
Voorjaar Sp
ec

ial

April 2012
Special is een uitgave van Dunnebier Print, uitgever van De Brug en de Wie Wat Waar

In dit nummer o.a.:

Lentemode

Chocoladerecepten

Lentekriebels

Woonmode
Farming in the city

Gezellig & Gezond slapen

Biologische wijnen



Hét adres voor

skelters, trampolines

en houten

buitenspeelgoed

www.kostshop.nl

KOSTSHOP

Gooilandseweg 2

1381 HR Weesp

0294 - 41 25 17



1

Lammetjes vangen
Hout- en Steenhandel Kortenhoef
Kaasboerderij Reijana Hoeve
Farming in the City
Colonie ‘s-Graveland
Kleur in het voorjaar / Lentekriebels
Lentekriebels

3
4
5
6
7
8
9

Gezellig & Gezond slapen
Hoe maak je de blits deze lente
Puzzelpagina
Recepten
Keukenvernieuwers
Biologische wijn
Vasten en meer

11
12
14
15
16
17
18

Inhoud

Colofon

Uitgave / Administratie
Dunnebier Print BV

Nieuw Walden 6, 1394 PB

Nederhorst den Berg

Postbus 88, 1394 ZH

Nederhorst den Berg

Tel. 0294-256200

Redactie / Advertenties
Karin Vernooij

E-mail:

karin@dunnebier.nl

Tel. 0294-256200

vrijdag
koopavond tot 

20.30 uur
Koopzondag
van 10.00 tot

 17.00 uur
Het perkplanten seizoen is
weer begonnen!
OPEN DAGEN OP ZATERDAG 21 EN ZONDAG 22 APRIL

De kassen staan weer vol met prachtige
zelf gekweekte éénjarige planten.

Beste lezer,

Vandaag ontvangt u onze Voorjaarsspecial. De lente ziet u overal
om u heen ontluiken. U ruikt de bloesem, u snuift de geur op van vers 
brood en u ziet de modekleuren opwaaien die de grijze wintertinten 
vervangen.
Lente, het kriebelt van binnen en van buiten. In deze special vragen onze 
adverteerders uw speciale aandacht voor hun producten en diensten.
U kunt genieten van hun aanbiedingen als voorbereiding op de zomer.

Veel plezier met uw frisse kijk op wat Wijdemeren en omgeving
u allemaal te bieden heeft.

De redactie van de Brug en Wie Wat Waar
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Bloemenhandel
cor hoveling

Grote sortering in
Snijbloemen en boeketten

Zuidereinde 166
Tel./Fax 035 – 656 24 19

Elke dinsdag, donderdag en vrijdag
Geopend vanaf 13.00 uur.

Ook kunt u op woensdag en zaterdag bij ons terecht op de
Markt te Hilversum en donderdag op de markt in Bussum.



door:  Saskia Luijer
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kekensnsprpronongegenn gegevevenn vavanznzelelff eeen n
vrolijk voorjaarsgevoel. Hellen
Pelsma groeide op als stadsmeis-
je in Eindhoven en ontmoette
in Hilversum haar boer Klaas.
Inmiddels, na zeventien jaar
samen op de boerderij durft ze
wel te zeggen dat ze boerin is.
“Ik had nog nooit een koe gezien”

vertelt Hellen lachend. “Toen ik 

Klaas leerde kennen en hij vertelde

dat hij boer was, dacht ik ‘ja, dat zal

wel’. Ik werkte toen in de zorg, maar

daar ben ik mee gestopt toen we kin-

deren kregen. Vanaf die tijd draai ik 

fulltime mee op de boerderij.” Op de

melkveehouderij van de familie Pels-

ma vormen melkkoeien de hoofd-

moot. De schapen zijn echter ook 

van belang, want zij houden de gras-

mat goed bij. De twintig ooien van 
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mememeeeste kunnen het echt zellf f hohooro , 

mamaar soms moet je even helpen.

Bijvoorbeeld als er een pootje ver-

keerd ligt, of een lammetje

achterstevoren.”

Net als baby’s
De pasgeboren lammetjes blijven 

een dag of vijf bij hun moeder in 

een apart hokje. Zo krijgen ze de tijd 

om een beetje te wennen en om hun 

moeder te leren herkennen aan haar 

geur en geluid. Hellen: “Het zijn net 

baby’s, zeker in het begin, dan slapen 

ze ook heel veel. Maar ze gaan wel 

meteen staan en weten ook heel snel 

de uier te vinden. Als ze kwispelen 

hebben ze de speen goed te pakken, 

zo kan je in de gaten houden of die 

kleintjes ook echt drinken.” Wan-

neer de lammetjes goed groeien 

en levendig door het hok springen 

mogen ze bij de groep. Om dan te b d O d
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De schaaaapkudde bevat intussen

veertig lammetjes, meestal twee per

schaap, maar er zijn ook vier drie-

lingen. Een tweeling is het meest

praktisch legt Hellen uit, omdat een

schaap maar twee spenen heeft. Een

drieling moet onderling wat meer

vechten om aan voldoende drinken

te komen. “Als het echt niet gaat, dan

voer ik wat bij in het hok. Wanneer

ze ook dan nog niet genoeg groeien,

zoek ik de zwakste eruit en dan heb

je een leplam. Elk jaar heb ik wel

een paar leplammetjes en daar ben

je best druk mee, want ze krijgen in

het begin zo’n zes tot zeven keer per

etmaal een flesje. Maar het is ook wel

superleuk natuurlijk, omdat ze zo

mak en vrij worden. Daarbij is het

gewoon handig wanneer de schapen

eenmaal in de wei staan, want als jel d l
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Zorg voor schapen
Hellen houdt een hele boekhouding 

bij, waarin ze van elke ooi beschrijft 

hoe de bevalling is gegaan, hoeveel 

lammetjes er zijn geboren zijn, of de 

ooi goede uiers heeft en of de kleintjes 

goed groeien. “Het is nog een hele 

administratie, maar ik ben wel van 

de statistieken. Uiteindelijk verkopen 

wij een deel van de schapen en 

houden we de beste ooien over voor 

volgend jaar. Dan begint het weer 

opnieuw. Het is altijd een drukke 

tijd, met weinig slaap, want ook ’s 

nachts gaan we vaak kijken. Maar 

het is ook zo mooi, ik geniet er echt 

van. Ik zou niet meer terug willen in 

de zorg hoor, laat mij in de schapen-

schuur maar lammetjes vangen.”
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Het voorjaarsgevoel van boerderij Pelsma

Lammetjes vangen



KORTENHOEF-

Waar ooit Houthandel Kroon 

was gevestigd aan de Kwakel 56,

wordt sinds februari dit terrein

van 5000 m2 met gigantische

Binnenshowroom in beslag ge-

nomen door Hout- en Steen-

handel Kortenhoef. 

Het moet gezegd: de omgeving, 

daar aan het eind van de Kwakel, 

ligt er keurig verzorgd bij. Buiten 

liggen en staan de bekende stapels 

Tuinhout in alle soorten en maten. 

Alles is Noord-Europees vuren, van 

goede kwaliteit, dus geen grenen, 

Vierkante palen, geschaafde plan-

ken, regels hout, rabat, schaaldelen,

damwanden, schermen, noem maar

op, al het hout dat je buiten

nodig hebt, vind je hier.  Ook de 

laatste trends, zoals composietplan-

ken, steigerhout en douglashout.

Nieuw in het assortiment is dus

Sierbestrating voor de tuin.Werkelijk

alles op dit gebied kun je hier 

aantreffen, Natuursteen, Nieuw en 

Oud gebakken klinkers, koppel-

stones, kunstgras, tuinverlichting,

voegmortel etc.

  

Hout en Steenhandel Korten-

hoef voor het totaalplaatje van

uw tuin.

Een goede reden om uw artikelen 

bij Hout en Steenhandel Korten-

hoef te kopen is het feit dat u kunt 

kiezen uit een enorme collectie. Op 

het terrein van 5500 vierkante me-

ter kunt u naar hartelust rondkijken 

en op uw gemak een keuze maken. 

Mooi meegenomen is bovendien 

dat de collectie wordt aangeboden 

tegen concurrerende prijzen. Tevens

kunt u kiezen uit de meest uiteen-

lopende soorten stenen, tegels, 

klinkers, natuursteen en Tuinhout. 

Alle medewerkers hebben veel 

kennis op dit gebied en er is al-

tijd wel iemand in de buurt die u 

een deskundig advies kan geven.

Natuurlijk merken we allemaal iets 

van de economische crisis, daarom 

is het belangrijk dat mensen kun-

nen terugvallen op hun omgeving.

Familie en vrienden worden vaak 

weer belangrijk en word niet 

gekozen om te verhuizen maar de 

eigen woonomgeving om te fleuren.

Breng eens een bezoek aan onze bin-

nenshowroom en laat u inspireren 

door ons uitgebreid assortiment.

Hout- en Steenhandel Kortenhoef

aan de Kwakel 56 is geopend 

van 07.30 uur t/m 17.30 uur

(zaterdag tot 17.00 uur) voor meer 

informatie  Tel: 035 – 656 0152

of: www.houtensteenhandel.nl
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Nieuw; Hout- en
Steenhandel Kortenhoef



Door: Joop Glijn

In deze voorjaarsspecial mag ook een 

kaasboerderij niet ontbreken. De re-

den mag duidelijk zijn: Op veel kaas-

boerderijen, dat zijn melkveehoud-

bedrijven, wordt overwegend van 

mei tot oktober kaas gemaakt, 

namelijk de periode dat het vee in 

de wei is. In de wintertijd levert men 

de melk voornamelijk aan de zuivel-

fabriek. Nu de lente is begonnen en 

de koeien op het punt staan de wei in 

te gaan, is dit het moment voor een 

bezoek aan kaasboerderij ‘Reijana 

Hoeve’, van het echtpaar Reijer en 

Adrie (Adriana) Groenendaal. De 

naam van hun boerderij is ontleend 

aan hun voornamen. De boerderij 

ligt niet aan de Loodijk, zoals aan-

vankelijk werd verondersteld, maar 

aan het gedeelte dat Gooilandseweg 

heet en valt onder de gemeente 

Weesp. Om de ligging voor bezoek-

ers uit ’s Graveland en Ankeveen een-

voudiger te maken, het is de tweede 

boerderij na de Molen bij Ankeveen. 

Kaas maken werd met de
paplepel ingegoten
In de kaasboerderij had ik een 

plezierig gesprek met boerin Adrie 

Groenendaal. Ze is afkomstig uit 

Oudewater waar ze thuis bij haar 

ouders, het kaasmaken met de paple-

pel kreeg ingegoten. Want 5 maanden 

per jaar en 14 keer per week werd er 

bij haar ouders, naast overige zuivel-

producten, kaas gemaakt. Van de 

melk van de koeien ging er dan dage-

lijks 70% naar de zuivelfabriek en 

30% werd verkocht, met naast melk 

ook in de vorm van  kaas, karnemelk 

en yoghurt. Naast het werk op de 

boerderij had ze een kantoorbaan bij 

de gemeente Gouda. In 1972 huwde

ze met Reijer Groenendaal, die een 

oude boerderij bezat in Weesp. In 

1974 nam het echtpaar van haar

ouders de materialen over om daar 

het kaasmaken voort te zetten, zo-

als de kaaskuip en de inmiddels al 

70 jaar oude kaaspers. In 1976 kreeg 

Adrie van de Bond van Kaaspro-

ducenten een getuigschrift, na het 

succesvol afronden van een cursus 

in ‘Kaasbereiding op de boerderij’. 

Ze is dus al 35 jaar gediplomeerd. 

In 1992 verhuisde het echtpaar naar 

een nieuw gebouwde boerderij aan 

de Gooilandseweg nr. 11a  in Weesp. 

Daar in de weilanden graasde 

namelijk al geruime tijd hun vee. In-

middels wonen ze daar alweer 20 jaar. 

Excursies op de boerderij en 
demonstraties in zorgcentra
Vanaf het begin dat ze kaas en 

overige zuivelproducten ging berei-

den, organiseert Adrie al excursies 

voor groepen scholieren uit de wijde

omgeving. Uit Amsterdam en Almere

komen ze met bussen. Niet alleen 

krijgen de scholieren van haar uitleg 

over het maken van zuivelproduc-

ten, tevens maken ze kennis met het 

leven op een boerderij. Scholieren 

vinden dat reuze interessant. Over 

heel Nederland bezoeken jaarlijks 

zo’n 2000 schoolklassen een kaas-

boerderij. Daarnaast verzorgt Adrie 

ook demonstraties in zorgcentra. 

Dan heeft ze een emmertje met 

gestremde melk bij zich (net pud-

ding),  een kleine kaaspers en een 

kaaskuipje. Ook de senioren vinden 

haar verhaal hoe kaas wordt gemaakt 

prachtig. Het echtpaar heeft in de 

loop der jaren ook een grote klanten-

kring opgebouwd die bij hen op de 

boerderij zuivelproducten afneemt. 

Naast Goudse kaas in allerlei varië-

teiten en overige zuivelproducten, 

als karnemelk, yoghurt, verkoopt het 

echtpaar daar ook boerenmosterd, 

luxe mosterd, honingsaus, bloemen-

honing, zelf gemaakte aardbeienjam, 

boerenjongens en bijv. sinaasappel-

limonade volgens oma’s recept 

Goudse kaas
Samen met haar man maakt ze echte 

Goudse Boerenkaas, waarvan slechts 

2% bij de boer wordt geproduceerd 

en 98% in de fabriek. Daarnaast 

maken ze alle soorten kruidenka-

zen en dus de bekende zuivelpro-

ducten als karnemelk en yoghurt. 

Vanzelfsprekend behoren op de 

kaasboerderij ook eieren tot het as-

sortiment. Wanneer ’s morgens om 

6 uur de koeien worden gemolken, 

dan wordt omstreeks 8 uur de verse 

melk al in de kaastobbe gegoten en 

vervolgens begint het proces van 

kaasmaken. Dat eindigt als de ronde 

kazen op de plank wordt gelegd, 

waar ze moet rijpen. Hoe langer 

de kaas op de plank ligt, hoe rijper 

ze wordt. Dan hebben we het over 

jonge kaas, jong belegen, belegen 

(een ½ jaar oud), extra belegen ( 9 

maanden oud) en oude kaas (vanaf 1 

jaar oud). Het kan niet anders, of het 

moet voor kaasliefhebbers de moeite

waard zijn om het kaaswinkeltje 

op de boerderij van Reijer en Adrie 

Groenendaal, eens binnen te stappen.    

Op bezoek bij de kaasboerderij

‘Reijana Hoeve’ in Weesp
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Farming in the city!

Bron: Perscentrum Wonen

In de stad bestaat het gevaar dat we steeds verder verwi-
jderd raken van dier en natuur. Nieuwe initiatieven – zoals 
de Eco-meubellijn van Supergoed – willen dit voorkomen. 
Om meer begrip en respect te krijgen voor grondstof-
fen is de nieuwe Eco-lijn van Supergoed een combina-
tie van stad en platteland. Een strak Italiaans topblad 
wordt gedragen door stammetjes van Frans kastanjehout.

De robuuste krukjes en tafels zijn duurzaam, sfeervol en erg praktisch. 

Een kruidentuintje op het balkon? Welnee! Verse kruiden pluk je ge-

woon uit de tafel! De gaten in het tafelblad zijn namelijk bedoeld om 

verse kruiden in te laten groeien. Niet alleen om die reden is deze meu-

bellijn erg eco, maar ook doordat productie-afval tot een minimum 

beperkt wordt en door de toepassing van milieuvriendelijke grondstoffen.

De landelijke gezelligheid van Supergoed is ook te vinden in hartje Rot-

terdam, bij Buiten op de Binnenweg. Naast eerlijk meubilair ga je er-

heen voor een eerlijke maaltijd en regionale producten. Supergoed!
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 Showroom: Zuiderloswal 1, Hilversum  
Telefoon:       035 - 621 43 13 
Openingstijden: ma. t/m vr. 9.00 - 17.30  za. 10.00 - 16.30  

NIEUW!  Erhardt overkappingen

www.hulsman-zonwering.nl

 Hulsman & De Veluwe is sinds 1899 
gespecialiseerd in maatwerk zonwering, 
raamdecoratie, rolluiken, horren, 
shutters en overkappingen.
De hoogste kwaliteit van producten én 
diensten ligt hieraan ten grondslag.
Wij geven eerlijk advies dat aansluit 
op uw specifi eke situatie en wensen.
Wij staan graag voor u klaar.
Al meer dan 110 jaar!

    Zonwering
   Raamdecoratie
   Rolluiken
   Horren
   Shutters
   Overkappingen
   Vrijblijvend advies
   Montage
   Onderhoud  
   Reparatie

Ter introductie: 
GEEN BTW op onze Erhardt 
overkappingen!

Actie is geldig t/m
31 augustus 2012
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Door stukjes vers fruit en andere 

zoetigheden in toppings en ver-

volgens in vloeibare stikstof van 

-196 graden Celsius te dompelen, 

creëer je smakelijke ijs-tapas. Als 

topping worden er verschillende 

dips bij geserveerd, zoals zoete 

room, warme chocoladesaus of 

wat dacht u van gesmolten drop? 

Door verschillende ingrediënten 

met elkaar te combineren, maakt 

u in een oogwenk uw eigen

dessert. De spectaculair ogende 

‘rook’ die tijdens de bereiding

vrijkomt, maakt het trendy des-

sert af.

ETENBIJ.nl
Colonie ‘s Graveland is aan-

gesloten bij ETENBIJ. Dit is 

een overkoepelende organisa-

tie van 28 restaurants en cafés 

die garant staan voor goed en 

gezellig uit eten in Nederland.

Naast Colonie ‘s Graveland ser-

veren ook diverse andere

ETENBIJ- restaurants IceFondue.

Bij de Haven van Huizen in

   al leen in 's-Graveland

Onbeperkt 
gamba’s eten 

€ 24,50
geserveerd met 

groenten en frites

Maandag t/m 
donderdag

Voorjaarsactie!

etenbij.nl

Colonie ’s Graveland lanceert een 
nieuwe smaaksensatie; IceFondue 
IceFondue; het geheim

Genomineerd voor de ‘Horecava Innovation 
Awards’ is IceFondue de nieuwste smaakbe-
leving in de horeca. In één van de slechts 24
restaurants in Nederland kunnen gasten hier 
voortaan genieten van een wel heel
bijzonder nagerecht. 

Huizen, BoatHouse in Almere, Den

Draeck in Utrecht, Graaf Floris V

in Muiden, Mauve in Laren, alle Col-

onie-vestigingen en MagnEET café

in Prinsenbeek wordt u verwelkomd

om deze unieke manier van dineren

te beleven.

Voor vragen en meer informatie: 
www.icefondue.com 
www.colonie.nl
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door: Karin van Hoorn

“Vulcanic orange, electric green, 

flashy violet”…dat zijn de nieuwe 

nagellakkleurtjes dit voorjaar. En wat 

vindt u van “vibrant turquoise, tropi-

cal pink”? Of deze: “impulsive fuchsia 

en hypnotic red”! Spetterend toch?

Gelukkig hebben we de hele winter 

onze benen, voeten en teennagels, 

onze handen en nagels goed ver-

zorgd, zodat we nu met blote benen 

en blote voeten in open sandaaltjes 

de lente kunnen begroeten. Met de 

felle kleuren van dit voorjaar is alleen 

al het lakken van de nagels een feest! 

Dan hebben we ook nog de lippen-

stiften. Om je lippen zo goed mo-

gelijk te stiften, adviseert Eva, van 

de drogisterij EVA de vorm van je 

lippen goed aan te zetten met lip-

potlood, invullen met stift en dan 

gloss erover heen: mooi en het blijft

lang zitten. Ook voor de lippen 

zijn de kleuren behoorlijk fel, maar 

iets minder dan de nagellakken.

We zien er met ons neutrale-founda-

tion-voorjaarsgezicht en felle nagel-

lakken al onweerstaanbaar uit, we 

vergeten onze ogen niet. Zorgvuldig 

maken we ze op: eerst een founda-

tion, daarna een lichtere kleur voor-

dat we de gewenste kleur opbrengen. 

Ook in de oogschaduwen is veel 

kleur te vinden. Naast de traditio-

nele, rustige kleuren voor de niet-

durfallen onder ons, zijn er, bijvoor-

beeld bij Max Factor,  knalgeel en 

groen; fuchsiaroze en fel turquoise bij 

Rimmel. Gekleurde eyeliner maakt 

onze ogenopmaak helemaal af.

Hebben we het nog niet over geurtjes 

gehad. De zomerse geurtjes van 

Hugo Boss en Jill Sander zullen het 

ook dit voorjaar wel weer doen. 

Maar er zijn nieuwe geuren van bi-

jvoorbeeld Escada, met al even span-

nende namen als de nagellak: Sexy

Graffity, Island Kiss en Rockin Rio. 

Moeilijk om een keuze te maken, want 

alle drie geuren zijn voorjaarsfris!

Irma en Helma van drogisterij EVA 

in de Meenthof maken in een oog-

wenk een prachtige stellage van 

alle sjaaltjes, armbanden, nagel-

lakken en geurtjes in de winkel.

Echt om blij van te worden!

Welkom voorjaar!

Kleur in het voorjaar!!
Weg met zwart, grijs en donkerblauw!
Gooi deuren en ramen open en laat het voorjaar 
binnen. Stop je winterse zelf in de mottenballen
en gá voor het voorjaar: breng kleur in je leven!
De kleding is feller en heller dan ooit, en dat-
zelfde geldt voor de make-up. “Leuk voor
jonge meisjes”. Jazeker! Maar ook dames die 
de bevallige leeftijd allang achter zich heb-
ben gelaten, kunnen kleur hebben. Dat geldt 
voor rokjes, jurkjes, en broeken, ik heb zelfs 
ook mánnen in een felrode broek zien lopen.
Vrolijkmakend, al die kleuren!

Tijdens de lente zijn kinderen vaak geboeid door de
geboorte van kuikentjes, lammetjes en baby’tjes.
Maar hoe groeit een baby in de buik? Wat is
verliefdheid? Wat is het verschil tussen jongens en
meisjes? Tijdens de Week van de Lentekriebels
besteedde de Curtevenneschool en De Regenboog
extra aandacht aan deze en andere vragen over
relaties en seksualiteit. Over de onderwerpen 
werd in de klas gesproken, getekend, geknutseld
en ook gedicht. Want wat is er mooier dan het
verwoorden van het lentegevoel in een gedicht.

Voel de lentekriebels
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Gezellig én gezond
slapen

Door: Monique van der Reijden, Perscentrum Wonen

Met de winter voor de boeg is het de moeite waard 
eens wat extra aandacht aan de slaapkamer te best-
eden . Meer gezelligheid, meer comfort en gezond 
slapen is wat we willen én wat we nodig hebben! 
We slapen gezonder op bedden die beter ventileren 
en ondersteunen, met een optimale drukverlaging. 
‘Hoog’ slapen is het nieuwe slapen, met steeds dik-
kere matrassen, boxsprings en een topmatras als 
slagroom op de taart. Voor gezelligheid hebben 
we een flinke dosis kleur nodig. Aansluitend op 
de woonmodetrends zien we ook in de slaapkam-
er meer opvallende kleuren toegepast. Niet alleen 
in behang, gordijnstoffen en tapijt maar ook in de 
gestoffeerde bedombouw, matrassen en bedtextiel. 
Om inspiratie op te doen voor een gezellige én ge-
zonde slaapkamer, hier een selectie van noviteiten!

11

Lief!
Na kleding en accessoires richt het vrolijke kindermerk Lief! Lifestyle zich nu ook 

op het interieur. Met een nieuwe collectie meubels en accessoires heeft Lief! alle 

ingrediënten voor een kleurrijke kinderkamer. Van vrolijke ledikanten tot schom-

melstoeltjes en van kledingkasten tot mini make-up tafels. www.lieflifestyle.nl

Sfeervol Strak
De Tozza boxspringcollectie van 

Auping is uitgebreid met de nieuwe 

Tozza Lines. De strak gestoffeerde 

boxspring, matras en topmatras wor-

den gecombineerd met een hoofd- en 

voetbord met een strak lijnenpa-

troon, voor een moderne maar sfeer-

volle slaapkamer. www.auping.nl

Bob snurkt
Ssssst, Bob slaapt! Het nieuwe dekbedovertrek van SNURK komt inclusief hond, 

in 2D. Een foto van hond Bob is op het witte beddengoed geprint. Bob houdt 

van snuffelen, knuffelen, wandelen, niet luisteren en boterhammen stelen van 

het aanrecht. Maar nog het meeste houdt hij van slapen, lekker opgerold op het 

warme dekbed van zijn baasje. Geef hem eens ongelijk! www.snurkbeddengoed.nl

Tante Ted voor haar neefjes
Hip, grafisch, stoer en kleurrijk: deze termen zijn van toepassing op nieuw bed-

dengoed, speciaal voor boys! Erg stoer maar gelukkig ook erg zacht, door de uitvo-

ering in katoenen percaline. Deze collectie van Tante Ted is handgemaakt en komt 

goed tot zijn recht in een moderne jongenskamer met stoere accessoires zoals een 

looplamp, gekleurde opbergblikken en ‘stedelijke’ accessoires. www.Tanteted.nl
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Houd je van bloemetjes, frisse en felle kleuren

of een lieflijke pastelkleur? Ga je ook voor de

energieke look? Dan kun jij je uitleven deze lente! 
Door Perla Jap Sam

Hoe maak je de 
blits deze lente?  
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Het wordt een fleurige lente.
Een prima modebeeld voor als je niet vies bent van

aandacht. Kleding, schoeisel en accessoires zijn namelijk 
zo uitgesproken en kleurig dat je al snel volop in de

schijnwerpers staat. Maak de blits met je hotte outfit en 
ga vrolijk de lente door!

Bloemen, frisse en felle kleuren, maar ook
lieflijke pastelkleuren zijn deze lente de
trend. Het gaat om de combinaties - de kunst 
om verschillende bloemenprints en kleuren 
met elkaar te combineren. De uitdaging is 
ook om bloemendesigns uit te zoeken die wat
betreft kleuren bij elkaar passen, maar
net even van elkaar verschillen.
Nuanceverschil is ‘the word’.   In Milaan
showden grote merken al kunstige bloemen-
mixen.  De mannequins waren gestoken in
gebloemde broeken en bermuda’s gecom-
bineerd met gebloemde blouses in zowel
felle kleuren als pasteltinten.
Voor de durfals: over je gebloemde outfit
mag je ook een gebloemde trenchcoat dragen.
Druk ensemble, maar wel cool!

Eyecatcher met je schoenen! 

Het is nu duidelijk dat wij deze lente in vrolijke kleding lopen in felle 

kleuren, maar ook zoetige pastelkleuren. Maar had je al aan schoenen 

gedacht?  Hoe zorg je ervoor dat je de eyecatcher bent met je schoenen? 

Nou, de trendy vrouw draagt deze lente van klassieke pumps tot kleur-

rijke platte sandalen. En sleehakken? Ja, die zijn volop aanwezig in 

het modebeeld, of is het ‘weer’ aanwezig? Dit jaar zijn wel veel verfijn-

der dan in 2011. Bovendien zijn ze te koop in alle mogelijke kleuren. 

Minibags & Maxibags

Ook bij de tassen doen felle kleuren het dit seizoen uitstekend. Maar zoals bij de kleding

en schoenen ligt de concurrentie van schattige pastels ook hier op de loer. Tja, en in 2012

is niet alleen het model van de tas belangrijk, maar ook de manier waarop je deze

draagt. Neem nou de hippe minibag en de maxibag – super vrouwelijke handtassen

en een ware ‘must have’. Maar hoe draag je ze, zodat ze echt 2012 zijn? Je moet er wel wat 

voor doen, maar dan weet je in ieder geval zeker dat je de show steelt. En daar

doen we het voor, niet waar? Gaan we dan: je houdt het korte hengsel van

de tas in je hand of je draagt de bag op de heupjes. Niet teveel, maar lichtjes.

Om dit gemakkelijker te maken, steek je je hand door het korte hengsel of

gebruikt de band onder aan de tas. Easy toch?   
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Zoek de 6 verschillen

Puzzelpagina** ***
*

Rebus

Je ziet hier 9 beroepen staan. 
Vul in elke balk een van deze 
beroepen.
Als je het goed doet zie je in 
de verticale rode balk beroep 
nr 10 staan.



15

Nimmerdor Enjoy Flowers... de plek waar mooie 
eerlijke producten samenkomen,

Bloemen, Lifestyle, Divine chocolade, Fair Trade...
en sinds enige tijd ook originele kookboeken 

Nu ook online te bestellen... via hartverwarmers.eu

Kom genieten van al dit moois aan de Kerklaan in 
Kortenhoef...

www.nimmerdor.eu / www.hartverwarmers.eu

Kerklaan 7
1241 CJ Kortenhoef

035 6564727

Hemels Dessert

Voorbereidingstijd: 15-20 minuten inclusief koelen
Kooktijd: 5 minuten

Ingrediënten voor 4 personen
- 75gr Divine 85% pure chocolade (in stukjes gebroken)
- 25gr boter
- 1 eetlepel slagroom
- 3 eieren, gesplitst

Decoratie
- slagroom
- gekristalliseerde bloemblaadjes

Bereidingswijze
- Doe de stukjes chocolade in een hittebestendige pan 
en zet deze boven een pan met een laagje nét geen ko-
kend water zodat de schaal het water niet raakt en wacht 
tot het geheel gesmolten is. Haal de schaal van de pan en 
voeg de slagroom en de eierdooiers toe en roer dit tot een 
egaal mengsel. Voeg vervolgens al roerend de likeur toe.
- Klop het eiwit in een grote vetvrije schaal totdat deze stijf is. Ge-
bruik een grote metalen lepel om het stijfsel te vermengen met 
het chocolademengsel. Verdeel het gelijkmatig over 4 glaasjes 
winplaats het in de koeling totdat het geserveerd dient te worden.
- Verfraai vlak voor het serveren met een toefje slagroom en
een gekristalliseerd bloemblaadje.
- Serveer direct.

Chocolade Cocktail

Ingrediënten voor 4 cocktails
- 4 stukjes Divine melk chocolade
- 1 schijfje sinaasappel 
- 1 scheutje Grand Marnier
- 1 scheutje pure Crème de Cacao
- 1dl zuivere wodka
- 1dl Wyborowa orange wodka
  (Russische wodka)

Bereidingswijze

Smelt de stukjes chocolade en mix het met de zuivere en Wyborowa
orange wodka, Grand Marnier, Crème de Cacao en het sap
van een geperst schijfje sinaasappel.
Serveer in een martiniglas.

Knapperige rijst nestjes

Ingrediënten
- 180gr oftewel 4 Dubble Bars
  (in stukjes gebroken)
- 100gr knapperige rijst
- Dubble gespikkelde eieren
- papieren cupcakesvormpjes
- cupcakes bakplaat

Bereidingswijze
Plaats de cupcakesvormpjes
in de cupcakes bakplaat.
Doe de stukjes chocolade
in een hittebestendige schaal en zet deze boven een
pan met een laagje net niet kokend water zodat
de schaal het water niet raakt totdat deze volledig ge-
smolten is. Haal de schaal van de pan en voeg al roer-
end de knapperige rijst toe zonder deze teveel te brek-
en. Verdeel het mengsel gelijkmatig over de vormpjes
en maak met de achterzijde van een theelepel een kleine
uitholling in het midden. Plaats hier een aantal gespik-
kelde eieren in en zet het geheel een uur in de koelkast.

Serveer met of zonder papieren vormpje.
Bewaren: In de koelkast in een luchtdichte verpakking
Consumeren binnen 3 dagen.

Alle chocolade producten zijn verkrijgbaar bij Nimmerdor

en via www.hartverwarmers.eu
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Biologische wijn past binnen een 

zelfbewuste leefwijze. De laatste 

tijd neemt bij  veel mensen de be-

langstelling voor deze wijn toe. Een 

tendens die volkomen te begrijpen

is. Per slot van rekening worden 

er in de biologische wijnbouw 

druiven gebruikt  die met liefde 

voor de natuur zijn geteeld. Met als 

resultaat pure en lekkere wijnen. 

Wat is biologische wijn?
In tegenstelling tot de productie van 

reguliere wijnen, waarbij het gebruik 

van chemische hulpmiddelen wel 

is toegestaan, worden biologische

wijnen gemaakt van druiven die met 

aandacht en zorg voor het milieu

zijn geteeld. Zonder het gebruik van 

kunstmest en chemische bestrij-

dingsmiddelen. Bovendien houden

biologische boeren rekening met de 

natuur om niet alleen pure wijnen,

maar ook lekkere wijnen te pro-

duceren. Het is dan ook een uit-

daging voor deze boeren om 

op natuurlijke wijze het beste 

uit hun grond en druiven te ha-

len. Ze doen dit met hart en ziel.  

Goed voor mens en milieu
De uitzonderlijke kenmerken 

van wijn worden voor een groot 

deel bepaald door de ligging van 

de wijngaard, de wijnboer, het 

druivenras en de grondsoort. Bio-

logische wijnboeren plukken de 

druiven veelal met de hand. Hier-

door ontstaat er minder schade 

aan de druiventrossen, wat schim-

melvorming voorkomt. Schimmel-

vorming is namelijk nadelig voor 

de uiteindelijke smaak van de wijn. 

Om de vruchtbaarheid van de grond 

te stimuleren maakt de biologische 

wijnteelt, in tegenstelling tot de 

conventionele wijnbouw, gebruik 

van compost, stro, plantenafval van 

hopplanten en koeienmest zonder 

genetisch gemanipuleerde stoffen.

Bovendien wordt onkruid niet 

met chemische bestrijdingsmid-

delen bestreden, maar door wie-

den en ploegen. We kunnen dus 

met recht stellen dat biologische 

wijn goed is voor mens en milieu. 
Vrij van chemische hulpmiddelen 

De bereiding van biologische 

wijn wijkt niet veel af van die van 

gangbare wijn. Toch is er een be-

langrijk verschil: bij de vinificatie 

(wijnbereiding) zijn chemische 

hulpmiddelen zoals kleur-, smaak- 

en aromaverbeteraars, ontzuur- 

of bijzuurmiddelen etc. taboe.

Lekker en gezond  

Biologische wijn draagt indirect bij 

aan een gezondere wereld. Doordat 

de boeren geen kunstmest en che-

mische bestrijdingsmiddelen ge-

bruiken, groeien de druiven op een 

schone bodem. Biologische boeren 

hebben zorg en aandacht voor de 

natuur en passie voor de druif. Met 

als resultaat smaakvolle druiven, 

die gebruikt worden om eerlijke 

en heerlijke wijnen te bereiden.

Biologische wijnen zijn te herkennen

aan het EKO-keurmerk

 

8 Juli
van 14.00 

tot 18.00 uur in 

De Serre op Land

& Boschzigt

BIOLOGISCHE
WIJNPROEVERIJ

Speciaal voor u komen onze  
wijnboeren uit o.a. Frankrijk,Spanje, 
Italië en Duitsland over om persoon -
 lijk toelichting te geven bij hun wijnen.  
De entree is gratis (hiervoor dient  
u zich aan te melden via de mail). 
Op onze website kunt u de gehele 

De Serre zal deze dag speciale 
lunchgerechtjes serveren voor slechts 
€10,-. Dit is inclusief een glas bij-
passende wijn van onze wijnboeren.

Adres Land & Boschzigt:
Leeuwenlaan 34

Biologische wijn, eerlijk en heerlijk
Nog niet zo lang geleden was biologische wijn 
een bijzonderheid. Vandaag de dag zijn de lek-
kerste wijnen in deze categorie te koop. Wat is 
eigenlijk zo speciaal aan biologische wijn? En 
wat is precies het verschil tussen deze wijn en 
wijn die niet op een biologische wijze is bereid? 

AANBIEDING
Bij elke aankoop van

bij 2Wines, ontvangt u de

2Wines 
Kerklaan 5

T.: 035-6281946 M.: 06-51491112

Door:  Perla Jap Sam
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Doe mee aan het theater van de natuur!

Een theater waarin je leert over de natuur en waardoor 

je beseft dat bloemen, planten, bomen, groenten en

fruit belangrijk zijn in ons dagelijks leven. Luister naar de 

mooiste muziek en geniet af en toe van een rustig mo-

ment, met je voeten in het water. De zesde editie van

De Floriade is onderdeel van de Wereld Tuinbouw Expo 

die eens in de tien jaar in Nederland plaatsvindt. Ontdek 

‘s werelds mooiste en bijzondere bloemen, planten,

bomen, groentes en fruitsoorten.

De Floriade
5 april t/m 7 oktober 2012

Venlo

Entree: volwassenen €30,00, kinderen €15,00.
Openingstijden:

5 april t/m 20 juni: dagelijks 10:00 – 19:00 uur
21 juni t/m 2 september: dagelijks 10:00 – 20:00 uur

3 september t/m 7 oktober: dagelijks 10:00 – 19:00 uur

THAI FAA FAET
THAIS RESTAURANT

PROEF DE VERRASSENDE SMAAK
VAN THAILAND!

TRADITIONELE THAISE SPECIALITEITEN.
AFHALEN IS MOGELIJK.

DAMMERWEG 6A, 1383 HT WEESP
TEL: 0294-251 251

OPEN WOENSDAG T/M ZONDAG VANAF 16.00 UUR 

Tevens Cateringservice!
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Vasten

Harry Smeets, ooit inwoner van

Ankeveen en sinds vorig jaar eigenaar 

van een landje bij het Spanderswoud, is 

expert in vasten. Veertien jaar geleden 

is hij ermee begonnen. Samen met 

vrienden strijkt hij elk jaar neer in

Zeeland! De eerste jaren in Kuuroord 

De Schouw, onder begeleiding, nu 

huurt hij een huisje en vast er met 

vrienden. Ik ontmoet hem de dag na 

zijn week vasten. Hij praat over die 

week alsof het gaat over vakantievieren:

“De Schouw” was voor mij het Walhalla.

In een groep van een mannetje of

twintig, onder begeleiding van des-

kundigen, vastte ik een week. Een week

ervoor stopte ik met koffie, alcohol,

vlees en drukte via kranten, radio

en tv. Op zondagavond ging ik naar 

het kuuroord, kreeg een klisma en 

ging vroeg naar bed. De volgende och-

tend begon met Kneipp-begietingen:

ijskoude douches! We schreeuwden

het uit, zo koud was het. Daarna een

warme douche.  Het ontbijt: een piep-

klein glaasje vruchtensap, dat je

kon oplepelen”. Hij noemt alle ellende

die je kunt krijgen als je vast: hoofd-

pijn, duizeligheid, je katterig voelen,

het koud krijgen. Waarom doet

een mens dit zichzelf aan? “Ik was al 

jaren bezig te stoppen met roken. Maar 

als ik stopte, ging ik snoepen en werd 

dik. Dus ging ik weer roken. Veertien 

jaar geleden wilde ik die cirkel heel 

bewust doorbreken. Het was echt een 

wilsbesluit. Ik wilde stoppen met ro-

ken en niet dik worden, dus moest ik 

mijn eet- en leefgewoontes aanpassen”.

De week vasten was het begin van 

een ander leven. “In een groep, bui-

tenshuis, is het gemakkelijker. Je 

kunt je beter concentreren, je bent 

met gelijkgestemden, er zijn weinig 

verleidingen, er is geen krant, geen 

tv. Het is een soort van retraite”.

Hij waarschuwt: “Mensen die het nog 

nooit gedaan hebben, moeten het niet 

alleen doen. Je eet nl. helemaal niets. 

Je drinkt een vruchten- of groente-

sapje. Water. Je kunt je beroerd voelen 

en dan is het fijn als er deskundigen 

om je heen zijn die dat gevoel herken-

nen en je door je eventuele dipje heen 

kunnen helpen”. Enthousiast: “Na zo’n 

paar dagen vasten voel je je door en 

door schoon. Er ontstaat een euforisch 

gevoel, niets deert je meer, je hebt het 

almachtige gevoel : Ik kan zonder eten! 

Geen begeertes meer, geen verlangens”.

Goed, na die week val je weer terug in 

je oude gewoontes, maar als je eenmaal 

dat gevoel van totaal schoon te zijn 

hebt ervaren, verandert je leven toch!

Harry: “In de loop van de jaren is mijn 

gedrag veranderd. Ik ben bijna vege-

tariër geworden, ik rook niet meer, 

drink alleen nog een glaasje wijn in het 

weekend, gebruik veel verse groente

die ik zelf heb geteeld, koop in bio-

logische winkels en voel me fysiek

veel gezonder”. Bij dat zich gezonder 

voelen hoort voor Harry Smeets 

behalve veel fietsen, ook yoga: al 

veertig jaar, en de laatste jaren bij de

Hilversumse Ans Krietemeijer.

www.yogacentrumananda.nl

Het kan ook anders

Vasten is goed om je leefgewoontes 

te ‘resetten’. Je hebt zoveel giftige stof-

fen binnen gekregen: niet alleen door 

uitlaatgassen, make-up, shampo, 

douchegels, te laat naar bed gaan, 

teveel informatie via internet en tv, 

ook door frisdrank, teveel vetten, te-

veel zout, magnetronmaaltijden en 

alcohol. Je ligt ’s avonds op de bank, 

je hebt geen energie meer om een 

boek te lezen, je hebt eigenlijk geen 

zin meer om nog te fietsen, te wan-

delen, te sporten. Hoe vaak heb je niet 

gedacht: dit moet anders! Het kán!

Harry Smeets heeft het rigoureus 

aangepakt en daar is wat voor te zeggen.

Marianne van den Heuvel en José 

Hamilton, van Bindu Body and Mind 

in ’s Graveland, doen het minder rigou-

reus. Zij vasten niet een week intensief 

maar ontgiften langzamer, misschien 

duurzamer. Ze hebben zich verdiept 

in voedingsleer. Uiteindelijk heb-

ben ze een systeem ontwikkeld, dat 

mensen kan helpen bij het schonen 

van lichaam en geest. Ontgiften doet 

iets met je. Marianne: “Je geest wordt 

helderder. Je krijgt meer energie, wordt 

vrolijker. Je hebt de behoefte je huis 

te ontdoen van stofnesten, datzelfde 

geldt voor je lichaam en geest: weg 

met alle stofnesten:  schoonmaken,

ruimte creëren, en creativiteit.” José:

“Je bereidt je allereerst geestelijk voor. Je 

wilt het. Je kiest ervoor anders te gaan 

eten. Dat betekent dat je je ook prak-

tisch moet voorbereiden. Van je weke-

lijkse boodschappenlijstje zijn de chips, 

de sigaretten, de wijn, de suikers, de 

zwarte thee, de koffie en de pasta’s ver-

dwenen. Daarvoor in de plaats komen: 

goede oliën, goede granen, zaden.

Groente en fruit, liefst biologisch.

Quinoa of spelt. Misschien kip, lams-

vlees of vis”. 

Weekoverzicht

Voor je eigen gemak zou je een 

weekoverzicht kunnen maken.

Begin de dag met een lekkere li-

chaamsbehandeling. Voor je onder 

de douche stapt, borstel je je lichaam 

met je badborstel. Goed voor de 

doorbloeding. Zet dagelijks twee liter 

water klaar. Water is heel belangrijk 

voor een goede doorstroming van 

lichaamsstoffen. Misschien hou je 

meer van warm water. Een thermos-

kan is dan een geweldige uitkomst.

Begin je ontbijt met twee gla-

zen lauwwarm water, waarin je 

citroensap doet. Citruszuur helpt 

bij de vetverbranding, lauwwarm 

water stimuleert je darmflora. 

Daarna ontbijt je met een zelfgemaakte 

smoothie. Als je ’s morgens geen tijd 

hebt, maak je het de avond van te voren. 

José, verlekkerd: “Zo’n glas fruitsap,

lekker dik, is als een verrukkelijk

gebakje!”

Halverwege de ochtend neem je 

een handje gedroogd fruit of noten.

Als lunch kies je een salade met

peulvruchten. In de loop van de mid-

dag neem je weer een handje noten of 

een stukje kokos en ’s avonds begin je je 

maaltijd met wat rauwkost, daarna ges-

toomde groente en bijvoorbeeld een 

stukje vis. Eet niets meer na acht uur, 

drink hooguit een kop kruidenthee.

Marianne: “Heel belangrijk is elke 

maaltijd honderd procent aandacht te 

geven. Kauw bewust. Lees geen krant, 

kijk geen televisie tijdens de maaltijd. 

Neem rust. Ga vroeg naar bed om je 

lever alle kans te geven zich te reinigen. 

Rust? Ja, maar vergeet niet goed te 

bewegen. Pilates richt zich vooral 

op je romp, daar zitten je maag en je 

darmen. Yoga is ook goed, want je 

leert je bewust te worden van jezelf.

Na één week voel je al dat je meer

energie hebt.

Onbetaalbaar

Na die week ontgiften, kan het zijn dat je 

meer wilt, en dat kan. Sterker nog, deze 

manier van leven kan je de rest van je 

leven volhouden. Vasten is prima, het 

is goed je lichaam van binnen helemaal 

schoon te maken. Beter is, giftige stof-

fen niet toe te laten. Kies bijvoorbeeld 

voor biologische producten. Ja, die 

zijn duurder dan niet-biologische. 

Maar wat denk je dat suikerhoudende 

frisdranken kosten? Of veel te zoute 

kant-en-klaarmaaltijden? Gezondheid 

is een onbetaalbaar cadeau. Waarom 

zou je jezelf dat cadeau, niet geven? 

Zet op je verlanglijst: energie en

levenszin. Het kost eigenlijk alleen

maar wilskracht en discipline. On-

betaalbaar gratis!

Iedereen kan vasten of ontgiften

maar doe dat niet op eigen houtje!

Overleg met je huisarts, en probeer 

medestanders te vinden. Samen gaat

het gemakkelijker. Marianne van den 

Heuvel en José Hamilton hebben zich 

intensief met voedingsleer bezigge-

houden en kunnen je adviseren. Zij 

hebben richtlijnen, maar ook recepten,

op papier gezet. Ook kunnen zij je 

via massage, yoga, pilates en andere

bewegingsvormen helpen het ontgif-

tingsproces te stimuleren. 

Informatie

Vasten is zo oud als de mensheid en 

elk voorjaar volop in de belangstelling.

Via internet zijn veel mogelijkheden te 

vinden: sapvasten, reinigingskuren etc.

Maar dichterbij zijn directer moge-

lijkheden.

Kijk op www.bindubodyandmind.nl  

of bel José Hamilton:    06 24807552

Of www.balancingbody.nl of bel

Marianne van den Heuvel: 06 4030 1540

Vasten en meer....
door:  Karin van Hoorn

Als de sneeuwklokjes bloeien, begint het bij mij te kriebelen. Dan wil 

ik alle ramen openzetten, speur folders van supermarkten door op zoek 

naar voordelige allesreinigers. Dan neem ik me voor niet alleen mijn 

huis van zolder tot kelder schoon te maken, maar ook mijzelf van bin-

nen en buiten. Ineens is het dan weer zomer. De lente is zonder grote 

schoonmaak voorbij gegaan. Dit jaar is het anders. Dit keer gaat het ge-

beuren. Ik ga zorgen voor een schoon hoofd en hart! Huis komt later wel.



www.jachthavenkortenhoef.nl

Huur een sloep, motorboot, roeiboot, kano of Solex
en ontdek de prachtige Gooi & Vechtstreek!

Surf snel naar onze website en bekijk alle boot, Solex en wandel arrangementen!
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