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 Showroom: Zuiderloswal 1, Hilversum  
Telefoon:       035 - 621 43 13 
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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

Kijk op onze website voor de vorderingen van ons nieuwbouw-pand!’’ 

Kia Dealer Marant Bussum, Albrechtlaan 13A, 1404 AJ Bussum, 
tel:035-696948214, fax:035-6944041



1

Briljant

Gezondheid op reis

Colonie ‘s-Graveland

Tuintips

Dream Travel

Zomerspektakel

Zomerspektakel

3

5

6

7

9

10

11

Zomermode

Zomermode

Puzzelpagina

Vakantiepret

Stralend Wit

Vlinderstruik

Moestuin

Reizen

12

13

14

15

17

18

19

20

Inhoud

Redactie / Advertenties
Karin Vernooij

E-mail:

karin@dunnebier.nl

Tel. 0294-256200

Een zomers gevoel

Juni hield niet over, weinig zon, veel regen. Maar juli moet wel beter worden, dat kan 
niet anders. Met deze Zomerspecial wil de redactie dat zomerse gevoel aan u over-
brengen. Lekker onderuit hangen in uw tuin of op uw balkon,
genieten van de mooie dingen in het leven. De natuur, bloemen, planten, vogels en de bi-
jtjes. Dromen over mooie reizen, of zelf echt op pad gaan. Of lekker smullen van een 
goede maaltijd of genieten van een fris drankje. 
Samen met de adverteerders wil Dunnebier Print u in deze Zomerspecial
adviseren hoe u zo comfortabel mogelijk de zomer door kunt komen.
Er zijn modetips, hoe is het om gezellig met de kids op vakantie te gaan of wat kunt 
u zelf kweken in uw moestuintje. Hoe kunt u zich beschermen tegen al te felle zon 
en hoe kunt u uw tuin het best onderhouden in de zomertijd. 
Blader vrijblijvend in deze kleurrijke zomergids en laat uw gedachten de vrije loop over 
een mooie zomer. Een zomer waarin deze Zomerspecial u wellicht een helpende hand 
kan bieden.

Veel zon en lol, u toegewenst door de redactie van de Zomerspecial.

Colofon

Uitgave / Administratie
Dunnebier Print BV

Nieuw Walden 6, 1394 PB

Nederhorst den Berg

Postbus 88, 1394 ZH

Nederhorst den Berg

Tel. 0294-256200

inhoud
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Kom een dagje spetteren in 

het gezelligste zwembad van

Midden-Nederland.

Bij inlevering van deze coupon het 
2e betaalde kaartje gratis!

Geldig t/m 31 augustus 2012

Meer informatie op

onze website

www.kikkerfort.nl

Schapendrift 10, Laren

De ambachtelijke slagerij voor

Tevens specialist voor een
compleetverzorgde barbecue

De Boerderij en De Bergertjes bieden kinderopvang aan
kinderen van 0 tot 13 jaar, op vier verschillende locaties
in Weesp, Nigtevecht en Nederhorst den Berg.

Wij geven kinderen aandacht, vertrouwen en stimuleren
hun ontwikkeling in een huiselijke sfeer en vertrouwde
omgeving waarin kinderen zich goed kunnen ontwikkelen
en ouders zich welkom voelen. Wij geven kinderen de
mogelijkheid en de ruimte, zich spelenderwijs en in hun
eigen tempo te ontwikkelen. Buiten zijn en de natuur
ontdekken zijn een belangrijk onderdeel van onze opvang.

Informatie:
Kinderopvang De Boerderij & De Bergertjes
Kanaaldijk 1
1383 ND WEESP Telefoon : 0294 - 419260
Website : www.kinderopvangdeboerderij.nl
Email : info@kinderopvangdeboerderij.nl
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Toen Yvar Steketee liet uitzoeken
of De Meenthof een geschikt 
winkelcentrum is voor een opti-
cien bleek uit twee rapporten 
dat het alleen kans van slaan slagen 
had als eenmanszaazaak. Inmid-
dels weten we sinsinds 1994 beter, 
want het team van Oo org team van Oogzorg
Briljant bestaat naast Yvar zelf bestaat naast Yvar
uit Ria, Truus, Helen en Jaapa, Truus, Helen
en zoekt op korte termijn nog ekt op korte 
een medewerker. Een succesmedewerke -
formule dus. Wat is het geheim?mule dus. W

Natuurlijk antwoordt de heertuurlijk an

Steketee dat er geen geheim is. Hij ketee dat er

vindt het woon dat Oogzorgdt het gew

Brilj nt u rofessionele oogzorg ljant u pro

biedt met geavanceerde oogonderdt met geavan -

zoek-apparatuur, een perfect ge--apparatuur, 

outilleerd brillenatelier, vele honeerd brillenatel -

derden prachtige monturen, zonne-prachtige montur

brillen van klin merken en n klinkende merk

een moderne contactlensafdeling. ne contactlensafdeling. 

In de winkel heeheerst een prettige 

sfeer. Het team helpt u pt u in alle rust 

en laat u graag kennis makenmaken met

hoogwaardige monturen, glazen

en contactlenzen die op uw per-

soonlijke oogzorg zijn afgestemd.

Daar ligt hun focus. En juist ook 

na uw aankoop staan ze voor u

klaar met service en garantie. Dat

meer dan 10.000 bril- enervaren meer da

eeds klant zijn.lensdragers die reeds 

nt bijvoorZo regelt Oogzorg Briljant -

beeld rechtstreeks de vergoedbeeld rechtstreeks de verg -

ing voor u bij bijna alle zorgver-bij bijna alle zorgve

zekeraars. Men bezorgt contact-bezorgt contact-

lenzen en vloeistoffen n bij u thuis

of biedt u een riante regegeling als u

een ongelukje heeft met uuw bril.

“Die service, ik noem hetet liever

klantgerichtheid, vinden wij mmet ons

team normaal, maar die worddt door

onze klanten blijkbaar bijzzonder

op prijs gesteld”, vult Yvar SSteketee

aan. Hij wijst erop dat zijnn winkel

ook door een breed publibliek wordt

bezocht. “Daar kunnenen wij ook 

aan voldoen, aan brillen met lagebrillen met lage

prijzen met flinke kortingen. Aanflinke kortingen. Aa

de andere kant van het spectrumde andere kant van het spect

en luxe aszie je in onze winkel een l -

mooie kwaliteit”.sortiment van hele mooi

e van Oogzorg BriljantDe service van O

onderscheidt zich ook van eend

doorsnee brillenwinkel door de ga-

es die men geeft. “Onze garanranties die men geeft. “On -

tietermijn loopt aanzienlijk langer tietermijn loopt aanzienli

dan landelijk voorgeschreven. We dan landelijk voorgeschr

werken met termijnen die twee erken met termijnen

keer zo lang zijn”. En Yvar en zijn zo lang zijn”. E

team zijn ook niet te beroerd om 

passanten die een kapotte bril 

hebben te helpen, ook al is je bril 

van een onbekend merk. Het suc-

ces van de zaak waar de klant nog 

koning is, komt in een nieuwe 

fase nu het pand vernieuwd is. 

Meer modellen, nieuwe merkenM

Sinds 23 juni ziet de winkelS

r totaal anders uit: fris, licht,er

uim en eigentijds. Hoewel het ru

totale pand dezelfde oppervlakte to

heeft, oogt het door een andere h

indeling groter. Ook spelen lichtin-

val en kleurkeuze een belangrijke 

rol. Het interieur is opgebouwd uit 

witte en groene kleuren, appeltjes-

groen wel te verstaan. Vooral de 

grote modieuze lampen springen 

eruit. De centrale balie, het meu-

bilair en de vitrines, opgesierd met 

fraaie bloemstukken, het ziet er 

allemaal licht en uitnodigend uit. 

Daarnaast is het assortiment 

aanzienlijk uitgebreid, dbreid, de keus

aan modellen is n is groter dan ooit. 

Bovendien kn komt Dior met een 

nieuwe brillenlijn en is Oogzorg e brillenlijn en is Oogzorg 

Briljant nu verrijkt met brillen jant nu verrijkt m

van Tomm Hilfiger en Lindberg. an Tommy Hilfi

Voor de medewerkers van OogVoor de mede -

zorg Briljant is het handig dat de zorg Briljant 

tes beter en ruimer zijn werkruimte

 “Niet alleen is de routingingericht. 

ënter, we hebben er ook nu efficië

a oogmeetruimte bij. En een extra

oie plek, geluiddicht, voor een moo

iologische afdeling”, verteltonze audio

eigenaar. Die zal aan heteen trotse e

einde van het jaar gaan functio-einde van h

neren, dan kunt u er ook terechtneren, dan kun

voor gehoorapparatuur. Het is dui-oor gehoorappara

delijk dat Oogzorg Briljant aansluit k dat Oogzorg Brilja

bij de positieve flow die Steketee de positieve flow die Steketee de 

laatste tijd ind in de Meenthof consta-

teert. Hij zit nog nog boordevol plan-

nen, bijvoorbeeld om de inom de internet-

winkel uit te breiden, met nog meer 

mogelijkheden voor contactlenzen 

en zonnebrillen. Maar dat bewaren 

we maar voor de Herfstspecial.

Ook deze zomer meer modellen en meer merken 

Oogzorg Briljant waar 
de klant nog koning is

door:  Herman Stuijver
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UW EIGEN MEDICATIEOVERZICHT?
VRAAG EROM IN UW APOTHEEK EN NEEM HET MEE,

BIJVOORBEELD NAAR HET ZIEKENHUIS.

EEN ACTUEEL MEDICATIEOVERZICHT, ZORG DAT U HET BIJ U HEEFT!
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Cuándo tiene consulta el 
medico?

Ziek zijn in de vakantie is nooit

leuk. En het idee om in een 

vreemde taal uw klachten bij 

een dokter te verwoorden is 

ook niet echt aanlokkelijk. Let 

daarom tijdens de vakantie extra 

goed op uw gezondheid, zeker 

als u een verre reis gaat maken.

In veel buitenlandse streken komen 

ziektes voor die er in Nederland niet 

(meer) zijn. Reist u naar een niet-

westerse bestemming? Dan kan het 

nodig zijn om u minimaal zes weken 

van te voren te laten inenten. De 

GGD, apotheek of huisarts kunnen 

u informeren over welke vaccinaties 

nodig zijn voor welke landen. Maar 

ondanks deze vakantieprikken is 

het belangrijk om besmetting met 

ziekteverwekkers te voorkomen. Let 

daarom goed op uw persoonlijke 

hygiëne, maar ook op de hygiëne 

van drinkwater en voedsel. Drink in 

landen waar het kraanwater onveilig 

is alleen gekookt of mineraalwater. 

Eet ook geen rauw en halfbakken 

vlees of voedingsmiddelen waarbij 

kraanwater is gebruikt, zoals schepijs 

en ijsblokjes. Blijf alert, want voedsel 

dat besmet is, ziet er meestal normaal 

uit, ruikt goed en smaakt uitstekend! 

Wanneer er toch vervelende buik-

klachten de kop opsteken, is het niet 

verstandig om direct diarreerem-

mers te gebruiken. De bacteriën die 

de darmontsteking veroorzaken, 

moeten het lichaam juist zo snel mo-

gelijk verlaten. Het beste kunt u veel 

water blijven drinken, aangevuld 

met zakjes ORS. Met dit mengsel 

van suikers en zouten houdt u het 

vochtgehalte in uw lichaam op peil.

Veilig zonnen

In warme landen is het sowieso van 

belang om veel water te drinken, min-

stens twee liter per dag. Daarnaast 

kunt u tijdens de heetste uren, tussen 

12.00 en 15.00 uur, beter uit de zon 

blijven. Zonnen is natuurlijk heerlijk, 

maar te veel zonlicht is schadelijk 

voor uw huid. Wen uw huid daarom 

voorzichtig aan de zon. Kleding 

biedt de beste bescherming en smeer 

onbedekte huid in met een water-

bestendig anti-zonnebrandmiddel 

met een hoge beschermingsfactor. 

Insmeren is ook nodig als u niet aan 

het zonnebaden bent, maar bijvoor-

beeld een wandeling maakt of een

fietstocht. Ook dan schijnt immers de 

zon! Vergeet daarbij niet om uw lip-

pen in te vetten met een stift die een 

beschermingsfactor bevat. Dit kan 

een koortslip en blaren voorkomen. 

Krijgt u toch last van zonnebrand? 

Koel dan uw huid met lauw wa-

ter en verzorg deze vervolgens met 

een speciale verzachtende crème. 

Uw reisapotheek

Wanneer u geneesmiddelen ge-

bruikt, is het uiteraard belangrijk

om die niet te vergeten. Neem vol-

doende voorraad mee en houd

tijdens een vliegreis de medicijnen in 

uw handbagage. Ook kan het handig 

zijn om bij uw apotheek een genees-

middelenpaspoort te halen. In dit 

officiële reisdocument wordt in het 

Engels uitgelegd welke werkzame 

stoffen uw medicijnen bevatten. 

Hiermee weten apothekers en artsen 

in het buitenland wat u gebruikt als 

u medische hulp nodig heeft. No-

teer daarnaast het telefoonnummer 

van uw huisarts of huisartsenpost. 

Tijdens een buitenlandse vakantie 

kan het fijn zijn om gewoon even in 

het Nederlands met uw eigen arts 

te overleggen. Bovendien bespaart 

dit een hoop gedoe als u daardoor 

op uw vakantieadres niet op zoek 

hoeft naar een arts. Natuurlijk is het 

evengoed verstandig om na aank-

omst op uw bestemming na te gaan 

waar u in geval van nood terecht 

kunt voor medische hulp. Algemene

artikelen die altijd prettig zijn om 

bij de hand te hebben zijn: tabletjes

tegen reisziekte, ORS-zakjes, pijn-

stillers, neusdruppels, insectenwe-

rende middelen, anti-jeuk zalf, 

pincet of tekentang, pleisters, jodium 

en een koortsthermometer. Hiermee 

zijn kleine kwaaltjes snel verholpen, 

kunt u volop genieten van de vakan-

tie en weer gezond huiswaarts keren!

door:  Saskia Luijer
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Icefondue is de nieuwste 
smaaksensatie in de horeca

Door stukjes vers fruit en andere 
zoetigheden in toppings en vervolgens in 

vloeibare stikstof van -196 graden celsius te 
dompelen creëer je smakelijke ijstapas

€ 6,50 p.p. 
Ontvang een volle kom stikstof voor maar 

€ 10,- en schuif aan voor € 6,50 p.p.

Icefondue als 
smaakbeleving

etenbij.nl

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

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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Voor jaarrond tuinplezier!

Groene vingers maken het verschil!

TuincentrumTuincentrum
BossonBosson

Loodijk 7a
1243 JA `s-Graveland
Tel.: 035 656 25 13www.tuincentrumbosson.nl

Lavendel
Potmaat 15 cm
Per stuk 2.95

3 voor  6.- 

www.hovenier-bosson.nl

HoveniersbedrijfHoveniersbedrijf
BossonBosson

Wij zijn ook uw specialist 
voor aanleg & onderhoud 

van uw tuin!

KORTENHOEF – Iedereen wil 
dat zijn tuintje er mooi bij ligt 
tijdens de zomer. Daarom ging 
ik naar tuincentrum Bosson op 
zoek naar trends en tips voor 
deze zomer. Eigenaar Kees staat
me enthousiast te woord, vol
met passie voor zijn vak.

‘Bij ons gaat het echt om de service. 
Is er een plantje dood dan krijg je 
een nieuwe.’ Als iemand tien plantjes 
koopt en er zijn er twee dood dan 
krijgt diegene een nieuwe zonder dat 
er moeilijke vragen gesteld worden. 
Maar als er acht dood zijn gegaan, dan 
proberen ze er wel achter te komen 
hoe dit kan. Tuincentrum Bosson is 
gericht op planten en aanverwante
artikelen, zoals potten en meer. ‘Dus 
we hebben geen servetjes die leuk op 
tafel staan. Ik heb daar geen binding 
mee, ik heb een binding met planten.’ 
Het is ook eigenlijk een uit de hand 
gelopen hobby van Kees die begon 
met een hoveniersbedrijf. Nu doet hij 
beide. Advies geven komt op de eerste 
plaats. ‘Als iemand vijf plantjes wil en 
vertelt hoeveel ruimte diegene heeft 
dan geef ik ook wel eens advies om er 
maar drie te doen. Ik wil dat mensen 
tevreden naar huis gaan.’ Hij zit nu al 
dertig jaar in het vak en heeft deze zaak 
al twintig jaar. Hij begon met twee
kleine keten en bouwde steeds een 
stukje verder tot dit enorme tuin-
bedrijf.
Trends
In de plantenwereld komen en gaan 
trends de hele tijd door. In tegenstel-
ling tot mode is het niet seizoens-
gebonden. Kwekers blijven nieuwe 
dingen ontwikkelen. ´Dan hebben 
ze bijvoorbeeld een bruin plantje 
en die willen ze bont maken, dan 
gaan ze kruisen, stekken en meer 
tot dat gebeurt.´ Als de kweker dat 
ontwikkelt heeft krijgt hij vaak een 
licentie voor een paar jaar waar-
door hij een deel van de winst van 
elk plantje ontvangt. Ook vertelt 
hij over een Annabel die ´strong´ 
werd genoemd, omdat deze horten-
sia soort niet meer zou omvallen. 
Dat bleek uiteindelijk niet zo te zijn. 

´Het plantenscala is heel groot, 
dus je kan eigenlijk nooit alles in 
huis hebben. Dus wij luisteren 
goed naar mensen zodat we weten 
wat ze willen. En mensen kunnen 
het gewoon vragen en dan kijken 
wij of we het kunnen bestellen.´ 
Na deze winter zijn er minder plant-
en te krijgen. Het was een te warme 
december en begin januari. Hij legt 
verder uit: ‘Een plant heeft suikers 
dat dient als een soort anti-vries. 
Als het warm is gaan die suikers 
naar boven, dus komt er vocht in de 
stam. Als het dan gaat vriezen kan 
de plant uit zijn stam scheuren.’ Dit 
is met een heleboel groenblijvers ge-
beurd. Die groeien niet in de winter, 
maar zij nemen wel vocht op. Hij 
‘waait’ dan dood. Ze kunnen best 
tegen een stootje, maar deze win-
ter was echt zwaar voor de planten. 
‘Deze periode hebben we veel witte 
planten verkocht, dus je kunt wel stel-
len dat de kleur wit een hot item is.’ 
Ook de Solanum is goed verkocht. 
De tijd van geraniums is geweest. 
‘Mensen willen graag wat nieuws.’ 
Een andere trend is de Servina.
Tips
Natuurlijk moet er in de zomer 
veel gedaan worden in de tuin. 
Daarom geeft Kees drie tips.
Hagen knippen: ‘Zorg er voor 
dat je heggenschaar goed scherp 
is. Anders kneus je de takken. De 
Buxus moet je niet in de volle zon 
snoeien. Die heeft namelijk een be-
schermlaagje die je er dan afhaalt. 
Doe je het wel in de volle zon, dan 
wordt de buxus bruin. Doe het dus 
met bedompt(wolken) weer. Een 
ander punt waar je op moet letten 
is dat je de haag niet van onderaf 
moet knippen. Het moet andersom. 
De onderkant moet iets breder zijn 
dan de bovenkant. Dan valt er al-
tijd licht op alle takken en bladeren.’
Opbinden hoge planten:. ‘Daar 
hoor je nu al mee bezig te zijn. Hoge 
planten kunnen omvallen. Het op-
binden kun je simpel doen met een 
bamboestok en een touwtje, maar 
er zijn ook producten te koop die 

minder zichtbaar zijn en beter voor 
de plant. Als je een plant te strak 
opbindt dan gaan ze te dicht op 
elkaar groeien. Dat is niet mooi.’
Bemesting: ‘Het allerbelangrijkst is 
dat je dit doet met een organische 
meststof. Kunstmest kan inbranden 
als het niet genoeg water krijgt. Heel 
veel mensen doen het in het voor-
jaar en dan in een keer heel veel zo-
dat ze denken er het hele jaar van af 
te zijn. Dat is niet goed. Gras wortelt 
in de eerste 7 centimeter, daarna 
neemt het niets meer op. Dus be-
mest je gazon liever elke maand een 

klein beetje in de groeiperiode van 
april tot en met eind september. In 
oktober gaan de plantjes de rust in.’
Tot slot
‘Ik hoop op beter weer, maar voor de 
planten is het een groeizame zomer. 
Dus veel planten zijn er gelukkig 
alweer bovenop na deze winter.’ 
Planten hebben twee groeistoten per 
jaar, dan groeien ze extra hard. Die 
stoten zijn in mei, juni en augustus. 
Daarom moet je na de groeistoot 
snoeien. Daarom tot slot een laat-
ste advies van Kees Bosson: ‘On-
thoud altijd: na de bloei is het snoei.’ 

Tuintips en trends 
van Kees Bosson

Tuincentrum Bosson
vertrouwd adviseur

door:  Barbara Schriek
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Bakkerij De 7 Heerlijkheden
Overmeerseweg 4
1394 BC Nederhorst den Berg
tel. 0294-251220
info@bakkerijde7heerlijkheden.nl

Het is zomer en onze gedachten gaan uit naar zon, zee, vakantie. Kortom: we trekken er 

picknicken in de vrije natuur? Bij Bakkerij De 7 Heerlijkheden vindt u alles voor elk eetmoment. 

Spaaractie
Deze zomer hebben we weer een spaaractie. Vanaf 23 juli kunt u gaan sparen voor een
verrukkelijke zomerse aardbeientaart. Voor elke € 7,-- die besteed wordt, ontvangt u een 
stempel op een spaarkaart. Tegen inlevering van een volle kaart met 8 stempels krijgt u dus 
een aardbeientaart gratis! De actie duurt tot en met 1 september 2012 en geldt alleen voor 
particulieren.

Bakkerij De 7 Heerlijkheden: Iets lekkers voor elke dag van de week!

Zomers genieten bij
Bakkerij De 7 Heerlijkheden

Bijzonderheden: verwarmd water (24º C), bosrijke ligging
en ruime zonneweiden, uitstekend toezicht, 50 m bad, 
kleuter- en peuterbad met spraypark, 2 springplanken,
familieglijbaan, speeltuin, horecavoorziening.

Tel.: 035-5253884; e-mail: infosijsjesberg@huizen.nl.
Internet: www.zwembadsijsjesberg.nl. 
Adres: Ericaweg 24, 1272 CT Huizen.

Het mooiste openluchtbad van het Gooi is 
geopend van 28 april t/m 9 september 2012.
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Het is druk bij Thomas Cook

Dream Travel,  het slechte weer 

zorgt er dat veel mensen naar de

zon willen. Op dit moment maken 

wij lange dagen om voor zoveel 

mogelijk klanten nog een ge-

schikte vakantie te boeken.  De be-

stemmingen lopen uiteen, zo zijn 

vooral Turkije en de Spaanse be-

stemmingen populair maar ook 

de starcaravans op de campings 

in Frankrijk en Italië lopen goed.

Daarnaast zijn ook de verre 

bestemmingen populair.

Ook de vakanties voor de win-

ter lopen al weer goed vooral de 

kerst en de meivakantie gaan hard. 

Met de kerst zijn met name de 

Canarische eilanden, Egypte, het 

Caribisch gebied en Azië in trek.

Ondanks de recessie is het

dus druk, vakantie blijkt een

eerste levensbehoefte.

Onze klanten leiden over het al-

gemeen een druk en gehaast leven 

en mede daarom heeft men be-

hoefte om minimaal 1 maal per

jaar te ontspannen. Men is wel 

kritisch op het vakantiebudget

en daarom zoeken wij een ges-

chikte vakantie binnen het aan-

gegeven vakantiebudget.

Dit is ook 1 van de redenen dat

men naar ons toekomt, wij merken 

dat klanten op internet door de

bomen het bos niet meer zien,

wij weten door onze jarenlange er-

varing precies waar we moeten 

zoeken. Door onze klanten gerichte

vragen te stellen naar hun vakantie-

behoefte en beleving zullen wij 

ook met een op de klant ge-

richt vakantieadvies komen.

Het komt dus ook voor dat wij 

de klant een bepaalde vakan-

tie afraden omdat deze niet 

aansluit op de aangegeven wensen.

Ook veiligheid vinden klanten 

belangrijk, Thomas Cook Reis-

bureau Dream Travel is aange-

sloten bij de ANVR en het SGR 

wat onze klanten zekerheid  biedt, 

daarnaast zijn wij franchisenemer

bij een grote reisbureau keten 

namelijk Thomas Cook Travel Shops.

We zijn continue bezig onze

toch al hoge standaard van

service te verbeteren.

Zo gaan wij binnenkort over op

een nieuw computersysteem, krijgen

een nieuwe verbeterde boekbare 

website. Daarnaast brengen wij in-

dien nodig tickets en gidsen aan 

huis. Kunt u niet langskomen dan

komen wij naar u toe. En behoort 

telefonisch of per mail boeken 

tot de mogelijkheden. Daarnaast

wordt onze mail ook ’s avonds 

en in het weekend gelezen en in-

dien mogelijk beantwoord. Onze 

reisadviseurs hebben de meeste 

bestemmingen zelf bezocht en 

geven daarom ook veel tips op 

basis van persoonlijke ervaring.

Ook ons vakantieaanbod wordt 

steeds meer uitgebreid door con-

tracten te sluiten met steeds 

meer agenten, eigenlijk is niets

wat wij niet kunnen boeken.

Heeft u uw zomervakantie nog

niet geboekt? Kom dan snel naar

het reisbureau.

Grote drukte bij  Thomas Cook
Reisbureau Dream Travel

Nog even lekker er tussenuit?Wij hebben diverse spectaculaire Last-minuteaanbiedingen!
Ook is de wintersport en winterzon al weer boekbaar.

U kunt ons uiteraard ook mailen
kortenhoef@thomascook.nl. 

Graag voorzien wij u van een persoonlijk advies.

Meenthof 45
1241 CZ  Kortenhoef
035-6568585
www.thomascookkortenhoef.nl

Reisbureau Dream Travel  
Altijd voor je op zoek !

Thomas Cook

Voor de beste deals gaat u naar Thomas Cook 
Reisbureau Dream Tavel !
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Het Zomerspektakel in Neder-
horst den Berg wordt gehouden
op 6, 7 en 8 juli 2012 en het 
programma dat elders op deze 
pagina staat maakt duidelijk
dat het een topweekend gaat 
worden! U vindt op deze
pagina’s alle gegevens zodat u
niets hoeft te missen.

Traditioneel betekent het Zomer-

spektakel gezelligheid en muziek. 

Dat is dit jaar natuurlijk ook zo. 

Van de kinderdisco die het evene-

ment gaat openen tot de sprint-

triatlon op zondag: ontmoeten staat

centraal. En wat maakt het al-

lemaal zo bijzonder dit jaar? De or-

ganisatie zoekt de hoogte. De top. 

En dat is wat iedereen verwacht!

De kinderdisco met DJ Jacob Scher-

penhuizen start het programma en 

leidt daarmee een avond in op de 

vrijdag voor de hele gemeenschap.

Gratis dorpsavond
In de avonduren is er een open feest-

avond met DJ Sven – welbekend 

van de remix van Holiday – en de 

Hilversumse band Djampur. De 

laatste partyband gooit hoge ogen in 

de regio en dat betekent een grotere 

feestvreugde! Dit onderdeel van 

de vrijdagavond is gratis toeganke-

lijk, wat op veler verzoek mogelijk

is gemaakt door de sponsors.

Dancefestijn met 538 DJs
Het dancefestijn met de DJs van

Radio 538 is inmiddels een niet 

meer weg te denken onderdeel van 

het Zomerspektakel en dat wordt 

dit jaar ook op het programma ver-

meld. Je kunt voor de vijftiende keer 

dat ze komen twee landelijk bekende 

DJs verwachten. En dat betekent 

natuurlijk muziek van topniveau. 

De entree ervoor is vijf consumptie-

munten en dat is het helemaal waard.

Zaterdag: letterlijk grote hoogte
Op zaterdag 7 juli van 10.00 tot 

17.30 uur is de Overmeerseweg 

omgetoverd tot marktplein, vanaf 

het centrum. Dat betekent inderdaad 

een verandering ten opzichte van 

eerdere edities, omdat toen ook de 

Blijklaan bij de braderie was be-

trokken. Nu moeten de hulpdien-

sten kunnen uitrukken als dat nodig 

is en is voor de veiligheid gekozen 

om de Blijklaan vrij te houden.

De omgeving met vogelperspectief 

bekijken? Laten we hopen op mooi 

weer, want de Fly Seat, die u tot 45 

meter hoogte gaat brengen, maakt 

een schitterend uitzicht mogelijk! 

Door de constructie heeft u boven-

dien een volledig vrij uitzicht – een 

unieke belevenis die van 12.00 tot 

18.00 uur kan worden genoten.

Tussendoor zijn er meer hoogte-

punten. Optredens zijn onder meer 

van de band Sidney McWoodband 

en een finalist van de Voice of Hol-

land: Peter Turner. De organisatie is 

er trots op om hem te kunnen pre-

senteren en veel mensen kunnen 

zich verheugen op een schitterend 

optreden op de zaterdagmiddag.

Feestband en Peter Beense
In de avond wordt het terrein omge-

bouwd voor het feest dat voor elk 

wat wils biedt. Op het zuidpodium 

Scan deze codes voor bezoek 
aan onze site en facebook

Albert Heijn Nederhorst den Berg  H. Kluck Installatiebedrijf

All International Forwarding B.V.  Intertrade Cosmetics

Alpine Hearing Protection  Jumbo Vlaanderen Diemen

Andy’s Dierensuper  Kiremko BV

Apotheek Nederhorst den Berg  Kloostrans

Kinderopvang de Boerderij &  Kroon Tweewielers

de Bergertjes

Bakhuis Advies B.V.  La Papillotte

Bakker Sturkenboom  Lion Hoveniersbedrijf B.V.

Bergse Runners Club  Loonbedrijf Schuurman Abcoude

Betelsat  Lydi Bloemsierkunst

Blitzz for kids  Moorman Karton Weesp B.V.

Bouwbedrijf Ron & Rutger van ‘t Klooster  Mts. P en T van Wijk-de Jong

Bouwbeheer Boshuizen  Onderhoudsbedrijf H. Stricker

Brinkers Mode en Lingerie  Ottenhome

Restaurant Partycentrum “De Herberg”  Rabobank Hilversum-Vecht en Plassen

Cedel Management & Participations B.V.  Reinders Schilderwerken

Correct Pack  RVS Haanstaal

De 7 Heerlijkheden Brood en Banket  Slagerij Ton Vernooij

De Computerwinkel  Souverein Metaal B.V.

De Haan Minerale Oliën  Stalenhoef Bouwbedrijf

Logies “De Willigen”   Tandartspraktijk B.M. van Eijnatten B.V.

De Woonhoeve  Timex Sporthorloges

Dick en Yvonne v.d. Panne  Tegelzettersbedrijf Stuijt

Enerki Schoonheidsatelier  Thai Faa Faet

Engels & de Beer  Transport en Kraanverhuur

  C. Zwagerman

Fe-Plus Staal & Design  Transportbedrijf Cito B.V.

Frank Zwagerman Technische Service  Van der Linden Tweewielers

GAD  Van Leeuwen Kraanverhuur

Gasterij De Vechtoever  Van Loenen Milieu B.V.

Garage Barmentloo  Voetbal Vereniging Nederhorst

Gebrs. Roskam  Warinschool

Gemeente Wijdemeren  Wijnands Installatie Service

Restaurant The Golden Crown  Wijnkoperij en slijterij De Meenthof

Bavaria N.V.  Wulfert Blok Stofferingen

Handelsonderneming Kuiper  

Deze geweldige sponsors maken 
het zomerspektakel mogelijk:

Op grote hoogte met 
Zomerspektakel
Nederhorst den Berg
Een top-editie!

ZOMERSPEK
www.zomer
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staat de band Bouba Dioup & the 

Paradiddles geprogrammeerd. Deze 

topact weet wat een goede deun is 

en brengt de benen zeker van de 

grond! In lange sessies spelen ze 

de sterren van de hemel en bren-

gen ze de sfeer er zeker goed in. Zij 

worden gevolgd door de Amster-

damse zanger Peter Beense die een 

bijzonder nachtelijk optreden geeft.

Dance Event met top line-up
Op het andere podium staat ook veel 

te gebeuren. Daar geen grote band 

maar een DJ stand en kenners weten 

dat de organisatie van het Zomer-

spektakel hier zijn mannetje staat. DJ 

Steelz opent om 21.00 uur de line-

up waarbij hij om 22.00 uur ruimte 

maakt voor Rayman Filtz. DJ Steelz 

neemt het daarna weer over en heeft 

speciale gasten met Costar en de 

vrouwelijke DJ MC Nova. Klapper 

van de avond wordt Dennis Ruyer en 

wie Dance Department op de radio 

luistert weet dat dit veel goeds be-

looft.

De consumptiemunten voor deze 

avonden (en waarvan vijf munten 

de toegang bieden tot de DJs van 

Radio 538 en de optredens op zater-

dagavond) zijn in de voorverkoop 

te krijgen bij Albert Heijn aan de 

Voorstraat in Nederhorst den Berg.

Sprint-triatlon
Terwijl het muziekfestijn tot in de 

kleine uurtjes doorgaat maken veel 

atleten zich al op voor de sprint-

triatlon die op zondag 8 juli wordt 

gehouden onder organisatie van 

de Bergse Runnersclub, die kort 

geleden het 20-jarige bestaan vierde 

met de estafette-marathon in het 

dorp. Het startschot wordt om 12.30 

uur gegeven aan de Spiegelplas. Na 

het zwemmen volgen de onderdelen 

wielrennen en hardlopen. Ieder jaar 

weer is het spannend wie de hoogste 

ogen gaat gooien tijdens het sportieve 

gebeuren. De atleten worden onder-

weg aangemoedigd door drumband 

Crescendo en natuurlijk de vele toe-

schouwers die langs de route staan.

Na de prijsuitreiking van de triat-

lon wordt om 17.30 uur de trekking 

van de loterij gehouden, waarvoor 

de vrijwilligers al door het dorp 

zijn gegaan. Veel ondernemers heb-

ben prijzen ter beschikking gesteld.

Waarna om 18.00 uur een af-

sluiting wordt gemaakt van de 

2012-editie die ongetwijfeld veel te 

snel voorbij zal zijn gegaan maar 

die weer de aanzet gaat worden 

voor de editie van volgend jaar.

Liefdewerk!
Er is veel energie gestoken in deze 

editie van het Zomerspektakel. Het 

bestuur is eigenlijk al het hele jaar 

bezig attracties te boeken, vergun-

ningen te regelen, artiesten vast te 

leggen… bedenk het maar. Daar-

naast zorgen tijdens het weekeinde 

veel vrijwilligers ervoor dat de ter-

reinen er goed uitzien, dat de tenten 

worden opgebouwd, dat er eerste 

hulp is in het onwaarschijnlijke 

geval er iets gebeurt, kortom: dat 

het Zomerspektakel soepel verloopt. 

Daarnaast is er geld nodig om het 

evenement mogelijk te maken. Een 

deel wordt bij elkaar gebracht door 

de entree maar denk ook aan de 

loterij (waarvoor ook tijdens het 

Zomerspektakel nog loten gekocht 

kunnen worden) en natuurlijk de 

sponsors die op deze pagina’s staan 

vermeld. Zij maken het mogelijk 

dat het Zomerspektakel het evene-

ment kan zijn waarop Nederhorst 

den Berg ieder jaar trots kan zijn 

en waarnaar iedereen weer uitkijkt. 

Dat iedereen kan genieten van gra-

tis optredens op de vrijdagavond 

en zaterdag overdag. Het is gewoon 

liefdewerk voor de gemeenschap!

Programma

Waar van toepassing: N is Noord-

podium, Z is Zuidpodium. Het pro-

gramma kan door omstandigheden 

in de loop van de tijd nog veranderen.

VRIJDAG 6 JULI

18.00 – 20.00 Z Kinderdisco

21.00 – 01.00 N Radio 538 DJs on

tour - entree 5 consumptiemunten

21.30 – 01.00 Z DJ Sven - gratis toegang

21.30 – 01.00 Z Djampur - gratis toegang

ZATERDAG 7 JULI

10.00 – 17.30 Jaarmarkt langs de 

                 Overmeerseweg

12.00 – 18.00 Fly Seat op parkeer-

                 plaats bij sporthal De Blijk

14.30 – 17.00 Z The Sidney M

                 Wood Band

17.00 – 17.30 Z Paul Turner, finalist    

                 Voice of Holland

18.30 – 20.00 Terrein gesloten voor

                publiek

21.00 – 02.00 N Bouba Dioup & the

                Paradiddles; DJ in de pauzes

01.15 – 02.00 N Peter Beense

21.00 – 02.00 Z Dance Event Met

                o.a. DJ Steelz (21.00 – 22.00)

                Rayman Fillz(22.00 – 22.30),

                DJ Steelz met gasten o.a.

                Costar en MC Nova (22.30 –

                00.15), Dennis Ruyer, 538

                Dance Department (00.15 –

                02.00).

ZONDAG 8 JULI

13.30 – 15.30 Sprint-triatlon (start

                 finish bij de sporthal aan

                 de Blijklaan) met optreden

                 van drumband Crescendo

                  langs het parcours

13.30 – 18.00 Z Jayms Soul Kitchen

17.30 Trekking Loterij

18.00 Einde Zomerspektakel 2012

Meer informatie online

Website: zomerspektakel.nl

Twitter: @Zomerspek_Neder

Facebook: www.facebook.com/

zomerspektakel

TAKEL 2012
spektakel.nl
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KORTENHOEF – De zomermode van 2012 is vrolijk en kleurig.

    Wat er op de catwalk te zien is is niet altijd wat er in de winkels te koop is. Dus hier even alle trends op 

een rijtje. Van de catwalk en wat er daadwerkelijk te koop is in Kortenhoef.

Op de catwalk waren verschillende trends te zien voor het modeseizoen Summer 2012. Eén daarvan is kant. 
Eerst werd kant gezien als truttig, maar het is weer helemaal terug van weggeweest. Deze trend was al zicht-
baar tijdens de herfst en is dat nu nog steeds. Het wordt gebruikt in jurkjes, shirtjes en zelfs broeken.
En niet alleen in het zwart, maar in alle kleuren. Ook is nog steeds fetisj in. Draag een leren legging onder 
een lang shirt, jurkje of rokje. Maar overdrijf niet met het leer. Aparte printjes waren all over the catwalk. 
Bijna alle bekende ontwerpers lieten zich inspireren door de zee. De show van Chanel (gemaakt
door Karl Lagerfeld) was volkomen in het teken van de zee. De modellen liepen in witte, schattige
jurkjes over de catwalk met als decor allerlei zeedieren en zeeschelpen.

De zom
ermode

 

van 20
12 is 

vrolij
k en 

kleuri
g Door Barbara Schriek
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Trends, catwalk, oké. Nu wat er te koop is in Kortenhoef
op de Meenthof. De Hema is goed bij met alle trends. 
Felgekleurde skinny jeans en shirts zijn aanwezig. 
Shirts met colorblocking (verschillende kleurvlakken)
doen het ook goed. Bij de Blokker kun je terecht voor
een vrolijk gekleurde shopper. De Kruidvat heeft slee-
hakken in een mand staan. In de Zeeman is het iets minder
kleurrijk, maar voor de kinderen hangt er veel blauw en
oranje. De dames polo’s zijn er wel in alle kleuren
van de regenboog. Voor gekleurde sjaals en chique
tassen kun je het best terecht bij de DA.

Te zien

Maar dat is de catwalk. En de spring/summercollectie was al in de winter te zien. Wat is er 

nu werkelijk te zien in het straatbeeld? Het antwoord is sleehakken. Hoog, laag, rubberen,

houten en rieten. De sleehak is hot. Deze hak is ook erg wearable, vrijwel iedereen kan er

lang op lopen. De sleehak maakt een hele ontwikkeling door. Zelfs sneakers heb-

ben een sleehak in de zool zitten. Niet opvallend zichtbaar, maar wel een beetje te zien. 

In tijden stonden er niet zo veel hakken in de schoenenzaken. Felle kleuren, hoge hakken.

Niet alleen naaldhakken, maar ook blokhakken staan in de schappen. Eigenlijk zijn de hak-

ken in allerlei soorten en maten op dit moment. Er zijn veel hakken met gekke knikken er in of

rare spiralen. Een beetje zoals uit de videoclips van Lady Gaga. Waarschijnlijk moet er eerst

geoefend worden om op die hakken te kunnen lopen. In de volle zomer zijn de

platte sandalen ook een topper. Deze zomer zijn de felgekleurde leggingen ook 

nog een musthave in het groen, roze, blauw of rood net als vorig jaar. Als het 

maar vrolijk oogt. Ook shirts en korte broekjes in die kleuren doen het goed. 

Nagellakken
Ook hier geldt hoe feller hoe beter.

Geel, groen, oranje.

Kleuren
Net als vorig jaar staan de primaire 

kleuren in de spotlights. Maar 

daar komen de felle kleuren bij 

en zelfs neonkleuren. Blauw, roze 

en oranje zijn de koplopers. Het 

voordeel van neonkleuren is dat 

je er ook nog bruiner door lijkt.

Schoenen zijn vooral in deze 

kleuren te krijgen en dan vaak ver-

schillende kleuren op één schoen.

Accessoires
De accessoires van het moment zijn vrouwelijk 

en kleurig. Er zijn veel verschillende tassen in. 

Ook deze gaan in felle kleuren, maar ook in pas-

telkleuren. Iedereen mag weer gezien worden 

met een schattig rugzakje. Ga anders voor een 

vrouwelijke handtas met korte hengels in je hand. 

Bij de sieraden komen de oorbellen weer terug 

en wel zo groot mogelijk. Armbanden en ket-

tingen kunnen, maar omdat de rest van de outfit 

felgekleurd is wordt het misschien al snel te veel. 

Voor op het hoofd kunnen baseball petjes gedra-

gen worden en de haarband. Dus de sportieve 

kledingtrend van vorig jaar blijft ook nog iets han-

gen. De zonnebrillen van dit seizoen zijn retro: 

vlinderbrillen en gekleurde monturen en glazen.
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Kinderen vinden het meestal span-

nend om op vakantie te gaan. Vaak 

weten ze niet goed wat ze er van 

moeten verwachten. Want hoe ziet 

die omgeving eruit? En welke taal 

spreken ze in dat land? Daarom is 

het fijn om van tevoren te bespreken 

waar de reis naar toe gaat en wat jul-

lie er gaan doen. Kijk eens samen op 

internet en zoek informatie over de 

vakantiebestemming. Wat lijkt uw 

kind leuk en wat niet? Zijn dat dingen 

waar u nu al op in kunt spelen? Voor 

kleine kinderen is het handig om 

vooraf te informeren welke faciliteit-

en er aanwezig zijn, zoals een kinder-

bedje, kinderstoel en speelplaats.

 

Onderweg
De meeste kinderen kunnen niet 

goed tegen lange autoritten en gaan 

zich snel vervelen. Beperk daarom 

de reistijd per dag of overweeg om ‘s 

nachts te rijden. Zorg voor vermaak 

door voor te lezen, liedjes te zingen 

en verhaaltjes te luisteren. Of geef uw 

kind een mp3-speler met favoriete 

muziek of een boeiend luisterboek. 

Ook kunt u een tas met speelgoedjes, 

boekjes en knutselspullen over de 

rugleuning van de voorstoel hangen. 

Denk daarbij aan de bekende raam-

stickers, altijd een succes! Neem 

daarnaast voldoende eten, drinken 

en verzorgingsspullen mee, want als 

u onverwacht in de file komt te staan 

is een noodrantsoen onmisbaar. Be-

scherm tijdens de autoreis uw kind 

met raamschermpjes tegen de felle 

zon en zorg voor voldoende frisse 

lucht. Wanneer u met het vliegtuig 

reist, laat uw kind dan tijdens het stij-

gen en landen iets drinken of kauwen. 

Vooral kleine kinderen kunnen oor-

pijn krijgen door de drukverschillen 

die ontstaan. Veelvuldig slikken kan 

dit voorkomen, of neem speciale 

oordoppen mee die ervoor zorgen 

dat de druk geleidelijk verandert.

Bestemming bereikt
Jonge kinderen zijn ondernemend 

en proberen van alles uit. Daar heeft 

u thuis uw maatregelen voor ge-

nomen, maar op het vakantieadres is 

alles anders. Check daarom bij aan-

komst de vakantieplek op veiligheid, 

zowel binnen als buiten. Kleine kin-

deren zijn ook vaak gehecht aan 

vaste gewoontes en een vertrouwde 

omgeving. Daardoor kunnen ze ge-

voelig reageren op de veranderingen 

die bij de vakantie horen. U geeft uw 

kind houvast door zoveel mogelijk 

een vast dagritme aan te houden en 

door bijvoorbeeld hetzelfde ritueel 

bij het slapen gaan te gebruiken als 

thuis. Vergeet daarbij de lievelings-

knuffel of pop niet! Het favoriete 

speelgoed is natuurlijk vertrouwd, 

maar verras uw kind ook eens met 

iets nieuws of met originele vakan-

tiespelletjes. Wanneer het gewone 

dan even niet meer zo interessant 

is, roept dit nieuwsgierigheid en be-

langstelling op. Heeft u een avontuur-

lijk kind en is het een weglopertje? 

Koop dan een paar identiteitsarm-

bandjes waar u uw 06-nummer op 

schrijft. Blijf bij water echter altijd 

in de buurt van uw kind. Zorg voor 

zwemvleugels om de armen of een 

zwempakje met drijfvermogen. Doe 

kleintjes geen wegwerpluier om, 

deze zuigt zich vol met water en 

wordt topzwaar. Een speciale zwem-

luier is een beter alternatief. Denk 

ook aan plastic schoentjes, deze zijn 

onmisbaar op rotsachtige stranden. 

Wilt u nog meer praktische tips 

ter voorbereiding op uw vakantie?

Kijk dan op:

www.samenopvakantie.nl.

Vaka
ntiepret met kinderen

Op vakantie gaan is leuk, maar juist in deze periode kunnen
jengelende kids hun ouders tot wanhoop drijven.
Met onderstaande tips worden uw kinderen voorbeeldige reizigers
en de zomervakantie een periode om naar uit te kijken!

door: Saskia Luijer
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zonnepanelen - omvormers - regelaars - montage
Produceer nú uw eigen groene stroom en

begin direct met besparen, oplopend
tot 15% rendement

www.nuzon.nl

Wij maken een berekening
op maat en komen

graag bij u thuis.

Inlichtingen: tel 035-5822221/06-53621718 of bezoek 
onze showroom op de Oud Loosdrechtsedijk 71B

De redactie van De Brug
en de Wie Wat Waar

wenst u een
mooie zomer toe!
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Stralend wit!!!
10 tips van de tandarts voor een zomerstralend wit gebit

Zomerstralend witte tanden, die willen we natuurlijk allemaal. Maar na jaren lang zondigen
met koffie, wijn en niet regelmatig genoeg poetsen is het bij de meeste mensen meer een
droom dan realiteit. Met de zomer voor de deur leek het Damespraatjes een
goed idee om een kleine opfriscursus wat betreft gebitshygiëne te doen. Tandarts
Caroll  Berkhout-Hewitt  uit Loosdrecht  beantwoordt  10  vragen!

2

1

   © Copyright Damespraatjes 2012.
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Welke tandpasta is nou écht de 
beste en maakt je tanden witter?
In Nederland zijn de wettelijk toege-
stane maximale doseringen van het 
bleekmateriaal in tandpasta’s te laag om 
tanden echt lichter te maken. Boven-
dien mogen tandpasta’s niet te erg
‘schuren’ om het tandoppervlak niet te 
beschadigen. Voor normale mondhy-
giëne zijn alle tandpasta’s goed. Na-
tuurlijk zijn er wel tandpasta’s met een
speciaal ‘doel’ zoals verminderen
tandgevoeligheid, of speciaal voor
tandvleesproblemen.

Is het spoelen met bijvoorbeeld
Listerine een vervanging voor flossen?
Helaas, een mondspoelmiddel is geen 
vervanging voor stokeren of flossen.
Het spoelmiddel komt wel tussen je
tanden, maar verwijderd geen plak.
In sommige spoelmiddelen zit alco-
hol dit kan schadelijk zijn voor
je tandvlees.

Is tanden bleken echt zo schadelijk
als mensen zeggen?
Als je zelf aan de gang gaat met bleek-
middeltjes voor je tanden (bijvoorbeeld 
online besteld o.i.d.) kan dat schadelijk 
zijn voor je tanden. Als je je tanden 
bij een tandarts of mondhygiënist 
laat bleken, worden veilige materialen 
gebruikt. Het bestanddeel dat ervoor 
zorgt dat je tanden witter worden is
dan in een veilige dosis in het bleek-
materiaal verwerkt. Bovendien wordt
door de tandarts of mondhygiënist
beoordeeld of je tanden echt gebleekt
moeten worden of dat de verkleuring
ontstaan is door aanslag en/of tand-
steen. Dan is namelijk een gebits-
reiniging aan te raden. Ook kan de 

tandarts beoordelen of er nog vul-
lingen  zitten die verkleurd zijn. Hou 
er rekening mee dat vullingen bij 
bleken niet meekleuren, dus als er 
vullingen in de te bleken tanden zitten 
moeten die eventueel na het bleken 
worden vervangen door lichtere vul-
lingen. Kronen en facings (schildjes)
bleken ook niet mee. Dus dat is lastig
als je wil bleken. Het staat een
beetje raar om witte tanden te heb-
ben maar een iets donkerdere kroon
ertussen. Die zou je dan ook moeten
vervangen, en dan wordt het wel
een kostbare bleekactie….

Hoe wit is mooi wit? Wanneer zijn
tanden te wit?
Dat is heel persoonlijk, een kwestie
van smaak dus. Persoonlijk vindt
ik dat het natuurlijk moet blijven,
dus bij de persoon moet passen.
Sommige mensen vinden extreem
wit mooi, maar iemand van bijvoor-
beeld 60 jaar met melkwitte tanden,
dat staat gewoon nep. Dat wordt dan
dus onnatuurlijk. Maar dezelfde witte
kleur bij een persoon van 20 kan
er wel natuurlijk uitzien. Je kan 
zonder te bleken zelf je tanden ook 
witter laten lijken. Dat doe je door 
het contrast met de omgeving te ver-
groten, bijvoorbeeld door lippenstift te 
gebruiken. Ook als je bruin bent door 
de zon of door je eigen huidskleur
lijken je tanden witter.

Hoeveel keer poetsen per dag is
optimaal?
2 keer is prima. Met 1 x per dag haal 
je niet alle plaque weg, vaker dan 2x 
geeft weer teveel slijtage van bij-
voorbeeld tandhalzen.

Welk eten kan je het beste vermijden?
Tanden verkleuren door wijn (zowel 
witte als rode), koffie, thee. Als je net 
gebleekt hebt kun je het beste ook even 
geen kerrie en rode bietjes eten, omdat 
je tanden dan extra gevoelig zijn voor 
kleurstoffen in voeding. Normaal ge-
sproken hoef je daar niet heel
voorzichtig mee te zijn.

Wat kan je na een glas rode wijn of 
kop koffie doen om de verkleuring te 
beperken?
Je mond spoelen met water. Dit
geldt trouwens ook voor witte wijn!
Aanslag door koffie (of thee) kun je
zoveel mogelijk voorkomen door je
koffie of thee met melk te drinken.

Zijn er trucjes om je tanden direct
witter te laten lijken?
Door lippenstift of gekleurde lipgloss 
lijken je tanden meestal wat lichter. Ook 
als je een lekker (zongebruind?) tintje
hebt lijken je tanden lichter.

Hoeveel glazen sap of frisdrank per 
dag is verantwoord voor het gebit?
Op 1 dag zijn maximaal 7 eet-
en drinkmomenten voor het gebit
verantwoord. Je tanden hebben na het
eten en drinken de tijd nodig om
te herstellen. Daar zorgt 
het speeksel voor. Als je op een be-
paald moment eet en drinkt telt dat
als 1  voedingsmoment, bijvoorbeeld
het ontbijt. Maar dus ook koffie tijdens
de koffiepauze of  een tussendoortje
‘s middags. Tijdens zo’n voedings-
moment maakt  het voor je gebit niet
eens zo heel veel uit wat je alle-
maal eet of drinkt, als je het maar
bij maximaal 7 momenten per dag 

houdt en niet de hele dag door 
kleine beetjes ‘snackt’, snoept of 
drinkt (behalve water natuurlijk).

Wat kan de tandarts voor jou betek-
enen op het gebied van tanden bleken?
De tandarts kan je tanden bleken.
Dat kan zowel met bleektechnieken
die in de praktijk zelf worden
toegepast als met door de tandarts
op maat gemaakte bleekhoesjes. Die
hoesjes gebruik je thuis en vul je
met bleekgel die je via de tandarts
kunt kopen. Het voordeel van het 
bij de tandarts in de praktijk bleken 
is dat het sneller gaat dan thuisbleken 
maar die snelheid wordt bereikt door
wat agressievere bleekmiddelen te ge-
bruiken die een grotere kans op ge-
voelige tanden na de bleeksessie ge-
ven. Thuisbleken gaat meer gelei-
delijk. Duurt dus wat langer maar
geeft minder tandgevoeligheid.
Bovendien kun je de hoesjes bewaren
en later weer gebruiken. Want of je
nu bij de tandarts in de praktijk
of met hoesjes thuisbleekt, de tanden
zullen na verloop van tijd weer terug-
kleuren zodat je eventueel opnieuw 
moet bleken. Uiteraard kan de tand-
arts je adviseren of bleken bij jou
mogelijk is en welke methode in 
jouw geval te adviseren is. Ook 
kan hij/zij vertellen of er nog 
vullingen of kronen zitten die niet mee 
zullen kleuren en alternatieven voor 
bleken, bijvoorbeeld facings (porse-
leinen of kunststof schildjes) met je 
bespreken.

Caroll Berkhout-Hewitt
www.tandartsloosdrecht.nl
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Vlinderstruik

De vlinderstruik doet z’n naam 

alle eer aan. Met een beetje geluk

strijkt koolwitje, citroenvlinder, 

kleine en grote vos en atalanta met

mooi weer op de grote, pluimvor-

mige bloemen neer. Wie de vlin-

derstruik (Buddleja davidii) ver-

waarloost, moet elk jaar verder 

naar boven turen om bloemen te 

zien. De struik groeit maar door 

en wordt zonder op tijd in te grij-

pen een kolossale struik van zeker 

vier meter hoog. Een regelmatig 

gesnoeide struik wordt binnen 

een jaar twee tot drie meter hoog. 

Als gevolg van verwaarlozing ko-

men er steeds minder bloemen 

aan de struik. Het is een gevolg 

van het verhouten van de sten-

gels. De onderkant van de struik 

blijft met het voortschrijden 

van de jaren meer en meer kaal.

De vlinderstruik moet elk jaar 

drastisch worden gesnoeid. Voer 

de snoeibeurt uit in het voorjaar als

er geen vorst meer valt te ver-

wachten. Snoei allereerst alle 

zwakke scheuten radicaal weg. 

Vervolgens worden alle overblij-

vende stengels tot op een hoogte 

van vijtien tot vijenveertig centi-

meter boven de grond afgeknipt. 

Heb je een verwaarloosde struik, 

dan nog is het goed mogelijk er 

een hanteerbare en goed bloei-

ende  struik van te maken. De 

gang van zaken met de snoeibeurt 

van een oude struik is niet anders 

dan hiervoor is uiteengezet. In het 

geval een vlinderstruik achteraf 

staat, in een border of achter an-

dere lager blijvende struiken, dan

kan worden gesnoeid tot op een

hoogte van 1 tot 1½ meter.

Steeds meer wordt de vlinder-

struik aangeboden op stam. Leuk 

voor wie een balkon heeft of als 

bijzetplant op een terras. De snoei 

ervan verschilt nauwelijks van 

een gewone vlinderstruik. Knip 

ook hier eerst de zwakke scheu-

ten weg. Vervolgens worden alle 

uitgebloeide scheuten ingekort tot 

op een deel van de scheut, dat niet 

heeft gebloeid. Snoei op een naar 

buiten gericht oog op de stengel.

Let op!

Wees ervan overtuigd, dat je te 

maken hebt met Buddleja davidii.

Die wordt ieder jaar gesnoeid. 

Buddleja alternifolia bloeit op 

tweejarig hout. Van deze struik 

wordt ieder jaar het uitgebloeide

hout weggesnoeid, een enkele 

oude stengel met jonge scheuten

daarop wordt aangehouden. Deze

soort bloeit in juni. Dat is aan-

merkelijk vroeger dan de varië-

teiten van Buddleja davidii.

Zaaien of stekken?

Hoewel de vlinderstruik veel zaad 

voortbrengt, lukt het maar zelden 

het zaad te laten kiemen. Als het 

zaad al kiemt, komt de soort of 

variëteit niet soortecht terug; er is 

sprake van een grote variabiliteit.

De vlinderstruik kan worden ge-

stekt. Gebruik jonge scheuten. 

De beste tijd om stek te nemen 

is midden zomer. De stek wordt 

onder een bladpaar afgesneden en 

getopt. Gebruik van stekpoeder

verhoogt de kans van beworte-

ling aanzienlijk. Plant de stek op 

in een luchtig humus/zandmeng-

sel. Een hoge luchtvochtigheid en 

warme bodem zijn noodzakelijk.
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Allerlei soorten sla

Er zijn veel verschillende soorten 

sla te koop als zaaigoed. Zaai niet 

alle sla tegelijk, maar om de week 

een rijtje, zodat je ook elke week 

kunt oogsten. Sla kan in de volle 

grond worden gezaaid van half 

april tot en met begin september. 

Maak een geultje in de grond van 

3 tot 5 centimeter diep op een af-

stand van 25 centimeter van elkaar. 

Zaai om elke 4 centimeter een 

zaadje. Maak het gleufje dicht en 

besproei de aarde voorzichtig met 

water. Houd de grond vochtig tot 

de eerste blaadjes verschijnen na 

ongeveer acht dagen. Na ongeveer 

drie weken hebben de plantjes 

meerdere blaadjes. Nu moeten 

de plantjes verplant worden. De 

kropjes sla moeten op ongeveer 25 

centimeter van elkaar komen te sta-

an. Als de krop mooi groot is kunt 

u de volledige krop er me wortel 

en al uithalen, dan blijft de sla lang 

goed. Was de sla goed, want zand 

en slakjes smaken minder lekker!

Rode bietjes, heerlijk zoet

Rode bietjes zijn makkelijk om te 

kweken en lang houdbaar. In de 

volle grond kunnen zaadjes vanaf 

begin april tot zeker eind juni 

gezaaid worden op een afstand 

van ongeveer 10 cm uit elkaar in 

rijen van ongeveer 15 cm uit elkaar. 

Het zaad kiemt niet onder de 7 

graden, dus er is een beetje lek-

ker weer voor nodig. Een zonnige 

open plek is belangrijk. Rode bi-

eten hoeven niet verplaats te wor-

den. Wel moet het onkruid goed 

weg gehouden worden en als het 

erg droog is, moet er wat water bij 

gegeven worden. Vanaf juni kun-

nen de rode bieten geoogst wor-

den. Het makkelijkste gaat dat, 

door met een schop of greep de 

grond iets op te lichten, waarna de 

biet er makkelijk uit te pakken is. 
 

Aardappels, ook lekker voor 

verse frietjes!

Ook het telen van aardappels is niet 

zo moeilijk. Aardappelen groeien 

goed op verschillende grond-

soorten. Ze hebben alleen flink wat 

mest nodig. Je start met het zoge-

naamde pootgoed, dat zijn aardap-

pels die je gaat planten. Meestal 

worden aardappels van 28 – 35 mm 

gebruikt. Voor je je pootgoed plant, 

moet je het eerst laten voorkiemen. 

Dit doe je door het pootgoed drie 

tot vier weken voor het planten op 

een lichte plaats met een temper-

atuur van ongeveer 9 tot 12 graden 

te leggen. Er komen dan scheuten 

uit de aardappel. Als die twee tot 

drie centimeter groot zijn, kunnen 

ze geplant worden. Aardappels kun 

je het best planten tussen april en 

mei, maar iets later kan ook nog 

wel. Graaf gaten van ongeveer 5 

tot 10 cm diep en leg de aardap-

pels erin. Houd de grond goed 

vochtig. Als de planten ongeveer 

30 centimeter hoog zijn, dan kun 

je ze ‘aanaarden’.Dat wil zeggen dat 

je alle planten met aarde bedekt, 

tot alleen de bovenste blaadjes 

nog zichtbaar zijn. Je plant gaat 

dan meer knolletjes ontwikkelen, 

waardoor er een grotere oogst ont-

staat. Afhankelijk van je planttijd 

kun je aardappels ongeveer tussen 

augustus en oktober oogsten. In 

die periode zullen zich bloemen 

beginnen te ontwikkelen. Als die 

zijn uitgebloeid en het loof begint 

te verdorren, dan zijn de aardap-

pels klaar om geoogst te worden. 

Zet een riek op de grond tegen 

de stengels en woel daar de plant 

mee omver. Zorg ervoor dat je alle 

aardappels oogst, zodat de grond 

weer helemaal schoon is voor het 

volgende seizoen. Per plantje haal 

je ongeveer 600 gram aardappels 

op. Als je ze koel en droog bewaart, 

kan je er nog lang van genieten en 

er ook heerlijke frietjes van bakken.

Door: Mirjam Arnoldy

Moestuin, gezond en voordelig!

Steeds meer mensen hebben een moestuin(tje). Sommigen gebruiken een stukje van hun eigen tuin en anderen

huren een stuk grond op een moestuincomplex in de buurt. Uit onderzoek blijkt dat je gezonder blijft met een

moestuintje. Zo toont onderzoek van de Universiteit Wageningen  aan dat oudere volkstuinbezitters gezonder

zijn dan hun leeftijdsgenoten zonder tuin, onder andere omdat ze meer bewegen, actief plannen maken en

minder eenzaam zijn. Bovendien is de groente zelf natuurlijk heel gezond. Dus als u nog een stukje grond over

heeft, ga aan de slag en creëer uw eigen groentetuintje. Hieronder staan tips voor het kweken van

sla, rode bietjes en aardappelen.
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Wurggreep  

    

Zon, zee strand. Badlakens, strand-

bedden. Zand en wind. Grote 

bomen bieden noodzakelijke 

schaduw. Langs de aan housemu-

ziekklanken gerelateerde bonken-

de golven flaneren met enige regel-

maat wandelaars die zich een weg 

banen door de klotsende, zanderig 

bruine  schuimgekopte branding. 

De één wat soepeler dan de ander. 

Op het hete strandzand schuifelen 

ze voorbij. De venters. In een al

even continue regelmaat. Zeulend

met houtsnijwerk en omslagdoe-

ken in alle mogelijke kleur-

schakeringen. Een malloot met 

een in kleren gestoken aapje en 

een om zijn nek gedrapeerde 

slang doet zijn best de op het 

strand vertoevende mensen te 

verleiden. Tot een kunstje met 

aapje of slang. Gelukkig trapt nie-

mand in zijn dierenval. Ik betrap 

mezelf erop dat ik denk: “Ik hoop 

echt dat de slang zin krijgt de maf-

kees in een wurggreep te nemen.” 

Een grote donkere man, gekleed 

in zwemvest, doet naarstig pogin-

gen zich per kano uit de branding 

te peddelen. Als hij daar uitein-

delijk in slaagt, draait hij slechts 

rondjes omdat hij zijn beide ped-

dels onophoudelijk dezelfde kant 

op ‘stuurt’. Iets verderop is een an-

dere grote, in dit geval blanke, man 

druk doende een waterscooter op 

gang te krijgen. Een bon vanwege 

een snelheidsovertreding zal hem 

bespaard blijven: de gemotori-

seerde waterfiets bereikt een ‘snel-

heid’ van zo’n 5 kilometer. Per uur.  

Het bulderende geluid van de 

branding veroorzakende golven 

doet denken aan de tsunami, de 

allervernietigende zondvloed die 

op 26 december 2004 een zeiknat

en onhoudbaar spoor van ver-

nieling achterliet en dit prachtige 

eiland in een dodelijke wurg-

greep hield. Met miljarden  aan 

materiele schade maar - veel 

erger -  tienduizenden mense-

lijke slachtoffers als direct gevolg. 

Soms bekruipt me het angstige 

gevoel “het zal toch niet weer ge-

beuren?” als de Indische oceaan 

zich met grof geweld laat gelden.  

Het prachtige Sri Lanka en 

haar dito inwoners houden 

mij in een wurggreep. Maar 

dan wel een heel positieve.

Ik leef. Gelukkig. 

Afscheid   

    

Woensdagochtend. 09:40 uur. 

De kobaltblauwe oceaan ligt aan 

mijn voeten. Of beter: aan mijn

ogen. Ik tuur naar de kaarsrechte 

horizon. Af en toe stoomt een 

schip voorbij aan de einder. 

In de hoge, voluptueuze boom 

waaronder ik een lekker plek-

je heb gevonden, maakt een 

kraai luidruchtig gewag van 

zijn of haar aanwezigheid. 

Vanavond taaien we af na 

3 weken Island In The Sun. 

Sri Lanka met zijn interes-

sante cultuur, zijn knalgroene 

maar ook kleur- en bloemrijke 

natuur, zijn immer vriendelij-

ke en aimabele inwoners. Of 

zeg je bij een eiland ‘opwoners’? 

Afscheid. Maar niet met pijn

in het hart. Wel met dit (ei)land

in datzelfde hart. Er schieten me 

spontaan wat dooddoeners door 

het enigszins gekleurde bolletje: 

-Home is where the heart is; 

en thuis komt steeds dichterbij

-Oost West Thuis Best

-En voor als ik weer thuis ben 

in het geliefde Kortenhoef: Ge-

lukkig hebben we de foto’s nog! 

Donderdagochtend. 05:40 uur.

De muziekfreak in mij heeft

het laatste woord: I’m leaving

on a jetplane, don’t know when

I’ll be back again…

     

Spreuk van de week: ’s Lands

eigen, ’s lands eer 

Hans ten Kortenaar 

R
ei

ze
n
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