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Colofon
verantwoordelijk uitgever
Elke Aerts - Tsjuster Design - Hoste 41 - 3290 Deurne-Diest -  
info@visitamagazine.be - +32 (0)479 80 21 14 - www.tsjuster-design.be

redactie Elke Aerts, Frank Anrijs, Jimmy Coopman, Stijn De Kock, 
Kelly Eeckhaut, Marijke Hakkennes

Cover Fotografie: www.tsjuster-design.be

oplage 1.000 gedrukte exemplaren

drukkerij Drukservice - Olen / gedrukt met milieuvriendelijke inkten 
op basis van plantaardige oliën op FSC-papier.
 
visita Membership
De 6 uitgaven van 2014 in je brievenbus? België: €27 - Nederland: €34
www.visitamagazine.be/visitamember

advertenties
Elke Aerts +32 (0)479 80 21 14
advertentie@visitamagazine.be  

Visita Magazine is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de adverten-
ties, fouten in teksten en prijzen van artikels. Teksten en foto’s uit deze uit-
gave mogen niet zonder toestemming gekopieerd worden. Alle verdere 
informatie is te vinden op www.visitamagazine.be

Voorwoord
Hallo!

Het jaar is weer bijna ten einde, 
wat vliegt de tijd toch snel! Hoe 
dan ook; het is opnieuw de tijd 
van mooie gebaren, van gezel-
ligheid en van cadeautjes. Het 
verpakken van die presentjes is 
niet altijd zo ecologisch, maar 
we geven je in onze special 
enkele leuke alternatieven. Sa-
men met nog vele andere fees-
telijke tips.

Eén van de tips om van 2014 
je topjaar te maken (zie p.28) is 
dankbaar zijn. Ik ben dan ook 
alle redactieleden enorm dank-
baar om telkens opnieuw een 
mooie - graag gelezen - Visita 

te kunnen samenstellen: 
Frank, Jimmy, Kelly, 

Marijke, Sandra en 
Stijn 
BEDANKT!
Ook alle lezers 
en adverteerders 
BEDANKT!

Prettige 
feestdagen!

in volgende Visita
februari 2014 -  
splash: water
Natuurlijk tuinieren, ecologisch bou-
wen, sport en gezondheid, natuurlijke 
make-up, heerlijke recepten,en veel, 
héél veel sfeer. 

wedstrijdwinnaar
solar Buitenlampen
1 winnaar ontvangt alvast een vroegtijdig kerstcadeau dat 
er niet om liegt. Deze 2 duurzame en ‘intelligente’ buiten-
lampen met led, verlichten binnenkort de voordeur of  
het tuinpad van geert van Bossche uit sint-niklaas.

www.facebook.com/visitamagazine
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shoppen

Fijn en co - pop-up store
tot en met 24 december alle 
dagen open Van Oldenbarne-
veltstraat 97, Rotterdam - Eerlijke 
cadeaus, interieurtextiel en mode. 
Fijn en co is een samenwerking van 
Fair Fabrics en Tulsi Crafts. 
www.fijnenco.nl

oxfam cadeaudagen
heel december Oxfam-Wereldwin-
kels organiseren overal in Vlaan-
deren hun jaarlijkse cadeaudagen. 
Bezoekers ontdekken er een 

verrassend aanbod geschenken van 
eerlijke kwaliteit.  
www.oxfamwereldwinkels.be/
cadeaudagen

wonen

energiejacht
van 1 december tot 31 maart. 
Tijdens die periode probeer je 
zoveel mogelijk energie te bespa-
ren aan de hand van concrete tips 
die je meekrijgt via deze site. Dat 
kan individueel, maar nog beter in 
groep.
www.energiejacht.be

workshop

duurzame ayurveda of 
ayurvedische duurzaamheid
15 december. School van Ayurve-
da, Gent - Gratis
Deze workshop gaan we stil staan 
bij wat duurzaamheid betekent 
vanuit de Ayurveda. En hoe we die 
duurzaamheid kunnen integreren in 
ons eigen leven.

Biologisch en vegetarische voe-
ding. Wat betekende duurzaam-
heid in het oude India. Welke rol 
speelt elk individu voor de duur-
zaamheid van allen samen. Bete-
kent duurzaamheid ook gezond-
heid....
www.lies-ameeuw.com

Visita Venster

•	 visita 6x in je brievenbus
•	 ontvang je eigen persoonlijke visita membershipkaart en geniet 

van kortingen bij diverse ecowinkels, -webshops en -bedrijven.

en geniet heel 2014 van 
volgende voordelen:

word nu lid van 
Visita

Visita
member

natuurlijk tuinieren, ecologisch bouwen, beauty, DIY,  
sport en gezondheid, lekkere recepten, wedstrijden, leuke kooptips, ...

Meer info 
zie backcover
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Het winterklaar maken van de tuin
Vroeger – niet eens zo lang geleden – betekende het winterklaar maken van de tuin dat 
deze klinisch proper werd opgeruimd en de bodem op het eind grondig werd omgespit. 
Dit noemt men het ‘Propere Tuinen Syndroom’ en is typisch Belgisch.

Ondertussen is men al een klein beetje veran-
dert in aanpak. Hier en daar wordt zelfs al ge-
adviseerd om in het najaar te mulchen, zodat 
de grond wat beter beschermd wordt tegen 
de winterkoude. Maar...eerst moeten wel alle 
oogstresten verwijderd worden, de struiken 
gesnoeid en de grond gespit.

wat doet de natuur?
In de natuurlijke moestuin wordt er naar het 
voorbeeld van de natuur gekeken. Zij heeft im-
mers de meeste ervaring van ons allen. En wat 
doet de natuur nou precies in het najaar?
Verdwijnen alle planten op de grond? Worden 
de struiken gesnoeid? Worden dorre bloei-
stengels verwijderd?

Frank anrijs, getrouwd en papa van 3 kinderen, kreeg tuinieren met de paple-
pel 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 tuinieren en 
moestuinen met de Visita-lezers te delen. Een rubriek tjokvol tuinplezier!

6 | DECEMBER 2013
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Nee! De natuur laat deze staan, en legt sim-
pelweg een mooi deken van afgevallen bla-
deren in het bos en afstervend gras in een 
grasland. Alle bloeistengels blijven liggen. Ze 
vormen immers een schuilplaats voor dieren 
en bevatten vaak nog een voorraad eten voor 
in de winter. 

Snoeien gebeurt in de natuur het hele jaar door 
door allerlei dieren, en gespit wordt er al hele-
maal niet.

waarom wij dan wel?
Wat is het nut van een klinisch netjes opgeruim-
de tuin? Waarom trekt iedereen in het najaar de 
tuin in met een snoeischaar, borstel en spitvork 
en staan er zoveel uitpuilende GFT-bakken langs 
de straat? Wat voor extra waarde heeft dat?

Absoluut geen enkele. Het is net omgekeerd. 
Tuinen waar de bodem bedekt is met een 
mulchlaag, waar de oogstresten blijven lig-
gen en waar de bloeistengels van de stalkaars 
schuilplaats bieden aan lieveheersbeestjes, 
zijn net veel waardevoller.
 
verschillende redenen
Spitten verstoort en doodt een deel van het 
bodemleven, dat weet je inmiddels al wel. Sim-
pelweg niet spitten is echter ook onvoldoende. 
Je dient de grond te bedekken en te bescher-
men tegen de weersomstandigheden. Zeker in 
de winter levert dit grote voordelen op.

Wat je eigenlijk dient te beschermen is het bo-
demleven. Hoe warmer die immense massa 
insecten het hebben, hoe actiever ze worden. 
Zelfs in de winter blijven deze organismen ac-
tief. Een mulchlaag isoleert goed, waardoor in-
secten hard blijven werken en ze de bodem de 
hele winter door verbeteren. Daarom moet je 
ook je oogstresten en afstervende courgettes, 
pompoenen, Oost-Indische kers,… laten lig-
gen. Ze vormen het voedsel van het bodemle-
ven en zullen grotendeels verdwenen zijn tegen 
het voorjaar.

Maar niet enkel het ondergrondse leven wil 
overleven, ook boven de grond zijn er veel die-
ren die een goede plek zoeken om de winter 
door te komen. En veel van deze dieren heb 
je volgend jaar weer nodig om je te helpen in 
de tuin. Egels bv. eten massa’s slakken, lieve-
heersbeestjes verorberen grote hoeveelheden 
luizen, enz.

Een egel ga je in een opgeruimde tuin niet 
aantreffen. Wel in een tuin waar enkele schuil-
plaatsen zijn - zoals een stapel hout of stenen 
in een hoekje - waar de egel zich ongestoord 
kan schuilhouden. Ook andere dieren maken 
dankbaar gebruik van o.a. holle stengels en 
lege zaadhuizen. Het opruimen van al deze 
schuilplaatsen heeft dus een desastreus effect 
op het dierenleven.

wat verstaan we dan wel onder winterklaar 
maken van de tuin?
We kunnen er nu mee aan de slag. Waar er nog 
onkruid staat, verwijderen we dit. We leggen 
cirkels met karton en stro aan de voet van onze 
fruitbomen. Ook op de bedden mulchen we 
alles, zodat er overal een goede beschermlaag 
aanwezig is.

Oogstresten van bv. sla en kolen blijven op de 
bedden liggen, waarna ze langzaam worden 
opgegeten door het bodemleven. Compost, 
stro en houtsnippers worden aangevoerd om 
de grond te bedekken. Het levert een goede 
bescherming in de winter en biedt grote voor-
delen in het voorjaar.

De mulchlaag voorkomt het kiemen van on-
kruiden. Zo kan je in het voorjaar direct begin-
nen zaaien en planten zodra het weer dit toe-
laat. Een enorme tijdsbesparing en dus meer 
tijd om te genieten van je tuin!

www.natuurlijkemoestuin.be

NATUURlIJK TUINIEREN - Frank Anrijs | visita 
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Kom van dat dak af...

Geen betere manier om duurzaam wonen in de kijker te zetten dan zelf 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.

visita | WONEN

...zong Peter Koelewijn destijds uit volle borst. Nu we eenmaal een echt groendak 
hebben mogen aanschouwen, zouden we niet eens meer overwegen om op 

dat bevel in te gaan. Behalve deze ‘eye-catcher’ is ook de rest van deze 
woning in het Nederlandse Roosendaal geheel volgens het Cradle to 

Cradle principe gebouwd. Bewoonster Claudia Van Pul leidt ons rond 
en legt haarfijn uit waarom ze in een droomhuis woont.

een laag biodiversiteit
Claudia, haar man Jan en 

hun 2 grote kinderen na-
men anderhalf jaar geleden 

hun intrek in deze woning. Nog 
voor je binnenstapt merk je al dat 

hier iets bijzonders aan de hand is en 
dit huis schreeuwt dan ook om een toelichting. 
Allereerst zijn we natuurlijk benieuwd naar haar 
motivatie(s) om voor een groendak te kiezen.

Claudia Van Pul: “We wilden echt kiezen voor 
meer biodiversiteit en een groendak is dan 
natuurlijk een prima optie. Het oogt bijzonder 
mooi en vraagt bovendien nauwelijks onder-
houd. Het draagt ook bij aan de isolatiewaarde 
van het huis, al moet ik zeggen dat dat geen 
constante is - want afhankelijk van het seizoen - 
en het helaas nauwelijks te meten valt. Het telt 
dan ook niet mee voor het bepalen van je iso-
peil in de bouwaanvraag.”

8 | DECEMBER 2013



Kom van dat dak af...

Het groendak bestaat uit een dakbedekking van 
EPDM-bakken gevuld met dakturf waarin het 
graszaad overigens al aanwezig is. Het groen-
dak is natuurlijk een broedplaats voor leven en 
die biodiversiteit strekt zich ook nog eens uit 
naar de tuin met zwemvijver.

“Zowel de tuin als de vijver zijn volstrekt na-
tuurlijk. Anders dan een ‘normaal’ zwembad 
herstelt dit water zich helemaal vanzelf, zonder 
allerlei chemische toevoegingen, en trekt hij – 
net als de planten in onze tuin – bijen, libellen 
en zelfs kikkers aan. 
De vijver is opgedeeld in een zwem- en filter-
gedeelte met natuurlijk zuiverende planten. Het 
regenwater dat we opvangen met het groen-
dak gaat ook eerst door een filtersysteem, komt 
eveneens in de vijver terecht en doet o.a. dienst 
als spoelwater voor de toiletten. De wasmachi-
ne zou ook kunnen, maar omdat het regenwater 
eerst door de dakturf moet is het ietwat bruin 
(lacht). Voor je wasgoed toch niet zo ideaal dus.”

Massief en ecologisch
Wat ook in het oog springt is het vele hout aan 
zowel de binnen- als buitenkant van de woning. 
Het blijkt een behoorlijk slimme constructie 
(Nur-Holz genaamd, red.) van massieve en on-
behandelde houtpanelen die kruiselings op el-
kaar gestapeld worden. Het geheel is voorzien 
van 14 cm dik ecologisch isolatiemateriaal en 
aan de buitenkant afgewerkt met verduurzaamd 
Accoya hout.  

“Aan Nur-Holz komt werkelijk geen spoortje 
lijm of conserveermiddel te pas. Het is letterlijk 
massief. Accoya tot slot, is een poreuze hout-
soort, gedrenkt in een natuurlijk zuurbad om 
krimpen tegen te gaan. Het is gecertificeerd en 
wordt geleverd met een garantie van 50 (!) jaar. 
Wel trekt deze houtsoort makkelijk blauwalg 
aan. Dan merk je kleine donkere vlekjes die zich 
diep in het hout dringen, maar uiteindelijk zijn 
die eenvoudig te verwijderen met natuurazijn.”

WONEN | visita 
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slimme temperaturen
Bijkomend voordeel van hout – en leem op de 
bovenverdieping - is dat het warmte goed vast-
houdt en langzaam weer af geeft. Die verwar-
ming wordt opgewekt door een warmtepomp 
met vloerverwarming onder de betonnen vloer 
(gelijkvloers) en via wandverwarming op de bo-
venverdieping. Op het gelijkvloers vormt een 
houtkachel dan de perfecte combinatie met 
de vloerverwarming. 

“De temperatuur is hier altijd vrij constant en 
wordt mooi gelijkmatig verdeeld. Heel anders 
dan een traditioneel systeem waarmee je ei-
genlijk gewoon plaatselijk de lucht opwarmt. In 
feite fungeert ons hele huis dus als een verwar-
mingssysteem. En als het echt kouder wordt 
zorgt de houtkachel binnen enkele minuten 
voor een gezellige warmte.”

puur en toekomstgericht
Een ander opvallend onderdeel in dit huis is de 
fraaie industriële betonvloer.

“Hoewel puur beton komt hij door het gepo-
lijste oppervlak, een zwarte kleurtoevoeging en 
een waslaag om hem minder poreus te maken 
allerminst kil over. Natuurlijk hangt overal een 
prijskaartje aan, maar we wilden echt een huis 
voor het leven. Dus met materialen die bestemd 
zijn om erg lang mee te gaan. Aan onze oude 
dag hebben we ook gedacht, want het huis is zo 
ingericht dat we later – mits wat kleine aanpas-
singen - heel eenvoudig op de benedenverdie-
ping zouden kunnen wonen.”

de kracht van eenvoud
Hoe ingenieus alles ook mag lijken, in principe 
is de bouw en indeling van dit huis vrij eenvou-
dig en ‘basic’. Een soort duurzame prefab zeg 
maar.

“(Lacht) In feite is het niets meer dan een grote 
rechthoek met op de koop toe een erg hoog 
doorlopend plafond. Door het plaatsen van di-
verse tussenwanden (zoals die van de keuken, 
red.), de houten muren en de indeling van het 
interieur valt dat echter helemaal niet op.” 

visita | WONEN
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voor de lange termijn
Als we ons afvragen waarom niet iedereen in 
Nederland kiest voor zo’n duurzame langeter-
mijnvisie antwoord Claudia:

“Daar zijn - denk ik - een aantal redenen voor. In 
Nederland loopt de huizenbouw nog vaak via 
projectontwikkelaars. Die staan niet altijd open 
voor nieuwe technologieën en een duurzamer 
karakter. Bovendien kampt de houtbouw hier 
nog steeds met een slechte reputatie vanwege 
de vermeende brandgevoeligheid en dat het 
te veel onderhoud zou vergen. Ik las laatst ook 
dat de gemiddelde Nederlander om de 8 jaar 
zou verhuizen. Helpt ook niet echt voor een 
langetermijnvisie (lacht)”

volkomen tevreden
Hoe het ook zij; Claudia en haar man hebben 
hun droomhuis wél gerealiseerd.

“Ik heb me wel eens luidop afgevraagd waarom 
ik nog steeds niets decoratief aan de muren heb 
hangen, maar dan werp ik een blik om me heen 
en naar buiten - op de tuin en zwemvijver tjokvol 
leven - en dan weet ik het weer...er hoeft hele-
maal niets meer bij. Het is perfect zo (lacht).

www.bouwpuur.nl

DECEMBER 2013 | 11



Wat mooi is, voelt goed
Oprichtster van webwinkel watMooi is Joke Bom. Een dame 
die geniet van het leven en van plan is daar alles uit te halen 
wat er in zit. Haar ondernemingslust (Joke won in 2010 de prijs 

voor beste vrouwelijke ondernemer) koppelt ze aan een bewon-
derenswaardig idealisme, wat haar webshop deed uitgroeien tot een 

begrip voor wie zich graag mooi wil voelen. Zowel van buiten als van binnen.

Mode met een hart
Sinds 2006 gebruikt Joke watMooi als medium 
om de wereld te tonen hoe leuk duurzame mode 
is. Haar eigen criteria omtrent het aanbod van 
watMooi garanderen je een aankoop die – be-
halve kwalitatief – getuigt van respect voor mens 
en milieu. 

Joke Bom: “Ik ga enkel in zee met merken en 
ontwerpers - zowel jong talent als gevestigde na-
men - die ‘iets extra’s’ te bieden hebben. 
O.a. door gebruik te maken van biologisch ver-
bouwde grondstoffen en het aankopen daarvan 
via eerlijke - Fair Trade - handel. Dat zorgt ervoor 
dat onze kleding niet alleen goed zit, maar ook 
goed voelt... vanbinnen.”

verantwoord ondernemen
Duurzaam en verantwoord ondernemen is een 
begrip dat Joke doortrekt naar alle facetten van 
haar bedrijf.  

“Bestellingen verzenden we in biologisch af-
breekbare enveloppen. Onze servers draaien op 
energiezuinige computers in een ‘groen’ compu-

tercentrum, en op kantoor is het één en al duur-
zaamheid wat de klok slaat (lacht). Van groene 
stroom tot gerecycled printerpapier en biolo-
gisch afbreekbare schoonmaakmiddelen.”

aantrekkingskracht 
Wie zich tot deze mentaliteit aangetrokken voelt 
– en dat zijn er volgens Joke heel wat – zal bij 
watMooi de stijlvolle en modieuze kledingstuk-
ken voor het uitkiezen hebben. Behalve het ruime 
aanbod aan kleding kan je er ook snel, efficiënt 
én veilig terecht voor tassen en talloze andere 
accessoires. Kortom: mooie mode voor mensen 
die mooi in het leven staan, bij een webshop die 
bruist van de inventiviteit.

‘Vrouwen vinden bij watMooi elegante en modi-
euze kleding voor elk seizoen. En natuurlijk dra-
gen we zorg voor een zo snel mogelijke levering, 
gebruiksvriendelijkheid en een veilige manier 
van betalen. De reacties op watMooi zijn dan ook 
steevast positief.

Tijd voor een kijkje op: 

www.watmooi.nl

-10%
op alle mooie 

mode met code 

visita

* Geldig tot 

15/01/2014
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Wat mooi is, voelt goed

ingepakt en goedgekeurd 
Je wordt tijdens de feestdagen zowat dood-
gegooid met cadeaupapier in alle mogelijke 
motieven en kleuren. Met eenvoudige, na-
tuurlijke materialen maak je echter makkelijk 
zelf de meest waanzinnige cadeauverpakkin-
gen. Creatieve inspiratie op deze pagina’s.

Cadeau- en kledingtips 
Bijna vergeten dat er ook iets ‘in’ die verpak-
king hoort te zitten. En dat je zelf ook wel 
eens iets nieuws te dragen wil hebben rond 
deze bijzondere periode. Shoppen maar!

wat eten we met kerst?
Kerst = naastenliefde? Dan gaan we toch 
voor enkele overheerlijke plantaardige 
feestgerechtjes op de eettafel. Inspirerende 
recepten vanaf pagina 20.

Make-up voor de feestdagen
Met de feestdagen besteden we graag wat 
extra aandacht aan ons uiterlijk. Onze make-
up? Die stemmen we daar het liefst helemaal 
op af. Uiteraard met natuurlijke producten.  

14

18
20
31

Feesten
Special



ingepakt en goedgekeurd
Er wordt jaarlijks tonnen geld uitgegeven aan verpakkingsmateriaal, om nog maar 
te zwijgen over de gigantische afvalberg aan papier, folie en plastic die het oplevert. 
Omdat dat niet echt de essentie van de feestdagen vertegenwoordigt, ging Visita op 
zoek naar mogelijke alternatieven die een cadeau toch z’n recht aan doen. Natuurlijk 
kun je ervoor kiezen een cadeau simpelweg niet te verpakken of gewoon een oude 
krant te gebruiken. Het oog en het verwachtingspatroon van de ontvanger wil echter 
ook wat. Enkele alleraardigste alternatieven op een rijtje:

Gebru ik  FSC o f  g erec y c leerd g esc h enkpap i er3

Oké, we hadden het dan wel net 
over krantenpapier, maar je kan 
het natuurlijk gerust gebruiken. 
Om het op te leuken stem je je 
strik af op de kleur van de foto’s. 
Of gebruik een fel gekleurde strik 
als fel contrast tegen het wit met 
zwarte letters.

Gebru ik  krantenpap i er  in  c omb in at i e 
met een  fe l  g ek leurde  strik .

2 Spaa r  verpakk in gsmateri a a l  van  c adeautj es  
d i e  j e  krij gt  en  h erg e b ru ik  dez e .

1

Zelf niet zo’n creatieveling, of word je gewoon stapel-
gek van al dat geknutsel? Kies dan alleszins voor FSC- 
of gerecycleerd verpakkingspapier.
Zoals bijvoorbeeld dit mooi geilustreerde verpak-
kingspapier van Ecobos

14 | DECEMBER 2013

visita | SPECIAl FEESTEN



Gebru ik  p ap i eren  ta s sen  d i e  j e  erg en s 
b ij  h ebt  g ekre g en

Gerec y c leerd pap i er  s a a i? 
Stempel  o f  teken  er  op  
en  maak  h et  per s oon l ijk

Ro l  k led in g  op in  een  stuk  k a rton

6

7

4
Kleding op de gebruikelijke wijze inpakken levert je al 
gauw een ‘slap’ cadeau op. Probeer het eens op deze 
originelere manier: rol het kledingsstuk (bv. shirt, topje of 
hemd) op in kartonnen oppervlak. Dat kan bijvoorbeeld 
een stuk uit een kartonnen doos zijn. Als je die doormid-
den scheurt heb je leuke ribbeltjes. Maak aan het uitein-
de met een perforator 2 gaatjes waar je een lusje door 
kan doen. De rest van het touw rol je rond de verpakking. 
Zo heb je een leuk draagtasje. Nog wat takjes hulst erbij 
en het is compleet.

Een papieren tas gekregen bij je bood-
schappen? Dan kan je deze handig 
omvormen tot cadeauverpakking. Haal 
de tas voorzichtig open langs de naad 
en plooi deze helemaal open. Knip de 
handvaten er af. Gebruik de binnen-
kant (tenzij je de opdruk zou willen ge-
bruiken). Vind je bruin inpakpapier wat 
saai? Stempel of teken er motiefjes op 
en maak het persoonlijk. Plak er kerst-
versiering van een vorig cadeau op en 
maak een eigen kaartje. De handvaten 
kan je ook als versiering gebruiken.

Gebru ik  n atuur l ijk  materi a a l  a ls 
ver s i erin g :  vb .  hulst ,  takj es ,  . . .5

Waarom zou je nieuwe lintjes, opplaksterretjes en der-
gelijke gebruiken als de fraaiste decoratiematerialen 
wellicht in je tuin te vinden zijn? Gedroogde takjes, blaad-
jes hulst en allerlei ander groen zijn bij uitstek geschikt om een  
doodgewone cadeauverpakking extra feestelijk te laten ogen.

DECEMBER 2013 | 15
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Gebru ik  oude  l andk a a rten 
o f  k a lender s  a ls  inpakpap i er

Gebru ik  een  verpakk in g  d i e  onderdee l  i s 
van  h et  c adeau z e l f ,  b ij voo rb ee ld  een  s j a a l , 
een  moo i e  doo s ,  kookpot ,  . . .

Geef je een reis of een citytrip cadeau, dan is het leuk om dit 
te verpakken in een oude land- of stadskaart. In deze tijd van 
GPS en Google Maps worden deze kaarten toch nog maar 
zelden gebruikt. Mooi en origineel.

Je kan een fles wijn inpakken in een keu-
kenhanddoek (zie ook volgend puntje), 
maar je kan evengoed een kookpot als 
cadeauverpakking gebruiken en deze 
vullen met allemaal kookgerei. Kortom: 
je kan het niet gek genoeg bedenken.

Furo sh ik i  i s 
h e lemaa l  in

Furoshiki is een 
traditionele en 
oeroude Japanse 
vouw- en knoopkunst 
die terug helemaal ‘hot’ 
is. Je hebt niet meer nodig 
dan enkele vierkante lappen stof met 
een mooie kleur en/of motief, en een paar crea-
tieve handen om je kerstcadeau’s op een originele 
manier te verpakken. Hier alvast 1 schitterend voor-
beeld.

8

10

9
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Sto f ,  touwtj es 
en  k ant

V er stop een  k lein  c adeautj e  - zo a ls 
een  juweel  - in  een  wa lnootdop j e

(her ) g e b ru ik  een 
oud k led in gstuk

Oude kledingstukken in huis die zelfs te verafeld zijn om weg 
te geven? Geef ze een nieuw leven als geschenkverpakking. 
En herbruikbaar bovendien!
In dit voorbeeld gebruikten we de mouw van een afgedankte 
zwarte trui. Naai 1 kant dicht en knoop de bovenzijde op een 
leuke manier. Afwerken met wat droge twijgjes, een gekleurd 
lintje én een naamkaartje voor de gelukkige ontvanger. 

Aan kleding die je niet meer draagt, hangen 
soms touwtjes of zijn stukjes kant bevestigd. 
Deze kan je als versiering gebruiken. Je kan 
stof ook in reepjes snijden en er lintjes van 
maken.

Natuurlijk materiaal hoef je niet alleen te gebruiken 
als versiering. Het kan ook dienen als verpakking. 
In een walnootdop kan je makkelijk een juweel of 
geld kwijt. Een groter cadeau? Dan kijk je best uit 
naar een kokosnoot ;-)

11

12

13
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eerlijk topdesign
Studio Jux combineert 
het allemaal: stijlvol en 
origineel design, ecolo-
gische materialen en een 
eerlijke handelswijze. Dit   
opvallende en goedzit-
tende pak is vervaardigd 
uit (deels gerecycled) 
hennep en biokatoen. 
Hiermee kan én wil je ge-
zien worden!
Verkrijgbaar in de maten: 
S,M, l en Xl.
Bekijk de hele herfst/win-
ter collectie op:
www.studiojux.nl

vrolijke armband
De ideale - want behalve mooi ook duurzame - 
armband om je outfit op te vrolijken. De arm-
band bestaat uit gewaxt rood touw waar 
mooie zwarte houten kra-
len in zijn geknoopt. 
Prijs: €24,95
Verkrijgbaar bij: 
www.watmooi.nl

Feesten, geven en nemen 
Natuurlijk, je kan er het hele jaar door 
top uitzien, maar voor de feestdagen 
kan er gerust een schepje bovenop. 
Ook wat betreft de cadeautjes geven 
we je alvast enkele leuke en ecologisch 
verantwoorde tips die je bovendien op 
diezelfde manier kan verpakken (zie blz. 
14-17). Prettig feesten voor alles  
en iedereen.

louise, louise 
louise is een schitterende en 
supervrouwelijke jurk in heer-
lijk zachte bamboestof. Met 
alle goede eigenschappen van 
dien; verkoelend in de zomer en 
warmte-isolerend in de winter. 
Makkelijk combineerbaar met 
warme maillots of een fantasie-
panty. 
Nu in prijs verlaagd!
Kleur: olijfgroen

prijs: €59,95 i.p.v. €89,95

www.shekila.nl

onmisbaar wit
Een wit overhemd is tijd-
loos en kan je vrijwel 
overal op dragen. Dit 
klassieke model zit niet 
te los of te strak en 
valt wat langer, zodat 
het goed blijft zitten. 
Voorzien van dub-
bele manchetten 
en baleinen (voor 
het model van de boord). 
Een comfortabele must-have voor de 
goedgeklede man.
Stof: biologisch fair trade katoen uit India. Handge-
knoopte manchetten worden bijgeleverd.

Maten: S, M, l, Xl (let ook op de boordmaat)

prijs: €89,00

www.goodfibrations.nl
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Color your kitchen
De kleurrijke emaillen ovenschalen van Riess zullen je nooit vervelen. 
Koken is daarnaast nooit zo duurzaam geweest. Behalve kwalitatief 
zijn ze namelijk recycleerbaar vanwege de samenstelling uit louter 
natuurlijke minerale bronnen. Ook zeer geschikt voor mensen met 
een nikkelallergie. Het gladde, niet poreuze oppervlak voorkomt 
dat er voedingsstoffen worden onttrokken en er geen stoffen uit de 
schaal worden afgegeven. Resultaat? Een fijne, veilige en gezonde 
manier van koken. Verkrijgbaar in diverse kleuren en afmetingen.
Prijs: vanaf €36,75
Meer info vind je op: www.greenjump.nl

Meer kurk aan de wijn
Deze luxueuze wijntas uit kurk is het ideale  
relatiegeschenk. Althans voor iemand die een 
goed glas wijn weet te waarderen. Kurk is erg 
licht, waterafstotend en milieuvriendelijk ver-
vaardigd. Het heeft bovendien een lange le-
vensduur. Kwaliteit dus, in een onberispelijk 
stijlvol uiterlijk.
prijs: €60

www.cortilux.nl

tijd is duurzaamheid
Dit hippe quartz horloge van WeWood is he-
lemaal uit hout. En behalve een trendy look 
draag je ook een steentje bij. Voor elk verkocht 
exemplaar wordt namelijk een nieuwe boom 
geplant. Deze horloges zijn ook zeer geschikt 
voor mensen met een gevoelige huid of een 
allergie voor metalen als zink, nikkel en zilver.  
De tijd vloog nog nooit zo mooi voorbij.
Verkrijgbaar in verschillende modellen,  
voor mannen en vrouwen.
Prijs: €89,95
Verkrijgbaar bij o.a.:
www.lessentieldemarcelle.be

veelzijdigheid troef
Deze superveelzijdige rode jurk van Braintree kan je op verschillende 
manieren dragen. De schouderbandjes zijn in lengte verstelbaar en 
kan je er makkelijk afhalen met knoopjes. Kies zelf op welke manier 
je deze multirok draagt (zie voorbeelden). Van klassiek elegant tot 
feestelijk frivool.
Vervaardigd uit: 55% hennep en 45% rayon
Prijs: €59,95 (ceintuur niet inbegrepen). Gratis verzending!
Verkrijgbaar bij: www.meerdanmooi.be
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Dat een feestelijk gerecht lekker is, is een must. Maar het oog wil natuurlijk ook wat.
Wat beiden betreft zit je gebeiteld met het werkelijk schitterende boek Gebeten door Groenten 
van Jorun Verheyden. Een uitstekend receptenboek voor flexitariërs en vleesminderaars met tal van 
recepten die meer dan geschikt zijn voor de feesttafel. Het bewijs? Deze oogverblindende en tong-
strelende sushi van avocado. 

Feest op je bord
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Kook de sushirijst zoals op het pakje vermeld staat 
of gewoon 1 kop rijst in 2 koppen water. Voeg bij de 
rijst een scheutje rijstazijn of keukenazijn, mirin en 
een snuifje zout. Kook de rijst tot hij goed gaar is en 
kleverig wordt. Schep de rijst over in een glazen kom 
en zet hem even apart met een keukenhanddoek er-
over zodat hij nog lauw blijft.
laat intussen de wakame weken in koud water en 
spoel hem daarna zeer goed onder stromend water. 
Snijd de wakame in dunne reepjes en roer ze onder 
de sushirijst, dek de rijst opnieuw af met de hand-
doek.
Snijd de avocado in repen en meng ze met wat  
citroensap en grof zeezout. Zet ze even apart.
Rasp de daikonwortel met een wortelrasp en roer er 
een paar eetlepels lichte sesamolie door. Breng het 
op smaak met grof zeezout en roer het goed door 
elkaar. Snijd de mango in stukjes en roer ze ook on-
der de daikonwortel. laat het een beetje staan zo-
dat de smaken zich met elkaar vermengen.
Neem een norivel en leg het op een schoon tafel-
blad, zorg ervoor dat er geen water op ligt, want het 
vel neemt heel gemakkelijk vocht op. Neem in je 

handpalm een beetje van de sushirijst en leg het op 
ongeveer 3 cm van de rand van het norivel over de 
hele lengte van het vel. Neem een sushimatje om de 
rol te maken. leg op de rijst de gemarineerde avo-
cadoreepjes. Besprenkel ze eventueel nog met wat 
sojasaus of wasabi. Rol het geheel op in het norivel 
zodat je een mooi rolletje hebt waarin de rijst zit.
Snijd de rolletjes in gelijke stukken.
lekker als aperitiefhapje of als licht voorgerecht.
Je kunt de sushirolletjes ook vullen met andere 
groenten zoals wortel, komkommer, gekonfijt gem-
ber en eventueel omeletreepjes.

serveren
leg de sushirolletjes in een wirwar op het bord en 
schep onder elk rolletje wat van het daikonwortel-
mangosausje. Versier ze met opgerolde wortelrepen 
en spuit hier en daar wat avocadospread. leg daar-
tussen een beetje mangosnippers, nog wat kruiden-
blaadjes en wat daikonwortel. Versier het bord even-
tueel nog met een streep mangosap.
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recept uit het boek:  
gebeten door groentenvoor flexitariërs & vleesminderaars

www.vegabites.com

sushi van avocado
en aromaten van wakame en daikonwortel

voor 4 personen:
•	 sushirijst (Japanse rijst voor sushi)
•	 norivellen (zeewiervellen voor sushi,  

verkrijgbaar in de betere supermarkt
•	 rijstazijn
•	 mirin (Japanse zoete kookwijn)
•	 een snuifje zout
•	 wakame (bladzeewier, verkrijgbaar in de 

natuurwinkel of reformzaak)
•	 1 rijpe avocado, zonder pit en zonder 

schil
•	 citroensap
•	 zeezout

•	 een mespuntje wasabi (zeer sterk sma-
kende Japanse mierikswortel, verkrijg-
baar in potjes)

•	 daikonwortel (witte rammenas)
•	 lichte sesamolie
•	 1 mango, in partjes gesneden
•	 grof zeezout

versiering
•	 avocadospread
•	 eetbare viooltjes 
•	 opgerolde wortelreepjes



Zo meteen weet jij uiteraard wél wat 
er zich onder dat lapje bladerdeeg 
schuilhoudt, maar je eventuele gasten 
natuurlijk niet. Je kan er bovendien 
van op aan dat ze zullen smullen! 
Serveer deze surprises als voorge-
recht, eventueel met een slaatje van 
gesnipperd witlof, groene tuinbonen 
en een beetje veganaise. Succes ge-
garandeerd.

visita | RECEPT

aardse surprise

Voor 4 personen
•	 400 gr aardperen 
•	 400 gr aardappelen 
•	 3 sjalotjes 
•	 1 teentje look - geperst 
•	 1 el soja margarine – bakken  

en braden 
•	 1 kopje peterselie – fijngehakt 
•	 beetje nootmuskaat 
•	 200 ml sojaroom 
•	 4 velletjes bladerdeeg 
•	 bodempje water 
•	 peper en zout
•	 4 ramequinschaaltjes

carnivoor met een geweten
Behalve medewerker bij Visita Magazine is Stijn De Kock ook een enthousiaste veganisti-
sche hobbykok. Best bizar voor iemand die af en toe nog vlees, vis en zuivel eet! 
Hoe dit alles zo gekomen is kan je lezen in het gratis ebook ‘Carnivoor met een geweten’. 
Je kan het downloaden op zijn website, waar je - behalve het boek - ook heerlijke recep-
ten, video’s/reportages en artikels over veganisme kan terugvinden. Kortom: alles waar 
de beginnende of gevorderde veganist wel zuivelvrije pap van lust!

www.veganistischkoken.be
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1. Verhit de oven op 180 graden 
2. Schil de aardperen en aardappelen en snij ze in kleine blokjes.  

Schil en snipper de sjalotjes. 
3. Verhit de soja margarine in een pan en fruit de sjalotjes gedurende  

1 minuut. 
4. Pers de look uit en laat deze even meebakken. 
5. Voeg de stukjes aardpeer en aardappel toe, samen met een bodempje 

water. Breng aan de kook, zet het vuur dan lager en laat zo’n 5 minuten sud-
deren. Roer regelmatig om om aanbranden te voorkomen. Voeg zo nodig 
nog wat water toe. 

6. Voeg tenslotte de sojaroom toe en laat de groenten verder sudderen tot  
ze net beetgaar zijn. Zacht maar nog lekker knapperig. Haal de pan van  
het vuur. 

7. Pureer de helft van het aardpeer- en aardappelmengsel met een stamper. 
Voeg de hele stukjes opnieuw bij deze puree en meng flink door elkaar. 

8. Kruid af met peper, zout en wat nootmuskaat. 
9. Beboter de ramequins en vul ze tot op ±1 cm van de rand met het aard-

peer-aardappelmengsel. Snij rondjes uit het bladerdeeg die net wat groter 
zijn dan de diameter van de ramequins. leg ze bovenop het schaaltje en 
druk de randen goed aan. Bestrijk ze lichtjes met wat olijfolie. 

10. Plaats de schaaltjes gedurende 20 tot 25 minuten in de oven. Of tot  
het bladerdeeg mooi bruin ziet en ‘uitpuilt’ Serveer dit gerecht meteen. 



aardse surprise

nieuw
ideaal voor de feestdagen

kookboek (ebook)
vegan sauzen - stijn de kock

30 volledig plantaardige sausrecepten

Eerste kookboek van de auteur van
Carnivoor met een geweten.

Geschikt voor lekkerbekken, veganisten,  
mensen met lactose-intollerantie,...

Meer info of downloaden via: 

www.veganistischkoken.be/vegansaus

win* greenpan Stockholm
GreenPan is allang geen onbekende meer bij de keukenprins 
en -prinses die een voorkeur heeft voor 
gezond en lekker koken, met ma-
teriaal van onberispelijke kwali-
teit. Het zwarte aluminium aan 
de buitenzijde, de Thermolon anti-
kleeftechnologie, de roestvrijstalen 
en ergonomische grepen,... het zijn 
allemaal factoren die je kookplezier 
aanzienlijk doen toenemen.

De Thermolon coating van GreenPan is ge-
zond, veilig en vrij van giftige materialen of 
persistente vervuilers, met een betere warmte-
geleiding voor een perfect bakresultaat. Deze 
4-delige set zal je op een gigantisch aantal 
heerlijke kookuurtjes komen te staan. En al wat 
je ervoor hoeft te doen is het antwoord vinden 
op de vraag hiernaast. Kookfanatici in België 
en Nederland... sla je slag!  
Aangeboden door: www.green-pan.be

4-delige set

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

 
Ga naar onze wedstrijdpagina  
www.visitamagazine.be/wedstrijd  
en vul het formulier in. 

Opgelet! Deelnemen kan t.e.m. 13 januari 2014.

Prijsvraag: 

Hoe heet de traditionele japanse  
vouw- en knoopkunst van lappen stof?

carnivoor met een geweten
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http://www.eco-logisch.nl/affiliate.asp?a=41


©
 T

sj
us

te
r D

es
ig

n 
- w

w
w

.ts
ju

st
er

-d
es

ig
n.

b
e

Elke dag 
Valentijn
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vivian reijs

24 | DECEMBER 2013



vivian reijs is televisiepresentatrice, voe-
dings- en bewegingsconsulente, schrijfster, 
een heuse healthfreak én mama van dochter 
day. al deze disciplines volbrengt ze met 
volle overgave, een brede glimlach en een 
aanstekelijk enthousiasme. druk, dat wel, 
maar een kolfje naar de hand voor iemand 
die gezondheid hoog in het vaandel draagt. 
op een gure, regenachtige dag als deze 
hangen we dan ook graag aan de telefoon 
met één van de zonnigste Bn’ers.

ondanks alle drukte...hoe maak je het?  
Vivian Reijs: (lacht) oh, goed hoor. Presentatrice 
is overigens nog steeds mijn hoofdberoep, al 
het overige doe ik er gewoon bij. Ik ben na-
tuurlijk een alleenstaande moeder en soms is 
het best wel puzzelen geblazen. Gelukkig krijg 
ik een hoop hulp van al mijn lieve vriendinnen 
(lacht).

de laatste maanden ben je druk in de weer 
met vivonline, je platform om mensen te in-
formeren over een gezonde manier van le-
ven. waar komt die passie voor gezondheid 
bij je vandaan?
Ik ben me pas echt gaan interesseren voor ge-
zondheid rond mijn 20ste. Ik studeerde destijds 
in Zwitserland en ik moet zeggen dat het eten 
ginds me nogal wat extra kilo’s had bezorgd 
(lacht). Toen ik ging diëten merkte ik al snel 
dat dat meer met m’n gezondheid deed dan ik 
vooraf had verwacht. Ik verloor niet alleen ge-
wicht, maar voelde me simpelweg energieker 
en beter. Vanaf dat moment zat ik echt met m’n 
neus in de boeken en ben ik ook allerlei op-
leidingen gaan volgen. Onder andere als voe-
dingsconsulente en hormoontrainer. 

“Mensen willen hun leven 
in positieve zin omgooien”

Gezonde 
geest 

in gezond 
lichaam

 INTERVIEW | visita 

 
vivian reijs
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volgens mij is iedereen wel min of meer be-
zorgd over zijn of haar gezondheid. toch 
gaan weinigen er effectief mee aan de slag. 
of merk je een verandering wat dat betreft?
Ja, toch wel. Steeds meer mensen willen hun 
leven in de positieve zin omgooien. Men wil 
opnieuw gezond en fit zijn en zich simpelweg 
lekker in z’n vel voelen. Het enige wat ze no-
dig hebben is een goede voorlichting, en dat 
men daarbij vooral het totaalplaatje in gedach-
ten houdt. Je kan bijvoorbeeld wel gaan spor-
ten als een gek, als je daarnaast tonnen suiker 
blijft consumeren of omkomt van de stress zal 
je nooit het gewenste resultaat bereiken. Via 
Vivonline wil ik mensen dus zo goed mogelijk 
informeren over hoe je je lichaam en geest een 
zo groot mogelijk plezier kan doen.

de combinatie van lichaam en geest is dus 
belangrijk?
Absoluut. Sterker nog; gezondheid begint tus-
sen je twee oren. Als je alleen gezond eet om-
dat het een soort obsessie voor je is, zal dat 
nooit echt goed voor je werken. Er zitten dan 
dingen in de weg die je lichaam helemaal kun-
nen blokkeren. 

“Sporten en gezond eten 
helpt niet als je daarnaast 

omkomt van de stress”

visita | INTERVIEW
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voeding blijft natuurlijk belangrijk. geef je 
zelf de voorkeur aan biologisch? en geldt dat 
bijvoorbeeld ook voor verzorgingsproducten?
Ik eet eigenlijk alleen maar biologische voeding, 
dus dat vind ik zeker belangrijk. Dat geld ook 
voor verzorgingsproducten ja. Ik kijk wel uit met 
wat ik op mijn huid smeer. Het is tenslotte het 
grootste én belangrijkste orgaan van je lichaam. 
Het is soms lastig zoeken naar de meest geschik-
te producten, maar ik let er inderdaad op.

ga je - in de mate van het mogelijke - ook 
bewust om met ecologische thema’s als ver-
voer, afval, enz.
Zeker, ik doe wat iedereen zou moeten doen; 
mijn afval sorteren. En ik spring natuurlijk zuinig 
om met water en energie,... dat soort dingen.  
Mijn eerstvolgende aankoop zou ook best wel 
eens een elektrische wagen kunnen zijn (de 
onze ook, red.). Dat zou ik echt fantastisch vin-
den. Alleen wel jammer dat die zo duur zijn.

en kleding bijvoorbeeld? kijk je daar de kat 
uit de boom?
Euh, ik moet bekennen dat ik daar wat minder 
bewust in ben dan ik zou kunnen zijn (lacht).
Ik draag niet alleen maar ecologisch verant-
woorde kleding nee. De eerlijkheid gebiedt me 
te zeggen dat ik - naar mijn smaak - slechts zel-
den iets mooi tegen het lijf loop. Meestal vind 
ik de kleuren dan wat saai en zo. Het kan aan mij 
liggen (lacht). 

over naar de aanstormende feestdagen. wat 
betekenen die voor je? en heb je er zin in?  
De feestdagen? Oh, super leuk! Ik heb daar 
vanzelfsprekend zin in. De warmte, sfeer en ge-
zelligheid vind ik echt heerlijk. Niet dat ik al een 
idee heb hoe of waar we de feestdagen gaan 
doorbrengen, maar ik blijf in elk geval in het 
land. Niet in het minst omdat ik ook met een 
programma bezig ben. Ik kijk er echter nu al 
naar uit.

wat zijn de eerstvolgende plannen in je 
agenda? Qua televisiewerk en met vivonline.  
Nou, het lijkt me fantastisch om een heus televi-
sieprogramma over voeding en gezondheid te 

maken. Daar wil ik me de komende tijd dan ook 
op storten. En op Vivionline openen we binnen-
kort een webshop waar je allerlei lekkere en ge-
zonde producten kan bestellen. Je hoort het, ik 
heb meer dan voldoende om handen.

“Ik doe eigenlijk het liefst 
zoveel mogelijk  

verschillende dingen.”
is er iets van dit alles dat je absolute voor-
keur geniet, of is het de combinatie die het 
boeiend voor je maakt?  
(Denkt even na) Ik kan niet echt één specifiek 
onderdeel opnoemen nee. Ik doe eigenlijk het 
liefst zoveel mogelijk verschillende dingen. Zo 
voorkom ik dat iets saai wordt en schenkt het 
me de meeste voldoening. Zolang iets wat ik 
doe met voeding en gezondheid te maken kan 
hebben, ben ik meer dan tevreden.’

dus ik heb net gesproken met een gelukkig 
mens?  
‘(lacht) Absoluut. Wees daar maar zeker van.

 INTERVIEW | visita 

www.vivonline.nl

Vivonline.nl is een platform voor men-
sen die alles willen weten over gezond 
zijn in ‘body’ en ‘mind.’ Vivian Reijs, 
zelf een erkend voedingsconsulente, 
omringt zich door een team van ex-
perts en neemt je mee in de wondere 
wereld van de gezonde lifestyle. Niet 
alleen voeding, maar ook beweging, 
de kracht van positief denken en 
beauty komen aan bod. Verpakt in in-
spirerende artikelen, tips en weetjes 
die je kunnen helpen bij het behalen 
van je persoonlijke doelen. Even chec-
ken dus op:

viva vitality
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Maak van 2014 je topjaar! 

Het draait vooral om het diepe gevoel van 
voldoening uit te breiden naar elk afzonderlijk 
aspect van je leven. Het is nuttig om wat ex-
tra stappen toe te voegen voor je je verliest 
in een overmaat aan doelstellingen, actieplan-
nen en to-do-lijstjes. Zelf heb ik jarenlang veel 
persoonlijke doelen nagestreefd. Ondanks het 
feit dat ik deze later telkens mocht afvinken op 
mijn lijstje, bleef ik overmand door een leeg 
gevoel. Ik beeldde mij in dat het zou verdwij-

nen als ik in staat zou zijn om het volgende 
doel te bereiken. Toch was het er nog steeds... 
Hier kwam verandering in vanaf het moment 
waarop ik onderstaande tips begon toe te pas-
sen. 

1. dankbaarheid: antigif tegen stress    
Voor je de autosnelweg van 2014 op rijdt, is 
het tijd voor een korte pitstop. Wees dankbaar 
voor wat je al bereikt hebt, je nieuwe produc-

jimmy Coopman is personal trainer, nutritionist, roptropraxis en coach uit 
Waregem. Zijn totaalaanpak wordt op maat aangepast en je kan bij hem terecht 
voor het verbeteren van je gezondheid - vetverbranding en versteviging - sport-
prestaties - stressmanagement. Hij werkt met iedereen die belang hecht aan 
resultaat en bereid is om ervoor te gaan. In zijn vaste rubriek deelt Jimmy zijn 
knowhow en praktische tips met onze lezers. 

Is het je al opgevallen? De sint en zijn zwarte pieten staan niet meer in de reclameblaad-
jes. Buiten eist de kerstverlichting de aandacht in het straatbeeld. Binnenshuis worden 
kerstbomen gedrapeerd met te veel slingers en kerstballen in de kleur van de laatste 
kerstmode. Kortom, het is december en we gaan de laatste rechte lijn van het jaar in. Tij-
dens je eindsprint naar 2014 kan je in dit artikel de nodige tips vinden om er een topjaar 
van te maken en je dromen te realiseren. 

visita | SPORT EN GEZONDHEID - Jimmy Coopman
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tieve gewoonten, de topmomenten en het ple-
zier dat het voorbije jaar je bracht! Glimlach 
om de nieuwe mensen in je leven en wees blij 
om de mensen die gebleven zijn. Sta eens stil 
om te genieten van een intense dankbaarheid. 
Dit is het beste middel om onrust te verdrijven.   

2. je verleden als leermeester     
Neem de tijd om je af te vragen welke belang-
rijkste lessen je kan trekken uit 2013. Wat heeft 
er gewerkt voor jou? Wat ga je anders doen 
het komende jaar? Wat waren de minst goede 
momenten en hoe kan je die in de toekomst 
vermijden? Bij dit stilstaan trek je best je hand-
rem aan en blijf je in versnelling. Zo bol je niet 
achteruit. Deze oefening heeft namelijk niet als 
doel om in het verleden te blijven hangen.       

3. durf te dromen!      
De factor die jou het meest limiteert, is je ei-
gen geest… Je kan veel meer bereiken en veel 
meer plezier beleven dan je jezelf toelaat! Veel 
van wat je vandaag vanzelfsprekend vindt, is 
ontstaan uit iemand z’n droom en vastberaden-
heid… Denk maar aan je computer, je auto, je 
verlichting, … Waar droom jij van? Hoe ziet een 
ideale dag er voor jou uit? Welk land wil je nog 
ontdekken? Welke vaardigheden wil je nog on-
der de knie krijgen? Wie zou je willen ontmoe-
ten? Wie zou je willen zijn? Waar zou je willen 
wonen? Wat wil je bereiken in je leven? …   

4. jouw normen en waarden: definieer wat 
succes en geluk voor jou betekent!         
Wat is voor jou het belangrijkste in je leven? 
Wat zijn jouw regels om je gelukkig, succesvol 
en voldaan te voelen? 

Beantwoord deze vragen ook op de volgende 
levensgebieden:   
 – Gezondheid / fysieke fitheid / algemeen 

voorkomen 
 – Relaties (partner, familie, sociaal leven)
 – Persoonlijke groei (vaardigheden, ingesteld-

heid) 

 – Menselijke bijdrage (wat je voor anderen doet)
 – Carrière 
 – Vrije tijd 
 – Financieel evenwicht
 – Omgeving (woning, werkomgeving, auto,  

materiaal) 
 – Spiritualiteit 

5. je leven in kaart         
Nu je weet wat voor voor jou essentieel is op bo-
venstaande levensvlakken, kan je ook bepalen 
waar je staat. Geef op elk domein een score van 
1 tot 10 waarbij 10 op 10 het ultieme succes be-
tekent. Schat in welk cijfer je jezelf zou toekennen 
en motiveer waarom.  

6. the next step          
Wat is voor jou de volgende stap om elk le-
vensgebied te optimaliseren? Welk domein 
van je leven verdient absolute prioriteit? Maak 
keuzes, probeer niet alles tegelijk aan te pak-
ken. In dit deel van de denkoefening bepaal je 
wat je kan doen om deze score te verbeteren.  

7. planning          
Je bent nu klaar om je droom in werkelijkheid 
om te zetten. Het is tijd voor de eerste stap! 
Maak tijd en ruimte door het in je agenda te 
zetten. Welke nieuwe gewoonten zullen jou in 
de gewenste richting brengen? Wat kan je da-
gelijks, wekelijks en maandelijks doen om posi-
tief te blijven evolueren?  

8. wat zijn je excuses? wat zijn je voorwaar-
den? wat houdt je tegen?         
Indien je geneigd bent om je plannen tot in 
het oneindige op een later tijdstip te zetten, 
maak dan eerst eens een lijstje van alle mo-
gelijke drempels of barrières. Zoek vervolgens 
verschillende oplossingen voor elk mogelijk 
probleem. Werk preventief en elimineer zoveel 
mogelijk obstakels. Vraag eventueel hulp als je 
zelf geen uitweg ziet. 
Wat zijn jouw voorwaarden om actie te onder-
nemen? Probeer hier efficiënt over te reflecte-
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ren en wacht zeker niet tot je op alles een ant-
woord hebt. Een dergelijke ingesteldheid is op 
zich een oorzaak van uitstelgedrag…  

9. actie          
Dromen van een glas water zal je dorst niet les-
sen… Drinken wel! Wacht niet, start vandaag 
nog! Hierover staat meer informatie in mijn ar-
tikel “Zo krijg je dingen gedaan” (Visita, 2013).    

10. evalueer          
Ondertussen weet je wat je wil en is je plan 
opgesteld. Je neemt je eerste stapjes in de 
richting van wat voor jou een optimaal leven 
is. Het is belangrijk om wekelijks bij te houden 
hoe je het er vanaf brengt in deze nieuwe ge-
woonte. Wat ging er goed? Wat liep er fout en 
aan wat lag dat? Hoe kan je dat vermijden of 
verbeteren? Ook op gebied van planning kan 
de praktijk soms sterk verschillen van de reali-
teit. Vermijd frustratie en maak vanuit je erva-
ring de nodige aanpassingen zodat planning 
en werkelijkheid elkaar benaderen.

11. doel en richting            
Het stellen van een doel is heel belangrijk om je 
te motiveren en te starten. Wil je echter succes 
behalen op lange termijn op een bepaald levens-
vlak, dan is het heel belangrijk om ook je richting 
te bepalen. Weet dus waar je naartoe wil, zodat 
elk specifiek doel als een mijlpaal kan dienen. 
Als je echter één enkele doelstelling nastreeft, 
riskeer je om in een zwart gat te vallen eens je 
het bereikt. 
Een doel is specifiek, meetbaar, haalbaar, realis-
tisch en tijdsgebonden. Een richting is niet be-
perkt op vlak van tijd.
Dit is een voorbeeld van een doelstelling voor ie-
mand die wil afslanken: 3% vet verliezen in de ko-
mende maand. Een richting voor diezelfde per-
soon is bijvoorbeeld: op mijn optimale gewicht 
blijven.  

tot slot: hier en nu!
Ken je dat? Je begint te dromen van een betere 
en leukere toekomst. Je beeldt je in hoe je leven 

zou kunnen zijn. Je bedenkt hoe je je huidige 
frustraties kan beperken… Je begint doelen te 
stellen die je in de juiste richting brengen. Je zet 
ze om in to-do-lijstjes en schiet gehaast in actie. 
Je wil zo snel mogelijk vorderen en als een hon-
gerige leeuw overheerst je nieuwe ambitie zo-
wat alle facetten van je leven. De rest vervaagt 
en je stressniveau bereikt ongeziene hoogtes. 
Accepteer en apprecieer waar je vandaag al 
staat. En geniet van de kleine dingen. In de 
Sedona Method formuleren ze het als volgt:  
“Het onmogelijke wordt mogelijk als je het kan 
loslaten. En je weet dat je je doel hebt losgela-
ten als het je niet kan schelen of je het bereikt of 
niet.” Raar maar waar: deze ingesteldheid, zal 
je helpen om in alle gemoedsrust jouw doelen 
sneller te bereiken. 

Weet waar je naartoe wil, ontwikkel de nodige 
gewoontes die je daar brengen en leef hier en 
nu! 

Ere wie ere toekomt. De paragrafen over dur-
ven dromen, richting en genieten van het hier 
en nu schreef ik op aanraden van Frederike 
lenaerts, m’n vriendin en gedreven kinesithe-
rapeute in Wilsele-Putkapel.  

wil je van 2014 echt een topjaar maken? 
Download dan voor slechts € 29 het werkboek: 

Topjaar 2014 op www.
jimmycoopman.com/
topjaar2014! Je vindt 
er de compleet uitge-
werkte versie van dit 
artikel met nog veel 
meer tips en tools om 
de inhoud van dit arti-
kel in de praktijk om te 
zetten!

www.jimmycoopman.com
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Marijke hakkennes (28) is naar eigen zeggen een echt meisje-meisje. Gek op 
beauty en fashion, maar eveneens gefascineerd door de mogelijkheden die een  
natuurlijke lifestyle te bieden heeft. Haar passies en interesses verenigt ze al uitste-
kend op haar eigen website www.projectnaturalbeauty.nl en ook in Visita deelt ze 
graag haar ervaring en know-how in onze beautyrubriek. 
Marijke woont samen met haar vriend Hans en kat Ketjap in Noord-Brabant.

Of je nu een uitnodiging hebt voor een kerstgala, of lekker erop uit gaat met familie en/of 
vrienden. Met de feestdagen besteden we allemaal graag wat extra aandacht aan ons uiter-
lijk. We zoeken met zorg onze kleding uit en we besteden extra aandacht en tijd aan ons haar.  
En onze make-up? Die stemmen we het liefst helemaal af op de feestdagen.  

Make-up

De basis 
Mooie make-up begint met een goede basis. 
Verzorg je huid dus extra goed voordat je be-
gint met het aanbrengen van je make-up. 
Met een milde scrub verwijder je alle dode 
huidcellen. Hierna kan je een lekker gezichts-
maskertje gebruiken, wat past bij jouw huid-
type. Vergeet ook niet om je wenkbrauwen te 

epileren. Dit kan je het beste de avond van 
tevoren doen, zodat je huid niet rood is 
op het moment dat jij je make-up gaat 
aanbrengen. 
Gebruik tot slot een fijne crème die bij 
jouw huidtype past. laat de crème on-
geveer 15 minuten intrekken voordat 
je begint met het aanbrengen van 
make-up.  

Een egale huid 
Voordat je begint met het aanbrengen 
van kleur op je gezicht, wil je proberen 

om jouw huid zo egaal 
mogelijk te krijgen. 
Gebruik hiervoor een 
foundation in dezelfde 
kleur als je huid. Je kan 
een crème foundation 
gebruiken zoals de Make-
up Natural Finish foundation 
van logona, of een poeder 
foundation zoals BM Beauty Mineral Foun-
dation. 
Met een concealer kan je oneffenheden 
zoals pukkeltjes, rode vlekjes en wallen weg-
werken. Onder je ogen kan je het beste een 
crème concealer gebruiken zoals de con-
cealer van lavera. Voor donkere vlekjes op 
je huid gebruik je het liefste een camoufla-
gestick, zoals de Green People Camoufla-
gestick. 

Om je foundation en concealer de hele dag 
op hun plek te houden poeder je het geheel 
af met een losse, transparante, poeder.  

BEAUTY - Marijke Hakkennes | visita 

feestdagen

BM Beauty Mineral foundation
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Meisha Cream Eye-
shadow in Sun Glow
Verkrijgbaar bij 
www.heelnatuurlijk.be
www.heelnatuurlijk.nl

Couleur Caramel 
Eyeliner no 7

Lip /glaze 
Boysenberry 
100% Pure

Zuii Lipgloss 
in Sea Shell

Mineralissima Blush in de kleur brazen

Een stralend  
gezicht 
Nu je huid mooi egaal is, is het tijd 
om wat kleur terug te brengen in 
je gezicht. Kies een mooie blush 
uit en breng deze aan op de ap-
pels van je wangen, of onder je 
jukbenen. stem de kleur van je 
blush af op je make-up. Kies je 
voor een heftige make-up look? 
Kies dan voor een blush in een 
zachte perzik kleur. Als je make-
up wat rustiger is, kan je kiezen 
voor een wat fellere blush. Wat 
dacht je bijvoorbeeld van een 
blush met een mooie shimmer 
zoals Mineralissima Blush in de 
kleur Brazen.  
Vergeet vooral geen highligh-
ter te gebruiken tijdens de 
feestdagen. De highlighter zal 
jouw gezicht er stralend uit la-
ten zien. Breng een klein beetje 
highlighter aan op je jukbenen 
en op de brug van je neus. Je 
kan ook een beetje highlighter 
aanbrengen op je cupidoboog: 
het randje in het midden van je 
bovenlip. Hierdoor zullen je lip-
pen voller lijken.   

Fonkelende ogen 
goudkleurige oogschaduw, 
zoals Meisha Cream Eyeshadow 
in Sun Glow, is absoluut mijn 
favoriet tijdens de feestdagen. 
Breng de oogschaduw aan op je 
ooglid en in je arcadeboog. Dit 
zorgt voor een mooie en sub-
tiele glans. 
Als je de oogschaduw wat meer 
pit wilt geven, kan je een don-

kerbruine kleur in je arcade-
boog aanbrengen. Concentreer 
je vooral op de buitenste helft 
van je arcadeboog en werk naar 
binnen toe. 
Een klassieke eyeliner met 
wing staat ook prachtig tijdens 
de feestdagen. Zet met een vas-
te hand een mooi strak lijntje zo 
dicht mogelijk tegen je boven-
ste wimpers aan. Maak de ‘wing’ 
door het lijntje in je buitenste 
ooghoek naar boven door te 
trekken. Kies voor een zwarte 
eyeliner voor een klassieke look, 
zoals Couleur Caramel Eyeliner 
no 7.  

Sensuele lippen 
Als jij kiest voor een heftige 
ooglook, hou je lippen dan 
neutraal. Kies bijvoorbeeld 
voor een zachtroze lipgloss met 
een mooie glans, zoals Zuii lip-
gloss in Sea Shell.
Hou jij je ogen rustig? Beken 
dan kleur met een mooie, diep-
rode lippenstift, zoals lip Gla-
ze Boysenberry van 100% Pure.
Omlijn eerst je lippen met een 
lippotlood in dezelfde kleur 
als de lippenstift. Vervolgens 
kleur je je lippen helemaal in 
met het potlood. Breng nu de 
lippenstift aan in twee laagjes. 
Hap overtollige lippenstift af 
met een tissue en poeder je 
lippen af met een klein beetje 
poeder. Zo weet je zeker dat je 
lippenstift zolang mogelijk op 
zijn plek blijft zitten. 
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Welke make-up past bij welke gelegenheid? 
 – Heb jij een uitnodiging voor een galafeest? 

Hou je make-up dan rustig. Het gaat vooral 
om de jurk bij een gala! Het is wel leuk om 
de kleur van de jurk terug te laten komen in 
je make-up. Draag je bijvoorbeeld een jurk 
met blauwe details? Probeer het blauw dan 
subtiel terug te laten komen in je oogmake-
up.

 – Ga jij naar een gelegenheid waar veel foto’s 
gemaakt zullen worden? Wees dan voor-
zichtig met glanzende oogschaduw. Foto’s 

zullen in donkere ruimtes met flits gemaakt 
worden, waardoor er extreem veel licht op 
de oogschaduw zal vallen. Dit kan er erg gek 
uit zien. In dit geval kan je dus beter kiezen 
voor een matte kleur oogschaduw. 

 – Heb jij een casual feest met vrienden en/
of familie? Hou de make-up dan ook lekker 
casual. Je kan kiezen voor mooie, glanzen-
de bruintinten op je ogen. Voor een make-
up look met wat meer pit kies je voor een 
mooie donkere kleur lippenstift. 

Maak je opwachting in stijl

tip van karim om het helemaal af te maken
“Je kunt de hele look fixeren met de Dr. Hauschka gezichtslo-
tion, door die vanaf ongeveer 30 cm afstand lichtjes op je ge-
zicht te sproeien. Dan blijft je make-up de hele avond mooi.”

Natuurlijk wil je er tijdens de feestdagen fantastisch uitzien 
voor je vrienden, je familie en je gasten. En niet te vergeten: 
voor jezelf! Het wordt namelijk pas echt een feest als jij - 
stralend en vol zelfvertouwen - aan de feestdis verschijnt.  
Je wil vrouwelijkheid en een tikje extravaganza, maar je 
wil je bovenal goed voelen. Je wil uitstralen wat je van-
binnen voelt...

Karim Sattar, Dr. Hauschka’s internationaal gerenom-
meerde make-up artiest, heeft een feestelijke make-up 
ontwikkelt waarbij de focus ligt op je ogen en je mond. 
De basis is een gelijkmatige teint, met als blikvan-
ger helder ivoor op de oogleden, gecombineerd met 
zwarte eyeliner en een volle, zwarte mascara voor een 

expressieve oogopslag. Warme, 
roodgekleurde lippen zor-
gen voor een energieke uit-

straling en een lipliner zet 
het rood nog eens extra in  

de verf.
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Eigenlijk draag ik niet zo vaak broches. Maar als ik 
er een draag, mag het wel een opvallende zijn. Zo 
een die blikken vangt, of een die vragen oproept. 
„Waarvan is dat gemaakt?”, vragen de nieuws-
gierigaards dan, wetende dat ik een zelfmaakster 
ben. Altijd plezant om hun openvallende monden 
te zien (of ook wel eens hun meewarige gij-zijt-
toch-een-beetje-zot-blikken) als ik - stilletjes of uit-
bundig, afhankelijk van de vrager - antwoord „een 
fietsbinnenband” of „een oude rits”. Daar word ik 
blij van, serieus.

Upcycled broches

Creatieve DIY specialiste Kelly Eeckhaut is zeer actief op haar 
eigen blog Ma vie en vert. Ze is verzot op creativiteit en hand-
werk, koken, vegan chocomousse, fietsen, schrijven en lezen in 
het zonnetje en deelt met plezier haar praktische ervaring met 
onze lezers.
www.gedachtesprongetjes.blogspot.be

visita | DIY - Kelly Eeckhaut

STap 1

STap 2

do it Yourself:

uit een fietsbinnenband
Fietsbinnenbanden zijn eigenlijk een beetje het 
duurzame alternatief voor leder. Het is een heel 
gemakkelijk materiaal om mee te werken. De 
meeste scharen zien zich wel meester over dat 
rubber, het rafelt niet uit en het is stevig. Je han-
den ruiken na een sessie fietsbinnenband-prut-
serij wel naar een fietsenwinkel, maar goed, dat 
valt gemakkelijk op te lossen met (zelfgemaakte) 
zeep. In mijn ontwerpje wilde ik per se met reep-
jes werken, maar experimenteer (één band is lang 
genoeg om wat te oefenen en te falen), leer het 
materiaal kennen en ontdek de mogelijkheden.

Nodig:
 – fietsbinnenband
 – schaar
 – warm water en afwasmiddel 
 – naald en stevige draad
 – knoop (+ stof als je knoop te lelijk is)
 – brochespeldje

1. Knip per ‚blaadje’ 4 reepjes van 11 x 0,5 cm 
uit je fietsbinnenband (in mijn geval: 5 blaad-
jes x 4 reepjes).

2. Rijg per blaadje de 4 reepjes op een draadje 
met een knoopje op het uiteinde, eerst de 
ene uiteindes, daarna de andere uiteindes in 
dezelfde volgorde. Zorg dat alle reepjes op 
dezelfde manier gedraaid zitten. Hecht af.

3. Knip een cirkeltje uit de band, dat iets groter 
is dan het brochespeldje. Bevestig hieraan 
alle blaadjes.

4. Naai op de achterkant van het cirkeltje het 
brochespeldje. Werk af met een knoop, 
ongeveer ter grootte van je cirkeltje, om met-
een ook de zichtbare draadjes te verbergen.
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knopenbroche
Elke recykleerster en kringwinkelgangster is er 
wellicht af en toe slachtoffer van: mooie knoop-
jes in glazen vazen, die naar je lonken en je ver-
leiden. Hop, een halve kilo knopen mee naar 
huis. Of misschien heb je een gigantische kno-
pencollectie geërfd en wil je die schatjes een 
tweede leven geven? Een knopenbroche is (een 
deel van) het antwoord, als je ’t mij vraagt.

Nodig:
 – de mooiste knoopjes
 – naald en draad
 – een stukje dikkere vilt (en/of stukjes fiets-

binnenband)
 – brochespeld (of een haarspeld)

1. Knip het stuk vilt of een stuk fietsbinnenband 
volgens de grootte en vorm die je wil. 

2. Maak een knoopje in je draad en naai met 
de hand en wat geduld je stukje vilt/band vol 
knoopjes. 

3. Knip een stukje vilt of band iets groter dan je 
speld. Naai je speld op dit stukje en je stukje 
op de achterkant van je knopenlapje. Schöne 
dinges he!

ritsenroosje
Elke kapotte rits en elk overschotje rits van 
minstens 5 cm belanden in mijn naairestjes-
doos. Ik vind ze een te geweldige uitvinding 
om gewoon, vanaf het eerste scheve tandje, in 
de vuilbak te gooien. Wat ik met de allerklein-
ste restjes ooit doe, weet ik nog niet goed, 
maar de langere stukken zijn perfect oprolbaar 
tot roosjes.  

Nodig:
 – oude rits of stuk afgeknipte rits (hoe langer 

de rits, hoe groter de broche) 
 – naald en draad
 – knoop
 – brochespeld

1. Rits de rits open, zodat je twee repen met 
tandjes hebt. 

2. Rol ze geleidelijk aan op en naai telkens vast 
in het stofgedeelte van de rits. Vouw een 
driehoekje plat waar nodig om de ronding 
te vormen. (Het is gemakkelijker gedaan dan 
uitgelegd.) 

3. Naai het brochespeldje vast en werk af met 
een knoop.

STap 1

STap 2

DIY - Kelly Eeckhaut | visita 
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