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Visita | Varia

Varia - Visita Venster | Visita

Beste lezer
Visita gaat de romantische toer
op! Hoewel we vinden dat het
elke dag Valentijn zou moeten
zijn, is elke reden tot een feestje, extra knuffel en extra appreciatie altijd meegenomen.
Omdat het het eerste nummer
van het nieuwe jaar is, is het
ook het moment voor een bedankje. Ten eerste alle lezers.
Zonder jullie zou Visita niets
waard zijn. Verder alle verdeelpunten die in 2012 Visita in hun
winkel hebben aangeboden.
Onze gastschrijvers voor hun
inzet en de adverteerders voor
hun vertrouwen in ons. Bedankt allemaal!
Het nieuwe jaar starten we met
2 nieuwe rubrieken en hierbij
2 nieuwe schrijvers.
Sandra Bergen verzorgt de
Beauty-rubriek en Frank Anrijs
zal jullie seizoensgebonden tuintips geven.

Winnaars biobierpakket

De winnaars van de twee biobierpakketten
zijn Patrick Adriansen uit Wilrijk en
Roger Masscho uit Aalter.
Wij proosten op hun overwinning en sporen hen
aan met mate te genieten!

Winnaar
geschenkenpakket

Emiel Dillen uit Bevel kan zich tegoed
doen aan een stralende huid, een lekkere
Faux-Gras, en een weekendje natuur
inclusief romantisch kaarslicht.
Nou, nou.
Gefeliciteerd Emiel!

Colofon
Verantwoordelijk uitgever
Elke Aerts - Tsjuster Design - Hoste 41 - 3290 Deurne-Diest info@visitamagazine.be - 0479 80 21 14 - www.tsjuster-design.be
Redactie Elke Aerts, Frank Anrijs, Sandra Bergen, Jimmy Coopman,
Stijn De Kock, Kelly Eeckhaut
Cover Fotografie: www.sinja.be / Anja Spelmans - model: Belle Perez

Visita blogt
Visita’s eigen blog, dat kon natuurlijk niet uitblijven. Als vaste blogster verwelkomen we graag Erika
Meershoek die je met regelmaat
zal updaten over haar projecten.
Erika is dankzij haar werkzaamheden bij GIDZ, een bedrijf in duurzame gebiedsontwikkeling, zeer
actief in verschillende (groen)projecten die niet alleen zorgen voor
een fraaie omgeving maar waarbij ook burgerparticipatie evenredig belangrijk is. Één van die
projecten is de MoesMobiel, een
mobiele moestuin bestaande uit
53 oude houten fruitbakken + een
zeecontainer die als keet wordt
gebruikt. Er wordt gekookt met de
producten uit de moestuin en alle
buurtbewoners zijn welkom op de
MMMM (Maandelijkse MoesMobiel Maaltijd) om elkaar te ontmoeten, te leren kennen en te genieten
van een voedzame en duurzame
hap. Het reilen en zeilen van de
MoesMobiel en andere gerelateerde onderwerpen kan je volgen op
www.visitamagazine.be/blog

Visita
Venster

Ook graag je evenement of
zoekertje in Visita Venster?
Bezoek onze website voor
meer informatie.
Deadline voor de volgende
uitgave (april) is
12 maart 2013.

ontmoetingen

Interesse?
www.visitamagazine.be/
bericht-zoekertje-toevoegen
www.visitamagazine.be/
agendapunt-toevoegen

beurzen
Patrick 46 jaar ongehuwd en
zonder kinderen, ben groot en
slank.
Hobby’s: wandelen, fietsen en
tuinieren. Zoekt een knappe,
slanke niet rokende vrouw
± 42 jaar, die trouw en eerlijk is
voor een gezonde vaste relatie
+32 (0)56 70 31 45
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tuinieren, een kijkje in een ecowoning, scrubs en maskers, DIY, heerlijke recepten en nog veel, véél meer.
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en workshops
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24 maart
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handeling, mindfulness,
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Massage
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Levensenergie
www.synergio-events.be
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Is je kind dol op de natuur? En
wil je samen survivallen? Doe
mee aan een ouder/kind- weekend. Je bouwt er samen een
shelter, zoekt voedsel, volgt
diersporen en leert jachtwapens
maken,... 4/5 mei 2013
21/22 september 2013
info@arnoutpietersbushcraft.be
www.arnoutpietersbushcraft.be

beurs

Drukkerij Drukservice - Olen / gedrukt met milieuvriendelijke inkten
op basis van plantaardige oliën op FSC-papier.
Abonnement
De 6 uitgaven van 2013 in je brievenbus. België: €18 - Nederland: €25
www.visitamagazine.be/abonneer-visita

Elke Aerts

Ouder/kind

Visita Venster is onze eigen agenda- en berichtenpagina. De ideale manier om data van uw evenementen, workshops en allerlei
andere berichten aan Vlaanderen
en Nederland te laten weten.

Oplage 1.000 gedrukte exemplaren

Alvast veel leesplezier en geniet
van elkaar!

Workshop voordracht

DE WALNOOT
RUIMTE VOOR LEVEN&KUNST

ADVIES & OPLEIDING BACH REMEDIES
www.dewalnoot.be

VORMGEVING: WWW.DEKLEURENVANDE KEYZER.BE •
V.U.: DANNY VANEECHOUTE, INFO@SYNERGIO-EVENTS.BE
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Visita | Natuurlijk tuinieren - Frank Anrijs

Natuurlijk tuinieren - Frank Anrijs | Visita

Frank Anrijs, getrouwd en papa van 3 kinderen, kreeg tuinieren met de paplepel ingegeven. Zijn ouders startten destijds het project Ygdrassil, waar Frank nu
ook een grote rol in speelt. Mede omdat zijn kinderen kampten met allergieën
ging hij op zoek naar de basis van gezonde voeding. Frank kwam daarbij al snel
tot de oorsprong; biologisch, ecologisch en natuurlijk tuinieren. Inmiddels geeft
hij workshops en cursussen, en is hij graag bereid zijn kennis over tuin en moestuinen met de Visita lezers te delen. Een rubriek tjokvol tuinplezier!

De waarheid over spitten
Spitten is iets dat ingebakken zit in de mens.
In welk land of werelddeel ook, overal wordt
er gespit en geploegd. Zo vertelt ook elk
tuinboek je dat spitten de ideale voorbereiding is voor een goede grond. Met als voordelen; het losmaken van de grond, onderwerken van onkruid, inwerken van organisch
materiaal en het vrijzetten van mineralen. Alleen...zijn al deze beweringen ook waar?

Mulchen: bedek onkruid eerst met karton. Daarna een mulchlaag van stro erover. Na enkele maanden is het onkruid dood,
het karton verteerd en de grond ideaal om te beplanten.

door de kruimels groeien, plakt glomalin zoals
superlijm de gronddeeltjes samen tot grotere
kruimels.

De ideale bodemstructuur
Het allereerste dat de structuur bepaalt is natuurlijk het soort grond dat je hebt: zand, klei,
leem en alles daar tussenin. Maar deze individuele deeltjes vormen nog geen structuur. Het
is hoofdzakelijk het bodemleven dat de grond
zijn goede – of slechte – kwaliteiten geeft.

Een laatste belangrijke bijdrage wordt geleverd door de regenwormen. Zij worden dikwijls de ploeg van de natuur genoemd. Een regenworm doorkruist de bovenste laag van de
grond en vreet enorme hoeveelheden aarde.
De kruimels die door de ingewanden van de
worm passeren worden bewerkt en krijgen een
zeer sterke structuur.

De ideale structuur is een kruimelstructuur en
deze kruimels zijn het resultaat van een actief
bodemleven. Het start bij de bacteriën die
een slijm produceren waardoor ze aan elkaar
en aan de gronddeeltjes blijven plakken. De
aanwezige schimmels doen ook hun duit in het
zakje door de plakkerige stof glomalin te produceren. Samen met de schimmeldraden die

De kruimelstructuur vergroot de aanwezige
poriën en maakt de bodem luchtiger. Ook het
gewriemel van alle soorten bodemorganismen
creëert gangen en poriën zodat wortels gemakkelijker kunnen hechten, lucht in de grond
beter ververst kan worden en water makkelijker
wordt opgenomen en afgevoerd.
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Wat gebeurt er bij het spitten?
Elk organisme, elke soort bacterie, schimmel,
nematode, aaltje, duizendpoot, amoebe, …
heeft bepaalde levensomstandigheden. Indien
deze omstandigheden drastisch veranderen,
sterven deze organismen af. Zeker de kleine
organismen zoals bacteriën, schimmels en nematoden zijn niet erg mobiel en verdwijnen
dan grotendeels.
Zo zit het bodemleven dat zuurstof nodig heeft
in de bovenste laag. Na het spitten wordt dit
bodemleven onderaan gebracht en sterven
deze micro-organismen door een gebrek aan
zuurstof. De dieper levende organismen komen naar boven en sterven door het ultraviolette licht waar ze niet tegen kunnen. En juist
deze micro-organismen vormen de basis van
een goede bodemwerking. Elk jaar moeten
deze micro-organismen na het spitten hun populatie weer opbouwen en hier heel veel energie en moeite in investeren.
Het afsterven van het bodemleven heeft als gevolg dat de grond compacter wordt, dichtslaat
bij hevige regen en opdroogt bij zon en dus
moeilijk toegankelijk wordt voor water, licht en
lucht. Tegen de tijd dat het bodemleven zich
heeft hersteld is het alweer tijd om opnieuw te
spitten want de bodem ligt helemaal verdicht.
En zo kom je in een vicieuze cirkel terecht.
Mulchen als oplossing
Wanneer je de grond altijd bedekt laat, net zoals in de natuur het geval is, dan ga je merken
dat er na enkele jaren bijna geen onkruid meer
doorkomt. Doordat de grond bedekt is, krijgt
onkruid geen kans om te kiemen en na enkele
jaren geven wortelonkruiden zoals brandnetel,
distels en heermoes er dan ook de brui aan.

Wij mulchen overal, zowel met stro als met houtsnippers
als met compost. Op deze foto zijn de paden gemulcht
met houtsnippers, de groentebedden met compost.

lijk verteerd en door de grond opgenomen.
Je bouwt, samen met de structuur, het organische stofgehalte in uw grond op, wat belangrijk
is voor het vasthouden van voedingsstoffen en
water.
Alle voordelen van spitten zijn eigenlijk achterhaald en eerder nadelig. Mulchen daarentegen
biedt je legio voordelen voor een gezonde en
vruchtbare bodem. Zonder al te grote inspanningen bovendien! Wanneer je de volgende
keer de spade of spitvork boven haalt en je je
rug gaat afbeulen in de moestuin...bedenk dat
het makkelijker en efficiënter kan.
www.natuurlijkemoestuin.be

Een mulchlaag trekt een heel divers bodemleven aan. Ook de
zeer belangrijke regenwormen vinden hun gading in de mulchlaag en zien het als een ideale verblijfplaats.

Organische stof is het voedsel van het bodemleven en de mulchlaag gaat dit bodemleven
enorm stimuleren. De mulch wordt geleide-
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Visita | Wonen

Wonen | Visita
Grote en hoge ramen met driedubbele beglazing voor voldoende lichtinval, isolatie en zonnewarmte.

Geen betere manier om duurzaam wonen in de kijker te zetten dan ter plekke een
kijkje te gaan nemen. Bij de mensen thuis! Van lage-energiewoningen en passiefhuizen tot houtskelet en ecologische materialen. Het komt dit jaar allemaal aan bod,
zowel in België als in Nederland.

De beste keuzes

Nanette Huysmans (38) is zelfstandig architecte en gespecialiseerd in duurzaam bouwen. Samen met haar man Bart en
de twee kinderen woont ze dan ook in haar eerste project,
een prachtige, moderne woning te Geel waar Visita graag
een kijkje in wil, en mag, nemen. Nanette praat ons bij over
haar keuzes, de voordelen en de ecologische (r)evolutie in
de bouwsector door de jaren heen.

Keuze en verplichting
Tijdens haar studiejaren bleek
duurzaamheid geen al te belangrijk onderdeel van het lessenpakket. Wel had Nanette toen al een
gezonde interesse in ecologie en
ging ze zelfstandig op zoek naar
info en bijscholing.
Nanette Huysmans: “Destijds werd
er veel minder aandacht besteed
aan goede isolatie en duurzame
bouwmaterialen. We hadden weliswaar het vak ‘ecologie’, maar dat
was niet echt noemenswaardig
(lacht). Inmiddels is er behoorlijk
wat veranderd. Er zijn verschillende
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Visita | Wonen

Wonen | Visita
2 kinderkamers zijn elkaars spiegelbeeld.
De ene in het rood, de ander in het groen

De ideale oriëntatie zorgt voor natuurlijke energie en licht.

nieuwe energiesystemen en bouwmaterialen
waaruit je een geschikte keuze kan maken. En
de door de overheid opgelegde isolatienormen natuurlijk. Het is een verplichting geworden om je huis goed te isoleren.”
De interesse in ecologisch bouwen en lageenergie woningen neemt dus stelselmatig toe.
Vooral de voordelen van een zuinig en uitgekiend energieverbruik zijn dan vaak doorslaggevend. Een op termijn gunstige energiefactuur kan natuurlijk tellen en het budget speelt
voor iedereen nog steeds de hoofdrol. En terecht!
“Voor mij persoonlijk droeg het verhoogde
comfort van een energiezuinige woning zeker
bij aan mijn keuze. Verder is het belangrijk je
goed te laten informeren over de beste mogelijkheden. Op dit moment zijn warmtepompen bijvoorbeeld erg populair, maar mensen
schrikken soms behoorlijk van de prijs. Terwijl
ze, afhankelijk van de vorm en ligging van hun
woning, vaak beter af zijn met een andere
warmtebron. Praktisch én financieel.”

Eigen huis en haard
De eigen woonst besloot ze dan ook meteen
goed aan te pakken. Met de opgedane kennis en een aantal te behalen doelen ging ze
aan de slag. Uiteraard werd van bij het begin
uitgekeken naar de ideale oriëntatie van de
woning om zoveel mogelijk te profiteren van
natuurlijke (en dus gratis) energie. Grote en
hoge ramen met driedubbele beglazing voor
voldoende lichtinval en zonnewarmte bijvoorbeeld, maar ook lichttunnels
in de badkamer en de gang.
Verder koos Nanette voor fotovoltaïsche cellen, een gaswandketel en een zonneboiler
van 500 liter. Voldoende voor
warm water én de verwarming.

Vloerverwarming zorgt voor een gelijkmatige verspreiding van de warmte.
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“We maken gebruik van
wand- en vloerverwarming
zodat de warmte goed en
gelijkmatig wordt verspreid.
De isolatie voor de wanden is
rotswol en voor de vloer polystyreen, beiden met een grotere dikte dan destijds gebruikelijk was. Dat was zo’n beetje
de gulden middenweg (lacht).
100 % ecologisch is deze iso-

latie namelijk niet, maar in die tijd wel één van de beste keuzes.
Zoals gezegd zijn er tegenwoordig massa’s milieuvriendelijkere
alternatieven te koop.”
Bijzonder tevreden
Datzelfde kan ook gezegd worden over de ramen. Aluminium
profielen met een hoge isolatiewaarde zijn inmiddels eenvoudig te verkrijgen, en ook de prijs is door de jaren heen quasi gehalveerd. Nanette’s woning is geen passiefhuis. Met een E-peil
(energie) van 42 en een K-waarde (globale isolatiewaarde) van
23 is ze daarentegen bijzonder tevreden.
“Voor een woning die 5 jaar geleden werd afgewerkt voldoet ze
nog ruimschoots aan de steeds strenger wordende regelgeving.
Als ik opnieuw zou starten zou een passiefwoning misschien wel
overwogen worden. Meer aandacht voor luchtdichtheid en andere materiaalkeuzes zouden dan noodzakelijk geweest zijn.
Maar goed, een woning die maar de helft verbruikt van de huidige norm...het was en is een goede keuze.”
Lichttunnels in gang en badkamer zorgen voor
extra licht

www.e2architect.be
februari 2013 | 11

beurs
ditie
1 5de e

Valentijn
SPECIAL

Meer bewustwording en vitaliteit voor het ganse gezin

14
16
20
22

INKOM

- ¤2
*

zondag
24 maart
2013

FLANDERS EXPO GENT
van 10u tot 18u

Massage
Levensenergie
Therapeuten
Kinderwijs

r

Elfentheate
met optreden

INFOSTANDS, GRATIS LEZINGEN EN WORKSHOPS VOOR ALLE LEEFTIJDEN:
Bewustwording • Lichaamsbehandeling • Mindfulness • Massage • Gezondheidsproducten • Dans
VOLWASSENEN

Voorverkoop/kassa

¤9/¤12

KINDEREN < 12J

Voorverkoop/kassa

¤5/¤7

* Bij afgifte van deze pag. Kortingsbonnen enkel geldig op kassaprijs. Niet cumuleerbaar met andere kortingen. VVK enkel via www.sterrencirkels.be

LUC ESCOT
DE WALNOOT
RUIMTE VOOR LEVEN&KUNST

ADVIES & OPLEIDING BACH REMEDIES
www.dewalnoot.be

VORMGEVING: WWW.DEKLEURENVANDE KEYZER.BE •
V.U.: DANNY VANEECHOUTE, INFO@SYNERGIO-EVENTS.BE

alle inf o op www.synergio-e vents.be

Bewust met bloemen
Geen Valentijn zonder bloemetje!
Mede door de enorme vraag heeft de
moderne bloemenkweek echter een
ecologisch grote impact. Waar op te
letten bij aanschaf van je ‘liefde in
boeketvorm’ en waarom.
Belle Perez – recht uit het hart
Ze verovert zo mogelijk meer harten
dan Cupido zelf en timmert muzikaal al
jaren succesvol aan de weg. ‘Onze’ latin
ster Belle Perez over carrière, valentijn,
ecologisch bewustzijn en tijd nemen
voor jezelf en anderen.
Kooptips
14 februari, dolverliefd, maar geen
inspiratie voor een cadeautje?
De redding is nabij vanaf pagina 20.
Ruiken aan de liefde
Vaak geven we onze ogen de kost als er
een aantrekkelijke man of vrouw voorbijloopt. Doch, als de afstand letterlijk
afneemt, blijkt net de geurzin een niet
te negeren en doorslaggevende factor
te zijn. De liefde hangt in dit artikel in
de lucht en wij vingen een vleugje op.

Visita | Special Valentijn

Special Valentijn | Visita

gisch niet bepaald beter op. Ook zijn seizoensbloemen, net als groenten en fruit, gewoon het
hele jaar door te verkrijgen. Wat enkel leidt tot
meer kunstmatige hulpmiddelen.

Lang zal ze leven
Zoals altijd begint de echte verandering ten
goede bij de consument. Misschien is de tijd
van ruikers ter grootte van een volwassen struik
wel gewoon passé? Met een paar bloemen minder in een decoratieve vaas kom je bijvoorbeeld
ook een heel eind. Besteed je sowieso niet
graag veel geld aan iets dat al na luttele dagen
verwelkt? Kies dan voor soorten die beduidend
langer meegaan, zoals amaryllis (winter) of chrysanten (herfst). Een erg mooi initiatief zijn de
zogenaamde pluktuinen. De naam zegt het al;
je plukt je eigen verse bloemen of laat de eigenaar een boeket voor je samenstellen. Een blik
op het net leert je algauw of er een pluktuin in je
buurt is. Geen invoer, geen nutteloos werk en/of
verpakkingen, en je bloemen blijven langer vers.
Ideaal!

Foto van biobloemcuppen.nl

Valentijn en bloemen zijn al decennia een fantastisch koppel. Ook verjaardagen, huwelijken en talloze andere feestelijke gelegenheden zijn gediend van een fraai boeketje. Alleen, die bloemetjes...hoe zit het daarmee? Zijn die wel ecologisch en eerlijk
te verkrijgen? We hechten ons aan dit onderwerp als een bij op stuifmeel en kwamen
tot de volgende conclusies.

Amaryllissen gaan langer mee dan gemiddeld.

Rare snijbloem
We kunnen ons voorstellen dat geen enkel
cadeau zo groen lijkt als een kleurrijk boeket
bloemen. Toch is de milieubelasting gigantisch.
Het geven en krijgen van bloemen is stevig geworteld in onze cultuur en de vraag ernaar is zo
groot dat Europa het al lang niet meer kan bijbenen. Daarom is de teelt voor een groot deel uitgeweken naar landen als Colombia, Equador en
Kenia. Invoer en dus vooral véél transport. Bovendien zijn de arbeidsomstandigheden ginds
niet zelden mensonwaardig.
De moderne snijbloemenmarkt (lees; het kweken in serres) kost ook behoorlijk wat energie
en het aanhoudende gebruik van kunstmest en
allerlei bestrijdingsmiddelen maakt het er ecolo-
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Chocolaatjes dan maar?
Niet noodzakelijk. Je kan altijd kiezen voor
een biologisch en duurzaam boeket. In de
biologische bloemenkweek wordt geen enkele
vorm van giftige onkruidverdelging gebruikt.
In geval van een insectenplaag wordt deze
bestreden door een slimme en natuurgetrouwe
inzet van andere insecten of vogels. Biologische
bloemen worden altijd natuurlijk bemest, wat
wel zo gezond is voor de bodem als de bloemen
zelf. Zoals gezegd, is vraag en aanbod al een
tijdje niet meer in balans, doch ga bij voorkeur
toch zoveel mogelijk voor lokaal gekweekte en
seizoensgebonden bloemen.
Een beknopt overzicht van seizoensbloemen
vind je in de tabel hiernaast.
Er zijn inmiddels diverse labels (zie apart kader,
red.) die je garanderen dat aan alle eisen
omtrent het biologische kweken
wordt voldaan. Toch bloemen uit
het buitenland? Kijk dan zeker
uit naar een Fair Trade label.
Zo ben je er zeker van dat
arbeiders en bloemkwekers een
eerlijke vergoeding ontvangen
en hun werkomstandigheden
menswaardig
zijn.
Ook
grotere
supermarktketens
en
bloemenhandels gaan met deze labels

Eén enkel bloemetje kan je ook al opfleuren.

Er zijn ook legio andere (pot)planten die er
prachtig uitzien en prima als cadeau kunnen fungeren. Tel daarbij het feit dat hevige verliefdheid
het beoordelingsvermogen flink vertroebeld...je
moet dus al een waar gedrocht van een plant
aanbieden om iets fout te kunnen doen!*
Keurmerken
Om volledig zeker te zijn van je aankoop kan
je altijd bouwen op verschillende keurmerken.
Wat betreft milieu-eisen kan je rekenen op
EKO-keurmerk en MilieuKeur. Ook labels
als MPS en Made with Bioflora dragen daar
zorg voor. Uiteraard is ook de eerlijke handel
een noodzaak. Onder andere Max Havelaar/
Fair Trade en FFP (fair flowers, fair plants)
zijn in dat verband labels om in de gaten te
houden. Let wel: een keurmerk staat vaak op
de verpakking, maar lang niet alle bloemen
worden zo aangeboden. Even navragen dus.
*De redactie is niet verantwoordelijk
voor daarop stukgelopen relaties.

Je kan bloemen uit je eigen tuin in een boeket verwerken.

Seizoensbloemen
Nederlandstalige
naam

bloeiperiode
J

F

M A M

J

J

A

S

O N

Amaryllis
Tulp
Krokus
Blauwe druif
Narcis
Fresia
Hyacint
Iris
Lelie
Pioenroos
Incalelie
Goudsbloem
Gladiool
Flox
Zonnebloem
Margriet
Roos
Guldenroede
Dahlia
Gipskruid
Zomeraster
Chrysant
Anjer

D

Netwerk Bewust Verbruiken: www.bewustverbruiken.be

Bewust met bloemen

aan de slag. Je hoeft anno 2013 dus niet het hele
internet af te schuimen op zoek naar het ideale
duurzame boeketje.

februari 2013 | 15

Visita | Special Valentijn - Interview

Special Valentijn - Interview | Visita

Deze Spaans/Belgische schone behoeft nauwelijks
nog een introductie. In haar inmiddels bijna 15 jarige carrière rijgt ze de ene zomerhit aan de andere en ook Nederland en Duitsland vallen massaal
aan de voeten van ‘onze’ latin girl. Ook anno 2013
brengt ze nog steeds hele volksstammen op de
been met haar opwindende mix van latin en pop.
Behalve sympathiek en getalenteerd blijkt ze ook
een boon te hebben voor romantiek én het milieu.
Een interview met Visita kon daarom niet uitblijven.

Belle Perez: (start spontaan) Goedemiddag. Alvast een gelukkig nieuwjaar gewenst!
Dank je. Ook voor jou. Heb je eindejaar trouwens kunnen vieren of was het werken geblazen?
(lacht) Het eerste. Ik heb een nogal druk jaar
achter de rug dus van oud op nieuw deed ik het
graag wat kalmer aan. Een rustige, gezellige dag
in gezelschap van mijn familie en mijn vriend. Gewoon lekker genieten.

“Nog elke dag dankbaar”

Belle Perez

© Tsjuster Design - www.tsjuster-design.be

Elke dag
Valentijn

Je hebt er al een behoorlijk indrukwekkende
carrière opzitten. Hoe kijk je daar inmiddels
op terug?
Oh, met een erg fijn gevoel. Ik ben in 2000 gestart dus over enkele jaren ben ik vijftien jaar
aan de slag. Ik heb sindsdien echt fantastische
dingen mogen meemaken. Zoals de optredens
in het sportpaleis van Antwerpen, de Nederlandse Ahoy, shows in Amerika, verschillende
gastoptredens, enzovoort. Ik ben echt elke dag
dankbaar dat ik kan doen wat ik graag doe.
Heb je een persoonlijk hoogtepunt?
Hmm...dan toch wel de optredens in het sportpaleis. De wetenschap dat zo’n 10.000 mensen
speciaal voor jou komen opdraven doet behoorlijk wat met een mens (lacht). Je mag best weten
dat ik daar erg trots op ben. Ik kan nog wel meer
hoogtepunten voor de geest halen, maar deze
steekt er absoluut bovenuit.

“Romantiek en kaarsen”

Je maakt muziek met een positieve vibe en
refereert daarbij niet zelden aan de liefde.
Mag ik daaruit afleiden dat je een Valentijn
fan bent?
(Lacht) Ik ben best een romantisch type als dat is
wat je bedoelt? Valentijnsdag zelf vind ik tegen16 | februari 2013

februari 2013 | 17

Visita | Special Valentijn - Interview

woordig wel behoorlijk gecommercialiseerd. Al is
het ideaal voor mannen die de rest van het jaar
absoluut niet romantisch zijn. Doen ze toch één
keer moeite voor hun vrouw (lacht). Zelf vind ik het
veel belangrijker om regelmatig tijd vrij te nemen
voor m’n partner. Soms leven mensen zo hectisch
dat dat wel eens vergeten wordt. Thuis maak ik
het altijd graag gezellig. Dan steek ik een paar
kaarsen op en hebben mijn vriend en ik samen
een leuke avond. In dat opzicht is het bij mij bijna
elke dag Valentijn (lacht).

juiste keuzes te maken en je komt erachter dat
een goede planning noodzakelijk is. Ik heb gelukkig een uitstekend management dat mijn agenda
nauwkeurig bijhoudt, maar evengoed ben ik daar
zelf ook fanatiek mee bezig. Op die manier blijft
er genoeg energie over voor mezelf én een sociaal leven.

minste rustig op het concert concentreren. Het
zijn kleine dingen die veel kunnen betekenen als
iedereen ze zou toepassen. Daar kom je volgens
mij al een heel eind mee.
Als artiest ontkom je er niet aan om vaak
make-up te gebruiken. Let je wat dat betreft
ergens op?
Wel, laatst toonde iemand mij een foto van konijntjes waarvan de ogen helemaal
ontstoken waren. Dat raakte me
behoorlijk. Ik vind het bizar om
zo’n toestanden in verband te
moeten brengen met zoiets
gangbaars als make-up. Het is
echter een feit waar ik in de
toekomst rekening mee ga
houden.

“Altijd bij jezelf beginnen”

Ben je ook op ecologisch vlak goed bezig?
Best wel. Ik ben altijd van mening geweest dat
je altijd bij jezelf moet beginnen om iets echt te
kunnen veranderen. Dat probeer ik dan ook consequent te doen. Ik recycleer, gebruik spaarlampen en laat de kraan nooit onnodig lang lopen.
Als er een optreden op stapel staat carpoolen we
ook met de hele band. Dan spreken we af op een
bepaalde locatie en rijden van daaruit verder. Het
is bovendien veel gezelliger en ik hoef me niet zo
op te jagen in het verkeer (lacht). Kan ik me ten-

“BV als
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”

voorbeeld
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Heb je als drukbezet artiest dan veel tijd voor
jezelf en je partner?
Wel, in het begin van mijn carrière ontbrak het
me daar wel eens aan. Dat is ook logisch, want
je focus ligt helemaal op je loopbaan. Als je een
eerste album of videoclip opneemt is dat allemaal
nog nieuw en weet je amper wat je te wachten
staat. Dat vreet gewoon tijd en neemt je helemaal in beslag. Nu ik al een poosje meedraai is
daar een zekere rust voor in de plaats gekomen
en heb ik alles veel meer in balans. Je leert de

Special Valentijn - Interview | Visita

Kan je als bekend persoon
een voortrekkersrol spelen
denk je?
Dat denk ik wel ja. Mijn mening
zal sommigen in elk geval tot
denken aanzetten. Een aantal
fans pikken dat toch wel op.
Verder ben ik natuurlijk ook
maar een mens, opgevoed met
bepaalde normen en waarden
en ook niet vrij van fouten. Het
verschil is dat ik met mijn kop in
de bladen sta en op televisie kom.
Dat betekent dat een groot publiek
je aandachtig volgt, en hoort en leest
wat je te zeggen hebt. Het kan dus
zeker geen kwaad om dan iets zinnigs te verkondigen (lacht).

“Geven en nemen”

Ben je van plan het dit jaar rustiger aan te
doen of draait Belle Perez op volle toeren?
Euh, zeker niet rustiger aan (lacht). Ik heb inmiddels een nieuwe single uit en werk op dit moment
aan een nieuwe plaat die dit jaar het licht zal zien.
Dan volgt er opnieuw een uitgebreide tour en
zal ik bovendien, samen met Christoff, de Anne
Awards presenteren (inmiddels gepasseerd, red.)
Zoals het er naar uitziet zal die goede planning
me dus van pas komen (lacht). Ik zorg er wel voor
dat ik er vol tegenaan kan blijven gaan door regelmatig tijd vrij te nemen. Om de batterijen op
te laden zeg maar. Als ik vrij neem zorg ik er in elk
geval voor dat ik ook echt vrij ben. Dan geniet ik
van elke minuut voor de volle 100%.
Ik hoop het voor je partner
(lacht) Het is niet voor mijn levenspartner alleen
hé. Ik vind het ook belangrijk dat ik op gezette
tijden mijn vrienden en familie kan soigneren.
Je kent wellicht het principe ‘wat je geeft, krijg
je terug’? Daar geloof ik heel sterk in. Dat als je
ergens energie of liefde in stopt, je dat op de één
of andere manier opnieuw ontvangt. Niet dat ik
altijd iets in de plaats moet krijgen (lacht) maar je
begrijpt wat ik bedoel. Het is soms een hectisch
bestaan maar ik zal het nooit laten gebeuren dat
mijn sociale leven, mijn sociale gevoelswereld,
verkommerd. Het scheelt wellicht dat ik alleen
maar toffe en begripvolle vrienden heb (lacht).
Belle haar nieuwe single Adio Bye Bye verschijnt begin februari.

www.belleperez.be
Management / Boekingen B:
King Entertainment: +32 (0)13 33 45 45
www.kingentertainment.be
Boekingen NL: Rocket Agency
+31 418 576085
februari 2013 | 19

Visita | Special Valentijn

Special Valentijn | Visita

Rode oortjes

Geven en nemen
Hoewel liefde niet te kopen valt, helpt een attentie wel
om je gevoelens enige kracht bij te zetten.
Tenzij je cadeautje een volstrekt verkeerde keuze is
(alsjeblieft geen strijkijzers met Valentijn!) zal je huidige
of toekomstige partner hier bepaald niet om misnoegd
zijn. Om je op weg te helpen en de hofmaking zo naturel
mogelijk te laten verlopen...enkele liefdevolle kooptips.

Deze oorbellen zijn fairtrade uit Thailand.
Doordat de bloemen een harslaagje krijgen, behouden ze hun natuurlijke schoonheid. Net als een bloem zijn ze erg licht en
daarom erg fijn om te dragen. Bovendien
is ieder sierraadje verschillend. Alle slotjes
zijn gemaakt van zilver of RVS, dus antiallergeen. Behalve rozen ook verkrijgbaar
als orchideeën, hortensia’s en viooltjes.

Liefdevol karakter

Verkrijgbaar bij: www.meerdanmooi.be

Prijs: € 59,95

Prijs: €22

Nàdar is een mannengeur en
betekent ‘karakter’. De eigenzinnige mélange van bergamot,
eikenmosextract, houtnoten en
patchouli draagt een sluier van
warmte, kracht, en dierlijkheid.
Een 100% biologisch, stoer en
betoverend parfum!
www.pavez.nl

Zoete woordjes

Romantiek, sensualiteit en chocolade in één potje. Deze chocolade
inktset, inclusief schrijfveer met siliconen punt, bezorgt je heel wat
warme, poëtische én duurzame
uurtjes tussen de lakens. Schrijf
je liefdesverklaringen op de huid
van je partner en laat je
fantasie de vrije loop!

WIN
zie p35

Prijs: €19,95

WIN
zie p35

Duo boxershort

Hot chocolate!

De naam zegt genoeg. Omdat de cacaobonen
ongebrand en koudgemalen zijn, zit Lovechock
vol ‘liefdesstoffen’ waardoor je je liefdevol en
blij voelt. Lovechock is dan ook handgemaakt
met de beste biologische cacao uit Ecuador.
Alle repen zijn melk-, gluten- en sojavrij. Zonder
geraffineerde suikers en bovenal...milieuvriendelijk! Een reep pure liefde in diverse sensuele
smaken.
Prijs: ± € 2,99

www.lovechock.de
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Set van 2 bamboe
boxershorts in zwart
en rood. De voordelen van bamboestof
zijn inmiddels bekend: ultrazacht, een
uitstekende ventilatie en anti-allergisch
(want niet geteeld
met pesticiden).
Prijs: € 29,95

www.greendaddy.nl

Verleidelijke Vamp

Een supervrouwelijk en sensueel
parfum met vleujes Tuberoos, Rum
en Bourbon Vanille.
Aangeboden in een fraaie ‘New
York Coffee’ verpakking. Bovendien
dragen alle parfums van het merk
Honoré des Prés het ECOCERT label. Met andere woorden; je kan
volstrekt ecologisch verantwoord
op jacht...grrr!
Prijs: € 79,95

www.ecomooi.nl

Tuniqy

Soft touch

Deze Luxe verzorgingsset bestaat uit een
zeep, een after-shave en een lippenbalsem.
Deze producten zijn 100% natuurlijk en
zorgen voor een perfecte hydratatie. Voor
een soepele, zachte huid en een energieke
boost. De lippenbalsem is bovendien discreet en geurloos, en daarom ideaal om te
eten, te drinken en...te zoenen!

Een zeer comfortabel en romantisch
ogend jurkje uit 53% hennep, 44%
organisch katoen en 3% spandex.
We opteren deze keer de kleur rood,
maar is tevens verkrijgbaar in zwart,
groen en blauw.
Kwestie van het lentegevoel al wat op
te wekken! Een creatie van het Belgische kwaliteitsmerk Up-rise. Koploper in duurzame hennepkleding.
Prijs: € 79

www.up-rise.be

Prijs: €40

Verkrijgbaar bij: www.ecomooi.nl

Liefde op je bord

Ludiek cadeautje om samen uit te eten. Deze borden uit acaciahout zijn verkrijgbaar in drie verschillende formaten. Makkelijk te reinigen (niet met de
vaatwasser)
Een fairtrade en duurzaam product uit de Filipijnen.

© Nynke Braem

www.ecochick.nl

Prijs: €4,50 (klein), €5,50 (middel), €6,05 (groot)

Verkrijgbaar bij: www.beterleven.net
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De menselijke geurzin is, in tegenstelling tot het gehoor en het gezichtsvermogen,
altijd als een wat minder belangrijke eigenschap betiteld. Als mensen moesten kiezen
tussen het vermogen om te zien en horen of te ruiken lijkt de keuze meestal vaak snel
gemaakt. Onterecht overigens, want de neus als zintuig blijkt wel degelijk een sociale
functie te hebben. En met name, want daar gaat het hier tenslotte over, wat betreft
de liefde en de keuze van je partner. Wij snuffelden even wat interessante weetjes bij
elkaar.
Geuren en gedachten
Het deel van onze hersenen dat onze geurwaarneming beheerst, blijkt nauw verbonden te zijn
met het limbisch systeem, wat een grote rol
speelt bij onze emoties, angsten en ons geheugen.
Geuren hebben welzeker een impact op onze
gevoelswereld. Iedereen heeft bijvoorbeeld wel
eens een soort déjà vu gevoel herkent bij het
waarnemen van een bepaalde geur, die je doet
terugdenken aan een plaats of gebeurtenis uit
het verleden. Of neem het eenvoudige geluksgevoel dat je krijgt bij de geur van vers gebrande koffie, vers gebakken brood of kenmerkende
seizoensluchtjes als bloesems of sneeuw. Let
wel: geuren kunnen naast positieve ook negatieve stemmingen oproepen. Eerder wetenschappelijk onderzoek toont aan dat mensen met een
beperkte reukzin vatbaarder zijn voor depressies

en vice versa. Dat geuren in de dierenwereld een
grote rol spelen is bekend, maar ook bij mensen
is het aan de orde. Zij het, met dank aan de evolutie, in mindere mate.
Lokmiddel bij uitstek.
Bij de meeste zoogdieren en ook insecten
bepaalt de geur praktisch hun hele leven.
Honden besnuffelen elkaar om in te schatten
hoe het met het energiepeil en karakter van hun
soortgenoot gesteld is. Ook bijen en motten zijn
erg afhankelijk van geuren in hun leefomgeving.
Zowel als waarschuwing voor gevaar, voor het
afbakenen van hun biotoop als in functie van hun
sociale omgang.
Trefwoord bij die sociale interactie en
voortplantingsdrang is het zogenaamde
feromoon, ook wel ‘lokstof’ genoemd. Een
door dieren afgescheiden geursignaal dat

boodschappen kan overbrengen tussen
dieren van dezelfde soort. Tegenwoordig
zijn feromonen (als ‘sekshormoon’) een
handelsmerk geworden en worden ze verwerkt
in parfums en deodorants. Gepromoot omdat
het gebruik ervan je kans om een levenspartner
aan te trekken flink zou verhogen. Wel rijst de
vraag of het in deze parfums vaak gebruikte
varkensferomoon andosteron, als mens zijnde,
ook maar enige invloed op je aantrekkingskracht
zal hebben. Wij betwijfelen het. Hoewel er al
diverse onderzoeken zijn verricht zijn naar de
ontvankelijkheid van menselijke feromonen, en
of die überhaupt bestaan, blijken de resultaten
nog steeds te contradictorisch om hier echt
uitspraken over te doen. Dat laten we dan ook
wijselijk achterwege.
Aantrekken en afstoten
Doch, vrijgezellen, geen paniek! Geur triggert
bij de mens welzeker andere hormonen als bijvoorbeeld dopamine en noradrenaline die een
gevoel van verliefdheid veroorzaken. Onbewust selecteer je mede door je neus de perfecte voortplantingspartner. Soms zal iemands
lichaamsgeur je aantrekken danwel afstoten.
Dat is voor ieder mens een persoonlijk iets en
met geen pen te verklaren. Iemands okselgeur
(jawel) bijvoorbeeld kan zorgen voor een gevoel
van welbehagen en veiligheid. Neemt niet weg
dat die mooie brunette of stoere man ook van

mening kan zijn dat je hoogdringend aan een
douche toe bent. Zeker ben je nooit.
Perfecte combinatie
Als geuren een invloed hebben op je gemoed
en geluksgevoel kan het niet moeilijk zijn om
daar tactisch gebruik van te maken. Natuurlijke
etherische oliën kan je aanwenden om je woning
te parfumeren en zo een sfeer te scheppen die
je als weldadig en motiverend kan beschrijven.
Lavendel en patchouli bijvoorbeeld, zijn in dit
kader een aantal geurstoffen die een directe invloed op je lustgevoel kunnen hebben. Vermijd
zeker kunstmatige geuren als de spreekwoordelijke pest. Ze bieden een gevoel van frisheid,
daar is dan ook alles mee gezegd.
Voor een echt spannende Valentijnsavond kan je
in elk geval beroep doen op de ultieme combinatie: aanraking en geur! Dat een goede massage stimulerend kan zijn voor de geest en een
extra romantische avond kan veroorzaken is geweten. Nog effectiever wordt het als je heerlijk
geurende etherische oliën als massagevloeistof
gebruikt om je partner in te smeren. Onderaan
de pagina vind je alvast een goede tip. Het kan
in elk geval geen kwaad om een dergelijk experiment (ok, klinkt nou niet bepaald romantisch) in
de praktijk toe te passen. En nee, je hoeft heus
niet te wachten tot 14 februari.

Me(a)ssage in a bottle

Een luxueuze 2-delige set van bad- en lichaamsolie (2 x 50ml). Een heerlijk geurende aromatherapie voor talrijke relaxte momenten. Stijlvol
verpakt en 100% natuurlijk. Een weldaad voor
lichaam en geest.
Prijs: € 23

www.biotylab.com
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10% korting*

* Deze korting is niet cumuleerbaar met
andere kortingen / 1 bon per gezin.

Genieten | Visita

op alle sauna-arrangementen bij BioBalans tijdens februari en maart 2013.
Schrijf je in op www.visitamagazine.be/korting-biobalans en ontvang je kortingsbon.

Wellness in het groen!

Tevreden klanten
Een stelling die twee tevreden klanten alvast kunnen beamen. Esther en
Eric uit Mechelen komen hier voor
de eerste maal en geven graag hun
mening.

Groen leven en genieten! Daar hebben we bij Visita een boontje voor. Het is ook exact deze
filosofie die bij het Hasseltse BioBalans hoog aangeschreven staat. Gezondheidsconsulente,
massagetherapeute en voetreflexologe Dagmar Cox startte haar privé bio-wellnessparadijs in
2010. Samen met haar moeder Marita Claes verwent ze haar gasten op 100% natuurzuivere
wijze in een bijzonder fraaie omgeving. Wij verruilden de winterlaarzen gezwind voor een paar
badsloffen en gingen op reportage.
Groene overtuiging
Dagmar Cox: “Ik neigde al heel vroeg in mijn
leven naar een groene levensovertuiging, en
die is met de jaren alleen maar sterker geworden. Het was voor mij dus een logische keuze
om over te schakelen op natuurlijke producten
en biologische voeding, en om die overtuiging
door te trekken naar BioBalans.”

Eric geniet van een verkwikkende massage.

Liefde voor gezondheid
Naast de mogelijkheid tot een uitgebreide
massage beschikt men ook over een sauna,
Turks stoombad en een infraroodcabine. Allen
ondergebracht in de fraai ingerichte kelderverdieping. De inrichting, achtergrondmuziek en
bijzonder vriendelijke ontvangst bezorgen je
meteen een gevoel van welbehagen en rust.

Een ontspannend bubbelbad met kleurentherapie.
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In de relaxruimte, voorzien van bubbelbad en
een knusse lighoek, kan je nadien nog lekker
nagenieten. Een blik op de aanwezige koelkast, drankkaart en menu bevestigd bovendien
Dagmar’s voorliefde voor biologisch gezonde
producten.
Zacht respect
“Alles draait hier ook op groene energie. We
proberen onze filosofie echt in alle facetten
door te voeren en ik ben daar best trots op
(lacht). Ik ben van mening dat de natuur ons
lichaam gezond houdt. Daarom doen we er alles aan om deze op dezelfde manier te behandelen als onze klanten; met respect en zachtheid. En door middel van louter voedende en
gezonde producten. Iedereen gaat hier met
een tevreden ‘smile’ en vol hernieuwde energie naar buiten. En net dat geeft me ongelooflijk veel voldoening.”

Na de sauna kan je ook buiten
nagenieten in de relaxstoelen.

Biodranken in
de minibar.

Esther: “We hebben vooral intens
genoten van de massage. Heel professioneel en deugddoend. We voelen ons echt wel volkomen ontspannen nu (lacht). Het is hier ook een
hele mooie locatie” Eric is het er volmondig mee eens: “Dit is ideaal na
een stressvolle dag of week. Er hangt
hier een heel serene sfeer en je hebt
echt niets aan je hoofd...behalve genieten dan.”

Ontspannen in de relaxruimte.

Op de website van BioBalans vind je
een overzicht van de diverse arrangementen. Wil je graag kennismaken
met BioBalans? Dan hebben we
goed nieuws voor de Visita lezers!
Maak kans op een bio relax arrangement of geniet sowieso van een
korting van 10% tijdens de maanden februari en maart.
Voor info, zie pagina 35.

WIN
zie p35

www.biobalans.be
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Jimmy Coopman is personal trainer, Biosignature Modulation Practitioner en
coach uit Zulte. Zijn multidisciplinaire aanpak staat garant voor succesvolle resultaten bij zowel sporters, ondernemers als huismoeders. Hij is nationaal en internationaal erkend en haalt zijn kennis steeds bij ’s werelds besten. In zijn vaste
rubriek deelt Jimmy zijn knowhow en praktische tips met onze lezers.

De leptine – insuline tandem!
Breng ze in balans, val af en voel je beter!
Nieuwjaar zit nog vers in het geheugen, maar de goeie voornemens zijn vaak al verdrongen
of zelfs verdronken. Aangezien deze bij de meeste mensen te maken hebben met afvallen,
besloot ik je hier niet alleen aan te herinneren, maar je ook nog eens te leren hoe je dit best
aanpakt: door de twee belangrijkste hormonen in balans te brengen: Leptine en Insuline. Zo
ben je al een heel eind op weg. Een quick fix is helaas niet voor handen als het om je gezondheid gaat, dus een aanpassing van de levensstijl is gewenst en zelfs noodzakelijk. Voor het
goede doel!
Het leptine gevoel
Leptine is in 1994 ontdekt en werd oorspronkelijk het ‘hongerhormoon’ genoemd. Het is een
boodschapperstof die aangeeft: “we hebben
genoeg reserves, stop de toevoer!”. Leptine
bereikt via het bloed de hersenen en stimuleert het verzadigingscentrum, waardoor het
hongergevoel zal afnemen. Hoe meer leptine,
hoe hoger het verzadigingsgevoel. Het hormoon wordt hoofdzakelijk afgescheiden door
wit vetweefsel, maar recent is ook gebleken
dat er in andere delen van het lichaam productie plaatsvindt.
Bij leptineresistentie reageert het lichaam niet
meer op deze boodschapperstof en komt de
vetverbranding niet langer op gang. Het lichaam blijft hongersignalen geven, ook al zitten de reserves bomvol. Een ander gevolg is
dat de schildklier het metabolisme gaat vertragen. Deze combinatie: veel eten en weinig verbranden maakt van jou een vetopslagmachine.
Mensen met overgewicht die niet afvallen zijn
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leptineresistent. Dat geld ook voor mensen die
heel de dag door kunnen eten. De rol van leptine is echter nog veel complexer dan dit.
Op het juiste spoor
Een te hoge concentratie leptine verhoogt ook
de kans op ontstekingen, waardoor je stresshormoon cortisol de hoogte in gaat. Mocht
je het vorige artikel gemist hebben: cortisol
is de lichaamseigen ontstekingsremmer. Onrechtstreeks gaat leptine ook je groeihormoon
verminderen. Deze laatste heb je o.a. nodig
voor: spierherstel en vetverbranding. Conclusie; als de werking van leptine verstoord is, zijn
alle hormonen uit balans. Enkele oorzaken zijn
o.a. het overdreven verbruik van koolhydraten
(brood, pasta, snoep, ijs,...) en de overmatige
blootstelling aan kunstlicht, televisie en computerschermen. Dit ‘meesterhormoon’ terug
op het juiste spoor krijgen, vraagt dus om een
complete aanpak van je levensstijl.

Geen crashdieet
Met een leptineresistentie op een calorie-arm
dieet gaan, is een slecht idee, tenzij je jouw
metabolisme helemaal lam wilt leggen. Ook je
energieniveau en libido doe je er geen plezier
mee.

sulinelevels leiden tot ontstekingen en leggen
de vetverbranding stil. Dit verhoogd het risico
op diabetes type 2, alzheimer (ook wel diabetes type 3) en zelfs kanker. Ook belangrijk om
te weten, is dat wanneer je insuline hoog is, het
groeihormoon bijna evenredig laag is.

Enkele tips om je leptinepeil terug op te krikken:

Zo verhoog je de gevoeligheid aan insuline:

•
•

•

•
•
•
•
•
•
•

Zorg voor een optimale vertering (hcl, verteringsenzymen, darmflora).
Schrap alle bewerkte voeding en vermijd
glucosesiropen (frisdranken), agavesiroop
of teveel fruit; fructose verhindert dat leptine de bloed/brein barrière kan passeren.
Eet voeding van biologische oorsprong. Je
krijgt meer waar voor je geld en je lichaam
hoeft minder toxines te verwerken, waardoor je energie overhoudt voor leukere
dingen.
Eet een ontbijt dat rijk is aan eiwitten
(40 à 50 g).
Laat 4 à 6 u tussen de maaltijden.
Maximum 4 maaltijden per dag (bij fysiek
actieve arbeid, anders max. 3 maaltijden).
Max 50g koolhydraten per dag (best na de
training ofwel bij het avondmaal).
Voldoende slaap en regelmatig ritme.
Eet traag: je verzadiging begint pas na 20
minuten.
Wat betreft training is kort en krachtig beter dan duurtraining (verhoogd cortisol).

Insuline – een essentieel hormoon
Insuline is een anabool hormoon, geproduceerd door de pancreas en is essentieel om te
kunnen leven. Insuline drijft suikers in de cellen
en bij een tekort aan insuline of slechtwerkende insulinereceptoren kan het wel eens slecht
met je aflopen. Mensen met diabetes type 1
spuiten insuline omdat ze er zelf geen of onvoldoende kunnen aanmaken.
Bij insulineresistentie heb je steeds meer insuline nodig om hetzelfde werk te doen. Hoge in-

1. Alles wat werkt voor leptineresistentie zal
ook werken voor insulineresistentie.
2. Eet enkel en alleen gebalanceerde maaltijden, bestaande uit eiwitten, vetten en
koolhydraten met een lagere glycemische
index (voornamelijk groenten).
3. Laat meer tijd tussen de maaltijden.
4. Vermijd grote hoeveelheden cafeïne, omdat dit de insulineproductie stimuleert.
Max 2 koppen per dag.
5. Doe aan training met een hoge intensiteit
zoals sprinten of krachttraining. Met korte
rustpauzes.
6. Energiedip? Neem een lepel kokosolie, dit
geeft je snel energie zonder dat er suikers
of insuline bij komen kijken. Helpt ook tegen het hunkeren naar suikers.
7. Doe ½ à 1 limoen in je fles water.
8. Gebruik kaneel bij je maaltijden of maak
kaneelthee.
9. Slaap voldoende.
10. Eet voldoende (geen opgelegde) groenten
en gebruik extra vezels zoals vlo- of lijnzaad
(als eerste en laatste deel van de dag).
Hier aan voldoen vraagt dus een zekere toewijding. Laat alle voordelen van je inspanningen
echter een goede stimulans zijn. Je zal beter
slapen, energieker en stabieler zijn, en jezelf
met gepaste trots kunnen aankijken in de spiegel. Kortom: een gelukkig en gezond leven.
Succes!
www.jimmycoopman.com
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Beauty - Sandra Bergen | Visita

Sandra Bergen werkt als vertaalster en eindredactrice, maar is ook de dame
achter Lime & Lace, een modern feelgoodconcept dat eco en chic combineert
en dat in 2007 ontstaan is uit een passie voor natuurlijke beautyproducten.
Sandra houdt van creativiteit op vele fronten, ook in het herontdekken van de
natuurlijke schoonheid. Vanuit haar werk, opleiding, cursussen en boeken, die
gericht zijn op beauty en natuurcosmetica, blijft haar passie alleen maar groeien. Elke editie reikt ze ons de beste natuurlijke alternatieven in beautyland aan.

Lippen onder de loep
Natuurlijke alternatieven voor de lippen

Guur weer, schrale wind, ijzige koude. Je lichaam kun je beschermen met warme kleding, maar
helaas blijven onze lippen meestal onbedekt. Het zijn echter niet alleen de temperaturen of
seizoenen die de lippen belasten. Vaak doen we zelf ook meer kwaad dan goed. En zeg nu
zelf, in de Valentijnsperiode is er niks zo vervelend als droge, gekloofde kustoestanden. Dus
wat doen we eraan?
banken rolt. Maar hoe komt het
nu dat sommige mensen de hele
dag druk moeten smeren, terwijl
andere door een sporadische
balsembeurt gezegend zijn met
de meest verleidelijke, sensuele
mond?

Drink water en vermijd droge lucht
Voldoende water drinken, je lippen niet vochtig
likken en het huis goed verluchten is al een mooi
begin. Toch zijn droge lippen een probleem waar
weinigen aan ontsnappen. Lippenbalsem is dan
ook een beautyproduct dat vlotjes over de toon28 | februari 2013

Een paraffinekus, iemand?
Gangbare lipsticks en balsems
bestaan uit grotendeels synthetische ingrediënten als paraffine,
bewaarmiddelen en parfum. Minerale oliën als paraffine voorzien onze huid en dus ook onze
lippen van een beschermlaag.
Allemaal goed, zou je denken,
maar vergeet niet dat je die
boel ook inslikt. En als je bedenkt dat velen onder ons drie
tot vier keer per dag bijstiften
of -smeren, dan hoef ik je niet
te vertellen dat we zo jaarlijks flink wat chemisch
spul binnenkrijgen. We willen allemaal gezonder
gaan eten, maar zouden we onze lippenbalsemgewoontes dan ook niet even aanpassen?

Een paraffineverslaving, bestaat dat?
Paraffine is dus naar verluidt een goede beschermer. Er is echter al heel wat gezegd en geschreven over de zogenaamde paraffineverslaving.
Minerale olie sluit de huid af en legt zo het proces van celvernieuwing lam, met droge lippen en
kloofjes als onvermijdelijk gevolg. Een nieuwe
laag paraffine vult kuiltjes op en maakt de lippen
weer glad tot je ook dat weer hebt weggelikt.
Paraffine verzorgt niet, maar maskeert. Je lippen
kunnen uiteindelijk niet meer zonder hun dagelijkse dosis. Of dat wetenschappelijk is aangetoond of niet laat ik in het midden. Uit ervaring
weet ik echter wel dat intensieve lippenbalsemgebruikers steevast droge lippen krijgen als ze
stoppen met stiften. Er zijn overigens voldoende
natuurzuivere alternatieven. Dus waarom niet
het zekere voor het onzekere nemen?
Liever een hapje natuur
Natuurlijke lippenbalsems zijn anders opgebouwd dan de conventionele tegenhangers. Zo
bestaan zij uit bijvoorbeeld bijenwas, cacaoboter, sheaboter en natuurlijke oliën als voedende
basis. Die sluiten de huid niet af, maar dringen
diep door en verzorgen waar het moet. Veel natuurlijke balsems zijn ook verrijkt met vitamine E,
een krachtige antioxidant. Parfumeren, als dat al
nodig is, doen we natuurlijk bij voorkeur met essentiële oliën zoals sinaasappel en mandarijn.
Overtuigd? En nu?
Natuurlijke alternatieven vind je tegenwoordig
overal. En de natuurcosmetica heeft zijn geitenwollen sokken al lang uitgetrokken. Denk eraan,
vermijd bij je zoektocht in de eerste plaats exemplaren die minerale oliën, harde bewaarmiddelen
en parfum bevatten. Vraag advies als de ingrediënten niet duidelijk zijn. Ik help je vast op weg
met mijn persoonlijke favorieten.
www.limelace.be

Móa The Green Balm
100% natuurlijke, multifunctionele balsem op basis van
wondhelend duizendblad en
antibacteriële tea tree. Voor
gesprongen lippen, eczeem,
koortsblaasjes, blaren, insectenbeten…
Prijs: € 6,95

Verkrijgbaar bij:
www.limelace.be

Beschermende lippenbalsem van MÁDARA
Rijke en zachte lippenbalsem
met genezende duindoorn
en goudsbloem. Herstelt het
vochtgehalte, geeft soepelheid en glans.
Prijs: € 11

verkooppunten via:
www.biosano.be

Unisex Cold Lip van c/o Gerd
Verzachtend, vochtinbrengend product voor dames
en heren. Heel geschikt
voor droge lippen, maar
ook voor beschadigde
nagelriemen en kleine
wondjes.
Prijs: € 12

verkooppunten via: www.bioreine.be
Balmelicious Lemon & Lime van Voya
Luxeformule met een magische blend van tarwezaden
en zoete amandelolie. Rijk
aan natuurlijke antioxidanten,
verzachtende zoethoutwortel
en vitaminen uit zeewieroliën.
Prijs: € 18,25

verkooppunten via:
In de volgende Visita gaan we dieper in op
scrubs en maskers.

www.blossomproducts.nl
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Notengehaktballetjes

Ga de uitdaging aan!

Een lekkere toevoeging op je traditionele groente en aardappels.
Bijvoorbeeld een perfecte toevoeging op broccoli en aardappels.
Extra lekker met een romig champignonsausje, zie recept onder het
notengehakt recept.

De Nederlandse Vereniging voor Veganisme en Stichting Viva Las Vega’s heeft voor jou een uitdaging.
Eet eens 30 dagen volledig plantaardig. Zowel Nederland als Vlaanderen gaat de uitdaging aan. Hier
alvast twee super lekkere, en makkelijk te bereiden recepten die je flink op weg kunnen helpen. Bovendien kan je alle ingredienten makkelijk in de supermarkt terugvinden.
Eet je al vegetarisch? Ik zou zeggen, gewoon doen! Ben je omnivoor? Probeer het eens. Je kan je
laten inspireren door de recepten die je ontvangt en/of door de buddy’s in jouw buurt die je op de
site kan vinden.
Laat ons zeker weten of jij ook eens gaat proberen om 30 dagen vegan te eten, en hoe het je bevalt.
Inschrijven: www.veganchallenge.nl

Andijviestamppot met
zontomaatjes en walnoten
Deze stamppot is een heerlijke,
maar net zo makkelijke, variatie op
de gebruikelijke andijviestamppot.
Ingrediënten voor 4 personen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kook de aardappelen in 20 minuten gaar en giet ze af.
Bestrooi met de kruiden, peper en zout en stamp de
aardappels fijn met een aardappelstamper. Doe er
steeds wat sojaroom bij, tot je een fijne puree hebt.
Roer de andijvie en zongedroogde tomaatjes erdoor en
verwarm nog een paar minuten.
Bestrooi met de walnoten.
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1 kilogram aardappelen, geschild en
in blokjes
1 theelepel Italiaanse kruiden
½ theelepel chilipoeder
peper naar smaak
½ theelepel zout
150 milliliter sojaroom (Alpro cuisine)
300 gram andijvie, gesneden
½ pot (±150 gram) zongedroogde
tomaatjes, uitgelekt, in stukjes
gesneden
100 gram gebroken walnoten

Tip

Eet je graag jus bij je stamppot? Gebruik
bijvoorbeeld de vloeibare margarine van
Alpro om een uitje en wat champignons
te bakken. Blus dit af met een scheutje
groentebouillon en je hebt een smaakvolle
jus. In natuurvoedingswinkels kun je overigens ook juspoeder vinden dat helemaal
plantaardig is.

Snijd de ui, knoflook en champignons fijn (eventueel al extra
voor de champignonsaus!) en fruit deze ±5 minuten in de olie.
Voeg de eetlepel bloem toe en bak eventjes mee. Voeg water
en bouillon, ketjap, kruiden en peper toe en laat ±5 minuten
koken.
Hak de noten fijn in een keukenmachine, of met een groot mes.
Voeg noten en paneermeel toe. Haal de pan van het vuur en
laat het mengsel wat afkoelen.
Vorm balletjes, ongeveer 16 stuks (4 p.p.), en bedek deze rondom licht met bloem door ze er doorheen te rollen. Bak de balletjes vervolgens in een koekenpan in een paar eetlepels olie
op matig hoog vuur.

Ingrediënten voor 4 personen:
• 1 kleine ui
• 2 teentjes knoflook
• 6 middelgrote champignons
• 2 el olie
• 1 el bloem
• 250 ml water
• ½ bouillontablet
• 1 el ketjap manis
• ½ el gedroogde Italiaanse
kruiden, bijvoorbeeld tijm en
rozemarijn
• Versgemalen peper
• 175 g gemengde noten
(bijv. amandelen, hazelnoten,
cashewnoten)
• 125 g paneermeel
• Handje bloem
• Olie om in te bakken

Snelle champignonsaus

Ingrediënten:
• ½ ui
• 1 teentje knoflook
• 4 champignons
• 1 el olie
• 200 ml sojamelk
zonder suiker

•
•
•
•

100 ml sojaroom
(cuisine)
½ bouillontablet
3 tl bieslook
(liefst vers)
1 el maïzena

Snijd de ui, knoflook en champignons fijn en
fruit deze 5 minuten. Voeg de sojamelk, sojaroom, bouillontablet en bieslook toe. Breng
aan de kook. Meng de maïzena met een
beetje koud water en voeg toe onder goed
roeren. Laat een minuutje koken, en laat de
saus iets afkoelen voor het opdienen.
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warmte in een kussentje
Do It Yourself:

Februari. De eindejaarsrecepties zijn achter de rug, de goede voornemens in de prullenbak beland en we kijken uit naar warmere dagen. Maar februari is niet alleen de maand van de laatste
winterse dagen. Februari is ook de maand van de liefde, van de hartverwarmende geschenkjes,
van de vriendelijke gebaren.
Die veertiende februari zegt me persoonlijk niet zo veel, maar het kan nooit kwaad om jezelf / je
omgeving wat warmte te schenken, niet waar? Bijvoorbeeld in de vorm van een pittenkussentje, gehuld in een gepimpt hoesje! Mooier en praktischer: je hoeft enkel het hoesje te wassen.

2. Knip je stof. Je hebt 3 delen nodig:

15 x
30 cm

Nodig voor een gepimpt hoesje:
•
•
•
•
•

mooie stof
schaar
naaimachine en naaigaren
eventueel biais
materiaal om te pimpen: restjes stof / vilt /
stempels / flockfolie / lijm

Aan de slag!

1. Meet je pittenkussen
(in mijn geval: 28x28 cm).

28 x 28 cm
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23 x
30 cm

4. Pimp je kussentje!
• Manier A: met (restjes) stof. Knip een tekening uit stof. Zigzag met een heel kleine
zigzagsteek. Gebruik eventueel een beetje lijm om verschuiven te vermijden.

• Manier B: knip figuurtjes uit vilt. Geen gerafel en lekker zacht!

30 x 30 cm

• de voorkant = de grootte van je pittenkussen zelf + 1 cm naadwaarde aan alle
zijden (30x30 cm)
• 2 delen voor de achterkant: telkens dezelfde breedte als je kussen + 1 cm naadwaarde aan beide zijden (30 cm); in de
lengte moeten de delen elkaar overlappen, daarvoor kan je deze berekening
volgen:
• deel A = lengte gedeeld door 2 + 1
cm naadwaarde (28 : 2 + 1 cm = 15 cm)
• deel B = lengte vermenigvuldigd met
0,75 + 2 cm naadwaarde (28 x 0,75 +
2 cm= 23 cm)
3. Werk een van de
randen van de delen voor de achterkant netjes af (met
biaisband of door
twee keer een centimeter om te vouwen en te stikken)

Kelly Eeckhaut is huiscopywriter en allround medewerkster
van Style Me Green en eveneens behept met een voorliefde voor ecochique dingen. Kelly is verzot op creativiteit en
handwerk, DIY-blogs, koken, vegan chocomousse, fietsen,
schrijven en lezen in het zonnetje.

5. Leg je gepimpte voorkant met de goede
kant omhoog. Daarbovenop de achterkanten, met de goede kant naar omlaag.
• Manier C: borduur een tekening met de
hand of met de naaimachine.

6. Speld vast en naai helemaal rond.

• Manier D: maak zelf stempels en bestempel je stof met textielverf.
7. Knip overtollige stof aan de hoeken weg.
8. Draai binnenstebuiten en steek je kussentje erin!
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Tatiana Rojo - fotograaf Kris Dewitte

Visita | Er op uit

Wedstrijd | Visita

Een verleidelijke verzorgings- en parfumset!
Prijsvraag:

Van 15 tot 30 maart 2013 vindt de achttiende editie van het Afrika Filmfestival plaats. De openingsfilm
van het festival, LA PIROGUE (Moussa Touré, Senegal),
wordt vertoond op vrijdag 15 maart om 20 uur in Kinepolis Leuven. Meer dan 80 films staan op het programma en tal van internationale gasten worden verwacht.
Afrika Filmfestival is bovendien meer dan film alleen en
plaatst zichzelf in een bredere culturele context.

Vierkant voor Afrika

Het Afrika Filmfestival (AFF) is opgericht in 1996
n.a.v. ‘Vierkant voor Afrika’, een nationaal project
in Leuven rond Afrika. Nadien groeide het project uit tot een van de belangrijkste festivals
van Afrikaanse films in Europa, met als missie
‘meer Afrikaanse films in de bioscopen en andere media’. Tevens wil het AFF het publiek confronteren met nuancerende beelden van Afrika
in al zijn aspecten. Door de camera’s van zowel
Afrikaanse als niet-Afrikaanse filmmakers en
via workshops en debatten.

Symbiose

Uiteraard is het essentieel dat de Afrikaanse gemeenschap bij de activiteiten worden betrokken. In dat kader wordt voor de tweede maal de
‘African Artist Award’ uitgereikt, waarvoor niet alleen filmmakers, maar ook andere kunstenaars
voor in aanmerking komen. Daarnaast organiseert het AFF, in samenwerking met KU Leuven
en de provincie Vlaams-Brabant, op 14 maart de
‘UMOJA FASHION SHOW’. Umoja (Swahili voor
‘saamhorigheid’) is de perfecte symbiose tussen
mode, film en kunst. Door Afrika geïnspireerde
ontwerpers en merken, internationale modellen
en entertainers uit de wereld van muziek en theater nodigen u uit op dit onvergetelijke event.
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Tien om te zien

Voorafgaand aan het eigenlijke filmfestival vindt
in februari al ‘Tien om te zien’ plaats, met de
vertoning van Afrikaanse films in Leuvense wijken. Een initiatief om een interculturele ontmoeting tussen de Afrikaanse gemeenschap
en de buurtbewoners te bewerkstelligen.
Het Afrika Filmfestival loopt in Leuven, Aarschot, Haacht, Halle, Lubbeek, Diest en Tienen.
Samenwerkingsverbanden in Brussel, Mechelen, Gent, Maasmechelen, Louvain-La-Neuve
en Luxemburg.

Het volledige programma vind je op
www.afrikafilmfestival.be

Wat is de titel van
Belle Perez haar
nieuwe single...?
Ga naar onze wedstrijdpagina
www.visitamagazine.be/wedstrijd
en vul het formulier in.
Een heerlijk natuurlijke damesgeur in een fraaie
verpakking + verzorgingsset voor mannen. Bekijk
de productinfo op pagina 20 - 21.

Deelnemen kan t.e.m. 13 maart 2013.

Contact Ecomooi:
www.ecomooi.nl

Biorelax

arrangement
•
•
•
•
•

Geen internet?
Stuur dan het juiste antwoord en je naam, adres
en telefoonnummer naar Visita - Hoste 41 3290 Deurne-Diest

WIN*

3,5 uur samen genieten
ontvangst met glaasje cava of sapje
nek - schouder - rugmassage 30 min. pp
privé gebruik kuuroord
gebruik badlinnen en assortiment biologische
verzorgingsproducten
• water, thee en fruit naar believen
waarde: 170 euro voor 2 personen

Prijsvraag:
Vul het ontbrekende woord in:

Een ontspannend
bubbelbad met
...therapie.
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 maart 2013.

Eregast
Eregaste van deze
editie is Mama Maria
Nyerere, de weduwe
van Julius Nyerere, de
eerste president van
Tanzania. Zij zal vergezeld zijn van haar twee
zonen, dhr Madaraka
en dhr Makongoro.

Contact BioBalans:
Monninxstraat 69,
3510 Kermt-Hasselt
T. 011 21 32 10
info@biobalans.be
www.biobalans.be

Meer
info op
p24

Van de juiste antwoorden wordt de winnaar via loting getrokken en persoonlijk op de hoogte gebracht.
De voorwaarden staan vermeld op de website.
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Visita Shop
Ecologische fotolijsten
Duurzaam hout gekleurd met plantaardige inkten
Verkrijgbaar in diverse formaten.

Nettasjes
Biologisch katoen - fairtrade

Wenskaarten

FSC-papier
milieuvriendelijke inkten
Wenskaarten Ook per stuk verkrijgbaar
10-delig +
enveloppen
(5 ontwerpen)

www.visitamagazine.be/shop
www.visitamagazine.be/shop

