien, 
dat ook internationaal nog 
steeds als een van de mooiste 
versies van dit ballet wordt 
beschouwd. Met muziek van 
Pjotr Iljitsj Tsjaikovski. 
operaballet.nl
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Wil je ook met een evenement in deze rubriek?
Stuur een e-mail naar jessie@trustedmedia.nl

1
THE CITY FOOD & FUN,

’S-GRAVENZANDE 
Bij dit spectaculaire entertain ment 
center is meer te doen dan alleen 

bowlen in een heuse ‘metrotunnel’. 
Je kunt hier ook VR gamen, minigolfen, 

lasergamen en nog veel meer.  

2
LUCKY’S BOWLING,

WARMOND/ZOETERMEER
‘Bowlen nieuwe stijl’ doe je bij Lucky’s 
Bowling. Deze designbowlingbaan is 
door zijn uiterlijk uniek in Nederland. 
Naast bowlen kun je hier ook poolen 

en je wagen in een escape room. 

3
DOK99, ROTTERDAM

Stoer bowlen doe je bij deze 
bowlingbaan met industrieel interieur. 

Met na afl oop een drankje in het café of 
aanschuiven in het grillrestaurant. 

4
KNIJN BOWLING, AMSTERDAM 

Bowlingcentrum Knijn is al vijftig 
jaar een begrip in Amsterdam. En op 
vrijdagen en zaterdagen gaat in de 

avond het dak eraf met discobowlen. 

5
ALL AMERICAN BOWLING, 

NOORDWIJKERHOUT 
Bij dit gezellige Amerikaanse 

bowlingcentrum in Flamingo’s 
Partycenter kun je tevens minigolfen en 
na afl oop – uiteraard – heerlijk dineren 

met een eigen grillplaat. 

THE CIT

TOP 5
BOWLING-

BANEN
Onderwatergeheimen
in het Museon
Te zien in het Haagse Museon-Omniversum: de National 
Geographic fototentoonstelling Pristine Seas en de IMAX-
fi lm Secrets of the Sea met verteller
Claudia de Breij. Beide tonen de 
adem benemende schoonheid en 
ongelofelijke diversiteit van de   
onderwaterwereld, en het grote 
belang om de oceanen te beschermen 
en gezond te houden.

WINNEN!DenD verloot 4x 2 vrijkaarten voor Museon-Omniversum. Ga naar DenD.nl/winnen om kans te maken. 

http://www.kaboomfestival.nl
http://www.dend.nl/winnen
http://www.operaballet.nl


Tulpenkoorts
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Sietskes
OOGAPPELS

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. Volg het museum op Instagram via 
@lam_museum, of bezoek lammuseum.nl.
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Zin in een portie 
Bollenstreek?
Mail ons vóór 1 april 2023
via info@lammuseum.nl
met wie jij de Bollen streek 
zou willen bezoeken en 
win vrijkaarten voor 
Museum de Zwarte Tulp
voor twee personen. 

MUSEUM
DE ZWARTE TULP 

Als je iets over tulpen te weten 
wil komen, dan móét je naar 

Museum de Zwarte Tulp. Het 
gebouw was vroeger een oude 

Bollenschuur. De bollen zijn eruit, 
kunst en andere voorwerpen óver 

de bollenstreek kwamen erin.  
Tentoonstelling Tulpenkoorts 
– 1636-1637 – Het Ware Verhaal

is van 18 maart tot en met
27 augustus 2023 te zien in Lisse.

KONING 
OP DE TENTOONSTELLING 

ZIE JE ONDER ANDERE DEZE 
AFBEELDING VAN ÉÉN VAN 

DE MEEST GELIEFDE EN 
DUURSTE TULPEN. 

DE TULP HEET VICEROY, 
ONDERKONING. ZIE JE DE 

NAAM VAN DE TULP OP 
HET STEENTJE STAAN?

Audrey Hepburn  
Leuk Keukenhof feitje: wist je dat 
actrice Audrey Hepburn er ooit 
was? Audrey was gek op tuinen 
en bloemen, de witte tulp in het 
bijzonder. In
1990 is een
witte tulp
naar de ster
vernoemd,
als eer-
betoon
aan het
werk dat ze
o.a. voor
UNICEF deed. 

Als ik de ramen van mijn 
kantoor opendoe, kan 
ik ze ruiken. We zijn 
deze weken omringd 
door tulpen en andere 
bloeiende bollen. Vanuit 
ons museum kijk je zo 
de tuin van Keukenhof 
in. Heel de wereld wil 
voor even hier zijn. Waar 
anders is het zó mooi en 
ruikt het zó lekker?    
Vijf minuten verderop 
ligt het gezellige 

centrum van Lisse, met 
in het hart Museum 
de Zwarte Tulp. Deze 
lente vertellen ze 
je over mensen die 
jaarsalarissen betaalden 
voor een bloembol, in de 
hoop die later voor nóg 
meer te verhandelen. 
Of het echt zo’n vaart 
liep? Dat zie je op hun 
tentoonstelling. Ik geef 
je graag alvast een 
voorproefje.

WIN
KAARTJES!



NIKS HOLLANDS AAN
JE WIST HET VAST AL: DE TULP IS
HELEMAAL NIET ZO NEDERLANDS 
ALS HIJ VOELT. VIA AZIË, ZIJN 
OORSPRONKELIJKE GEBIED, KOMT  
DE TULP VIA TURKIJE IN NEDERLAND.
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Bladzijde uit een tulpenboek
uit ca. 1635-1640, te zien in

Museum de Zwarte Tulp,
collectie Wageningen University.

PRIJSKAARTJE 
3000 EN 4200 GULDEN

WERD ER OP DE
VEILING OP 5 FEBRUARI 1637

IN ALKMAAR VOOR
VICEROYS TULPENBOLLEN
GEBODEN. OMGEREKEND 

NAAR NU KOSTTEN DE 
BOLLEN 39.000 EN 54.600 

EURO, MEER DAN EEN 
MODAAL JAARINKOMEN! 

VERSCHILLENDE 
TULPENBOEKEN SCHREVEN 

EROVER. VLAK DAARNA 
STORTTE DE MARKT IN. 

WAARSCHIJNLIJK ZIJN DE 
BEDRAGEN NOOIT BETAALD.

Doorzettingsvermogen 
van een tulpenkweker 

Drievoudig Olympisch kampioen 
Irene Schouten mocht onlangs 
een nieuwe tulp dopen. Wat een 

schaatser met tulpen heeft?
„Als dochter van een tulpen-

kweker is ze opgegroeid tussen 
de bloemen,” zei de organisatie. 

„Ze heeft als schaatser het 
doorzettingsvermogen 

dat wij als kwekers 
ook moeten hebben.”



NU OOK 
PLANTAARDIG

DE ENIGE ÈCHTE
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7
Dit jaar zit Karin Bloemen (62) veertig jaar in het vak. Dat jubileum laat zij niet 
onopgemerkt voorbijgaan. Naast een theatertour en het schrijven van 
haar memoires brengt zij ook een boek uit over een andere grote passie, 
‘Tuinieren à la Bloemen’. DenD sprak met Karin en stelde haar de zeven vragen.

1 Je eerste tuinboek! 
Hoe groen zijn 
jouw vingers?

„Tuinieren was vroeger al een 
hobby van me. Lekker met de 
meisjes naar buiten. Aardbeitjes 
plukken, planten verpotten. Soms 
ruik ik ook gewoon: ‘Dit gaat niet 
goed, jij hebt verse grond nodig’. 
Daar worden plantjes blij van.” 

2 Hoe ziet jouw eigen 
tuin in Broek in 
Waterland  eruit?                                                                                                                              

„Ik hou van bloeiende planten, 
zoals mijn Brugmansia. Daar praat 
ik ook tegen: Oh wat sta je er weer 
mooi bij vandaag, en wat ruík je 
lekker. Vorig jaar had ik bijna 
zestig kelken in één plant. Ik wil 
niet opscheppen, maar dan ben 
je echt trots als moeder. Ik heb 
best een lastige tuin, want het is 
veengrond, dus al snel vochtig.”

3 Wat is je pronkstuk?
„De goudenregenboom 
die ik symbolisch 

op de geboortedag van mijn 
dochter Eliane heb geplant.” 

4  Brengt het wroeten in 
de aarde ook rust in je 
hectische theaterleven?

„Juist! Het tuinieren is bij mij 
begonnen toen ik een burn-out 
had. Ik haalde zoveel plezier 

uit de worteltjes, tomaatjes, 
paprikaatjes. Ik heb toen zelfs 
mijn eigen andijvie geplant. Het 
is een fijne tegenhanger van het 
artificiële leven in het theater en 
de vele uren die ik maak. Lekker 
met je handen in de aarde en 
voelen waar het ook alweer om 
gaat. De basis van het leven.” 
 

5 In je 40-jarig jubileum-
boek ‘Met vlag en 
wimpers’ kijk je 

terug op je leven en carrière. 
Wat waren je hoogtepunten?
„Als mens het krijgen van mijn 
twee kinderen. In het begin van 
mijn leven heb ik mijn lichaam 
zo niet vertrouwd, omdat het 
voortdurend gecorrumpeerd 
werd. Ik had nooit gedacht 
dat datzelfde lichaam in staat 
zou zijn om mij het geluk te 
verschaffen om twee kinderen te 
kunnen baren. Een hoogtepunt 
in mijn carrière was het inluiden 
van de millenniumwisseling op
De Dam. Zenuwslopend heftig en 
tegelijkertijd zo gaaf om te doen.”
  

6 En het dieptepunt?
„Wat er bij mij heeft 
ingehakt, is dat ik 

zoveel last kreeg van mijn knieën 
dat ik amper meer kon dansen. 
Mijn probleem is dat ik zwaar 
aan zelfoverschatting leid, 

waardoor ik te zware dingen 
ben blijven doen. Daar heb ik 
mijn lichaam wel een beetje 
mee vernield. Ook ingrijpend 
was het faillissement van mijn 
manager. Dat is keihard, maar 
kijk naar de Dolly Dots;
schijnbaar is artiesten naaien 
een soort hobby in het 
managementvak. Dat heeft 
me een flinke emotionele 
deuk gegeven. Je verliest het 
vertrouwen in de mensheid.” 

7 Wat is je grootste 
showbizz-les 
geweest?

„Geloof nooit in de onzin dat je 
een ster bent die zich alles kan 
permitteren. Voor je het weet, 
sluipt dat erin. Dan sta je op 
een première te stralen als de 
koningin, omdat je echt denkt 
dat het om jou draait. Beste 
vrienden valt dat gelukkig op en 
zij corrigeren je. In Marnix heb 
ik ook een goede partner. Hij 
is wars van roem, sterrendom 
en kapsones. Toen ik hem 
ontmoette, kende hij me niet. 
Hij is toen naar mijn eerste show 
Bosje Bloemen gaan kijken. 
Jaren later vertelde hij me: 
‘Dat vond ik zo afschuwelijk’.” 

Tuinieren à la Bloemen 
verschijnt half april. ■

vragen
aan…

Karin Bloemen
Jubilerend theaterdier
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„Ik praat ook tegen 
mijn planten: Oh, 
wat sta je er weer 

mooi bij vandaag” 
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Jennifer en Jon Gries in
The White Lotus, seizoen 2.

olgens Hollywood normen 
zou Jennifer Coolidge

allang over the hill en 
afgeserveerd moeten zijn. 

In plaats daarvan ontketent 
de actrice op haar 61ste een 
kleine revolutie door haar 
wedergeboorte als ster. In meer 
dan 120 series en fi lms speelde ze 
mee, maar nu pas krijgt ze echt 
erkenning. Nadat ze in 2022 haar 
eerste Emmy won, bemachtigde 
ze dit jaar een Golden Globe én 
een Critics Choice voor beste 
vrouwelijke bijrol als de verknipte 
miljonair Tanya McQuoid in 
The White Lotus. „Voor iedereen 
die de hoop min of meer heeft  
opgegeven, geeft  dit je hopelijk 

inspiratie”, zei ze in haar 
bedankspeech. „Het is niet voorbij 
tot je dood bent.” Bij de première 
van Shotgun Wedding, waarin 
ze naast Jennifer Lopez en 
Josh Duhamel schittert, bleek hoe 
ongekend populair Jennifer is. Het 
is haar van harte gegund, want 
Jennifer is een schoolvoorbeeld van 
hard werken en nooit opgeven. 

Serveerster
Als prille twintiger verliet 
Jennifer Massachusetts om een 
acteeropleiding te volgen in 
Los Angeles. Op castings kreeg ze 
de ene na de andere afwijzing te 
verstouwen. „’Enkel meisjes die er 
goed uitzien, kunnen doorbreken’, 

       Door haar glansrol in de hitserie
The White Lotus stromen de rollen en awards binnen 
voor Jennifer Coolidge (61). En dan te bedenken dat 
de actrice op het punt stond om een bloemenwinkel

in Los Angeles te beginnen. 
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Eindelijk erkenning: Jennifer is
dolblij met haar Golden Globe.

wierp een regisseur me voor 
de voeten.” Een illusie armer 
vertrok ze naar New York waar ze 
koffi  e schonk als serveerster in 
restaurant Canastel’s, waar ook
Sandra Bullock werkte. Ze viel 
ten prooi aan drank en cocaïne. 
„Ik voelde me er levendig door. 
Helaas is het een verschrikkelijke 
drug. Ik ben meermaals wakker 
geworden op de spoed afdeling.” 

Koningin
Na een verblijf in een afk ickkliniek 
zette ze opnieuw koers naar 
Los Angeles. Daar sloot 
zij zich aan bij een 
comedy collectief 
en bleef ze 

nkkel

w
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„Ik werk al meer dan dertig jaar in Hollywood, 
maar ik leef een vrij teruggetrokken leven in

New Orleans”, vertelde Jennifer. Als vrijgezel, want ‘ik heb de liefde van mijn 
leven nooit gevonden’. „Mannen voelen zich geïntimideerd door me. Zeker 
als ze niet meedraaien in het Hollywood-circus. Ze denken dat je een of ander 
fantastisch, glamoureus leven leidt,  en voelen zich daardoor minderwaardig.”

ondergewaardeerde actrice. HBO 
vond Jennifer aanvankelijk niet 
geschikt voor een eigen show.
Toen de streamingdienst Mike 
later vroeg om een covidproof 
reeks te bedenken die in 
quarantainetijden opgenomen 
kon worden – dat werd The White 
Lotus – was een substantiële rol
voor Jennifer één van zijn 
voorwaarden. „Daar kon niet over 
gediscussieerd worden. 

Ik wou Jennifer zien winnen”, zegt 
Mike. En winnen deed ze. In haar 
Golden Globes-speech bedankte 
ze regisseur Mike nadrukkelijk. 
„Als een jonge vrouw had ik 
grootse dromen”, aldus Jennifer. 
„Ik dacht zelfs dat ik de koningin 
van Monaco zou worden. Maar 
dan word je ouder en gebeurt er 
allerlei rotzooi in je leven. Mike 
gaf me hoop, een nieuw begin. 
De rol heeft  mijn bestaan op een 
miljoen manieren veranderd. 
Opeens nodigt iedereen me uit 
op feestjes. Mijn buren beginnen 
zelfs tegen me te praten. Mike, je 
geeft  mensen de wil om langer te 
leven, dat wou ik eerst niet.” 

Superster
Haar kunsten smaken naar meer, 

maar over een derde seizoen van 
The White Lotus, een tweede 

seizoen van The Watcher 
en Legally Blonde 3 blijft  

Jennifer vaag. Zoals dat 
een echte superster 
natuurlijk betaamt.  ■

‘femme fatale’ verschijning – 
dikke lippen, botox, een diep 
decolleté – is zowel een vloek 
als een zegen. Het levert haar 
fl amboyante rollen op, maar 
plaatst haar ook in het hokje van 
sexy stoeipoes en ‘milf’. Echt voet 
aan de grond wist zij de afgelopen 
jaren niet meer te krijgen in 
Hollywood. Totdat The White 
Lotus-regisseur en goede vriend 
Mike White in 2020 zijn pijlen op 
haar richtte. 

Nieuw begin
Het idee was om 

Jennifer spil van 
een eigen 

serie te 
maken 

over 
een 

„MEERMAALS  
BEN IK WAKKER 
GEWORDEN OP DE 
SPOED AFDELING”

volhardend audities doen. Begin 
jaren negentig scoort ze haar 
eerste noemenswaardige rol in de 
sitcom Seinfeld. Het grote publiek 
leert haar pas echt kennen als de 
rondborstige moeder van Stifl er 
in American Pie (1999) en Legally 
Blonde (2001).

Stoeipoes
Op televisie duikt Jennifer op 
in gastrollen, van Sex and the 
City tot Friends, maar tegenover 
successen staan ook fl ops, 
zoals Saturday Night Special
en Joey. „Wanneer je een rol 
binnenhaalt in zo’n 
show, denk je dat 
het allemaal 
fantastisch zal 
zijn. En dan, 
2 seconden 
later, is het 
ineens 
allemaal 
voorbij.”
Haar 

Vrijgezel
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In de HOOFDROL...

NAAM: 
Marieke Lucas Rijneveld

GEBOORTEDATUM:  20 april 1991, 

in Nieuwendijk

JEUGD:  Groeide 
op in diepge-
lovig gezin in
de Biblebelt. 
Zijn 12-jarige 
broer veron-
gelukte toen 
Rijneveld 3 was. „Mijn 

moeder vertelde later dat 

ik met het pootje van mijn 

speelgoedbeer bij iedereen de 

tranen probeerde te wissen.” 

STUDIE:  Hbo Nederlands 

docentenopleiding Hogeschool 

Utrecht (niet afgemaakt), 

Schrijversvakschool 

Amsterdam (half jaar).

RELATIESTATUS:  Woont samen 

met poes Tommie: „Een 

kat met hechtingsissues.”

OPMERKELIJK:  Vorig jaar 

wijzigde Rijneveld zijn 

voornaamwoorden: de 

schrijver wilde voortaan 

worden aangesproken met 

‘hij’ en ‘hem’. „Ik voel me 

zowel jongen als meisje.”

PASPOORT

LIEVELINGSDIEREN
Rijnevelds ouders hadden een veebedrijf met 

voornamelijk schapen, maar ook koeien.
„De stal was voor mij altijd een fijne,

warme plek. Vooral
’s winters was het tussen die

warme lijven veilig en 
gezellig. Ik bouwde echt een 

band op met de koeien: zij 
zagen mij, en ik zag hen, zei 

hij in de Volkskrant.

Literaire ster uit de Biblebelt

De tweede roman van Marieke Lucas Rijneveld, Mijn lieve 
gunsteling, over de perverse liefde tussen een veearts en 
een 14-jarig meisje, is bewerkt tot theatervoorstelling. 
Twee edelfi guranten stelen de spotlights op de planken: 
melkkoeien Dora en Trix. Rijneveld: „Als ik een boek 
signeer, doe ik vaak de groeten van de koeien.”

2015: Debuteert met 
dichtbundel Kalfsvlies

2016: C. Buddingh'-prijs 
2015 voor Kalfsvlies

2018: Romandebuut
De avond is ongemak

2019: Tweede dichtbundel 
Fantoommerrie

2019: ANV Debutantenprijs
voor De avond is ongemak

2020: Ida Gerhardt 
Poëzieprijs  voor 
Fantoommerrie

2020: International 
Booker Prize voor
De avond is ongemak

2020: Roman
Mijn lieve gunsteling

2022: Dichtbundel 
Komijnsplitsers en boeken-
weekessay Het warmtefort 

2023: De roman 
Het verdriet van Sigi F.  

b
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Marieke Lucas
groeide op in
een boerengezin.

Marieke Lucas Rijneveld

"In  mijn
fantasie was ik 

de held."
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,,Als kind was fantasie mijn 
overlevingsstrategie. Ik kon er altijd een 

beetje de held in zijn. Soms zou ik het 
liefste met een Superman-cape naar de 
winkel gaan, om me weer zo te voelen.”

,,Naast God en 
mijn vader waren 

Bert en Ernie de 
belangrijkste 

mannen in mijn 
leven. Ik hoopte dat 

ze me op een dag 
zouden adopteren 

en dat ik dan ook in 
Sesamstraat mocht 

wonen.”

TROUWEN EN KINDEREN 
Rijneveld en de liefde, het is een ingewikkelde 

combinatie. De dichter zat een tijd als Lucas op Tinder, 
maar tot een date kwam het nooit. „Ik kan me gewoon 
niet voorstellen om met iemand samen te zijn. Als het 

ooit komt, zal het geen klassieke relatie zijn”,  vertelde
 hij in De Tijd. „Ik zou de liefde willen plannen. In mijn 

agenda. Dan en dan zijn we samen. Klaar en duidelijk.” 
Eén ding vraagt hij zich wel af: „Hoe moet een mens 
schrijven als je getrouwd bent en kinderen hebt?” 
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DIT ZEGGEN ZIJ T ZEGGEN
OVER MARIEKE

IN ZIJN KERSTTOESPRAAK VAN 2022 
PREES WILLEM-ALEXANDER

HET GEDICHT
ALLES BEWOONBAAR AAN:
„Een combinatie van 
inlevingsvermogen, 

hoop en geloof in 
onze toekomst 
samen.”

DE VLAAMSE SCHRIJVER
HERMAN BRUSSELMANS:

„Waarom zo iemand 
per se wil gaan 
schrijven in plaats 
van meereizen 
met het circus als 
curiositeit, het is 
me een raadsel.”

TV-PERSOONLIJKHEID 
ELLIE LUST:

„Ik zag dat schrijver Marieke 
Lucas Rijneveld zich in DWDD 
‘tafelmens’ liet 
noemen. Vond ik 
leuk. Dat gevoel 
herken ik. Maar 
wie ‘mevrouw’ 
tegen me zegt: 
dat is ook 
prima.

„Ik heb besloten 
om zelf op een 

natuurlijke manier 
met mijn uiterlijk 
te spelen, zonder 

aan de testosteron 
te gaan. Zo ben ik  
samen met mijn 

kapper in de spiegel 
bezig om het ideale 
kapsel te creëren.”

OPVALLENDELENDE
UITSPRAKEN

HET GEDIC
ALLES BEW
„Een com
inlevingsv

hoop
onz
sam

d zich in DWWDD 
t 

d ik 
oel 
ar 

w’ 
t: 

„Ik heb heel lang gedacht dat 
God bij ons op de vliering woonde 

en dat mijn moeder Hem elke 
dag een pannetje melk en wat 

brood bracht, precies zoals ze de 
aanloopkatten verzorgde.”
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Hoera!
Jarige Vajèn
krijgt droomrol
Musicalster Vajèn van den Bosch viert op 13 maart haar 
25ste verjaardag. Het mooiste cadeau heeft ze dan al 
gehad. Sinds 1 maart speelt ze namelijk één van de 
hoofdrollen in de legendarische musical Les Misérables.  

Ze speelt Eponine in Les Misérables en daarmee gaat 
voor Vajèn van den Bosch een droom in vervulling. 
„Als 8-jarig meisje probeerde ik me heel erg in 
te leven tijdens het zingen van ‘Mijn droom’ in 
mijn oranje kamer. Als dat meisje toen eens wist 

dat ze ooit deel zou zijn van deze voorstelling!” Ondanks haar 
nog jonge leeftijd, is Vajèn een oudgediende. Al op 10-jarige 
leeftijd speelde ze mee in The Sound of Music. Vele optredens 
volgden, onder andere in The Voice Kids en in de musical Grease. 
Ook het acteren gaat haar prima af, zo werd duidelijk toen ze 
deelnam aan SpangaS en GTST. Maar voor deze belangrijke rol
in Les Misérables heeft Vajèn echt moeten vechten. In een interview 
vertelde ze: „Ik moest helemaal met de billen bloot.
Ze kregen het voor elkaar dat ik een maskertje liet vallen 
dat nog in de weg zat.” Gelukkig maar, want: „Ik had het zo 
erg gevonden als ik de rol niet had mogen spelen.” ■

MAART

13

Wie zijn
    nog meer

 jarig?
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DAVE ROELVINKModel/dj 13 maart, 29 jaar

GUUS MEEUWIS
Zanger

23 maart, 51 jaar

NIKKIE DE JAGER 
Visagiste  

2 maart, 29 jaar

LEE TOWERS 
Zanger

23 maart, 77 jaar

MARTIJN KRABBE
Presentator

26 maart, 55 jaar
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Hor oscoop
door  Savanna Bosch

VISSEN
20 februari - 20 maart

Je bent een eindeloze romanticus, maar 
de planeten liggen deze maand dwars. 
Daardoor kunnen er pittige issues ontstaan 
in je relatie. Probeer de wrevels niet met de 
mantel der liefde te bedekken, maar verman 
je en ga de confrontatie aan. Liefde hoeft niet 
altijd rozengeur en maneschijn te zijn, soms 
zit de klad er gewoon ook in. Ga een goed 
gesprek aan en luister vooral naar elkaar. 
Dat brengt jullie next level.

WEEGSCHAAL 24 september - 23 oktober
Geef geen geld uit om je zinnen te verzetten of 
jezelf te troosten. Pak de ware oorzaak aan in 

plaats van de shopaholic uit te hangen. Op de korte termijn 
doet dat misschien pijn, maar aan wijsheid heb je meer 
dan aan een paar nieuwe schoenen. Zorg dat je jezelf weer 
in het gareel krijgt, weegschaal. Dan zit er deze zomer 
misschien wel een heel bijzonder reisje in. 

SCHORPIOEN 24 oktober - 22 november
Ook al ben je je er niet altijd van bewust, je bent 
niet bepaald de makkelijkste persoon om mee 

te daten. Het is goed om op je qui-vive te zijn na de nare 
ervaringen met je ex. Maar bedenk: iedereen heeft wel 
een rafelrandje. Ga daar niet meteen in lopen porren. Je 
innerlijke criticus is niet altijd de beste raadgever, dus sla 
niet meteen op tilt als je onraad denkt te ruiken.    

BOOGSCHUTTER 23 november - 21 december
Je bent de laatste tijd zo erg in jezelf gekeerd dat 
mensen in je omgeving zich beginnen af te vragen 

wat zij jou hebben misdaan. Kom uit die bubbel en zoek de 
connectie weer op. Je zult zien dat je met open armen wordt 
ontvangen, want jouw lach is nog altijd goud waard. Laat 
het initiatief niet aan anderen over, maar verras vrienden of 
familie met een onverwacht bezoek of een kleinigheidje. 

STEENBOK 22 december - 20 januari
De energie en levenslust spatten er deze periode 
weer vanaf, lieve Steenbok. Niet verwonderlijk 

dat er aan alle kanten om je aandacht wordt gevochten. 
Maar wees voorzichtig aan wie je je geheimen prijsgeeft. 
Niet iedereen is even discreet als jij, en aasgieren liggen 
overal op de loer. Dat gezegd hebbende, blijf vooral 
je warmhartige en excentrieke zelf. Er zijn immers 
zuurpruimen genoeg op de wereld. 

WATERMAN 21 januari - 19 februari
Ja ja, het zit in je karakter: zodra je je opgesloten 
voelt of het idee hebt dat het saai wordt, maak 

jij dat je wegkomt. Toch zou je er verstandig aan doen om 
deze keer minder radicaal te werk te gaan op je werk of 
in de liefde. Geef het de tijd, beste Waterman en benader 
de situatie niet alleen vanuit je hart, maar met beleid en 
goed overleg. Je zal nog eens raar opkijken hoe de ander 
misschien precies hetzelfde voelt of denkt als jij.

RAM 21 maart - 20 april
Wanneer heb je je voor het laatst afgevraagd 
wat jou nou echt gelukkig maakt, vurige 

Ram? Neem de tijd om hier serieus antwoorden op te 
formuleren en er vervolgens naar te handelen. 
Wat helpt om tot zelfi nzicht te komen, is om elke dag 
drie dingen op te schrijven waar je dankbaar voor 
bent. Dat klinkt misschien als een suf advies uit een 
zelfhulpboek, maar het eff ect is werkelijk enorm. 

STIER 21 april - 21 mei
Het vereist een hoop doorzettingsvermogen om 
op de door jouw uitgestippelde weg te blijven, 

maar dit kun jij! Vertrouw op jezelf en geef dingen de 
tijd om tot bloei te komen. Je wilskracht brengt je een 
heel eind, maar uiteindelijk gaat het erom dat je diep van 
binnen voelt dat je de juiste keuze hebt gemaakt. Je zult 
zien dat dingen dan in een stroomversnelling raken.

TWEELINGEN 22 mei - 21 juni
Je doet er goed aan om tijd vrij te maken voor 
je hobby’s of sport, want dat bankhangen en 

uitstelgedrag heeft lang genoeg geduurd. De zoveelste 
Netfl ix-serie gaat je echt niet uit je dip helpen. Spreek af 
met vrienden, zeg ‘ja’ tegen dat feestje waar je eigenlijk 
geen zin in hebt en dwaal minder rond op social media. 
Voor je het weet, schiet je weer lekker in de plus.  

KREEFT 22 juni - 22 juli
Zoals altijd zit je boordevol plannen en geniale 
ingevingen. Het probleem is dat je alles te veel 

overpeinst, waardoor actie uitblijft. Zonde, want zo blijft 
het bij dagdromen, terwijl er zoveel mogelijkheden voor 
je openliggen. Laat het spreekwoord ‘wie niet waagt, wie 
niet wint’ als een mantra door je hoofd spoken. Dat kan 
je net dat laatste zetje geven om toch die spotlights 
op te zoeken. Wat heb je nou eigenlijk te verliezen? 

LEEUW 23 juli - 22 augustus
Het is de hoogste tijd om knopen door te 
hakken en zonder druk van buitenaf gewoon 

te doen wat voor jou goed voelt. Kom weer tot jezelf. 
Je krachtige en positieve levensinstelling is juist wat 
anderen altijd zo in jou bewonderen. Ontwaak uit die 
winterslaap, laat je manen wapperen en trek ten strijde. 
Chapeau Leeuw, zo kennen we je weer. Avontuurlijk, 
trots en ontembaar... Dat ben jij!

MAAGD 23 augustus - 23 september
Als geen ander weet jij passie en hartstocht in 
het leven te brengen, maar daar betaal je helaas 

wel een prijs voor. Al die adrenaline put een mens op den 
duur uit. Schakel even terug uit die vijfde versnelling en 
haal diep adem. Je FOMO – de angst om iets te missen – 
zit je te veel en te vaak in de weg. Je kunt niet elke dag de 
superheld of casanova uithangen, laat dat maar over aan 
Iron Man en Leonardo DiCaprio, beste Maagd.
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 Intiem
     met 
Lieve

Ook een 
probleem?

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

redactie@dend.nl.
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‘Zijn vriendin is zwanger, maar
hij wil ook een baby van mij’
Hoi Lieve, 
Tijdens de bachelorette van 
mijn beste vriendin ben ik een 
oude vlam van de middelbare 
school tegen het lijf gelopen. 
We hadden elkaar al tien jaar 
niet gezien, maar binnen een 
half uur stonden we buiten in 
een portiek te zoenen. Ik wist 
dat hij getrouwd was, maar 
er was geen houden aan. 
Totaal tegen mijn principes in 
hebben we inmiddels alweer 

een halfjaar een geheime 
relatie. Via Facebook kwam 
ik erachter dat zijn vrouw 
zes maanden zwanger is van 
hun eerste kind. Toen ik hem 
daarmee confronteerde, zei 
hij dat hij haar na de bevalling 
voor mij zou verlaten… en dat 
hij nu een kindje met mij wil. 
Diep van binnen wil ik niets 
liever, maar ik weet niet 
of ik hem kan geloven.  
Maartje

Wat voor toekomst hij je ook 
voorspiegelt, zet nú een punt 
achter deze romance om jezelf 
te beschermen. Deze man is niet 
in staat om toegewijd te zijn aan 
wie dan ook. Niet aan zijn vrouw 
en ongeboren kind, en ook niet 
aan jou. Naar zijn vrouw toe zou 
het nog van enige sisterhood 
getuigen als je hem met een 
rotvaart de deur uitzet. Aan één 
Douwe Bob heeft Nederland 
echt wel genoeg.

Hoi Lieve,
Zoals zoveel van mijn vrienden heb ik 
een account op OnlyFans (een platform 
waarop idolen veelal expliciete beelden 
tonen, red.). Ik kijk vooral naar de 
verleidsters uit realityprogramma’s 
als Temptation Island en 
Ex on The Beach, zoals Romée 
van Zeeland, Fabiola Volkers en 
Rosanna Voorwald. Voor mij is het 
een guilty pleasure, een gebbetje, maar 
mijn vriendin doet net alsof ik haar 

bedrieg. Ze vergelijkt het platform met een online 
bordeel en eist dat ik mijn abonnement 

opzeg. Ik zou nooit vreemdgaan, maar dit 
pleziertje laat ik me niet zomaar afnemen. 
Wat nu?

Ronald uit Rotterdam 

Het klinkt alsof je je beslissing al hebt 
genomen, maar draai de rollen eens om. 
Hoe zou jij het vinden als je vriendin zich 
verlekkert aan sexy casanova’s achter 
een betaalmuur? Veel belangrijker 
echter dan een morele discussie over 

OnlyFans is dat je de gevoelens van je 
geliefde niet serieus neemt. Daarin schuilt 

het echte probleem, los het op. 

‘Verleidster Romée is 
mijn guilty pleasure’
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‘Gedroomd van 
seks met een 
wildvreemde’
Lieve Lieve, 
Ik ben al achttien jaar samen met mijn man. Op een 
schaal van 1 tot 10 geef ik onze relatie een 8. Echter ons 
seksleven komt niet verder dan een magere 4. Laatst 
droomde ik over seks met een wildvreemde, maar 
toen ik mijn man dat schalks toevertrouwde, heeft 
hij drie dagen niet met me gesproken. Hij ziet het 
als een persoonlijke belediging, temeer omdat ik ooit 
met hem ben begonnen over Second Love. Ik zag 
dat als een manier om de spanning in ons huwelijk 
weer terug te brengen, maar ik heb me er allang bij 
neergelegd dat hij het niet ziet zitten om onze relatie 
open te zetten. Hoe komen wij weer dichter tot elkaar?  
Anoniem
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Stel je man gerust. Vertel hem 
dat je dromen en fantasieën 
niet betekenen dat je ook tot 
actie over wilt gaan. Jouw 
bedoeling was kennelijk 
om hem te prikkelen, 
maar dat is een 
inschattingsfout 
geweest. 
Hij heeft 
het opgevat 
als hint dat 

je thuis te kort komt. Of 
beter gezegd: dat hij te kort 
schiet. Aan jou de taak om 
je man zijn zelfvertrouwen 
terug te geven. Beeld je 
eens in dat hij je seksdate 

is via Second Love, 
hoe zou je je dan 

kleden, opmaken 
en gedragen? 
Succes 
gegarandeerd. ■

„Hij heeft 
drie dagen 
niet met me 
gesproken”

Lie
Ik b
sch
sek
dro

Wat een ell ende...

‘Mijn personal 
trainer dreigt 
met pikante 
naaktfoto’s’
Hoi Lieve, 
Vorig jaar ben ik een affaire 
begonnen met mijn veel jongere  
personal trainer. In onze 
begintijd heb ik geld aan hem 
geleend om te investeren in zijn 
eigen sportschool. Een maand 
geleden heb ik een punt 
achter ons avontuurtje gezet. 
Nu wil hij opnieuw geld zien. 
Hij dreigt pikante naaktfoto’s 
van mij online te zetten en naar 
bekenden door te appen. 
Mijn man weet van niets. 
M. uit U. 

Jouw naïeve amourette verdient 
zeker niet de schoonheidsprijs. 
Maar hier is iets veel ernstigers 
aan de hand. Het dreigement 
van jouw personal trainer om 
seksueel getinte beelden van jou 
te openbaren wordt ‘sextortion’ 
genoemd. Hiervan kun je aangifte 
doen. Ga niet op zijn chantage in. 
Het is geen garantie dat het stopt 
als jij doet wat er gevraagd wordt. 
Verwijder en blokkeer deze meneer 
overal en check jezelf op internet 
via zoekmachines. Ga voor meer 
info naar helpwanted.nl. Het 
lijkt me onmogelijk dit nog langer 
geheim te houden voor je man. 

http://www.helpwanted.nl


Boekentip
Ik ben Roy, al bijna
45 jaar Rotterdammer 
en een fervent lezer 
van Ditjes en Datjes. 
Mijn vrouw laat na 
het boodschappen 
doen bij Dirk, altijd 
een exemplaar op de 
salontafel voor

me achter. Graag wil ik mijn pas bij 
Uitgeverij Boekscout gepubliceerde
boek onder de aandacht brengen:
Dialoog met 3 culturen.
Roy Ramautarsing

OUDE RADIOTOESTELLEN
Voor mijn verzameling 
oude radiotoestellen zoek 
ik nog Velora radio’s die 
werden gemaakt door Velo 
uit Barendrecht. Ook heb ik 
interesse in vooroorlogse Erres 
radio’s. Uiteraard tegen een 
passende vergoeding.
T.P. Terlouw
Barendrecht
terlouw1956@gmail.com

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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GEZOCHT: KOFFIEZEGELS
Voor de ouderensoos zijn 
wij op zoek naar zegels van 
DE en Perla. Wie kan ons 
hieraan helpen? Namens de 
ouderensoos hartelijk dank.
lenyvangalen@upcmail.nl

IEZEG S

GEVRAAGD: ALLE 
SOORTEN STICKERS
Nog ergens stickers 

liggen? Mij doe je er een 

groot plezier mee. Ik laat 

me graag verrassen!

Dhr. Papilaja 
Havenstraat 43
3441 BH Woerden

Poppendokter 
gezocht voor Suus (65)
Wie o wie kan mijn pop Suus repareren? 
Mijn kleinzoon drukte haar ogen naar 
binnen... Inmiddels heb ik na twaalf jaar 
ook twee kleindochters, die ik deze 
65 jaar oude ‘schildpadpop’ wil nalaten. 
Ik ben woonachtig in Vleuten, in de 
buurt zou perfect zijn, maar opsturen 
kan ook. Ik hoop zo op een reactie!
Ineke Boekhout
iensmeel@hotmail.com
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jaar oude schildpadpop wil nalaten. 
ben woonachtig in Vleuten, in de

uurt zou perfect zijn, maar opsturen 
n ook. Ik hoop zo op een reactie!
eke Boekhout
nsmeel@hotmail.com

Dirk Ole´!
Jammer dat we hier in Zuid-Spanje 

geen Dirk van den Broek in de buurt 

hebben. Maar we hebben altijd nog 

de Dirk-tas voor de boodschappen. 

En ook hier valt die op!

José, Estepona 



HEEFT U DEZE
AL GEZIEN?

7979

OOK REAGEREN?

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

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

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

en 

7979

1    PAMELA, A LOVE STORY
 (Netfl ix)

2   THE LAST OF US (HBO MAX)

3   THAT ’90s SHOW (Netfl ix)

4    NORMAL PEOPLE (NPO PLUS)

5    BLACK PANTHER: 
WAKANDA FOREVER  
(Disney+)

OUD SPEELGOED
Dank aan alle lezers die hebben 
gereageerd op mijn oproep om 
oud speelgoed (1930-1965) 
te laten taxeren. Boeiend 
en leuk wat er zoal allemaal 
werd aangeboden. Ik blijf dit 
(uiteraard gratis) doen.
Ol van den Bosch
olvandenbosch@live.nl

GEVRAAGD: SIERADEN
Voor mijn hobby ben ik op zoek naar 
oude sieraden (heel of kapot). Ik werk 
niet met plastic kralen, maar voor de 
rest is alles welkom. Wegens ziekte ben 
ik veel aan huis gebonden.
Mevr. L. Wassenberg
Van Oosten de Bruijnstraat 202
2014 VT Haarlem

GOED

ERRRAAAD

Parmantig
Onze kleindochter 
Isabella uit Heenvliet 
doet graag boodschappen 
bij Dirk in Spijkenisse 
met haar ouders. 
Voorheen had zij een 
plekje in de winkelwagen, 
maar nu loopt ze met 
haar eigen rode mandje 
parmantig rond. 
Fam. Lems

http://www.dend.nl


Nieuw. Andrélon
Mild & Zacht.

Voor een kalme hoofdhuid
en gezond stralend haar.

*m.u.v. de dop.



 Probeer
’t zelf!

SMEREN
Smeer roomboter op
je brood, dat komt
de smaak ten goede.

SNIJDEN
Snijd de croquet in de 
lengte door. Zo krijg je 
twee gelijke helften.

SMELTEN
Laat de roomboter 
smelten door de warme 
ragout. Smakelijk!

WEET HOE JE
DÉ CROQUET 

EET

Van Dobben
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Het (a)sociale
leven van kat

Genieten met Bram
Sjoukje belde over haar Berner 
sennenhond Bram (2). Hij was overdag 
en zelfs ’s nachts schrikachtig 
en erg opgewonden als er visite kwam.

Een ingehuurde hondentrainer kon 
Sjoukje niet helpen. In mijn gesprek met 
Bram zag ik een lieve, enthousiaste hond, die 
graag buiten is, weer of geen weer, graag de 
wind door zijn vacht voelt waaien. Hij liet me 
ook een strandje zien, waar hij lekker rende, 
spelend met een stok en ook met andere 
honden. Hij liet me weten dat hij zich ergens 
op verheugde. Zich op iets kunnen verheugen, 
is iets wat hij graag doet. Ook vertelde hij 
dat hij onzekerder was geworden na zijn 
castratie. Onzeker over wat er nog van hem 
verwacht wordt nu hij zich minder ‘man’ voelt. 
Ik heb hem verteld dat zijn taak is: genieten, 
samen met zijn baasjes en van elkaar. Bij het 
terugkoppelingsgesprek met Sjoukje bleek 
dat zij zes weken later een dag met de Berner 
sennenclub op het Zandvoortse strand zouden 
doorbrengen. Ze keken daar erg naar uit, leuk 
dat hij dat vast aan mij liet zien, hoewel het 
ook een beetje spannend was. Ik heb Sjoukje 
aangeraden Bram vier maal daags een Bach-
bloesemremedie te 
geven om hem een 
zetje in de goede 
richting te geven. 
Al na een paar dagen 
vernam ik van 
Sjoukje dat Bram 
nu veel rustiger 
is en lekkerder 
in zijn vel zit. 

dierentolkleoniek.nl
mail@dierentolkleoniek.nl

door CLAUDIA VAN DER LINDEN
Tinley-gedragstherapeut voor katten

Onze huiskat stamt af van de Afrikaanse wilde 
kat, een dier dat voornamelijk solitair leeft . Ook 
nu nog jagen en eten onze katten alleen. Tijdens 
de domesticatie – het verworden tot huisdier – 
zijn katten wel socialer geworden. 

De mogelijkheid om anderen te vertrouwen en 
banden aan te gaan, is een aanleg in katten 
die ontwikkeld moet worden. De mate waarin 
sociaal gedrag ontstaat, hangt af van karakter 
en temperament, en daarnaast welke ervaringen 
de kat heeft  gehad in de kittentijd. 

Temperament
Bij kittens begint dit leerproces van kennismaken 
met de leefomgeving (socialisatie) al met drie 
weken. De mate van sociaal gedrag bij katten 

Dieren
  wereld
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CONTACTAANVRAAG 
Presenteer eerst een uitgestrekte 

vinger of losse vuist naar je kat om aan 
te geven dat je contact zoekt voordat je 

begint met aaien. Dit laat weten dat je vriendelijk 

bent. Bovendien krijgt je kat zo eerst de kans om te 

snuff elen. Wanneer hij zijn staart rechtop de 
lucht insteekt, is dit een teken dat hij vriendelijk is.

TIP 1

vi
te gev

3x
Tips

Dierentolk LeoniekDi

nl

Bram zit weer
 lekker in zijn vel.
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Tatum Dagelet
Al ruim zestien jaar zijn ze onafscheidelijk: Tatum Dagelet (47)en haar kat Soki. De actrice nam Soki als kitten over van haar ex-man Ruud de Wild. Hij had Soki in huis gehaald voor hun dochter Toy, maar het boterde niet met de oudere huiskat. 

Tatum: „Ik was op slag verliefd.” 
Soki gedraagt zich volgens de actrice soms als een hond; ze luistert als je haar roept en ze is gek op knuffelen. Alleen apporteren doet ze niet… Een beetje overgewicht 
heeft Soki wel, maar dat komt omdat het een balkon-kat is. „Ik moet haar goed in beweging houden. Soms speel ik circusje met haar. Dan laat ik haar van de stoel naar de bank springen of naar mijn bed,” vertelt Tatum in gesprek met Verhuisdieren, waar ze ook ambassadeur van is. Soki heeft een bevoorrechte positie. Ze mag op de bank en op bed, en zit met eten zelfs op een stoel naast Tatum aan tafel. „Ik zeg altijd tegen mijn dochter: In dit huis zijn katten de baas. Of dat mij een verstandig en goed baasje maakt, I don't know. Ik vind dat ze alle vrijheid mag hebben bij mij.” ■
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DIERENVRIEND
van de  MAAND

Tatum is dol 
op haar kat.

Dring je 
genegenheid 

niet opvarieert dan ook door
wat de kat met name 
tijdens de socialisatie leert. Verder spelen 
karakter en temperament hierin een rol. Er zijn 
katten die ieder sociaal contact met een (vreemde) 
soortgenoot, mens of ander dier vermijden en 
het zo eng vinden dat ze er alles aan doen om 
dit te voorkomen. Ze kunnen zich onbereikbaar 
verstoppen of bij benadering gaan grommen, 
blazen of zelfs aanvallen. 

Aanhankelijk
De katten die sociaal contact onder licht protest 
toelaten, zijn katten die bijvoorbeeld hun kop 
wegdraaien of zich met hun pootjes afzetten 
tegen het lichaam van de ander. Ze tolereren 
dat de ander er behoeft e aan heeft  aanhankelijk 
te zijn. Maar natuurlijk zijn er ook katten die 
volop genieten van sociaal contact, dol zijn op 
knuff elen of er zelfs afh ankelijk van zijn. 

SLOW EYE BLINK
Kijk je kat niet langdurig rechtstreeks aan maar geef
een knipoog met beide ogen. Dit wordt ook wel de
Slow Eye Blink genoemd en is een geruststellend signaal. 
Het voorkomt staren; iets dat katten bedreigend vinden. 
tinleygedragstherapie.nl

SNUFFELEN
Ruikt de kat alleen aan je
hand en loopt hij vervolgens weg, 
dan wil hij niet geaaid worden. 
Respecteer de keuze van je kat en 
dring je genegenheid niet op. Een 
kat die de keuze krijgt, zal in de 
toekomst vaker positief reageren.

DenD-Dierenwereld
werkt samen met

TIP 2 TIP 3

http://www.tinleygedragstherapie.nl


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.
©A.I.S.E KOM MEER TE WETEN 
www.keepcapsfromkids.eu

EN BESPAAR TOT

€3.5/DOOS
OP JE ENERGIEKOSTEN





Kits
  KINDERBOEKENTOPPER

MAXIMILIAAN MAAKT ER EEN PUINHOOP VAN

T ijdens de jaarlijkse Voorleesdagenstond het heerlijke Prentenboek van het Jaar 2023 centraal: Maximiliaan Modderman geeft een feestje vanJoukje Akveld en Jan Jutte. De hoofdpersoon in het boek is Maximiliaan Modderman. Hij is alleen thuis en organiseert een feest voor zijn speelgoedbeesten. Met taart. Het wordt een wild feest. En een vies feest. Wat zullen mama en papa zeggen als ze thuiskomen? Een comité van bibliothecarissen, boekhandelaren en leerkrachten kroonden Maximiliaan 

Antwoord: Een dopettertje!
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WAT IS GROEN
EN HET PLAAGT JE

DE HELE TIJD?

Antwoord: Een dopette pettertje!
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De Haagse Sherell Martini is met 
4,8 miljoen volgers de populairste 
vrouwelijke TikTokker van 
Nederland. De video waarin ze 
verdwijnt in de stofzuiger van 
haar moeder en partner in crime

Andrea ging door het dak met 
ruim 100 miljoen kijkers. Rijk is ze 
er (nog) niet van geworden, want 
aan TikTok zelf valt geen geld te 
verdienen. Het is niet zoals bij 
YouTube dat je per view betaald 

wordt. Sherell: „Dan was ik binnen 
geweest.” Ze droomt ervan om 
hier haar werk van te maken. „Ik 
ben ook juffrouw van groep 6. Ik 
vind dat echt heel leuk, maar als ik 
moet kiezen, kies ik voor TikTok,” 
vertelde ze aan Kidsweek. „Het 
contact met mensen uit andere 
landen maakt het zo mooi. Dat 
kinderen in bijvoorbeeld de Filipijnen 
mijn video’s nadoen en ik hen zo een 
lach op het gezicht kan bezorgen.” 

Modderman geeft een feestje tot Prentenboek van het Jaar: „De prenten in dit boek zijn een feest om naar te kijken en zowel het verhaal als de illustraties zitten vol humor. Dit maakt het aantrekkelijk voor kinderen én voorlezers.”
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Woordzoeker
V K N B E O L V E S T
W I O J A K C A J A R
A M P Z E D I A A J O
N O A W M T P U P R H
T N J E A R E S
E O H M B K T R
N J A B L U N E
L F K R M S I X
A E H O H E S J E W O
A Z I E R K S E O L B
J U R K O S T U U M I
S R T K N I E K O U S

BADPAK
BLOES
BOXERSHORT
CAPE
FEZ
HEMD
HESJE
JACK

JAPON
JURK
KIEL
KIMONO
KNIEKOUS
KOKSMUTS
KOSTUUM
LAARS

ROKJE
SJAAL
TOPJE
TRUI
VEST
WANTEN
WINTERJAS
ZWEMBROEK

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: Identity Games  
Leeftijd: 10+
Spelers: 3 tot 6

In dit spel moeten de spelers in het hoofd 
kruipen van aliens die net planeet aarde 
hebben ontdekt. Alle spelers krijgen 
een kaartje met een voorwerp erop: 
een fiets, een kopje koffie, een hotel. 
In hun hand hebben de spelers kaarten 
met allemaal niet bestaande woorden 
zoals shiketuta, qwiffle en klontotta. 
Stel dat op jouw kaartje een plaatje van 
boter staat, welke van deze woorden 
past daar dan het beste bij? Hopelijk 
zijn de andere spelers het met je eens! 
Dit spel is simpel uit te leggen, maar 
punten verdienen is moeilijk. Iedereen 
heeft nou eenmaal andere gedachten bij 
klanken, letters en wat bij een voorwerp 
past. Het goed kennen van je medespelers 
lijkt de sleutel te zijn tot succes.   
Insta: boardgame_review_tanja

SPELLETJES
TIPS
VAN TANJAVAN TANNNNNNNNNNNNNNNNNNNJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Score:✪ ✪ ✪ ✪

BEEBLIO

MARIO IN DE HOOFDROL
Voor alle Mario-fans: nog even 
geduld en dan schittert onze 
gesnorde gameheld op het witte 
doek. De animatiefi lm Super Mario 
Bros: The Movie is vanaf 6 april in 
de bioscoop te zien. De Italiaanse 
loodgieter Mario (ingesproken 
door Chris Pratt) reist met zijn 
broer Luigi (Charlie Day) door 
een ondergronds labyrint en 
probeert prinses Peach
(Anya Taylor-Joy) te redden… 

WINNEN!
DenD geeft 3x2 vrijkaarten voor Super Mario Bros: 
The Movie. Stuur je oplossing van de woordzoeker 
in op DenD.nl/puzzel om kans te maken.
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Olivia
Juf vraagt
aan Olivia: ,,Ik ben 

mooi. Is deze zin 
tegenwoordige tijd
of verleden tijd?’ 
Waarop Olivia 
antwoordt:
‘Verleden tijd, juf.’’ D
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http://www.dend.nl/puzzel


www.puzzelpro.nl©

1

2

3

4

5

6

7

8

11

12

9

10

bijbelse
koning

schaak-
stuk

godin v.d.
liefde

klap
volk slim

Euro-
peaan

stoom

voertuig
optocht gebogen

lijn
rang-

telwoord

staat in
de V.S.

wereld-
bol

tipsy

afmeting

loofboom

draagzak

zangnoot
rustteken

Rex
Imperator

scheeps-
uitruster

wissel-
speler

versleten
lap

lenig

werpspel
direct

her-
kauwer

grote golf rijschool later
echt-

genoot

wreed
keizer

put-
emmer

Europees
land

vakman
slaap-
plaats

papegaai

aan-
vankelijk

faam

handvat

gravure

decigram

planten-
wereld

extra
large

materie

ziltig welpen-
leidster

Duits
gebergte

roofdier

wapen

gordijn-
stang

vent

kleine
ruimte

plechtige
gelofte

tennis-
term

soortelijk
gewicht

koord

emeritus

Euro-
peaan geraamte koordans

chic jong dier
groene
edel-
steen

ZWEEDSE PUZZEL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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The Queen Of Disco
Zin in een avondje onvervalste disco met de songs 
van Donna Summer? Donna’s Hot Stuff  is niet 
zomaar de zoveelste tribute, het is een unieke live 
belevenis. Op 20 mei te zien in CLUBHART.live, 

dé plek waar artiesten optreden in 
een intieme setting aan je eigen 

tafel met hapjes en drankjes. 
Een verborgen parel in 
Amsterdam waar nog 
gratis geparkeerd kan 
worden voor de deur.
clubhart.live

WINNEN! 
DenD verloot

4 VIP-tickets voor 

Donna’s Hot Stuff ! 

Stuur je oplossing van 

de woordzoeker in op 

DenD.nl/puzzel 

en maak kans.

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

3 4
4 7 3 9 6

2 4 6 7 5
5 8

1 9 2 8 7
8 3 5 1

9 2 8
2 7 1 5 9

5 8 4

5 8 7 1 3
9

5 3 2
3 8 7 9

5 2 9 1
6 3 1 2

3 9 8
2

4 1 3 6 9

Oplossingen insturen tot 27 maart 2023.

De oplossing van de Zweedse puzzel kun je tot 27 maart 2023 invullen via www.dend.nl/puzzel
of sturen per post: redactie DenD, Donauweg 10, 1043 AJ Amsterdam.

One-of-a-kind 
maatpak  
Binnenkort een bruiloft , jubileum of 
belangrijk sollicitatiegesprek, of hou je 
er gewoon van om stijlvol voor de dag te 
komen? Een maatpak kan echt het verschil 
maken. Het voordeel is dat de outfi t naar 
eigen wensen en maten vervaardigd 
wordt. Styled by Farency in Voorburg       
is specialist in gepersonaliseerde 
dames- en herenkleding.
farency@hotmail.com.

WINNEN! DenD verloot1 maatpak (m/v/x). Stuur de oplossing van de puzzel in opDenD.nl/puzzel om kans te maken.

WINNEN! DenD geeft3x 2 kaarten weg voor Scream VI. Stuur de oplossing van de puzzel in op DenD.nl/puzzel om kans te maken.

Scream VI: wie durft? 
Na de laatste Ghostface-moorden laten de

vier overlevenden Woodsboro achter zich en 
beginnen aan een nieuw hoofdstuk. Scream VI 

brengt o.a. Jenna Ortega (Wednesday) terug 
uit de vorige fi lm. Ook Hayden Panettiere 
maakt haar opwachting in de nieuwe fi lm. 
Oude rot Courteney Cox keert voor de 

zesde keer terug. Vanaf 9 maart in de bioscoop.

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


Nieuws van Dirk

In Nederland groeit één op de elf 
kinderen op in een gezin met geldzorgen.  
Met de Dirk-statiegeldactie kunnen 
we samen het verschil maken.

Kinderen en jongeren uit gezinnen met weinig 
geld moeten ook de kans krijgen een club te 
kiezen. Het Jeugdfonds Sport & Cultuur helpt 
door voor deze kinderen de contributie of het 
lesgeld van de sport- of cultuurclub te betalen. 
Op het sportveld of in de dansschool kunnen 
kinderen en jongeren groeien. Niet alleen fysiek, 
maar ook mentaal en sociaal-emotioneel. Ze 
maken vrienden en krijgen meer zelfvertrouwen. 
De kinderen leren zichzelf kennen en worden 
vaardig in nieuwe dingen. Ze leren winnen én 
verliezen, maar ook samenwerken met anderen. 
  
Onbezorgd plezier
Maar het allerbelangrijkste is dat ze even 
onbezorgd plezier kunnen maken! Op de 
club hoort iedereen erbij. Dat gun je toch alle 
kinderen? Help mee door jouw statiegeldbon 

te schenken aan het Jeugdfonds. Van 13 maart 
tot 23 april kun je deze bon inleveren bij het 
flesseninleverpunt van jouw Dirk-vestiging. 
Geef ieder kind de kans om zonder zorgen 
te voetballen, te dansen, turnen of rappen. 
Zodat ze zich net als hun leeftijdsgenootjes 
kunnen uitleven en lol kunnen maken. ■
jeugdfondssportencultuur.nl

Ieder kind verdient een 
sport- of cultuurclub!

THUIS NIET GENOEG GELD VOOR 
SPORT- OF CULTUURCLUB?
Wil jouw kind graag 
op voetbal, dansles, 
kickboksen, turnen of 
muziekles? En is er thuis 
niet voldoende geld?
Het Jeugdfonds betaalt
de contributie of het 
lesgeld. Ga naar
www.kieseenclub.nl

Ga naar www.kieseenclub.nl     | Also available in English

DONEER JOUW
STATIEGELD-

BON

http://www.jeugdfondssportencultuur.nl


Lekker was nog nooit zo vega!

De vega 
favoriet!

PROBEER NU

favoriet!



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*



15 JAAR 
Koninklijk

Concertgebouw
Concours

wereldtalent 
BOUKE (ELVIS)

SCHOLTEN

CC
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VOLGENDE MAAND
EXCLUSIEF IN DenD
De volgende DenD verschijnt eind maart!

PRODUCTINFORMATIE
Boen: boenlaundryleaves.com

Dille & Kamille: dille-kamille.nl 
Eva Solo: evasolo.com 

Leifheit: via fonq.nl 
The Good Brand: thegoodbrand.nl

Swirl: swirl.nl

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

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

Uitgever
Brookland Productions, Sassenheim

Concept, realisatie en redactie
Trusted Media Publishers

Fotografi e
Johannes Dalhuijsen, ANP/
Hollandse Hoogte o.a.: Edwin Jansen,
Anneke Jansen, Patrick Harderwijk 
en Robin Utrecht, Flickr, Unsplash, 
Instagram, Facebook, Netfl ix,
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.
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7 Vragen
aan...

LOTTIE
HELLINGMAN

HUNKEREN
NAAR ZON, ZEE EN

EEN HUIS IN 
SPANJE

http://www.boenlaundryleaves.com
http://www.dille-kamille.nl
http://www.evasolo.com
http://www.fonq.nl
http://www.thegoodbrand.nl
http://www.swirl.nl
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De geur om
verliefd op
te worden

* in je kledingkast

Sensationele
� isheid

Sensationele
als net gewassen.
Tot wel 140 dagen*



HeerliHeerlijjke Nasi ke Nasi 
zoals in Indonesië

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

zoals in Indonesië

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

zoals in Indonesiëzoals in Indonesië

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

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

http://www.conimex.nl/nasirecepten



