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Verantwoordelijk uitgever
stijn De Kock - tsjuster Design 
- Hoste 41 - 3290 Deurne-Diest - 
stijn@visitamagazine.be - 0472 35 
99 42 - www.tsjuster-design.be

redactie stijn De Kock, elke aerts, 
Jimmy Coopman, Cristina mafteiu  
cover foto: tsjuster Design

oplage 15.000 Drukkerij
Druk in de Weer - Gent / gedrukt 
met inkten op vegetale basis, zon-
der iP alcohol, geen solventen.  
papier 100 % recycled Distributie
tsjuster Design - Deurne-Diest

abonnement
Voor €12 ontvang je de 5 uitgaves 
van 2012 in je brievenbus. stuur  
een mailtje naar onze redactie  
info@visitamagazine.be

advertenties
elma multimedia BVBa - steven  
Hellemans - s.hellemans@elma.be  
+32 (0)15 56 99 95

Visita magazine is niet verantwoordelijk 
voor de inhoud van de advertenties, fouten 
in teksten en prijzen van artikels. teksten en 
foto’s uit deze uitgave mogen niet zonder 
toestemming gekopieerd worden. Visita 
magazine is niet bestemd voor verkoop. 
alle verdere informatie is te vinden op 
www.visitamagazine.be

Voorwoord
Beste lezer

Wat is jouw relatie met sport? Ben je passief of actief? is het 
iets waar je veel plezier aan ontleent of eerder datgene waar-
van je hoopt dat niemand erover begint? 

in deze special lees je zowel professionele als niet-professio-
nele commentaren over het belang van regelmatig sporten 
voor lichaam en geest. omdat een goede uitrusting ook be-
langrijk is en je liever jezelf dan het milieu uitput hebben we 
er voor de goede vorm nog wat eco-verantwoorde tips aan 
toegevoegd ook.

na inspanning komt echter ontspanning. Laat je alvast in de 
stemming brengen voor een zonnige picknick (vanaf pag. 28)   
of kijk diep in het glas van ‘s lands beste biobieren in het eer-
ste deel van deze reeks. Genot gegarandeerd.

Veel leesplezier
stijn De Kock

inhoud

Biobieren Special sport Sonja Kimpen
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20.  Hobbysporters aan 
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25.  Groene praatjes
32.  Upcycling Bling
34.  Wedstrijd biobierWedstrijd
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Win:  
slankcursus

Recepten

van eco-lifestyle & food tot 
tuinieren en (ver)bouwen 

zaterdag 6 oktober 2012
ICC Ghent

Publieksbeurs 

kOOkDeMO’s 

WOrksHOPs
Met o.a. Wim Ballieu, 
Mme ZsaZsa, Lisette Kreisher

Alle info op: www.veggielicious.be 

Veggielicious_ADV170_100.indd   1 12/07/12   21:23

Geheimen voor  
een strakke buik26
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In volgende Visita
oktober - november 2012
special kids, biobier (deel2), heerlijk recepten 
en nog veel, véél meer.

Reacties van lezers 

Wie zoekt die vindt!
maak gebruik van onze gratis online zoekertjes-
service en vergroot je kans op een geslaagd re-
sultaat. Van duurzaam geluk tot toffe spulletjes 
en alles daar tussenin. makkelijk, kosteloos en 
effectief. www.visitamagazine.be/zoekertjes

Groene praatjes
De rubriek voor onze groenminnende lezers. 
Lever je een grote of kleine bijdrage aan een 
beter leefmilieu op welke manier dan ook? 
Heb je gouden tips die je wil delen met heel 
Vlaanderen?
Hier is je kans!
stuur een mailtje met naam, adres en telefoon-
nummer naar info@visitamagazine.be

Visita in je mailbox?
www.visitamagazine.be/visita-online

Visita in je brievenbus
Voor slechts €12 krijg je alle uitgaves van 2012 
toegestuurd.
www.visitamagazine.be/abonneer-visita

Zeg het ongezouten
Laat ons uw ongezouten mening na 
over Visita magazine. Vul de enquête in 
via www.visitamagazine.be/enquete 

√

Lezersreactie
Wat vind je tof aan Visita magazine? Heb je een 
leuke, grappige anekdote te vertellen? of wil je 
reageren op een artikel? Laat je gedachten niet 
afkoelen en deel ze met ons. misschien haalt jouw 
reactie het volgende nummer van Visita magazine 
wel. reactie@visitamagazine.be

Winnaar overnachting met  
bio-ontbijt in B&B egelantier
De winnaar van een overnachting voor twee 
in B&B egelantier te arendonk was bij het ter 
perse gaan nog niet bekend. De naam van de 
geluksvogel vind je binnenkort op Facebook.

even laten weten dat ik ook van de 2de editie van 
jullie magazine heb genoten. er is binnen onze 
maatschappij zeker behoefte aan positieve info over 
ecologisch bezig zijn. Dat jullie dit op een luchtige 
manier brengen is tof. De rubriek ‘groene praatjes’ 
is inspirerend. Lezen hoe andere mensen een ver-
schil proberen te maken werkt motiverend.
Doe zo verder!
Kathleen V. - Herenthout 

Visita magazine is me heel goed 

bevallen. Kende het nog niet en 

zag het in de natuurwinkel! mooie 

lay-out, interessante artikels, re-

ceptjes, aantrekkelijke website!

anoniem - ardooie 

ik las net jullie magazine. ik vind het reuze interessant en heb er al veel uit geleerd. mooi geschreven ook.sandra B. - Booischot 

Shoppen bij Visita!
Zin in wat eco- en biologisch gerelateerde mul-
timedia? Vanaf heden kan je daarvoor ook te-
recht op de Visita magazine website.
een vooralsnog bescheiden maar niettemin 
interessante selectie van digitale boeken en 
films. te verkrijgen bij de itunes en iBookstore. 
Van gezellig en gezond kokkerellen tot gezel-
lig en gezond in het leven staan. 
Ga zeker naar www.visitamagazine.be/shop 
voor een goedkeurende blik.

Visita Venster is onze eigen 
agenda- en berichtenpagina. De 
ideale manier om data van uw 
evenementen, workshops en al-
lerlei andere berichten van com-
merciële aard aan Vlaanderen te 
laten weten.

ook graag je evenement  
in onze agenda?
Online: onbeperkt gebruik 
tot en met 31/12/2012 - €30
Drukwerk: per geplaatst 
bericht in Visita magazine  
€25,excl. btw (max. 350 
tekens)
Interesse?  
www.visitamagazine.be/ 
visita-venster

Visita  
Venster

BeurZen

Fair Festival
za 8/09/12 van 10-19u - DoK 
Gent - Van eco-lifestyle & food 
tot tuinieren en (ver)bouwen - 
eco-markt - veggie food & bio 
BBQ - workshops - kinderanima-
tie - www.fairfestival.be

  
Veggielicious
za 6/10/12 - iCC Gent - Publiek-
beurs, kookdemo’s, workshops 
- met o.a Wim Ballieu, mme 
ZsaZsa en Lisette Kreisher - 
www.veggielicious.be

cursus- 
opLeiDinG

opleiding traditionele 
astrologie, antwerpen.
start eind september 2012, tot 
eind juni 2013. 20 dagen van 10 
tot 16u. Kostprijs 1420,-€. all info 
op www.hervaro.be

persoonLijke 
ontWikkeLinG

BioDanZa
oUD-tUrnHoUt cc De Djoe-
len, stwg op mol 3, oud-turn-
hout Gratis avonden 5 en 12 
september 2012. , 19u30 GeeL : 
Buitensteinde 33 , 2440 Geel 1e 
Gratis avond op 10 september 
19u30 2e BioDanZaDaG op 22 
september (10u30- 17u00 ) 20€ 
info : tel 014 50 65 65 Verplicht 
inschrijven via de website  
http://www.dansbiodanza.be
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Green way of life 
“met deze blog wil ik graag aantonen dat 
(milieu)bewuster en duurzamer leven helemaal 
niet moeilijk, duur of saai hoeft te zijn!”, zegt 
isabel Van Bergen. Laat dat nu toevallig ook 
onze mening zijn! Zeker een bezoekje waard.
greenwayoflife.wordpress.com

Duurzaamheid Vlaanderen
toon Witvrouwen (26) draagt de boodschap 
van duurzaamheid uit in alle aspecten van de 
samenleving. Daarvoor reikt hij verder dan 
ecologie alleen. met een goed scorende Face-
bookpagina en via allerhande artikels draagt 
hij op zijn manier bij aan een betere wereld. 
Voor dit ‘hobbyproject’ is een vermelding dus 
wel op zijn plaats.
www.facebook.com/Duurzaamheid

al na de 2e uitgave ben ik al fan.
We leren ook mooie producten 
kennen dankzij dit magazine.
Daan DP. - Lubbeek 
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Bio, bier en passie

Jessenhofke
“Drink matig,  

doch regelmatig”

Drie termen die zeker van toepassing zijn op onze gesprekspartners in dit artikel. in dit eer-
ste deel van onze reeks over ‘s lands meest respectable en geestrijke biobieren laten we 
Gert Jordens en Luc De Coster aan het woord. Geestelijke vaders en/of vertegenwoordi-
gers van respectievelijk Jessenhofke en Leireken bier. Beiden hebben zo hun eigen drijfve-
ren maar streven wel allebei naar kwaliteit en een hoge mate van duurzaam ondernemen. 
en dat proef je. een droge mond? Lees vooral verder dan.

Grootvader Jordens was als meesterstoker en 
fervent voorstander van de biokweek (eet alleen 
iets als het rijp is op de plaats waar het groeit) 
al vroeg een inspiratiebron voor Gert. Hoewel 
opgeleid tot, en nog steeds werkzaam als iCt-
consulent was het een kwestie van tijd vooraleer 
hij zelf aan het brouwen zou slagen. Van bio was 
Gert, evenals zijn vrouw Christel al eerder door-
drongen geraakt.

Vanaf 2000 experimenteerde hij thuis met een 
eenvoudige ketel (capaciteit 32L). twee jaar la-
ter werd hij dankzij zijn eerste Jessenhofke tri-
ple 8° uitgeroepen tot ‘Beste amateurbrouwer’ 
en in de loop der jaren vervolmaakte hij een 
basiscursus bierbrouwen, een opleiding in de 
brouwerijschool en behaalde hij het diploma 
van biersommelier. ondertussen is het gamma 
gecommercialiseerde bieren uitgebreid tot zes 

eigen varianten, brouwt hij gepersonaliseerde 
bieren voor bedrijven en cafés en daarnaast nog 
een resem demobieren die hij tijdens workshops 
met hobbybrouwers in kleine hoeveelheden 
aanmaakt. Waar zijn grootvader de kruidenmen-
geling van zijn werkgever nog quasi zelfstandig 
moest uitvogelen, is Gert veel losser met infor-
matie over zijn recepten. Gert Jordens: “het is 
artisanaal bier hé. Geen enkel brouwsel smaakt 
zodoende tweemaal hetzelfde. Ik deel mijn er-
varing net graag met anderen.”
Het liefst van alles is Gert bezig met het uitden-
ken van nieuwe recepten, de workshops en het 
promoten van Jessenhofke. “Ik houd niet van re-
petitief werk en ben het liefst onder de mensen. 
Om die reden en natuurlijk vanwege de toege-
nomen vraag, laat ik het brouwen van mijn re-
cepten over aan De Proefbrouwerij in Lochristi. 
In 2011 produceerden we 65.000 liter. Dat cijfer 
haal ik nooit met mijn eigen installatie.”

Dat Gert veel aandacht schenkt aan de bioga-
rantie en ecologische voetafdruk van zijn ingre-
diënten spreekt voor zich. ook op het vlak van 
productie en distributie voert Jessenhofke zijn 
groene instelling echter door. Voor de opwar-
ming van het water maakt hij gebruik van zonne-
boilers en het koelen gebeurt met regenwater 
dat bovendien meermaals kan worden aange-

Gert Jordens is een enthousiaste onder-
nemer die zijn voorliefde voor bier, bio en 
duurzaamheid succesvol combineert in zijn 
steeds groeiende bedrijf. in gezelschap van 
een glas Jessenhofke triple vertelt Gert 
over het ontstaan en de toekomst van zijn 
eigen biologisch biermerk, de rol van zijn 
grootvader en econologisch ondernemen.

De Jessenhofke triple en 
enkele andere biersoorten 
uit het gamma bevatten 
het opmerkelijke ingrediënt 
knoflook! nauwelijks waar-
neembaar voor de zintuigen 
maar het geeft het bier 
absoluut extra karakter.
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wend. Bij warmere temperaturen laat hij het bier 
koelen bij bevriende bedrijven om een zo laag 
mogelijke ecologische impact te hebben.

Bovendien rijden Gerts wagens op LPG en plant 
hij zijn vervoer zo ecologisch mogelijk: “Als ik 
ergens naartoe moet, check ik ook steeds of er 
klanten zijn die op de route liggen en nog iets 
nodig hebben. Het is een kleine moeite, spaart 
me veel tijd en spaart ook het milieu.“

Gevraagd naar zijn toekomstplannen is Gert 
vastberaden de export aanzienlijk te verbreden. 
Vlaanderen en nederland zijn al om maar van-
wege de nogal ‘Vlaamsche’ naam is de toegang 
naar niet-nederlandstalige gebieden een moei-

zamere stap. om die reden zal Jessenhofke qua 
lay-out een flinke verandering ondergaan. We 
zijn alvast benieuwd!

jessenhofke maya

een collaboratie van Jessenhofke en 
seitanmakerij maya. Voor het brou-
wen van dit overheerlijke bier maakt 
men gebruik van het water waarin 
de maya seitan* gewassen wordt. 
Zodoende is maya bier eigenlijk 
het eerste cradle-to-cradle le-
vensmiddel ooit. De reden dat 
het geen dergelijk label draagt, 
is dat de registratiekosten ervoor 
op het absurde af zijn. Dat neemt 
echter niet weg dat een feit een 
feit is. met of zonder label.

*seitan is een uit tarwe vervaardigd product.  
ideaal als vleesvervanger)

Leireken
“Leve de levende bieren”

Het recept voor Leireken bier is uitgedacht door 
de heer Leo De smedt. een telg van een roem-
rijke brouwersfamilie uit Vlaams-Brabant(!) ook 
nadat diens brouwerij in andere handen over-
ging, ging hij niet op zijn lauweren rusten en in 
2005 ontwikkelde hij zijn eigen biobierlijn onder 
de huidige naam. Het brouwen van Leireken be-
steedde hij uit aan brouwerij strubbe te ichte-
gem en inmiddels bestaat het gamma uit 5 ver-
schillende smakelijke varianten (Leireken lager, 
Witte spelt, Boekweit bruin en Boekweit blond 
en Wilde vruchten). 

De reden dat Luc De Coster deel ging uitmaken 
van deze geschiedenis is als volgt: Luc De Cos-
ter: “Het is best grappig dat ik zelf geen liefheb-
ber van bier ben. Daar staat tegenover dat ik veel 
ervaring in de biosector heb opgedaan (Thylbert 
is tevens producent van o.a. Kombucha en Kefir, 
red.) en ik bovendien sterk achter het biocon-
cept van Leireken sta. Ik ben daarom door Leo 
De Smedt en brouwerij Strubbe benaderd met 
de vraag om de naam over te nemen en het bier 
verder te vertegenwoordigen”.

tegenwoordig is Leireken verkrijgbaar bij zo-
wel reguliere als biosupermarkten en bij diverse 
drankenhandels. Luc bevestigt dat Leireken bier 
door de liefhebber met lovende woorden wordt 
onthaald.
“Bierkenners stellen ambachtelijke en authen-
tieke bieren erg op prijs. Logisch ook; het is een 
100% puur product en elk brouwsel dat we ma-
ken heeft zijn eigen karakter en smaak.”
aangezien ons land geen gebrek heeft aan er-
varingsdeskundigen doet de mond-tot-mond-
reclame dan ook een flink deel van het werk. 
Leirekens populariteit gaat dan ook met rasse 
schreden vooruit.
Uiteraard bestaat het bier volledig uit biologi-
sche ingrediënten en is de ecovoetafdruk bij 
zowel de teelt (o.a. boekweit en spelt) als het 
verdere productieproces minimaal. Luc be-
klemtoont geregeld geen al te hoge pet op te 
hebben van de huidige voeding- en drankenin-

dustrie. en dan met name waar het genetische 
manipulatie en chemische hulpstoffen betreft. 
“Er is vrijwel geen enkel levensmiddel nog hele-
maal zuiver op de graat en ik vraag me vaak af of 
mensen dat nog wel beseffen. Bio daarentegen 
garandeert zuiverheid. Bovendien is Leireken 
een levend bier. Het zit tjokvol organismen die 
de darmflora bevorderen en dat is tegenwoor-
dig een erg grote troef. Dat het lekker is, wordt 
me dan wel regelmatig bevestigd maar het ge-
zonde aspect ervan is voor mij persoonlijk nog 
belangrijker. Het is zodoende een goed plan om 
Leireken verder op de kaart te zetten en men-
sen met een echt gezond product te laten ken-
nismaken. Het blijft natuurlijk alcohol, hé. Daar 
dient men altijd verstandig mee om te gaan. Als 
je daar rekening mee houdt, draagt het effectief 
bij aan je gezondheid.”

toekomstgericht wil Leireken in zowel binnen- 
als buitenland blijven uitbreiden. De hoofdmoot 
is (en blijft) natuurlijk België maar ook in neder-
land en Frankrijk vindt Leireken zijn weg naar de 
liefhebber gestaag. “We hebben zelfs afnemers 
in Japan en de Verenigde Staten. Dat zijn voor-
alsnog kleine aantallen maar het is duidelijk een 
teken aan de wand.”
Waarna Luc voorstelt of we daarop willen klin-
ken? ons verstand knikt ja en onze hoofden ook.

Goed verstopt tussen de groene West-Vlaamse 
velden stuiten we (weliswaar gepland) op brouwerij 
thylbert. Luc De Coster, huidig beheerder van het 
Leireken bier en een aimabel man leidt ons niet in 
bekoring maar ontvangt ons in zijn werkruimte voor 
een gesprek over de herkomst, het belang van bio 
en waarom een niet-bierliefhebber deze taak eigen-
lijk aanvaard heeft(!).

www.jessenhofke.be

www.leirekenbier.be

Gert Jordens in 
zijn kelder annex 
stockruimte. “Van 

elk brouwsel be-
houden we enkele 

exemplaren.  
Ter vegelijking en 

ter controle.”
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Ik ga picknicken   en neem mee...
servetten  
Let it 
Grow 
set van twee 
stijlvolle limoengroene servetten, gemaakt 
van 100% biokatoenen keperstof en be-
drukt met groene groeicirkels. Ze passen 
perfect in de moderne ‘groene’ woonstijl. 
www.natur-elle.nl

theedoek Lovebirds 
Functioneel en mooi!  
Deze vaatdoeken maken 
elke afwasbeurt het aanvan-
gen waard. De liefhebben-
de vogeltjes zijn bovendien 
geprint op 100% organisch 
katoen.
adviesprijs: €11
www.ferm-living.com

keep it cool
een duurzame thermos voor 
duurzame drankjes. Koud of 
warm. een handig model, 
perfect isolerend en volledig 
vrij van schadelijke stoffen. Je 
ideale groene drinkpartner! 
Prijs: ca. €27
www.kleankanteen.com

eco coole Box!
een superpraktische en volledig 
ecologische koelbox met inhoud 
voor 4 personen. met handige 
opbergvakken voor servies, bestek, 
drank en diverse accesoires. 
Zeer makkelijk te vervoeren 
(wieltjes en uitschuifbaar handvat). 
100% pvc vrij.
www.ascotpromotional.com

Bambu Bamdino® picknickbord
Grappig bord uit 100% Bamboe. 
supersterk en afwasbaar. Vooral je 
kinderen zullen zich met plezier op 
de maaltijd storten. al is het maar om 
die breed glimlachende dinosaurus te 
ontdekken.
Prijs: €8 voor 8 bordjes
www.bambuhome.com

Zonnebril van bamboe
modern en stijlvol ogend design. niet bijzonder 
goedkoop maar wel kwaliteit en bovenal ecolo-
gisch! Goede bescherming tegen UV-straling en 
met een lichtgewicht montuur. Lenzen (zonder 
sterkte) zijn verkrijgbaar in diverse tinten.
ook te verkrijgen als reguliere bril. Heldere glazen 
op sterkte zijn te bekomen bij je lokale opticien.

Zonnebrillen (zonder sterkte): adviesprijs van €239 
(winkels), maar zijn via de Bambuya.com website ter 
introductie te koop voor €199

www.bambuya.com

schaapjes  
op het droge
Letterlijk dan. Het 
ideale picknickdeken 
met schattige schapen 
print. 100% biologisch 
katoen.
www.beterleven.net

Bio zonnespray 
Voor een optimale en 
natuurlijke bescherming 
tegen iets te enthousiaste 
zonnestralen.
Prijs: €12,99
www.lovea.nl
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rtCardijnlaan 12 ● 2290 Vorselaar ● 014 50 24 78 ● www.sportmedischestudio.be

RUGSCHOOL - FITNESS

meer dan

400m2

geaclimatiseerde
fitnessruimte

21-2000-1026.indd   1 6/07/12   14:01

Ontspannende massage
Lifecoaching & psychotherapie

Mindfulness training
Ervaringsdeskundig hoogsensitief (HSP)

www.miracles.be – info@miracles.be

Voor de langste adem
sport en de impact op het 
milieu...en vice versa. Wat te 
doen en waar rekening mee 
te houden?

sonja kimpen
Vlaanderens meest bekende 
gezondheidsgoeroe over 
bewegen, voeding en  
succes.

Hobbysporters  
aan het woord
Benny en sylvie over hun 
respectievelijke passies:  
joggen en boksen.

eco sportkleding en  
andere accessoires
Leef en sport bewust.

14
16
20
22
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Voor de  
langste adem

sport vs. ecologie

Van de lange adem
ademen is een absolute noodzaak. niemand 
ondermijnt die eenvoudige stelling maar we 
staan er ook zelden echt bij stil. althans tot je 
op een dag beseft dat je halverwege de trap 
al staat te hijgen of je grootvader je tijdens 
een sprintje het nakijken geeft. Conclusie: niet 
wachten tot het te laat is. 

Hetzelfde is ook van toepassing op de planeet. 
ook een ademend iets, door ons dagelijks vak-
kundig gedrild en niet gezegend met veel vrije 
tijd om te recupereren. Die kan ook best een 
aangepast trainingsschema gebruiken! Het is 
nogal ironisch dat een respectabel begrip als 
sport toch nog een negatieve impact met zich 
meebrengt. net vanwege dat besef staan er 
echter steeds meer producenten en consumen-
ten op die zowel zichzelf als de planeet graag 
een lange(re) adem gunnen. elders in dit blad 
kan je al een kleine selectie terugvinden van wat 
er op ecologisch vlak aan sportschoenen, sport-
kledij en andere sportartikelen voorhanden is. 
Van daaruit gaan we nog even verder.

meer schoenen dan mensen
er zijn veel mensen en nog veel meer sport-

schoenen, om maar aan te geven dat de sport-
industrie een grote jongen is en een flinke 
ecologische voetafdruk achterlaat. als je je 
kleerkast openzwaait zal je daar ongetwijfeld 
wel een joggingbroek, een paar sportsokken 
of een voetbalshirt aantreffen. of je ze nu voor 
sport of als comfortabele vrijetijdskleding ge-
bruikt is om het even. Het punt is dat zowat ie-
dereen wel enkele sportgerelateerde spullen in 
huis heeft. Het merendeel ervan is vervaardigd 
uit synthetische stoffen, gekleurd met chemi-
sche producten en (waar het schoeisel betreft) 
vaak ook uit leer. niet zo best dus. tel daarbij 
de impact van de productie, het transport en 
verpakkingsproces (kartonnen schoendozen) en 
je kan je wel een voorstelling maken, geloof ik?

clever Big companies
omdat het niet de bedoeling kan zijn dat be-
drijven producten verkopen die de volksge-
zondheid doen floreren maar de leefomgeving 
evenredig afbreken zijn een aantal fabrikanten 
dus op de ecologische trein gesprongen. ook 
tonen klinkende namen als o.a. Nike, Adidas 
en Puma  al enig engagement voor een nieuwe 
aanpak. Zo verrekent deze laatste jaarlijks de 
milieu-impact van het bedrijf met hun winstcij-

fer. Hoe meer schade toegebracht...hoe kleiner 
de winstmarge. op die eindberekening staan 
bijvoorbeeld de cijfers i.v.m. de Co2-uitstoot 
door koeien, het waterverbruik op de katoen-
plantages en het gebruik van verschillende 
chemicaliën. Bovendien kwam Puma ook op de 
proppen met de ‘Clever Little Bag’ (zie pagina 
24). een knap en duurzaam staaltje verpakkings-
techniek die de aloude schoenendoos voor-
goed op pensioen zal sturen. Daarbovenop is 
men ook van plan het gebruik van leer uit hun 
toekomstige gamma te weren.

Loopvergoeding voor personeel
sinds afgelopen jaar ontwikkelde ook Nike een 
manier om de Co2-uitstoot van hun transport-
partners te bepalen. om deze te motiveren tot 
groenere oplossingen en gezamenlijk de uit-
stoot te beperken. Bovendien kan men, als er 
geen initiatieven worden getoond, besluiten 
om met een milieuvriendelijkere concurrent in 
zee te gaan. ook zij brachten met de ‘nike Con-
sidered’ al een eerste duurzame sportschoen 
uit en men keert het personeel een mooie ver-
goeding uit als deze verkiezen om al fietsend of 
zelfs lopend naar hun werk te komen. 

in eigen boezem
Het is natuurlijk makkelijk om in de richting van 
de grote kanjers te wijzen. De waarheid is ech-
ter dat wij dit alles grotendeels zelf in de hand 
hebben. Creër je een vraag naar duurzame 
producten, dan zal je deze krijgen ook. onze 
koopkeuze is dus de ideale manier om het tij 
gunstig te doen keren. Gewoon even tweemaal 
nadenken over wat je koopt. Kan al bij al niet zo 
moeilijk zijn, toch?

nieuwe eerste steen
Het spreekt voor zich dat joggen minder milieu-
schade veroorzaakt dan motorcross. Daar hoef 
je geen genie voor te zijn. sorry jongens!
Los daarvan leggen we voor onze sportbeleving 
en ter vermaak natuurlijk ook hele voetbalstadi-

ons, sportcomplexen, racecircuits, zwembaden 
en golfpistes aan die nogal wat kostbare ruimte 
opeisen en de natuurlijke omgeving vaak ver-
storen. Het kan geen kwaad om daar eens bij 
stil te staan als er weer een nieuwe eerste steen 
gelegd word. andere nadelige gevolgen voor 
het ecosysteem is het gebruik van chloor in de 
zwembaden en de geluidsoverlast.
Zijn deze oorden dan des duivels? nee, natuur-
lijk niet. Het zijn plaatsen waar massa’s mensen 
veel plezier aan beleven. Die moeten we be-
houden, maar dan iets bewuster.

Bezint eer gij sprint!
Vóór je uit dit artikel gaat af-
leiden dat je je hobby beter 
overboord gooit...dat is na-
tuurlijk helemaal niet de be-
doeling. Wel kan je je sport-
keuze zo duurzaam mogelijk 
benaderen. tot de perfectie? 
nee hoor. alle kleine stappen 
helpen en zorgen voor een 
grotere beweging. Bedenk zo 
mogelijk niet enkel wat je koopt 
maar probeer ook eens reke-
ning te houden met je vervoer 
van en naar bijvoorbeeld. Het 
zal je verbazen hoeveel  dat 
kan uitmaken. sportverenigin-
gen hebben eveneens baat bij 
wat groene logistiek en een 
extra vergadering over dit 
onderwerp.
en dan bedoel ik 
daarmee zowel ca-
fé-voetbalploegen 
als de organisatie 
achter de olym-
pische spelen. 
opdat we nog  
tijden van een 
lange adem 
kunnen genieten.

sporten is weliswaar goed voor jouw fysieke (en 
mentale) gezondheid, maar geldt die regel ook  
voor het milieu? is sporten een milieubelastende 
bezigheid en zo ja, wat kunnen we daar dan aan 
doen? of nog beter: wat doet men er nu al aan!
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De eerste voor de hand liggende vraag is na-
tuurlijk waar die fascinatie voor gezondheid 
en bewegen toch vandaan komt?
Sonja Kimpen: Wel, ik had al op zeer vroege leef-
tijd een goed beeld van wat ik wilde doen: voor de 
klas staan en mensen iets bijbrengen. ik koos ook 
voor sport ondanks dat ik daar destijds niet echt 
de juiste vorm voor had. in mijn familie kampten 
de meesten met overgewicht en ik was daar he-
laas geen uitzondering op (lacht). Bijna iedereen 
zat helemaal in die dieetcultuur van pillen slikken, 
eiwitshakes die niets hielpen op lange termijn, 
enzovoort. ik deed dus gewoon vrolijk mee. met 
als enig resultaat dat we dikker werden en zelfs 
emotioneel labiel. ondertussen haalde ik ook m’n 
diploma lichamelijke opvoeding, gaf ik lessen ae-
robic en steptraining en trainde ook met de leer-
lingen mee in plaats van les te geven aan de zijlijn. 
er ging echter geen kilo af.
ik wilde vanaf een bepaald moment wel eens we-
ten waarom er niks scheen te helpen en ging op 
zoek naar antwoorden.

iets zegt me dat je die gevonden hebt.
Jazeker. Het punt is dat je geen duurzame re-
sultaten krijgt met enkel voeding en sporten 
alleen. Het mentale gedeelte is namelijk even 
belangrijk. Veel mensen kampen met overge-
wicht, somberheid, moeheid of andere symp-
tomen van een veranderende tijd. Van stress en 
welvaart. men blijft zich uit onwetendheid echter 
volproppen met ongezond voedsel en gebruikt 
het lichaam nog amper. Het gevolg is dat men 
zich steeds beroerder voelt. of ze hebben dro-
men die ze maar niet kunnen waarmaken omdat 
de fut en motivatie hen ontbreekt. Voor een echt 
compleet leven moet je zowel fysiek als mentaal 
alles in balans hebben. ik ken bedrijfsleiders die 
een firma van duizend man naar de top leiden 
maar hun lichaam niet uit de crisis krijgen. Het 
omgekeerde kan ook; topfit maar zonder enige 
vorm van succes.
Het belang en de werking van die ‘drie-eenheid’ 
is ook regelmatig wetenschappelijk bewezen. 
toch slagen de meesten er niet in hun patroon 
te doorbreken en wordt er verder ook helemaal 

geen aandacht aan besteed vanuit de overheid. 
ik wil heus niet de messias uithangen maar ik vind 
dat een dergelijk wereldprobleem, want dat is het 
echt, best wat hoger op de agenda mag staan.

“De natuur kan het niet  
zo moeilijk bedoeld hebben.”

op welk vlak zit onze huidige tijd en welvaart 
daar voor iets tussen?
oh, op verschillende vlakken eigenlijk. meer dan 
50 jaar geleden leefde je vanzelf gezonder. men 
moest destijds nog vaak met de fiets naar het 
werk, er was meer fysieke arbeid en in de winkels 
lag nog niet de helft van de overbodige dingen 
die je er nu kan terugvinden. Je had toen sim-
pelweg minder kans op overgewicht en andere 
lichamelijke kwalen. Bewegen was toen gewoon 
dagelijkse kost. tegenwoordig bewegen de 
meeste mensen niet meer consequent. eventu-
eel sport men af en toe als hobby.
Daar komt bij dat er toen nog geen massaal 
aanbod was van overbodige voeding. Het zijn 
de massa’s suikers, kleurstoffen, additieven en 
eenzijdige eetpatronen dat mensen ziek maakt. 
Wat je destijds kocht was sowieso een stuk ge-
zonder dan nu. Het is eigenlijk gewoon heel lo-
gisch. De natuur kan het heus niet zo moeilijk 
bedoeld hebben.

Ben je zelf het beste bewijs van je theorie?
ik zou anders niet eens durven rondlopen (lacht). 
als je als coach wil falen, moet je vooral ande-
ren zeggen hoe ze moeten leven en het zelf niet 
doen (lacht). Je moet alles op een rijtje krijgen 
en zowel mentaal als fysiek sterk staan. Het lijkt 
de meesten zo’n opgave, maar het is net een 
heel moeiteloze levensstijl. als je ervoor open 
staat en het echt wil, kan ik dat heel toeganke-
lijk overbrengen. en dan gaat er een wereld voor 
je open. soms belt een journalist me op met de 
vraag: “geef eens tien tips voor de zomer”. maar 
ik geef helemaal geen tips en zeker niet voor één 

je leven duurzaam veranderen
De meesten kennen haar van het televisieprogramma ‘Je bent wat je eet’, alwaar sonja 
Kimpen op doeltreffende wijze komaf maakte met Vlaanderens overgewicht en slechte 
levensstijl. evengoed heeft ze je pad gekruist in de vorm van één van haar boeken, de the-
atershow ‘Sonja Kimpen bruist’, je ontbijtbrood(!), of een bezoek aan haar wellnesspoint 
Synergie. en dat is nog maar het topje van de ijsberg. Kortom: sonja Kimpen is inmiddels 
overal, heeft een roeping en is gezegend met een enthousiasme en nuchterheid die ber-
gen kan verzetten, en daar bovendien anderen ook kan toe bewegen.

sonJa  
KimPen
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seizoen. ik geef inzichten waar je je leven lang 
profijt van hebt. eenmalig de 10 miles lopen is 
nog relatief eenvoudig. Consistent zijn voor de 
rest van je leven...dat is iets anders. Dat vraagt 
een totaal andere aanpak dan trainen naar een 
doel met deadline. 

“Wel confronteren... 
niet choqueren.”

in je programma ‘Je bent wat je eet’ hanteer 
je tegenover de deelnemers een stijl die vaak 
als ‘ietwat confronterend’ omschreven werd. 

is die schop onder de kont 
noodzakelijk?
ik denk dat je dat wat moet nu-

anceren. natuurlijk, 
je kan hen zeggen 

dat er niks aan 
de hand is met 
hun levensstijl 
of alle pro-
blemen wat 
minimaliseren. 

Daar zijn die men-
sen alleen niet mee ge-
holpen. Vandaar dat ik 
gewoon de waarheid 

zeg en dat altijd met 
het nodige respect 
doe. Verder is het 
ook televisie hé. 
Voor die 30 minu-
ten zendtijd ben ik 

een honderdtal uren 
met de deelnemers in 

de weer. Ze tonen mijn 
gezicht en pikken er wat 

opmerkingen uit. Het ech-
te werk krijg je thuis hele-

maal niet te zien. ik krijg ook 
regelmatig de vraag of 

ik nooit gedegouteerd geraak van wat ik in het 
programma soms tegenkom. Dat is helemaal niet 
het geval. Het is eerder jammer en ik wil die men-
sen gewoon laten inzien wat hun levensstijl met 
ze doet. en vaak is de waarheid harder dan een 
leugen, ja. Het is de reclamewereld die pas echt 
choqueert maar uit pure onwetendheid trapt 
men er telkens weer in. Ze beloven je de hemel 
en verkopen dingen die niet werken.

“Ik heb ook maar 24u”
Het begint me op te vallen dat veel publieke 
personen een ronduit geschifte agenda heb-
ben. jij bent daarop zeker geen uitzonde-
ring. Hoe combineer je al die bezigheden?
(Heel beslist) Door time-management. Dat is lang 
erg populair geweest en bedrijven huurden vaak 
‘time-management coaches’ in. ik maakte zo’n 
sessie mee en heb dat nadien op mijn eigen leven 
toegepast. ik liep eigenlijk al op mijn negende 
met een agenda rond. mijn vriendinnen vonden 
dat toen nogal vreemd (lacht). Het is trouwens 
ook een onderdeel van het geheel dat ik bedoel. 
ik had veel dromen en doelen en ik heb als ieder 
ander slechts vierentwintig uren in een dag. als 
je daar iets efficiënts mee wil doen, moet je al-
les plannen, prioriteiten stellen en keuzes durven 
maken. Het maken van keuzes en opofferingen is 
net datgene dat mensen ervan weerhoud om er-
gens in door te groeien. en dat kan je leren. een 
druk leven hoeft helemaal geen stressvol leven te 
zijn. integendeel.

je bent ook erg productief als auteur van 
verschillende boeken.
schrijven zit zeer sterk in de familie. ik ben ook 
grootgebracht in een boekenwinkel. mijn vader 
schreef nog zijn biografie op zijn 76ste, mijn broer 
is een internationaal fictie-auteur en mijn schoon-
zus heeft ook reeds verschillende bestsellers op 
haar naam. tijd vinden om te schrijven was moei-
lijker (lacht). Het scheelt natuurlijk dat ik altijd veel 

wedstrijd p35

geschreven heb en dus al 30 jaar aan informatie en 
ervaring heb bijeengesprokkeld. ik hoef dus niet 
eerst alles nog te leren voor ik aan nieuw werk be-
gin. ik schrijf simpelweg wat ik al jaren onderwijs 
en waarvan ik weet dat het werkt. en wetenschap-
pelijk gezien klopt. ik ben blij dat mensen ener-
gie en motivatie uit mijn boeken halen en zal dit 
dus ook blijven doen. mijn laatste boek ‘Sterker 
dan stress’ heeft helaas niet veel media-aandacht 
gekregen. Ze hadden eigenlijk zoiets van “sonja 
heeft weeral een boek geschreven, zie!” (lacht).

je theatershow ‘Sonja Kimpen bruist’ was re-
delijk uniek in België. Hoe kijk je op die reeks 
shows terug? en hoe kwam je op het idee?
toen de plannen openbaar werden gemaakt, kon 
men zich er niet echt iets bij voorstellen (lacht). 
men dacht “wat gaat die sonja in een theater-
show doen? “ 
De waarheid is echter dat ik niet anders gewend 
ben. Bij Synergie coach ik groepen van 200 per-
sonen en als men mij vraagt als gastspreker, is het 
een voorwaarde dat er minimum 500 man aan-
wezig is. anders kan ik wel 5 x per dag in elke 
lokale parochiezaal gaan staan (lacht). Hoe dan 
ook; het leek me wel eens een uitdaging om dat 
te verpakken in een echte theatershow. Boven-
dien word ik vooral gevraagd om te spreken voor 
bedrijven. op deze manier kon ik ook particulie-
ren laten kennis maken met wat ik te zeggen heb.

Lijkt me een flinke opgave.
Dat was het zeker. Je moet een programma sa-
menstellen, klank en licht moeten in orde zijn, er 
moeten mensen worden ingehuurd, enzovoort. 
ik wou in een drie uur durende show de energie 
flink doen toenemen en dan is het vooral zaak om 
alles zo leuk en opwindend mogelijk te maken. 
saaiheid is altijd dodelijk en met een thema als 
gezondheid is het een ware uitdaging om het ar-
tistiek goed over te brengen. Daar kroop erg veel 
tijd in. Bovendien heb je geen flauw idee wie je 
publiek gaat zijn. Het was dus best slopend en 
spannend maar het was een succes. en dat terwijl 

de media niet goed wisten hoe ze dit moesten 
presenteren (lacht).
Vanwege de dertigste verjaardag van Synergie 
wou ik een show in elke provincie en die waren 
allemaal uitverkocht.

komt er nog een vervolg?
er liggen wat plannen op 
tafel om een duopresenta-
tie met een amerikaan te 
doen. Ginds is het namelijk 
gebruikelijk dat er hele 
theatershows aan dit 
soort onderwerpen ge-
wijd worden. omdat er  
niet veel vrouwen in 
de mental-coaching 
actief zijn en/of geen 
ervaring hebben in het 
toespreken van mensenmassa’s kwam men mij 
juist op het spoor. We zijn er dus mee bezig. ik 
kan alleen nog niets bevestigen. er is daar zeker 
interesse in mijn boeken en presentaties maar er 
is nog niks concreet.

Heb je tot slot nog een passende tip..euh...
inzicht voor onze lezers?
(lacht). Zeker wel. Vraag jezelf af wat je wil be-
reiken en hoe je je leven wil leiden. als je daar 
achter bent en je wil gaan voor een completer le-
ven, kan ik je gericht tips geven. Zodra je er voor   
openstaat, is alles mogelijk en kan echt iedereen 
het. als je niet weet hoe je het moet aanpakken, 
dan vind je massa’s tips in mijn boek ‘Sterker dan 
stress’.

Bedankt voor dit interview.
Graag gedaan. Jij veel schrijfplezier. Dat is toch 
zoiets plezant hé?

absoluut :)

www.synergie.be
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Benny begon 20 jaar geleden met joggen 
en is dat consequent en vol overtuiging blij-
ven doen. tot in 1999 het noodlot toesloeg. 
een hartinfarct noopte tot een zware ope-
ratie en hij was gedurende veertien dagen 
gekluisterd aan een ziekenhuisbed. Benny: 
“Nog voor ik onder het mes ging, vroeg ik 
de specialist al of ik ooit terug zou kunnen 
gaan joggen, haha. Omdat die man zelf 
een marathonloper was, begreep hij wat 
er door me heen ging. Een ander had zich 
waarschijnlijk afgevraagd waarom ik me 
daar op dat moment zorgen over maakte”.

Dat lopen voor Benny een passie is, be-
wijst het feit dat hij al enkele maanden 
na zijn ingreep terug de eerste voorzich-
tige stappen zette. eerst natuurlijk korte 
afstanden. Daarna stelselmatig terug naar 
het gewenste niveau. althans bijna: “Er is 
natuurlijk wel iets veranderd. Vroeger had 
ik ook al een marathon gelopen en ik had 
er nog wel een aantal op m’n verlanglijstje 
staan. Die intensieve training kan ik jammer 
genoeg niet meer aan. Dat doet natuurlijk 
een beetje pijn maar uiteindelijk heb je je 
daar bij neer te leggen. Ik ben al blij dat ik 
gewoon terug mijn hobby kan uitoefenen.” 

Wel is Benny steeds vergezeld van een 
hartslagmeter. “In principe mag ik zoveel 
en zo lang lopen als ik wil. Zolang ik mijn 
hartritme maar controleer en mezelf niet 
onnodig uitput. In elk geval; er zijn heel 
wat grotere tegenslagen voor nodig om 
me van mijn passie af te houden (lacht).”

sylvie’s oorspronkelijke motivatie om zich 
met het sporten bezig te houden was haar 
toenmalige overgewicht. sylvie: “Na mijn 
zwangerschap was ik dertig kilo bijgeko-
men en na de geboorte bleef daar nog 
een tiental van hangen. Ik nam me dage-
lijks voor om er iets aan te doen maar bleef 
maar uitstellen”. 

Bij toeval kwam sylvie in contact met per-
sonal coach Jimmy Coopman en het idee 
van trainen onder begeleiding stond haar 
wel aan. Door de combinatie van kracht-
training, een aangepast voedselpatroon 
en een uitstekende begeleiding vlogen de 
overtollige kilo’s eraf. “Ons doel om in drie 
maanden tijd tien kilo af te vallen had ik in 
amper twee maanden al behaald!”
Door dat succes en al het sporten kreeg 
sylvie pas echt de smaak te pakken. re-
gelmatig was er in de krachttraining wat 
boksen verwerkt en ook dat leek haar wel 
wat. “Ik ben toen op zoek gegaan naar 
een geschikte boksclub en vond er eentje 
in mijn buurt. Inmiddels train ik daar elke 
dinsdag- en donderdagavond. En woens-
dag ga ik ook nog fitnessen.”
op de vraag of dat geen slopende en 
drukke agenda oplevert reageert sylvie: 
“Soms is het inderdaad een beetje lastig 
te combineren met een kleintje. Het spor-
ten geeft je echter zo’n goed gevoel dat 
je het gewoonweg doet lukken. Ik eet nu 
verstandiger, voel me veel fitter en zit stuk-
ken beter in mijn vel. Het is gewoon een 
gewoonte van me geworden en dat is ge-
weldig! 
Dat gevoel, mijn man en mijn zoontje zijn 
dan ook mijn enige echte drijfveren”

Benny aerts (53),  
tessenderlo

“Dokter, zal ik  
snel weer  

kunnen lopen?”

sylvie Verthé (28), Hulste

“Gewoon  
een gewoonte”
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ecologisch sporten
als je fatsoenlijk wil sporten, is een goede uitrusting het 
halve werk. en als diezelfde uitrusting ook nog eens blits, 
kwalitatief sterk en (zowaar) volledig ecologisch is... 
waar wachten we dan nog op? 

Green silence van Brooks 

Bamboo  
Hooded jacket - 
Dry rose 
Hooded sweater van 
satijnzacht bamboe. 
een kleine contra-
dictie. Voelen om te 
geloven.
Prijs: €66
ook verkrijgbaar in de 
kleuren: zwart, schaduw 
en winterkoninkje 

www.noballs.co.uk/bamboo-zone

Duurzame match
Deze met fairtrade- en 
FsC-label gecertificeerde 
voetbal is een must voor  
de liefhebber. 
Verkrijgbaar in vijf verschillende 
maten.
www.nj-appeal.be

sporttas  
van Dakine 
Coole sporttas vervaar-
digd uit plastic flessen. 
Voor al je sportieve 
uitstappen.
Prijs: € 35 
www.dakine.com

sportieve onderkleding
Kwaliteitsshirt met lange mou-
wen uit 100% bamboe. met alle 
noodzakelijke eigenschappen: 
luchtdoorlatend, vochtregule-
rend en, let’s face it, gewoon 
stoer! Geschikt voor alle buiten-
sporten.
Prijs: €50
www.noballs.co.uk

Bamboe yogabroek 
Uiterst comfortabele yogabroek uit bamboe. Voelt 
zacht aan en past zich perfect aan het lichaam aan.
Van het merk Bambase.
www.noballs.co.uk

Bamboe  
naadloze slip 
schattige boxer-short in zacht 
en comfortabel bamboe. Geze-
gend met alle goede eigen-
schappen die bamboe rijk is.
Prijs: €13.5
www.noballs.co.uk/bamboo-zone

Bamboe naadloze crop BH - 
tearose
nauwsluitend en naadloos topje voor de 
enthousiaste sportster.
100% bamboe. Perfecte ondersteuning en 
kan overal onder gedragen worden. 
Prijs: €22
ook verkrijgbaar in de kleuren: zwart, dry rose, 
lavendel en winterkoninkje
www.noballs.co.uk/bamboo-zone

een sportschoen met karakter. Bestaande  
uit gerecycleerde petflessen, cd’s  
(van harde rockbands!) en rubberafval.
in diverse kleuren. Verkrijgbaar voor mannen  
en vrouwen.
Prijs: € 109,95 

www.brooksrunning.eu Handoekenset 
Gezichtsdoekje (30x30cm), 
Handdoek (50x100cm), 
Douchelaken (70x140cm) & 
strandlaken (100x180 cm) 
in ongebleekt wit.
Voor na het sporten.
organisch katoen
www.boweevil.nl

Heren baseball-
shirt in fluorite 
green. 
Van 100 % organisch 
katoen. Verkrijgbaar in 
verschillende kleurcom-
binaties.
www.boweevil.nl

Damestrainings-
broek in grijs
95% organisch katoen  
met 5 % elastan
ook verkrijgbaar in 
taupe.
www.boweevil.nl

Damestrainingsjack in paars
100% organisch katoen
ook verkrijgbaar in ongebleekt wit,  
marble grey en zwart.
www.boweevil.nl
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Huis en tuin
Nancy De Poorter: ik woon nu in een klein dorp-
je, maar heb eerder in Brugge en Den Haag ge-
woond. Van een stadstuintje van 6x6m gingen we 
naar een tuin van 900 m². als stadsmens heb ik 
dus wel een en ander moeten leren (lacht). al snel 
begonnen we al met composteren en wat later 
kwamen dan ook de kippen. Die zijn eigenlijk van 
m’n zoon en het zijn erg nuttige dieren. Voor het 
composteren en het houden van kippen heb ik 
me georiënteerd op de brochures van oVam. Die 
zijn erg handig gebleken. als ik nu vriendinnen uit 
de stad op bezoek krijg, vinden die een compost-
bak echt vies of moet ik hen soms uitleggen hoe 
ze een kip van een haan onderscheiden (lacht). 
Voor de verbouwing van ons huis wilden we FsC-
hout. De houthandel had maar één soort: jatoba, 
maar gelukkig was die wel erg mooi (lacht). ook 
hebben we zonnepanelen op het dak. Die zijn pal 
op het zuiden gericht en hebben dus veel rende-
ment.
  
Bio en rechtvaardigheid.
mijn gezin kan echt genieten van lekker en geva-
rieerd eten. Ja, we eten vlees, maar niet elke dag. 
We kiezen dan ook bewust voor biologisch vlees. 
is dat niet voorhanden, dan gaan we voor vege-
tarisch of een vleesvervanger. De keuze 
voor biovlees maak ik vooral om ethi-
sche redenen. Dieren die in erbarmelij-
ke omstandigheden gekweekt zijn zoals 
plofkippen? nee, dank je. meestal kies 
ik ook voor biogroenten omdat er ge-
woon meer smaak aan zit. Verder winkel 
ik graag met gezond verstand: fairtrade 
boontjes uit ethiopië vind ik niet hele-
maal kloppen. terwijl ik wel alleen fair-
trade bananen koop. ik kijk sowieso al-
tijd naar het land van herkomst en koop 
bovendien enkel seizoensgebonden. 
Je zal me bij een kerstmenu dus zeker 
geen aardbeien zien serveren (lacht).  

Fair trade en eco
ik had als kind al een heel sterk rechtvaardigheids-
gevoel en daar leef ik hoe langer hoe meer naar. 
Daarom kies ik ook voor cosmeticaproducten en-
kel merken die niet op dieren getest zijn en geen 
dierlijke ingrediënten bevatten. Je vindt hoe lan-
ger hoe meer producten met bio of fairtrade in-
grediënten en dat is een goed teken.
misschien ben ik meer bezig met fairtrade dan 
met ecologie. ik wil echter niemand bekeren. ie-
dereen mag zijn eigen keuzes maken. Wel vind ik 
het belangrijk dat mensen weten dat er iets te kie-
zen valt. soms is het heel simpel. in de supermarkt 
vind je de fairtrade en biochocolade gewoon 
naast de andere chocolade. Die bestaat zelfs van 
het huismerk. Waarom zou je die dan niet kopen? 
ook voor schoonmaakmiddelen en wasmiddel 
koop ik enkel de milieuvriendelijke merken. mijn 
was droog ik aan de lijn. ook mijn zonen van 11 en 
14 zijn al redelijk bewuste consumenten. toen de 
jongste op sportkamp ging, vroeg hij of het vlees 
bio was. omdat ze dat niet wisten, heeft hij steeds 
gekozen voor het vegetarische menu, als enige 
van de klas. en hij schreef ook al een voordracht 
voor school over ‘zijn heldin’. ik was stomverbaasd 
dat hij het over mij had (lacht). ik heb een berg 
zakdoeken volgesnotterd.

nancy De Poorter verkoopt naast groene praatjes ook fairtrade en biokleding vanuit haar winkel 
en woonplaats te Zammel. Daar aangekomen biedt deze goedlachse dame ons een zonovergoten 
plekje aan in een prachtige tuin. onder een stralende hemel. en koffie en biochocolade. Zalig!

Groene praatjes

De tips  
van Nancy

•	op www.ovam.be vind je 
handige brochures om te 
starten met composteren 
en kippen houden.

•	Ga voor bio- en fairtrade-
producten

•	Houd rekening met de 
reisafstand van voedings-
waren

Groene praatjes | Visita 

De 'Clever Little Bag' Puma pakt uit met inpakken

sportschoenfabrikant Puma blinkt op ecologisch vlak vooral uit met zijn fraaie schoendozen. 
nee, niet zomaar een doos maar een heuse cradle-to-cradle verpakking in een flitsend design. 

Dit ontwerp van Fuseproject is een kanjer van een ecologische oplossing waarbij met 
letterlijk elk aspect van duurzaamheid rekening is gehouden.

Zo bevat de 'Clever Little Bag' nog maar een fractie karton, is elk gebruikt 
materiaal afkomstig van recyclage en zorgt de lichtgewicht verpakking 

ervoor dat er in het transport ervan flink gesnoeid kan worden. 
Zelfs het drukwerk op de verpakking is tot een absoluut mini-

mum beperkt. 
Bovendien zal niemand het in z'n hoofd halen om dit klei-
nood zomaar op de vuilnisbelt te gooien. een geslaagde 
prestatie.
www.puma.com/cleverlittlebag

kunstgras met een doel
ecologisch kunstgras? neem je me in de 
maling? Welnee, het kan best. De firma 
Domo® installeerde te amsterdam namelijk 
het eerste kunstgrassysteem zonder rub-
berinvulling en schadelijke zware metalen. 
Goedgekeurd door de KnVB (Koninklijke 
nederlandse Voetbalbond) en wellicht een 
ideetje voor alle voetbalminnende landen. 
rijst de vraag waarom men geen ‘normaal’ 
grasveld kon aanleggen maar dat heeft wel-
licht te maken met de kleinere weerstand 
en het onderhoud ervan. Voordeel van deze 
is dat de sproei-installaties voorgoed kun-
nen worden opgeborgen.

Dorstlesser  
gezocht!

over echte sportdranken werd vroeger nau-
welijks gerept. toen was het gewoon water 
of een sinaasappel wat de klok sloeg. toch 
heeft de regelmatige sporter wel baat bij 
een goede sportdrank die de balans in je 
lichaam snel herstelt of kan aanvullen. Het is 
namelijk niet enkel vocht dat je nodig hebt 
voor je prestaties. tegenwoordig is er een 
gigantisch gamma drankjes op de markt 
die uitdroging moeten voorkomen en je 
voldoende pep bieden om de laatste kilo-
meters probleemloos af le leggen. alleen...
zijn deze wel echt gezond? Vaak zijn ze qua 
suiker- of zoetstofgehalte niet veel minder 
dan een doorsnee frisdrank en worden er 
allerlei kunstmatige additieven aan toege-
voegd. Gelukkig zijn er ook biosportdran-
ken te koop die met deze minder mooie 
feiten glansrijk afrekenen.  
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Geheimen voor een   
strakke buik  
 

Buikspieren trainen 
Buikspieren bestaan voornamelijk uit het type 
spiervezels die het best reageren op een zwaar-
dere weerstand en minder herhalingen. Dit wil 
zeggen dat minder herhalingen met een hogere 
weerstand een beter effect geven. 

Voeding
De ultieme gezonde voeding bestaat niet. er is 
geen algemeen plan dat voor ieder mens werkt 
en niet alle voedingsmiddelen zijn voor iedereen 
gezond.  Vandaar dat ik  mijn advies baseer op de 
volgende 3 pijlers: 

1. Het hormonaal profiel
2. metabolic typing 
3. De resultaten uit de mrt-test. 

De mrt (mediator release test) is de meest be-
trouwbare test om voedselintoleranties op te 
sporen. Deze zijn uniek in België en ze worden 
uitgevoerd door een sportarts. overigens is dit 
ook een belangrijk aspect van het cortisolma-
nagement. Voedselintoleranties kunnen namelijk 
de onderliggende oorzaak zijn van o.a.: migraine, 
gewrichtspijn, spierpijn, sinusitis, huidproblemen, 
chronische diarree en chronische vermoeidheid.

toch zijn er ook enkele gemene delers die voor 
iedereen gelden: 

1. ontbijt! 
2. Vermijd trainen op een nuchtere maag, dit 

vermindert de verbranding na je training.
3. elimineer alle verwerkte voedingsmiddelen 

als je die platte buik wil! alles in een blitse ver-
pakking met woorden in de ingrediëntenlijst 
die je niet kan uitspreken, is niet goed voor je!

4. Wees niet bang van vet: gebruik kokosolie, 
olijfolie, noten en avocado. Vermijd wel mar-
garines en minarines: deze bevatten geharde 
vetten die nefast zijn voor hart en bloedvaten 
en ook je insulinegevoeligheid verminderen.

5. Gebruik voldoende vezels (tot 35g/dag). Be-
langrijk is om minstens elke 7 dagen te wis-

selen van soort, want je wordt zeer snel intole-
rant voor vezels. 

6. Vermijd suikers en zoetstoffen (behalve stevia). 
7. eet op regelmatige tijdstippen: elke 2 à 4 uur. 
8. neem je tijd om te eten, kauw voldoende en 

ga niet voorbij je verzadigingsgevoel. 
9. eet groenten naar believen.
10. Ga voor biologisch voedsel. 

Vertering, opname, darmwerking
maagzuur dient om de voeding zo goed mogelijk 
af te breken. Hoe kan je dit weten? Wel, hierover 
staat een artikel op mijn website. Doordat we te 
snel eten, voor verkeerde voeding kiezen en door 
de manier waarop onze voeding wordt klaarge-
maakt, hebben we meestal echter een tekort aan 
verteringsenzymen. 
ook het op punt zetten van je darmflora maakt 
deel uit van de totaalaanpak. Dit alleen al helpt 
bijvoorbeeld pas bevallen vrouwen bij het weg-
werken van hun buikje. “Ja maar ik eet toch veel 
yoghurt”. Helaas, de bacteriestammen in yoghurt 
passeren gewoon de darm en dragen niet bij aan 
de opbouw van de darmflora. Goede probiotica 
bevat min. 10 miljard levende bacteriën en geeft 
ook het kenmerk van de stam op de verpakking 
weer: bijv. Lactobacillus acidophilus (nCFmr-stam). 

De houding
steekt jouw buik vooruit door je houding?  Dikwijls 
zijn verkorte heupbuigers de oorzaak. Dit ontstaat 
door veelvuldig zitten, maar ook bij een sport 
waar je herhaaldelijk je knie moet heffen. Denk 
aan lopen en vechtsporten.  Het is veel complexer 
dan dat, maar je weet al waar je kan starten. Het 
is een kwestie van de de ‘verkorting’ eerst los te 
maken (roptrotherapie en self-myofascial release) 
Daarna meten we jou een stretchingsprogramma 
op maat aan in combinatie met versterkende 
oefeningen voor verzwakte spieren. in een kwa-
liteitsprogramma wordt met al de bovenstaande 
zaken grondig rekening gehouden. Wil je er voor 
gaan? Wel, dan weet je me te vinden.

om te beginnen zijn er 2 soorten vet op de buik: 
onderhuids vet en visceraal vet. Dit laatste is het 
vet rond je ingewanden. Visceraal vet is niet te 
meten met huidplooimetingen, maar je krijgt wel 
een idee door je buikomtrek bij te houden. Hoe 
hoger je visceraal vet, hoe groter de kans op hart- 
en vaatziekten en diabetes. 

cortisolmanagement 
Vetopslag op de buik is gelinkt aan een langdu-
rige verhoogde cortisolspiegel (stresshormoon). 
De oorzaken van stress waar je ongetwijfeld ver-
trouwd mee bent zijn o.a. werk, relaties, angsten, 
ouderschap en slaaptekort. er zijn echter genoeg 
andere oorzaken waar je niet direct bij stilstaat 
maar die wel erg bepalend zijn. in de volgende 
Visita gaan we hier dieper op in. Zo heb je weer 
iets om naar uit te kijken. tot dan is olympisch 
kalm blijven de boodschap.  

Vetverbranding
Ga voor de meest efficiënte manier. Focus vooral 
op krachttraining en train je hele lichaam. Hier-
door geef je jouw metabolisme een boost voor 
de komende 72 uur. Dit is niet het geval bij 
duurtraining, waar het effect op je metabolisme  
hoogstens een paar uur duurt. intervaltraining is 
dus een betere keuze. Dit betekent; korte peri-
odes van hoge intensiteit afwisselen met recu-
peratie. Dit kan bijvoorbeeld zijn: 10 seconden 
sprinten en 20 seconden recupereren. Waarom? 
Wel, het totale energieverbruik in de training ligt 
hoger en dankzij de hormonale reactie (aanmaak 
van groeihormoon) is dat bevorderlijk voor je me-
tabolisme. Uiteraard gaan we met beginnende 
sporters niet onmiddellijk sprinten. stap voor stap 
opbouwen is de boodschap. ook het corrigeren 
van je bewegingspatroon maakt hier deel van uit. 
op deze manier voorkomen we blessures. 

jimmy coopman is personal trainer, Biosignature modulation Practitioner en 
coach uit Zulte. Zijn multidisciplinaire aanpak staat garant voor succesvolle re-
sultaten bij zowel sporters, ondernemers als huismoeders. Hij is nationaal en in-
ternationaal erkend en haalt zijn kennis steeds bij ’s werelds besten. in zijn vaste 
rubriek deelt Jimmy zijn knowhow en praktische tips met onze lezers. 

als het bekomen van een strakke buik zo 
eenvoudig is, waarom zie ik dan steeds meer 
horecagezwellen om me heen? staat je kast 
vol wondermiddelen die niet werken? Kan je 
een winkel openen met alle nutteloos geble-
ken buikspiertoestellen? of ben je keihard 
aan het trainen, maar komen die fel begeer-
de ‘blokjes’ maar niet tevoorschijn? Hier lees 
je hoe dat komt.

www.jimmycoopman.com
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ingrediënten
•	 125 gr tofu (seven arrows) 
•	 1/3 prei 
•	 ½ wortel
•	 handje pijpajuin
•	 1 teentje look
•	 2 kl shoyu (clearspring)
•	 snuifje zeezout
•	 1 el sesamolie
•	 1 el geroosterde sesamolie
•	 bieslook 
•	 zuurdesembrood

werkwijze
•	 snij de wortel & prei in flinterdunne julienne, 

sauteer ze in hete sesamolie & leg even apart
•	 Plet de tofu fijn & sauteer (in dezelfde pan) met 

de fijngesneden look, het zeezout & 2 kl shoyu
•	 Gooi de prei & wortel nu bij de tofu & zo ook de 

el geroosterde sesamolie
•	 snij de pijpajuin fijn & meng alles onder mekaar
•	 neem een zuurdesemboterham, schik de scram-

bled tofu erop
•	 Werk nu af met bieslook!

op picknick
Wat doe je als liefhebber van lekker eten, zon en gezelligheid op war-

me zomerdagen? Picknicken jawel! met wat minimale inspanningen 

heb je in een oogwenk een dag om in te lijsten. Wij bezorgen je alvast 

wat picknicktips en recepten om mee te kunnen nemen. 

tips voor een ‘groene’ picknick

•	 Zorg voor een picknicklocatie die bereikbaar is per 
fiets, te voet of met het openbaar vervoer. Een ge-
slaagde picknick hoeft niet ver van huis te zijn. Inte-
gendeel. Je eigen achtertuin is ook prima.

•	 Vermijd wegwerpartikelen zoals bijvoorbeeld plastic 
borden, bestek en bekers. Gebruik bij voorkeur je re-
guliere servies of ga voor de duurzame variant. En-
kele ecovriendelijke producten vind je op blz. 10-11

•	 Gebruik uitwasbare servetten
•	 Weet wat je eet! Koop seizoensgebonden en bio. 

Een picknick hoeft ook niet moeilijk te zijn. Een flink 
belegde sandwich is al super. Wil je het wat uitge-
breider dan heeft Visita een tongstrelend en makke-
lijk te bereiden picknickmenu voor je uitgedokterd 
(zie volgende bladzijden).

•	 Einde van de picknick? Niet getreurd, je kan die dag 
op regelmatige basis overdoen. Controleer of je 
geen afval of rommel achterlaat en recycleer wat er te 
recycleren valt. Verlaat de picknickplek met een volle 
maag en een brede glimlach. 
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Gewokte groenten 
met gember en rijst

•	 200 gr basmatirijst
•	 4 lente-uitjes
•	 2 rode paprika’s 
•	 100 gr doperwten

•	 120 gr mais
•	 30 gr gember
•	 1 teentje look

Kook de rijst gaar volgens de aanwijzingen op de verpak-
king en laat deze afkoelen.

schil de paprika’s en verwijder de zaadlijsten. snijd ze in 
kleine blokjes. snijd de lente-uitjes in dunne ringen. schil de 
gember en de knoflook en hak ze fijn.

Verhit olie in een wok (of grote pan) en roerbak de gember, 
look en paprika 2 minuten op hoog vuur. Voeg de lente-
uitjes en maïs toe, roerbak deze 1 minuut mee. Voeg de rijst 
toe en roerbak nog 4 minuten op middelmatig vuur. 
Draai het vuur uit en voeg de erwten aan het mengsel toe. 
meng alles een laatste maal goed door en elkaar en laat 
afkoelen.

Frisse komkommersalade  
met tomaat en dille

•	 2 grote komkommers
•	 2 tomaten
•	 1 kleine rode ui
•	 3 el olijfolie

•	 1 el citroensap
•	 1 el fijngehakte verse 

dille (of 2 tl gedroog-
de dille)

Pel en ontpit de tomaten en schil de komkommers. snijd 
het vruchtvlees in kleine blokjes. Pel de ui en snijd deze 
in dunne ringen. Vermeng de ingrediënten samen met de 
dille in een grote kom.

meng de olijfolie met het citroensap, wat vers gemalen 
zwarte peper en een snufje zout. 
Giet de dressing over de salade en schep alles goed door 
elkaar.

Zelfgemaakte ice-tea  
met mango en sinaastoets

•	 2000 ml water
•	 sap van een halve 

citroen
•	 4 zakjes mango/ 

sinaasappel thee

•	 8 zakjes zwarte thee
•	 8 el agavesiroop of 

200 gr ongeraffineer-
de rietsuiker  
(naar smaak)

Breng een pot water aan de kook. Doe de theezakjes in 
het water en draai de stand lager. Voeg na 5 minuten de 
helft van de agavesiroop toe en meng goed. Verwijder de 
zakjes mango/sinaasappelthee en laat opnieuw 5 minuten 
trekken.
Voeg daarna het citroensap en de rest van de agave toe. 
na weer 5 minuten verwijder je alle theezakjes. Draai het 
vuur uit en laat afkoelen. Je maakt deze drank sowieso 
best een dag ervoor. 

tips: 
•	 serveer de ice-tea met ijsblokjes en een schijfje 

citroen.
•	 Gooi je lege flessen niet steeds weg. Je kan ze prima 

hergebruiken...voor deze heerlijke ice-tea bijvoor-
beeld.

Uit “Vegetarisch genieten”
miki Duerinck & Kristin 
Leybaert
isBn: 9789002219771
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www.vegetarischekookstudio.be

Zonnebloempitballetjes

•	 1 courgette
•	 1 teentje knoflook
•	 100 g geraspte kokos
•	 100 g bloem
•	 1 eetlepel kerrie
•	 zout
•	 sap van 1/2 citroen
•	 200 g zonnebloempitjes
•	 olie om te frituren

rasp de courgette grof. Pel en snipper de knoflook. 
Vermeng de courgette, de knoflook, de kokos, de 
bloem, de kerrie, het zout, het citroensap en de 
zonnebloempitjes. Vorm er kleine 
balletjes van en frituur ze, of maak 
platte burgers en bak ze in de pan.

tip: lekker met oxfam  
fairtrade chutney!

Voor 4 personenVoor 4 personen
Voor 4 personen



Cristina mafteiu is oprichtster van style me Green 

(www.stylemegreen.be). een platform voor alle 

eco chique en toffe dingen die de wereld rijk is. 

Zo spendeert ze het grootste deel van haar vrije 

tijd aan leuke en interessante blogs, het geven van 

workshops en de wereld in zijn geheel dus en klein 

beetje mooier maken. nodeloos om uit te leggen 

waarom we haar vroegen voor een terugkerende 

rubriek.

upcycLeD  
BLinG! 

style me Green
Voor dames die wel al eens graag 
met allerlei tuig en plaktoestanden  
aan de slag gaan, volgt hier een 
super-gemakkelijke tip: oorstekers 
uit oude knopen.

1. Ga op zoek naar oude, vintage 
knopen. 

2. Zorg voor een goede lijm: se-
condelijm (in de vorm van gel, 
verkrijgbaar bij Hema, houdt 
net iets beter dan de gewone 
versie), stevige Pattex (droogt 
trager!), tweecomponentenlijm 
of gebruik het lijmpistool 

3. oorstekers (verkrijgbaar in de 
meeste hobbywinkels) 

4. Leg de knoopjes met de ach-
terkant naar boven en doe op 
beide een beetje lijm 

5. Leg de oorstekers er op, druk 
een beetje aan 

6. Laten drogen en geniet van je 
nieuwe bling!

een dame ziet haar juwelen graag en dat is niet min-

der bij de bewuste dame. maar...die pakt het lichtjes 

anders aan natuurlijk. Die gaat op zoek naar de meer 

correcte accessoires. en ja, die zijn er! in alle vormen 

en kleuren en uit allerlei materiaal. Gaande van fiets-

banden, flessendoppen, blikjes, oud speelgoed tot 

zilveren servies. Jawel, dit alles kan je verwerken tot 

heus bling! en het leukste en interessantste hieraan 

is; je kan hier veel zelf van maken! Duik dus gewoon 

je kast, garage of ja, zelfs vuilbak in en ga aan de 

slag. tal van ideetjes terug te vinden op internet. 

Het is bovendien nog goedkoop ook!

natuurlijk is niet iedereen even handig met die vin-

gers, tangen, scharen en lijmen of misschien wil je  

wel gewoon snel iets hebben. Geen nood! er zijn 

tal van winkels waar je terecht kan. Hieronder een 

greep uit de virtuele wereld.

Visita | style me Green - Cristina mafteiu

Aan de slag!

oorbellen gelaserd  
uit zilveren lepels
€45 bij Kudzu
www.kudzu.be

oorbellen gemaakt uit blik 
€20 bij trashilicious 
www.trashilicious.com

ring gemaakt uit  
een oude spiegel 
€12,30 bij JustineJustine
www.etsy.com/shop/ 
JustineJustine

Halsketting uit treklipjes
€44,50 bij trashilicious
www.trashilicious.com

armband gemaakt van sari’s 
€11,95 bij www.abeautifulstory.nl

oorbellen gemaakt  
uit flesdoppen 
€18,03 bij JustineJustine
www.etsy.com/shop/JustineJustine
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Win*

sonja Kimpens slankcursus is zoveel meer dan 
vermageren alleen. Het is een totaalaanpak die 
gaat voor slank en gezond voor de rest van je le-
ven. sonja heeft maar één doel en dat is ande-
ren inspireren om het beste uit zichzelf te halen. 
om het leven van je dromen te leiden dankzij een 
energiek lichaam in jouw beste vorm. Gedurende 
acht weken krijg je daarvoor een topcoach ter 
beschikking om jou te helpen afvallen en een 
completer leven te kunnen leiden. sonja staat 
bekend om haar positieve en enthousiasmerende 
kracht die je voor eens en altijd anders zal doen 
denken over eten, bewegen en genieten van het 
leven. Bovendien is dit ook meteen de gezondste 
weg naar jouw beste vorm. 
Begin alvast met je nieuwe levensstijl door onze 
wedstrijdvraag in te vullen en mee te spelen. een 
eenvoudige stap voor een hoop nieuwe inzichten.

*De bon ter waarde van €350 is enkel geldig  
voor de Synergie Slankcursus, startend op  
21 oktober 2012. Voor meer info en getuigenis-
sen: www.synergie.be

contact synergie:
Brieleke 16
2160 Wommelgem
tel: +32 (0)3 354 11 99
Fax: +32 (0)3 354 14 14
e-mail: info@synergie.be
Web.  www.synergie.be

Prijsvraag:  
Wat is de titel van de theatershow van Sonja Kimpen? 
Ga naar onze wedstrijdpagina www.visitamagazine.be/wedstrijd en vul het formulier in. 
Geen internet?  
stuur dan het juiste antwoord en je naam, adres en telefoonnummer naar Visita - Hoste 41 - 3290 Deurne-Diest

Deelnemen kan t.e.m. 13 september 2012.

Van de juiste antwoorden wordt de winnaar via loting getrokken en persoonlijk op de hoogte gebracht. 
De voorwaarden staan vermeld op de website.

Van de juiste antwoorden wordt de winnaar via loting getrokken en persoonlijk op de hoogte gebracht. 
De voorwaarden staan vermeld op de website.

een waardebon* (€350) voor  
sonja kimpens slankcursus!  

Wedstrijd Biobieren

interview p16

artikel p6

Kunnen we het maken om je een heel artikel 
over biobier te laten lezen...en je vervolgens 
niks aan te bieden? ik dacht het niet. Vandaar 
dat beide brouwerijen en Visita de handen in-
eensloegen voor dit zeer aantrekkelijke pakket 
bestaande uit:

cadeaubon voor proeverij  
bij jessenhofke
Voor wat leven in de brouwerij ben je bij Jes-
senhofke op de goede plek. Deze cadeaubon 
omvat een uitgebreide proeverij voor 4 per-
sonen. Locatie: de biobrouwerij te Kuringen-
Hasselt. Voor meer informatie: 
www.jessenhofke.be

assortiment Leireken + glas
Brouwerij thylbert verwent de gelukkige win-
naar op zijn beurt met 10 flesjes Leireken (2 van 
elke soort) + het 'one and only' Leireken glas. 
om des te meer van de mooie afdronk te ge-
nieten.
www.thylbert.be

Het schuim reeds op uw lippen voelbaar? 
ontrafel onze, zeker na enkele glazen, aarts-
moeilijke prijsvraag en geef je antwoord door.  
met wat geluk ben jij de winnaar!

Bezoek onze facebookpagina
Vind ons leuk en laat ons weten wat 
je van Visita magazine / bepaalde 
artikels vindt.
www.facebook.com/visitamagazine

Prijsvraag: Vul de slogan van Jessenhofke aan. 
”Drink matig, doch...” 
Ga naar onze wedstrijdpagina www.visitamagazine.be/wedstrijd-biobier en vul het formulier in. 
Geen internet?  
stuur dan het juiste antwoord en je naam, adres en telefoonnummer naar Visita - Hoste 41 - 3290 Deurne-Diest

Deelnemen kan t.e.m. 13 september 2012.
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www.visitamagazine.be/shop

Wenskaartenpakket

canvassen  
en posters

Profi ciat met 

jullie huwelijk!

Van harte  

gefeliciteerd!

Veel beterschap!

Een baby!

Gelukkige verjaardag!

Visita komt naar je toe!

Verkrijgbaar bij 

Fair Festival en 

Veggieliciou
s*

*na bestelling

NIEUW!
Visita shop

za 8 sept. 2012  Dok Gent

Jazeker! Visita magazine is present op beide evenementen. en niet zomaar twee. Voor de 
crème de la crème inzake gezonde en lekkere voeding, fair trade en duurzaamheid ben je als 

bewuste medemens hier zeker aan het juiste adres. 

Wij hopen onze lezers dan ook zeker te verwelkomen!  
Lees er alles over op onze site of volg ons op facebook. tot dan!

za 6 okt. 2012  icc Gent

Digitale boeken
Populaire kookboeken, boeken 
over gezondheid en ecologie

www.visitamagazine.be
www.facebook.com/visitamagazine


