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Vacature

Creatieve en gedreven Accountmanager
Binnendienst (40 uur)
De Betere Wereld is toonaangevend in Nederland als het gaat om een verantwoorde & healthy lifestyle. Wij laten trends en nieuws zien via ons magazine, nieuwsbrief, online en social media. Onze
relaties kunnen via al deze mediakanalen hun verhaal vertellen.
Als Accountmanager Binnendienst ben je verantwoordelijk voor relatiebeheer én het genereren van kwalitatieve leads. Je adviseert onze klanten en leads (voornamelijk telefonisch of per mail) over de vele mogelijkheden: welk communicatiekanaal en in welke vorm?
WIJ ZOEKEN
Een gezonde dosis ambitie, doorzettingsvermogen en commerciële intuïtie
■ Een sterk analytisch vermogen en creativiteit in het oplossen van complexe klantvragen
■ Een goede beheersing van de Nederlandse taal, zowel mondeling als schriftelijk
■ Flexibiliteit en een hands-on benadering
■ Sales-ervaring is welkom, maar geen must
■ Goed op de hoogte van marktontwikkelingen en trends
■

WIJ BIEDEN
Naast een vast basissalaris hanteren we een interessant provisiesysteem
■ 20 vakantiedagen
■ Een uitdagende werkplek in een inspirerende omgeving in het hartje van Alkmaar
■

Het jaar 2017 is weer voorbij!

BELANGSTELLING?
Heb je interesse én voldoe je aan de eisen in het profiel? Mail dan je up-to-date CV met een gerichte motivatie naar Almar Fernhout, almar@debeterewereld.nl. Ook je eventuele vragen kun je hem rechtstreeks mailen.

Een jaar waarin verschillende trends goed doorzetten, zoals “Vega lifestyle”. De Vega evenementen worden
druk bezocht en je ziet er steeds meer mensen die er vroeger niet gezien wilde worden. Gezondheid en de
daarbij verantwoorde producten worden steeds meer omarmd. Grote merken spelen hier op in en nemen
mooie en verantwoorde merken over - kijk naar Tony Chocolony.
Wij zetten ons al meer dan 10 jaar in om consumenten te informeren over en inspireren tot een healthy en
bewuste lifestyle. Er is best veel veranderd in deze periode. Tien jaar terug was biologisch nog een kleine
niche, groene stroom kwam net op de markt en van elektrische auto’s wilde niemand iets weten. Nu heeft
iedere supermarkt biologisch voedsel in het assortiment, iedere energieleverancier levert groene stroom en
alle grote automerken hebben elektrische modellen. Kortom, we gaan vooruit!
Graag bedank ik onze lezers, volgers, adverteerders en collega’s voor het vertrouwen in de afgelopen jaren.
Wij wensen iedereen een mooie Kerst en een gezond 2018!
Almar Fernhout
Founder.

GEZOCHT: GASTREDACTEUR ONLINE
Website en social media
De Betere Wereld probeert je aan te moedigen tot een gezonde, verantwoorde levensstijl. Dat
doen wij door o.a. dagelijks inspirerende berichten over voeding, gezondheid, energie, lichaamsverzorging, etc. online te publiceren. Hiermee bereiken we een breed lezerspubliek.
Ben je een bevlogen specialist of gepassioneerde, duurzame ondernemer die laat zien wat er allemaal mogelijk is, vaak een verassende visie heeft én goed kan schrijven? Dan zoeken we jou! We bieden je een online
platform voor het delen van je artikel. Natuurlijk krijg je de kans om je via onze website en social media voor
te stellen.
Lijkt het je leuk om een bijdrage te leveren? Neem dan contact op met tijl@debeterewereld.nl, dan bespreken we de mogelijkheden.
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Naast voldoende bewegen en een gebalanceerd voedingspatroon zijn supplementen een goede aanvulling voor
een healthy lifestyle. Improve your health kiest altijd voor de zuiverste en meest hoogwaardige grondstoffen
zonder toevoegingen. Alleen de hoogste kwaliteit is goed genoeg.

My Magic Mud toothpaste
thpaste
Magnesium is essentieel voor een
optimale gezondheid. Uit onderzoek
blijkt dat de meeste mensen een chrochro
nisch tekort hebben aan magnesium
en dat veel gezondheidsproblemen
gerelateerd zijn aan een magnesiumtekort. Suppletie met magnesiumolie
is een eenvoudige en gemakkelijke
gewoonte. Magnesiumolie zorgt voor
opname van magnesiumchloride via
de huid, waar het direct door de huid
wordt aangeleverd op cellulair niveau. Handig en voordelig in gebruik,
voor het hele lichaam.

My Magic Mud Whitening
is de eerste tandTandpasta
a
pasta die geactiveerde koolstof
van kokosnoot met bentonietbentoniet
klei combineert. Het is samensamen
gesteld uit slimme en gezonde
 
 
 
volgens de Natural Cosmetics
Standard. De geactiveerde
kool verwijdert plaque, giftige
stoffen die een slechte adem
veroorzaken en
tandvlekken. Deze
ongewenste eleele
menten hechten
zich aan het popo
reuze oppervlak van de actieve koolstof. Het
resultaat is een schone, wittere glimlach!

Nu € 21,95

Nu € 13,50

Magnesium olie

Stay healthy & be happy
Bio Marine Phytoplankton
•
•
•
•
•
•
•

Snelle energiebron
Zeer hoge
oge
g voedingswaarde
g
Reinigt en alkaliseert het lichaam
lic
Versterkt
kt het immuunsysteem
immuunsyste
Bevordert
ert een gezonde spijsvertering
sp
Verbetert
ert fysieke prestaties
Plantaardige
ardige bron van Omega 3 vetzuren
DHA en EPA

180 tabletten 500 MG € 32,50

Bio Spirulina
•
•
•
•
•
•
•
•

Levert hoogwaardige voedingsstoffen
Ondersteunt je immuunsysteem
Reinigt je lichaam (milde detoxer)
Geeft direct extra energie
Ondersteunt je darmfunctie
Draagt bij aan een betere concentratie
atie
Zuivert je huid
Hoge dosering chlorofyl: goed voor
bloedsomloop

500 tabletten 500 MG € 19,95

Chlorella
Bio Chlor
rella
e
•
•
•
•

Geeft direct energie
Ondersteund je immuunsysteem
Krachtige detoxer van zware metalen/
pesticiden
Uitzonderlijk hoge voedingswaarde

Interesse
re e in het re
resellen van
an een
.van deze p
prro
oducten?
Neem d
dan
n contact met on
ons op.

500 tabletten 500 MG € 21,95

Meer informatie: w w w . i m p r o v e y o u r h e a l t h . e u
Door: Alyssa Tapperwijn
a
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Fastfood voor bavianen
Deel 8 uit de serie “Eerst voeding dan medicijnen” - door orthomoleculair apotheker dr. Gert Schuitemaker
Hoe kan het dat een arts medicijnen voorschrijft zonder eerst naar de
voeding te kijken? Dit vraag ik me, na meer dan 30 jaar hiermee bezig
te zijn, nog steeds af. In mijn nieuwe boek “Fastfood voor Bavianen”
probeer ik mijn verwondering met u te delen.
Het verwondert me nog dagelijks … superlatieven
laat ik maar achterwege. Vanaf 1975 verwonder ik
me over het ongebreidelde medicijngebruik in
Nederland en de schade en verdriet die dit met zich
meebrengt. Valium en andere slaapmiddelen waren
in zwang en werden veel voorgeschreven. Later
bleek in een proefschrift dat 350.000 vrouwen in
Nederland eraan verslaafd waren.
Aan de andere kant verwonderde ik me ook regelmatig over het gunstige effect dat voedingsstoffen
op de gezondheid hebben. Zoals dit jaar nog:
behandeling op de intensive care van levensbedreigende sepsis en septische shock met intraveneus
vitamine C geeft een vijfmaal(!) grotere kans op overleving.
En waarover verwonder ik me nog het meest? Over
de reactie van hen, vooral professionals, die blijven
volharden in hun onwetendheid, die blijven ontkennen en het afdoen met: ‘niet bewezen’.
Hoe kan dit? Er is een immens grote kracht aan het
werk waarbij uw gezondheid geen prioriteit is. Uw
gezondheid is van ondergeschikte betekenis. Het is
de enige verklaring die ik kan geven voor wat ik in
mijn professionele leven heb gesignaleerd.
Het heeft overigens niets te maken met de gezondheidszorgwerkers, die vrijwel zonder uitzondering bijzonder vriendelijke en toegewijde mensen zijn met
het hart op de juiste plaats en die het beste met de

patiënt voor hebben. Ik heb het niet over hen, maar
over het meedogenloze systeem. Het systeem met
zijn indoctrinerende opleiding, rigide protocollen, liegende statistieken en administratieve rompslomp
heeft de individuele zorgwerker lamgeslagen. Die
kan niet anders dan zich conformeren.
In dit systeem hebben de niet te patenteren voeding
en voedingsstoffen plaats moeten maken voor
patenteerbare medicijnen. Daarom is er geen plaats
meer voor voeding in de gezondheidszorg. Zelfs de
voeding in het ziekenhuis voor patiënt en zorgverlener is ver onder de maat. Hetzelfde geldt voor de
voeding in verpleeghuizen waar chronische ziekten
van vooral ouderen, veroorzaakt door bewerkte,
onvolwaardige voeding, worden behandeld met een
handvol medicijnen. Tel uit je winst.
Het is welhaast onmogelijk om als gezondheidszorgwerker te ontsnappen aan de gesel van het systeem.
Besluiten om uiteindelijk te gaan werken volgens de
beginselen van Hippocrates, is welhaast onmogelijk
zonder maatschappelijk en financieel enorm te moeten interen. Volgens de Hippocratische wet “uw voeding is uw geneesmiddel, uw geneesmiddel is uw
voeding” verdient voeding echter de centrale plaats
bij de behandeling van ziekte, vóór de symptoombestrijding met medicijnen. “Eerst voeding, dan medicijnen.”

Tekst:
Gert Schuitemaker,
orthomoleculair apotheker

Mijn boek “Fastfood voor bavianen” bevat 41
columns die ik in de periode 2000 - 2015 voor diverse tijdschriften heb geschreven. Exact dezelfde periode waarin ik tot het inzicht ben gekomen dat er
maar één goed advies is: neem uw gezondheid in
eigen hand! De columns handelen over thema’s als
ondervoeding, fastfood, voedingsadviezen, medicijnen én vitaminen. En niet te vergeten: dokters,
wetenschappers, media en overheid.

Wil jij kans maken op één van de vijf
exemplaren? Stuur dan je gegevens en

Voor meer informatie:
www.fastfoodvoorbavianen.nl

motivatie naar fastfood@debeterewereld.nl

Column

Kurkuma
Geelwortel, turmeric oftewel kurkuma wordt
gewonnen uit de wortel van de kurkumaplant en is ontzettend populair. Niet voor
niets, want er worden vele gezondheidsvoordelen aan toegeschreven, zoals ontstekingsremmend en cholesterolverlagend.
In de traditionele Chinese en Ayurvedische
geneeskunde wordt kurkuma al eeuwenlang gebruikt
ter voorkoming van diverse ziektes en aandoeningen.
Dit gezonde imago heeft kurkuma te danken aan een
aantal bio-actieve stofjes, waaronder curcumine,
turmeron en zingiberon. Er is met name veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar curcumine. Deze
onderzoeken zijn veelbelovend, maar meer onderzoek
is nodig om harde uitspraken te kunnen doen.
Het is mooi om te zien dat stoffen die een plant
kunnen beschermen wellicht ook de mens kunnen
beschermen. Dat geldt niet alleen voor kurkuma,
want ieder organisme heeft een beschermingsmechanisme. Variatie in wat je eet is daarom
belangrijk. Er zijn nog zoveel andere heerlijke
smaakmakers. Bovendien is de biobeschikbaarheid
van curcumine laag. Dit komt omdat curcumine
slecht wordt opgenomen door het lichaam.
Opgenomen curcumine zet het lichaam snel om in
onwerkzame stoffen. Het lijkt erop dat peperine en
vetten de biobeschikbaarheid van curcumine
verhogen. Consumeer kurkuma daarom altijd in

combinatie met zwarte peper en een beetje olie of
boter.
Mijn favoriete product tijdens de gure
wintermaanden is een golden milk. Voeg wat
gember, kurkuma (bijvoorbeeld van het Blauwe Huis),
kardemom, kaneel, zwarte peper en een theelepeltje
roomboter toe aan warme (of plantaardige) melk en
voeg naar smaak nog wat honing toe. Heerlijk om
de dag mee af te sluiten.
Christianne de Kort
Medewerker Kwaliteit en Voorlichting
Natudis
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Verse muntthee
Pepermunt is een kruid met veel antioxidanten, de
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Ik ben zó moe
Krijg energie van het juiste type koolhydraten
stoffen. Hierdoor dreigt het risico in een
negatieve spiraal terecht te komen.

De Donkere Dagen: we zitten er middenin. De periode van het jaar bij uitstek waarin heel veel mensen een
gevoel van te weinig energie ervaren.
Velen geven ook aan het zonlicht te
missen.
Uit diverse onderzoeken blijkt dat maar
liefst 60% van de Nederlanders zich regelmatig (over)vermoeid voelt. Dat is nogal
wat. We praten hier immers direct over
de kwaliteit van leven. Bij de huisarts voelen veel mensen zich niet gehoord. Ze
blijven na hun bezoek zitten met het
gevoel dat er iets niet klopt. In mijn praktijk hoor ik het bijna dagelijks.
Als je onvoldoende energie hebt, zit je niet
lekker in je vel. Je kunt immers niet alles
doen wat je zou willen. Vaak heb je geen
puf meer om te koken dus pak je even snel
een zakje of pakje. Je realiseert je echter
misschien niet dat je hierdoor veel antinutriënten (zout, suiker en E-nummers) binnenkrijgt en juist onvoldoende voedings-

Spieren spelen een grote rol in de energiehuishouding van je lichaam. Helaas
schiet voldoende lichaamsbeweging er
vaak bij in als je moe bent. Het is nu eenmaal niet erg aanlokkelijk om in het donker én in de kou te gaan joggen als je je
futloos voelt.
Energie is afhankelijk van je voeding, leefstijl maar ook van je leefomgeving. Het is
belangrijk om voedingsstoffen binnen te
krijgen die je lichaam kunnen voorzien
van voldoende vitamines en mineralen om
ervoor te zorgen dat al je processen in je
lichaam goed kunnen verlopen.
Koolhydraten zijn belangrijk voor een
goede energiehuishouding, maar inzicht
hebben in wát voor soort koolhydraten je
eet, is een must. Je hebt koolhydraten
nodig als brandstof maar wél in de juiste
hoeveelheden. En je moet ook weten
welke soort koolhydraten je nodig hebt
en welke niet. Er zijn namelijk twee verschillende soorten: snelle koolhydraten en
langzame koolhydraten.
Snelle koolhydraten
De snelle koolhydraten moet je proberen
zoveel mogelijk te voorkomen. Denk aan

bijvoorbeeld witte rijst, witte pasta, koekjes, ontbijtkoek, snoep en chips. Het
betreft veel producten waarvan je eigenlijk best weet dat deze niet goed voor je
zijn. Al doet de naam anders vermoeden,
je lichaam wordt er vaak niet sneller van
als je veel van dit type koolhydraten tot je
neemt.
Langzame koolhydraten
De langzame koolhydraten (die maken
dat je bloedsuikerspiegel langzaam gaat
stijgen) kun je halen uit met name groenten, peulvruchten, haver en quinoa. Ze
zitten boordevol vezels en geven je dan
ook langdurig energie.
Dus, kort gezegd, mijn advies is om lekker veel groente (minimaal 400 gram per
dag) te eten. Het liefst lokale seizoensgroenten. Deze hebben immers de tijd
gekregen om te groeien, bevatten meer
voedingsstoffen en komen vaak van dichtbij waardoor ze duurzamer zijn.
Ter inspiratie hierbij een recept gericht op
langzame koolhydraten én met seizoensgroente!
Auteur Krista Boots, natuurvoedingskundige en eigenaresse van Krista Boots
Natuurlijk Voedingsadvies:
www.kristaboots.nl

Hartige taart met boerenkool
Ingrediënten voor de bodem
150 gram havervlokken
■ 50 gram zonnebloempitten
■ 50 gram pompoenpitten
■ 50 gram gesmolten boter + een
beetje om de springvorm in te vetten
■ 1 ei
■ 1 el gedroogde peterselie
■ 1 el gedroogde bieslook
■

Bereiding
Verwarm de oven voor op 180º C.
■ Meng de havermout met de pompoen- en zonnebloempitten met behulp van
een keukenmachine.
■ Vervolgens meng je het ei, de boter, bieslook en peterselie erdoor.
■ Vet een springvorm (24 cm) in. Druk hierin het havermout-pittenmengsel en
strijk het glad met een lepel.
■ Bak het vervolgens gaar in 10 minuten op 180 graden.
■

Ingrediënten voor de vulling
500 gram boerenkool
■ 175 gram zongedroogde tomaatjes
■ 4 eieren
■ 2 eetlepels amandelmeel
■ 150 geraspte geitenkaas
■ peper
■

Bereiding
Verwarm de oven op 200º C.
■ Was de boerenkool.
■ Stoom de boerenkool in een grote pan gaar.
■ Snijd ondertussen de zongedroogde tomaatjes fijn.
■ Kluts de eieren en voeg de zongedroogde tomaatjes en een snuf peper toe.
■ Zodra de boerenkool gaar is, giet je hem af.
■ Meng de boerenkool door de eieren met zongedroogde tomaatjes.
■ Voeg tenslotte nog wat amandelmeel toe.
■ Bedek de taartbodem met de vulling en strooi de geraspte geitenkaas erover.
■ Bak de taart in 30 minuten op 200º C gaar.
■

Glutenvrij, ook voor jou?
Glutenvrij eten wordt steeds ‘gewoner’. Vroeger
hoorde je er bijna nooit van, maar tegenwoordig
moeten steeds meer mensen een glutenvrij dieet
volgen. Dit heeft vooral te maken met een verbeterde kennis over gluten gerelateerde aandoeningen en
een betere diagnostisering in Nederland. Wist je
dat 1 tot 6% van de Nederlandse bevolking glutenintolerant is? Maar wat is dat nou eigenlijk?

Niet iedereen kan gluten verdragen.
Gluten is een eiwit dat van nature voorkomt in tarwe, spelt, gerst en rogge. Het
zit in talloze producten die van deze granen gemaakt worden. Denk hierbij aan
brood, crackers, pizza, pasta, koek, gebak
en paneermeel. Maar het zit ook in producten waarin je het niet direct verwacht
zoals sauzen, snoep, bier, kantenklare
soepen en ijs.
Als je glutenintolerant bent, kun je spijsverteringsproblemen ervaren die zich
uiten in buikpijn, winderigheid, diarree
en/of verstopping. Ook gewichtsproblemen komen voor. Ben je glutenintolerant
en eet je toch gluten dan beschadigt
hierdoor het slijmvlies van je dunne darm
en kun je een reactie krijgen van het
lichaam. Glutenintolerantie wordt ook
wel coeliakie genoemd (uit te spreken als
seuliakie).
Vermoed je dat jij (of je kind) coeliakie

hebt (heeft)? Kijk dan op www.hebikcoeliakie.nl en doe de test. Consulteer in elk
geval wél altijd je huisarts. Alleen een arts
kan immers de diagnose stellen.
Het klinkt misschien een beetje vreemd
maar de diagnose is het begin van een
oplossing voor je spijsverteringsproblemen. Eindelijk weet je wat eraan de hand
is en kun je er wat aan gaan doen namelijk het volgen van een glutenvrij dieet.
Het is waarschijnlijk even wennen maar je
kwaliteit van leven zal hierdoor uiteindelijk
enorm toenemen!
Naast glutenintolerant kun je ook een
bepaalde gevoeligheid hebben voor gluten, ook wel glutensensitiviteit genoemd.
Heb je een tarweallergie of prikkelbare
darm syndroom? Dan kun je óók baat
hebben bij het volgen van een glutenvrij
dieet, omdat de producten bijna allemaal
tarwevrij zijn.

Optimaal glutenvrij genieten
Als je een glutenvrij dieet volgt, wil je
zeker weten dat de producten die je eet
gegarandeerd glutenvrij zijn. Dat kan
zeker met de glutenvrije producten van
Schär.
Schär is dé specialist op het gebied van
glutenvrije voeding. Zij bestaan sinds
1922 (!) en bieden een volledig assortiment van ontbijt- tot avondmaaltijd in
zowel houdbaar als diepvries. Van glutenvrij brood, broodvervangers, wraps tot
aan biscuits en tussendoortjes. Je kunt
deze producten bij de supermarkt (AH en
Jumbo) en natuurvoedingswinkels kopen
of online bestellen. Ga naar
go.schaer.com/gluten en lees alles over
leven zonder gluten!

GoPure lanceert nieuwe Fruits & Veggies!
Wordt dit de chips-trend van 2018?
GoPure hád al het patent op vernieuwende smaken en texturen
binnen de biologische chips.
Maar nu komt ze met iets ‘far
beyonds’: een mix van gebakken
groente en gedroogd fruit. Iets
totaal nieuws dat alle huidige én
nieuwe chipsavonturiers zal verleiden. Smakelijk kennismaken!

Fuzzy borders zijn de trend
Dit is de tijd van Fuzzy borders. Ongekende combinaties van smaken en texturen die samen tot nieuwe producten leiden. De ready-to-drink-coffees met
amandelmelk. De chocoladerepen met caramel en
zeezout. Smaken waarvan je even denkt: hé…?
Maar die al snel een unieke beleving geven. Nu is
daar Fruits & Veggies van GoPure. Geen ‘line
extension’ van het bekende, maar een verleidelijke
nieuwe ervaring. Veggies EN fruit. Beide sterk vertegenwoordigd.
Een onweerstaanbare combinatie
In oktober 2017 zal de eerste serie van GoPure’s
Fruits & Veggies op de markt verschijnen.
Gedroogde appel met in biologische zonnebloemolie gebakken biet en pastinaak. De gedroogde,
zoetzure appel zorgt voor de frissigheid en een fluweelzachte bite. De gebakken groenten geven een
verrassend tegenwicht met hun knapperigheid. Een
onweerstaanbare combinatie. Als eerste lanceert
GoPure een naturel variant (met alleen een vleugje

zeezout om de smaken te accentueren) en een variant met de subtiele ‘touch’ van kaneel en steranijs.
Allemaal superlekker: dat kan GoPure nu alvast
beloven!
Een verantwoord product
Net als alle eerdere producten van GoPure is Fruits
& Veggies puur natuur. En GoPure zou GoPure niet
zijn zonder oog voor het belang van een breed en

kritisch publiek. Dus zijn Fruits & Veggies 100%
vegan en gluten- en allergeenvrij. Toevoeging van
suiker? No way! Vezels? Yes sir! GoPure Fruits &
Veggies bevatten bijna de helft van de dagelijks
aanbevolen hoeveelheid vezels (14 gram van de
aanbevolen 30 tot 40 gram). Zo blijft GoPure trouw
aan zijn motto: straight from the land. Een eerlijk en
verantwoord product dat zowel een bestaande als
nieuwe doelgroep gaat aanspreken.
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Het belang van mama’s goede poep
Een goede gezondheid begint bij een gezond darmslijmvlies. Oftewel:
je darmen bepalen je gezondheid. Klinkt dit vreemd? In dit artikel ga ik
je overtuigen van het belang van goed werkend darmslijmvlies en een
optimale darmflora, bespreek ik veel voorkomende klachten als er sprake is van disbalans in de darmen en uiteraard krijg je tips over hoe je de
conditie in je darmen positief kan beïnvloeden.

Auteur: Sanne Knijn
Voedingsdeskundige

Het slijmvlies
Je slijmvlies loopt van je neus, ogen, oren en mond
tot je kont. En ja, het hele slijmvlies staat met elkaar
in verbinding. Dit houdt in dat bij niet goed onderhouden darmslijmvlies er klachten kunnen ontstaan in
de darmen (logisch). Maar ook kunnen er klachten
ontstaan in de blaas (blaasontsteking), in de maag (te
veel of te weinig maagzuur), in het gebied van de
keel, neus en ogen (KNO-problematiek, ook bij kinderen) en in de mond (aften of spruw, ook bij
baby’s). Hoe beter je voor het slijmvlies in de darmen
zorgt, hoe beter het slijmvlies in alle andere gebieden van je lijf.
De darmflora
En nu komt je darmflora aan bod. Je darmflora
bestaat uit goede en slechte bacteriën. Hoe meer
goede bacteriën, hoe beter je darmflora in staat is
om je slijmvlies heel te houden of je slijmvlies te herstellen. Voeding voor je darmflora: vezels uit groenten en eiwitten. Niet gek dus om twee of drie keer
per dag groenten te eten en te zorgen voor voldoen-

de eiwitten bij iedere maaltijd! Als er sprake is van
een disbalans in je darmflora en/of darmslijmvlies is
het aan te raden om te starten met probiotica. Dit
zijn levende goede bacteriestammen die zich tijdelijk
aan je darmslijmvlies hechten waardoor ze je slijmvlies helen. Deze bacteriestammen uit een goed probioticasupplement poep je na gebruik weer uit. Je
gaat door met het nemen van probiotica tot je klachten overgaan. Daarna begin je met het nemen van
prebiotica (vezels). Natuurlijk is het nu ook van
belang om voldoende groenten te eten. Let op: dit
kan wel zorgen voor gasvorming, sorry!

Zwangere vrouwen
In mijn boek ‘vitaal van start’ schrijf ik al uitgebreid
over het belang van mama’s goede darmflora en
slijmvliezen. En hier vertel ik het met liefde nogmaals: om je kindje zo gezond mogelijk op de wereld
te zetten is het van belang dat jij, als mama in spe,
een goede darmflora hebt en dat je slijmvliezen
gezond zijn. Als jij jouw kindje via de vaginale
geboortegang op de wereld zet, krijgt jouw kindje
namelijk jouw flora mee. En hoe fijn is het om je
kindje hiermee al 1-0 voor te zetten?
www.vitaalvanstart.com

Kun
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erkrijgbaar is?
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Easis heeft een ruime selectie producten zonder toegevoegde suikers. Onze ﬁlosoﬁe is dat het goed moet
smaken en beter moet zijn voor je lichaam.
Alle EASIS-producten zijn zonder toegevoegd suikerr.
Als vervanging voor de suiker concentreren wij ons op
het vinden van de juiste combinatie vervangers, zodat
de lekker smaak aanwezig blijft.
De weggelaten suikers worden aangevuld door gezonde voedingsvezels en eiwitten.
Bij EASIS focussen we ons op het totale caloriegehalte van een product. Wanneer we de toegevoegde
suiker uit een voedingsmiddel verwijderen, zijn we ons
ervan bewust dat we in plaats daarvan geen andere
energierijke ingrediënten toevoegen.
In vergelijking met vergelijkbare producten met suiker
proberen we een 30% caloriereductie in onze producten te bereiken.
Als we bij EASIS suikers uit een recept halen, moeten
we iets anders toevoegen. We gebruiken
meestal voedingsvezels als vulstof
in plaats van suikerr.
Ze hebben een aantal
positieve fysiologische
effecten en een zeer laag
caloriegehalte. Voedings
vezels geven ook een
voller gevoel en zorgen
voor een betere spijsvertering en een meer

gelijkmatige bloedsuikerspiegel. EASIS is daarom ook
zeer geschikt voor mensen die diabetes hebben.
Het assortiment bestaat uit veel verschillende producten, zoals repen, chocolade, jam, cake mix, chips
en vele andere producten.
Op www.bodyenﬁt.nl en Dieetwebshop.nl kunt u zien
welke producten beschikbaar zijn in het assortiment.

Het EASIS-logo is uw garantie voor
goede smaak en minder
der suikerr.
Distributeur:
Rossen Commercial
Mail: Birgitte@rossencg.nl
Webwinkels:
www.Bodyenﬁtshop.nl en www.dieetwebshop.nl

St. Hendrick: eerlijk vlees
Tijd, aandacht, vakmanschap en pure ingrediënten
Al sinds 1981 staat Henk van Oers garant voor
puur vlees en smaakvolle vleeswaren. Een vakman die al duurzaam en biologisch werkte vóór
het duurzaam en biologisch heette. De verse,
smaakvolle vleeswaren van Henk van Oers hebben een goede naam en verdienen ook een
goede naam: St. Hendrick.
Het vlees van St. Hendrick is eerlijk vlees. De dieren
krijgen de tijd om te leven, om te groeien. Ook de
bereiding van het vlees krijgt de tijd; om te garen,
om luchtgerookt te worden, om gekruid en gemarineerd te worden. Omdat goede smaak geen haast
heeft.
Het vlees komt van dieren die de ruimte krijgen om
te leven en te groeien. Ze eten uitsluitend biologisch
gras, hooi en voer. Deze biologische werkwijze van de
boeren doet het vlees goed. Je proeft het verschil.
Bovendien is het vlees van St. Hendrick gegarandeerd glutenvrij.

need a

Malse biefstuk en goede ribeye
Het rundvlees van St. Hendrick komt van de beste
veerassen, zoals de Blonde d’Aquitaine-runderen, of
de Aberdeen Angus en Hereford koeien uit Ierland;
runderen die erg geliefd zijn bij kenners, vanwege de
karakteristieke smaak en de altijd goede ‘bite’. Mals
vlees dat zijn kwaliteit dankt aan de ‘marmering’:
dunne lijntjes vet die door het vlees lopen, waardoor
smaakaroma’s worden vastgehouden.
Welk rundvlees van St. Hendrick je ook koopt, het is
sowieso persoonlijk door Henk van Oers bij de boer
gekocht. Hij kent de boeren, maakt de selectie en
staat garant voor de kwaliteit.
De producten van St. Hendrick zijn te vinden in de
biologische supermarkt en speciaalzaak.
www.sthendrick.nl
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Waar? Hier!
■

Witte wijn van De Betere Wijn, Champagne
Cuvée Blanche Brut van Bruno Michel en
Belvoir Elderflower pressé bij Ekoplaza.

■

Cuvée rosé van Fattoria la Vialla te bestellen
via www.lavialla.it

■

Cava brut van Neleman te bestellen via
www.neleman.org

Blij van wijn
Wat: Witte wijn van De Betere Wijn
Ingrediënten: Verdejo-druiven. Omdat bij de klaring van de wijn
de kleisoort bentoniet is gebruikt in plaats van bijvoorbeeld
gelatine, eiwit of vislijm, is deze wijn 100% veganistisch.
Keurmerk: Europees biologisch keurmerk
Smaak: Fris en fruitig met een beetje citrus.
Alcohol: 12%
Prijs: € 6,69
Perfect voor: De wijnliefhebber zonder liefde voor bubbels en
met liefde voor de natuur. Van elke verkochte fles gaat een
bedrag naar de stichting I Love Beeing die zich inzet voor het
behoud van de bijen.

Wat: Cuvée rosé van Fattoria la Vialla
Ingrediënten: 100% pinot nero, 26 maanden gerijpt in de fles,
gemaakt volgens methode traditionnel.
Keurmerk: Europees biologisch keurmerk, Bio Vegan
Smaak: Fris met een vleugje roodfruit en vrolijkmakende
bubbeltjes.
Alcohol: 12,5%
Prijs: € 15,85
Perfect voor: elk feestje! De oudroze kleur staat prachtig in je
glas en deze spumante is een echte allemansvriend. Ook fijn:
doordat de wijnen van La Vialla weinig of niet gefilterd worden,
is er maar een piepklein beetje sulfiet nodig.

Wat: Cava brut van Neleman
Ingrediënten: Blend van chardonnay en macabeo druiven,
12 maanden gerijpt in de fles, gemaakt volgens methode
traditionnel
Keurmerk: Europees biologisch keurmerk, niet-veganistisch
Smaak: Niet te droog, zachte bubbels en zelfs een beetje
romig.
Alcohol: 11,5%
Prijs: € 8,50
Perfect voor: eerlijk proosten in stijl. Wijnpionier Derrick
Neleman maakt in Spanje vol overtuiging de mooiste wijnen,
waaronder deze biologische cava. Bubbels om blij van te
worden.

Wat: Belvoir Elderflower pressé
Ingrediënten: Bronwater, suiker, vlierbloesem, citroensap
Keurmerk: Europees biologisch keurmerk
Smaak: Bloemig en fris
Alcohol: 0%
Prijs: € 3,29
Perfect voor: proosten met bubbels, zonder alcohol. Een
perfect alternatief voor de veelverkochte mierzoete
kinderchampagnes.

Wat: Champagne Cuvée Blanche Brut van Bruno Michel
Ingrediënten: Blend van pinot meunier (53%) en chardonnay
(47%) druiven
Keurmerk: Ecocert en Frans biologisch keurmerk
Smaak: De wijngids De Grote Hamersma 2018 prijst deze
zachte champagne. “Proef gele en rode appels, rijpe peren,
Sherry en licht getoaste amandel. En dan die fijne, frisse
afdronk. Mjam."
Alcohol: 12%
Prijs: € 29,95
Perfect voor: het betere proosten. Bruno en Catherine Michel
stoppen op hun 12 hectare grote domaine in Frankrijk al hun
liefde in hun druiven en het maken van deze lekkere
biologische champagnes. En dat proef je.

Eerlijk duurt het langst.
Daarom testen we in elke
editie van De Betere Wereld
een selectie FAIR bevonden
producten – van wijn tot
teenslippers. En lees je hoe je
FAKE-producten ontmaskert.
Deze editie: de beste dranken
om mee te proosten

Wie het nieuwe jaar eerlijk en
heerlijk wil beginnen, proost niet
zomaar met de eerste de beste
bubbel. Nee, dan wil je een
drank in je glas die met liefde is
gemaakt, zonder restjes pesticiden en die de wereld ietsje
mooier maakt. Wij zetten vijf
FAIRe flessen voor je op een rij.

Concept & Tekst Sonja van den Heuvel

FAKE – Waar moet je opletten als
je geen FAKE-wijn wilt kopen
Fake-wijn, vinden wij van De Betere Wereld, is wijn die gemaakt wordt van bespoten druiven en meer
uit een laboratorium lijkt te komen, dan van de wijngaard. Nee, dan Fair-wijn, dat is wijn die met liefde
wordt gemaakt door de wijnboer. Met liefde voor zijn druiven, de natuur en de lekkerste wijn.
Ken je wijnmaker
De regelgeving in de EU staat bij het bereiden van wijn tientallen additieven toe, die niet op het etiket
vermeld hoeven te worden. Daarmee hebben wijnmakers een hele trukendoos tot hun beschikking om
de smaak, geur en looks van hun wijn te beïnvloeden. Veel wijnen worden dan ook meer in een laboratorium gemaakt, dan in de wijnkelder. Daarom is misschien wel de belangrijkste regel voor het kopen
van een FAIRe wijn: ken je wijnmaker! Weet waar de wijn die je drinkt gemaakt wordt en door wie.
Regel twee: kies voor biologisch. Op korte termijn beter voor jezelf (geen restjes pesticiden in je glas
en biologische wijn bevat meer polyfenolen, krachtige antioxidanten) en op de lange termijn beter voor
het behoud van de biodiversiteit, een vruchtbare bodem en schoon oppervlaktewater.

BIOLOGISCHE KOKOSOLIE

OLIEBOLLEN
IN KOKOSOLIE

Keeping it pure and simple!
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen staat hoog in het vaandel bij Omega & More.
We ondersteunen bijzondere sociale projecten met betekenis voor mensen in nood. Kijk op www.omegamore.nl voor meer informatie.
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Met grote trots introduceren wij Royal Green Multi Gold en Royal Green
Mini Caps Multi. Twee unieke multi supplementen welke 100% gecertificeerd biologische
vitaminen & mineralen leveren. Volledig vrij van gesoleerde of synthetische vitaminen en
mineralen. Gemaakt door Moeder Natuur en het onafhankelijk biologisch label op
onze producten bewijst het!
Voordat u uw nieuwe vitaminen & mineralen product koopt, vragen wij u om de
“Royal Green uitdaging” aan te gaan. Vraag uzelf af: “Wil ik een synthetische multi,
of wil ik een unieke mix van biologische vitaminen, mineralen, kruiden,
paddenstoelen en plantenextracten?”

44,95

34,95

Multi Gold

Mini Caps Multi

Royal Green Multi Gold levert vitaminen, mineralen, kruiden en paddenstoelen in 100% gecertiﬁceerd biologische vorm. Een unieke prestatie
waar we enorm trots op zijn. Gemaakt door Moeder Natuur, vrij van synthetische ingrediënten, conserveringsmiddelen en zoet- of smaakstoffen.
Geschikt voor veganisten & vegetariërs.
Verkrijgbaar in: 90 vegicaps

Royal Green Mini Caps Multi is een gecertiﬁceerd biologische multi vitaminen
& mineralen complex in kleine capsules. Vrij van synthetische vitaminen &
mineralen, suiker, conserveringsmiddelen en zoet- of smaakstoffen. Voor iedereen die moeite heeft met grote capsules of tabletten. Geschikt voor veganisten
& vegetariërs.
Verkrijgbaar in: 90 vegicaps

Meer informatie: Frenchtop Natural Care Products BV. • Tel: 0226-364400 • www.royal-green.eu
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De Voedingswijzer van Juglen Zwaan
Juglen Zwaan heeft de laatste jaren gewerkt aan een nieuwe ‘voedingsbijbel’ van
bijna 500 pagina’s. Ruim vier jaar geleden heeft hij de bestseller De Supplementenwijzer geschreven. Hier zijn er inmiddels meer dan 10.000 van verkocht. In zijn
vorige boek belichtte Juglen de heilzame werking van supplementen, in zijn nieuwe boek bespreekt hij de werking van echte voeding op onze gezondheid.
De eerste helft van het boek gaat over de werking
van vrijwel alle natuurlijke voedingsmiddelen op onze
gezondheid. Deze staan van A tot Z beschreven,
onderverdeeld in groenten, fruit, noten, zaden, granen, peulvruchten, kruiden, kiemen, slasoorten, zeewier, oliën, vetten, vlees, vis, zuivel, dranken en meer.
In de tweede helft is de voedingsleer terug te vinden, maar ook wat de werking is van de plantenstoffen op onze gezondheid. Tevens is te lezen welke
voedingsmiddelen de meeste vitamines, mineralen
en plantenstoffen bevatten. Juglen bespreekt de
werking van nutriënten op onze gezondheid en hoe
je een tekort kunt herkennen en aanvullen. Ook hoeveel we dagelijks van alle macro- en micronutriënten
binnen zouden moeten krijgen is na te slaan in deze
encyclopedie.
In Nederland slikken miljoenen mensen medicijnen,
zonder te weten dat dit een extra beroep doet op
onze vitamine- en mineralenvoorraden. Daarom
beschrijft dit boek welke medicijnen tot specifieke
nutriënttekorten kunnen leiden, zodat inzichtelijk
wordt hoe dit weer aan te vullen is.
Het werk is zeer compleet. Zo is ook terug te vinden
welke soorten groenten en fruit er in welk seizoen
groeien, welke fruitsoorten narijpen en welke niet en
welke voedingsmiddelen we beter in de koelkast of
juist daarbuiten kunnen bewaren. Ook komt aan bod
welke voeding nu verzurend of juist ontzurend op
ons lichaam werkt.

De zelfhulpwijzer
De zelfhulpwijzer bestrijkt een flink gedeelte van het
boek. Hierin staat beschreven wat je het beste wel of
niet kunt eten bij meer dan 100 verschillende veelvoorkomende klachten. Het leuke is dat deze informatie uit de medische literatuur komt en dat de
bronnen worden vermeld. De sterkte van het bewijs
wordt helder weergegeven, maar ook de te verwachten effectiviteit. Wat kun je nu het beste eten bij een
hoge bloeddruk of een cholesterolspiegel die uit
balans is? Dit en nog veel meer is gemakkelijk terug
te vinden in dit boek.
Objectief geschreven
Voor het schrijven van dit boek heeft Juglen zijn persoonlijke voorkeuren aan de kant geschoven om helder weer te geven wat de laatste stand van zaken is
in de medische literatuur. Het boek telt dan ook
meer dan 2000 referenties naar wetenschappelijke

studies. De schrijver heeft telkens de beste studies
en bronnen geraadpleegd die er beschikbaar zijn.
Juglen is grondig en gedegen te werk gegaan, waarbij hij niet schroomt om reguliere en alternatieve heilige huisjes omver te werpen, op basis van de nieuwste inzichten. Hij onderbouwt alles met bronnen.
Hierdoor is het boek niet alleen voor geïnteresseerden, maar ook voor professionals van grote waarde.
Te bestellen op:
www.ahealthylife.nl/webwinkel
Nu geen verzendkosten met de code
Beterewereld123
ISBN: 9789492665058
Bladzijden: 480
Taal: Nederlands
Adviesprijs: € 44,95
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Ooomega Lijnzaad drink

Misschien niet het eerste
waar je aan denkt, of aan wil
denken… Toch is het een hele
effectieve manier om je neusklachten tegen te gaan!
Rode peper heeft van nature
veel geneeskrachtige eigenschappen. Het werkt ontstekingsremmend, pijnstillend en
versterkt het immuunsysteem.
In de neus doet het nog meer;
het vermindert de slijmproducurig op. Zo heb je lange tijd geen neustie en bouwt de weerstand van de neus langd
spray meer nodig.
van een loopneus? Gebruik dan Capsinol
Dus bent je continu verkouden of heb je last
. 100% natuurlijk, wel pittig!
peper
neusspray. Dé neusspray op basis van rode

OOOMEGA lijnzaad drink is de eerste 100% plantaardige drank op basis van
lijnzaadolie.
Lijnzaadolie is de plantaardige bron met de hoogste concentratie Omega 3 (ALA) van alle
plantaardige bronnen.
OOOMEGA lijnzaad drink is een ideale, gezonde optie voor iedereen die een lactose-intolerantie heeft, graag plantaardig eet of gewoon graag een lekkere en gezonde drank wil
drinken. De zachte en verrassende smaak is het eerste wat opvalt aan OOOMEGA 100%
plantaardige lijnzaad drink.

MAIL & WIN
dus wil je
Wij mogen 5 x een Caspinol spray verloten,
atie naar
motiv
en
ens
gegev
dit uitproberen mail dan je
eld.nl
rewer
Capsinol@debete

Verkrijgbaar bij: Albert Heijn, Holland & Barrett, Gezond & Wel en www.bodyandfitshop.nl
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Omega 3 draagt bij aan een gezond
hart en vaatstelsel en een goede
cholesterol-spiegel.
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Bezoek De Gezondh
2018
Utrecht 1-4 februari

Maak kans op een exclusieve health
& beauty set van P. Jentschura!
Het lichaam heeft een bepaalde verho
uding
zuur-base nodig om gezond te blijve
n. Een
evenwichtige zuur-base-huishouding
is dan ook
dé sleutel tot gezondheid, schoonhe
id en prestatievermogen.
De healthcare producten van P. Jents
chura, zoals
kruidenthee, badzout en mineralen, zijn
erop
gericht je lichaam te ontzuren en te ontg
iften. De
producten voldoen aan de hoogste kwali
teitseisen en zijn meermaals bekroond.
Meer informatie: www.p-jentschura.co
m
MAIL & WIN
De Betere Wereld mag 10 hoogwaar
dige
health & beauty sets van P. Jentschura
weggeven! Een set bevat alle hoofdproduct
en van het

merk P. Jentschura.

Wil je kans maken? Mail dan je moti
vatie en gegevens naar
jentschura@debeterewereld.nl en wie
weet ben jij één van de

gelukkigen!
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Energie Plus Kuur
Gezondheidsklachten zijn altijd het gevolg van een onbalans in de
mineralenhuishouding, zo ontdekte Dr. Schüssler in de 19e eeuw.
Aanvulling van de betreffende mineralen of Schüsslerzouten (celzouten)
kan helpen bij het herstel. Ook je energiepeil kun je ermee reguleren.

Energie krijg je niet alleen uit gezonde voeding en
beweging, maar ook van de dingen waarvoor je van
binnen warmloopt; inspiratie en enthousiasme. Je
levensvreugde kan flink beïnvloed worden in een
drukke periode, bij het zien van een volle agenda of
bijvoorbeeld met somber weer. Ondanks een gezonde levensstijl heb je dan toch maar weinig energie
om de dag door te komen. De Energie Plus Kuur kan
je er weer bovenop helpen door het innerlijk evenwicht te herstellen, zodat je stressvolle perioden en
veranderende omstandigheden beter aan kunt.

In het boek “Actief met Schüsslerzouten” van Margit
Müller Frahling wordt de Energie Plus Kuur en de
manier waarop Schüsslerzout nr. 2, 5 en 7 elkaars
kracht versterken, uitgebreider beschreven. Of kijk
op www.celzouten.nl voor algemene informatie.

Bee honest, natuurlijke cosmetica
geïnspireerd door de bij
De bewustwording van producten en ingrediënten die je tot je neemt én op je huid smeert,
stijgt. Honing is een natuurlijk en wonderbaarlijk
product. Niet alleen lekker en gezond, maar het
bevat ook verzorgende eigenschappen die goed
voor je huid en haar zijn.
Bijen maken naast honing ook koninginnegelei, bijenwas en propolis én ze verzamelen stuifmeel.
Allemaal ingrediënten die actieve stoffen bevatten.
Imkerij de Traay gebruikt deze ingrediënten al jaren
in haar verzorgingslijn: Bee honest cosmetics.

(H)eerlijke voeding voor huid en haar
Bee honest cosmetics biedt een breed en gevarieerd
assortiment natuurlijke verzorgingsproducten voor
zowel vrouwen, mannen als kinderen. Schuimende
bad- en doucheproducten, verzorgende shampoos
voor elk haartype, voedende bodyoliën, milde
gezichtsreinigers en beschermende dag- en nachtcrèmes voor elk huidtype.
Alle producten dragen het BDIH keurmerk, een
garantie voor gecertificeerde en gecontroleerde
natuurlijke cosmetica! Dierproefvrij en zonder synthetische geur- en kleurstoffen, siliconen en aardolieproducten.
Bee honest cosmetics: passie voor natuur en mensen
Met Bee honest cosmetics wil Imkerij de Traay haar
passie voor de veelzijdigheid, frisheid en pracht van
de natuur (bijen in het bijzonder) en de schoonheid
van mensen delen. Zij gelooft dat natuurlijke producten beter zijn voor jezelf en alles om je heen.

Schüsslerzout nr. 2 Calcium phosphoricum zorgt voor
innerlijke balans als je moet presteren en daarna
voor ontspanning. Spanning en niet goed kunnen
doorslapen zijn signalen die aangeven dat je behoefte hebt aan celzout nr. 2.

Bee honest cosmetics ondersteunt daarom diverse
projecten die zich actief inzetten voor meer biodiversiteit. Met de aankoop van Bee honest-producten
verzorg je dus niet alleen jezelf, maar help je ook
mee aan de toekomst van de bijen en de natuur!
De producten van Bee honest cosmetics zijn verkrijgbaar in natuurvoedingswinkels en reformzaken, o.a.
bij Ekoplaza, Natuurwinkel en Holland & Barrett.

Schüsslerzout nr. 5 Kalium phosphoricum helpt je om
het evenwicht in je energiebalans te (her)vinden.
Signalen voor disbalans zijn bijvoorbeeld grauw zien
van vermoeidheid of overal tegenop zien.
Bij stress en verkramping is Schüsslerzout nr. 7
Magnesium phosphoricum het aangewezen celzout.
Het helpt je weer in je eigen natuurlijke ritme te komen.

Meer informatie vind je op
www.beehonestcosmetics.com

MEMBRASIN®

Droge Ogen? Droge Huid?
Droge Slijmvliezen?

D U I N D O O R N B E S O L I E

MEMBRASIN!
Nu met
voucher!
H

l


 
 

OVERNACHTING VOOR
2 PERSONEN
KEUZE UIT RUIM 80 UNIEKE
3- EN 4-STERREN HOTELS

van €79

62% KORTING
Kijk voor alle voorwaard

en op de achterkant en

op de website.

€2990
voor 2
personen

Membrasin met duindoornbes is een
voedingssupplement en helpt bij droge huid en droge
slijmvliezen. Membrasin eye care is een voedingssupplement en helpt bij
droge ogen. Voor meer informatie over Membrasin en de verkooppunten
zie www.membrasin.nl.

Geniet nu met Membrasin van 62% korting op een overnachting voor 2 personen in een Fletcher hotel. Je betaalt geen € 79,- maar € 29,90 voor 2 personen! Fletcher Hotels, een garantie
voor genieten. Met ruim 80 hotels gelegen op de mooiste plekjes van Nederland is er voor iedere gelegenheid een hotelovernachting. Kortingsvoucher voor 2 personen bij aankoop van 1
verpakking Membrasin® of Membrasin® eye care. De actie loopt van 1 oktober t/m 31 december 2017.
Zie actievoorwaarden op www.membrasin.nl/hotelactie. Kortingsvoucher is geldig t/m 31 mei 2018.
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Geen 18, geen alcohol

Verkrijgbaar bij:
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De Betere Wijn
Drink mij en red de bij!

Door: Carlijn Jager

De Betere Wijn heeft twee biologische en veganistische
wijnen, rood en wit. De betere wijn probeert met de
verkoop van deze wijn natuurlijk een mooie wijn af te
leveren waar iedereen van kan genieten, maar ook de
bijensterfte terug te dringen.
    
cent naar de stichting I Love Beeing.
Philippe Smit, operationeel manager
van I Love Beeing, legt uit wat de
stichting doet voor de bij en waarom
het belangrijk is dat we ons allemaal
inzetten tegen bijensterfte.
Waarom is bijensterfte zo’n groot
probleem?
De wereldwijde bijensterfte en dus ook in
Nederland is niet een fenomeen dat de
laatste jaren plaatsvindt. Al decennia lang
gaat het zeer slecht met de bij en andere
bestuivers. Daar zijn verschillende oorzaken
voor aan te wijzen, maar het merendeel is
toch te wijten aan het gebruik van
pesticiden in de land- en tuinbouw. Zolang
organisaties niet ingrijpen en dit gebruik
aan banden legt blijft de bestuiving van
bloeiende planten en landbouwgewassen
op het spel staan. Met als direct gevolg dat
de voedselvoorziening voor mens en dier in
gevaar komt.
Wat doet I Love Beeing om de bij te
helpen?
Belangrijk is dat I Love Beeing voorstander
is van het houden van bijen en imkeren op
een natuurlijk wijze. Deze wijze van imkeren
geeft het bijenvolk meer kans te
overleven doordat het uiteindelijk meer
resistent wordt en de overlevingskans
vergroot. I Love Beeing plaatst bijenkasten
in stedelijke en natuurlijke gebieden. Niet
alleen worden daar veel minder pesticiden

daarmee de bijen in
Nederland. Sponsor een
Bijenkast! Meer weten?
Kijk op www.ilovebeeing.nl
of stuur een mailtje naar
info@ilovebeeing.nl

De Betere Wijn rood werd in oktober opeens gespot in het NRC tussen de
100 beste supermarktwijnen. De lijst was samengesteld door Harold
Hamersma, wat betekend dat de wijn ook een plekje heeft gekregen in
de Grote Hamersma 2018. De Betere Wijn rood werd beoordeeld met
een 7,5 en Hamersma had er ook nog iets moois over te zeggen;
('&%$#"! $!#!%!!$!!#$!!!$"!!
!$!#!! %! $#!!! !#!#%!% #$$! !$!$!$##! #!$#%!#!!!
hier een mooie Tempranillo in handen hebben, die helemaal
$ $!  "!$!!%%!% !"#!
Monastrell altijd wel een potje breken.”
!$%!$! %!! %!"%! "!#!%#"!#!!&! %!
$#!%!! !!! %!$!#%$"!#$!!#!!
$"!# ! %!!$#!!!%%!!# ! %! ##!$!
"### "#! !#!%$"!$#!#!#%$"!#%#!!! !
bijensterfte helpen tegengaan.

gebruikt, de biodiversiteit is daar ook een
zeer belangrijke factor voor de
overlevingskans van de bijen.
Heeft I Love Beeing ook een toekomstplan?
I Love Beeing zal niet in staat zijn om alleen
de bijensterfte aan te pakken maar levert
een belangrijke bijdrage als er, om te
beginnen in Nederland, op termijn
honderden bijenkasten worden geplaatst
die op een natuurlijk manier worden
onderhouden. Dat betekent trouwens ook
dat de honing het voedsel blijft voor de
bijen en niet eindigt in een potje voor ons
eigen gebruik. Ook stellen wij als doel om
aspirant imkers op te leiden tot natuurlijke
imkers en zo hun aantal te vergroten.
Waar besteed I Love Beeing het geld aan
dat ze ontvangen?
I Love Beeing besteed de
sponsorinkomsten aan de productie van
bijenkasten, de bijenvolken, het onderhoud
door onze opgeleide natuurlijke imkers,
dracht of te wel voedselvoorziening voor de
bijen, onderzoek en educatie.
Hoe kunnen mensen zelf helpen om
bijensterfte tegen te gaan?
Dat kan op verschillende manieren
waarbij alle kleine beetjes helpen. Gebruik
uiteraard geen pesticiden in de tuinen,
gebruik biologische zaden, laat veel
biodiversiteit deel zijn van de tuinen en
balkonnen. Niet alleen in verschillende
bloemen en planten maar ook in
verschillende bloeimomenten.

Steun I Love Beeing en

De Betere Wijn in De Grote Hamersma

De Betere Wijn wordt gedistrubiteerd
door Coenecoop wine traders.
Coenecoop is gespecialiseerd in
biologische en duurzaam
geproduceerde wijnen, omdat ze
geloven dat daar de toekomst van
de wijnindustrie ligt. Ruben
Knijnenburg, rayon manager van
Coenecoop, legt uit wat biologische
en veganistische wijn eigenlijk
inhoud en waarom zij ervoor hebben
gekozen om De Betere Wijn in hun
assortiment op te nemen.
Waarom zijn jullie De Betere Wijn gaan
voeren?
We zijn de betere wijn gaan voeren omdat
wij geloven in het concept van
verduurzaming en graag iets bij willen
dragen aan het centrale probleem van bijen
uitsterfte. Natuurlijk ook omdat het een
mooie en lekkere wijn is die bovendien ook
veganistisch is.
Merken jullie een groei in de vraag naar
biologische wijn?
Jazeker! Biologische wijn wordt steeds
populairder en groeit enorm in
consumptie, doordat de consument de
kwalitatieve meerwaarde inziet en zich
bewuster wordt van de natuur die we
moeten beschermen. Zo was 20 jaar
geleden de productie van biologische wijn
minder dan 1% van de totale
wijnproductie. Vorig jaar (2016) lag dat al
op zo’n 6% van de totale wijnproductie.

 
     
zo doorzet. Op die manier kunnen meer
mensen namelijk genieten van de wijn,
terwijl wij ondertussen de natuur een handje
helpen.
Wat maakt De Betere Wijn veganistisch en
waarom zijn niet alle wijnen veganistisch?
Wijn wordt in de meeste gevallen geklaard:
helder gemaakt. Dit kan gebeuren op
verschillende methodes, bijvoorbeeld door
het gebruik van visproteïne,
varkensgelatine of eiwitten. Allen dierlijke
producten. Veganistische wijnen worden
geklaard door het gebruik van bentoniet.

Bentoniet is een in de natuur voorkomende
natrium-kleisoort met zeer kleine deeltjes.
Bij De betere Wijn wordt er dus gebruik
gemaakt van betoniet, wat verder geen
gevolgen heeft voor de smaak van de wijn.
Zijn er plannen om De Betere Wijn op nog
meer punten te verkopen?
De betere wijn is momenteel voor iedereen
beschikbaar: bij meer dan 100
verkooppunten door heel Nederland is de
wijn verkrijgbaar. Daarnaast is de wijn te
bestellen op webwinkels zoals de
webwinkel van EkoPlaza. Daar waar
mogelijkheden zijn om de betere wijn op
meer plekken te presenteren, zullen we dit
bekijken. Uiteindelijk moet de betere wijn
passen bij de aanbieder, maar de aanbieder
natuurlijk ook bij de betere wijn.

Al 30 jaar voor jou
probiotica specialist

Heb jij het al
geprobeerd?

KAG.nr.: 431-0817-1180

Moeder
en kind

Kinderen
tot 6 jaar

Iedereen
vanaf 6 jaar

Vijftigplussers

Iedereen
vanaf 6 jaar

Tijdelijk,
voor op reis

Voor
de vrouw
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#WeDo
#W
WeDo
e
COLUMN
De hashtag #MeT
Too
o heeft veel stof doen opwaaien. Misschien is het goed ook een hashtag te
gebruiken voor een campagne met als doel de aanranders van onze aarde aan te geven. Of bij een
wat positievere insteek, een hashtag juist voor mensen die een voorbeeld zijn hoe het leven op aarde
zoveel mogelijk te beschermen
rmen en door te geven: #W
WeDo
e
We leven in een voor onze planeet beslissend tijdperk: geven we het leven door op een vruchtbare
aarde of wordt het doembeeld van de ‘survival of the ﬁttest’, of beter de ‘survival of the richest’, in het
meest zwarte scenario denkbaar?
nkbaar? Want
a zonder insecten en met
m zes graden temperatuursverhoging
en, #W
WeDo!
e
gaat het er niet gezelliger op worden. Laten we in actie komen,
To
oneelregisseur Ivo van Hove staat momenteel met een toneelstuk, naar de beroemde ﬁlm Network uit
1976, op de planken. Hierin roept een doordraaiende nieuwslezer mensen op het raam te openen en te
schreeuwen: I’m as mad as hell, and I’m not going to take it any more’. In de ﬁlm zie je dan dat in New
York
o mensen één voor één ‘s nachts het raam openen en dit uitschreeuwen. Best een goed idee, zo’n
ultieme wake-up call, als we er vervolgens dan wel tegenaan gaan.
Een leefbare toekomst is mogelijk. We kunnen rijden op wate
waterstof, onze huizen isoleren en verwarmen
met zonnecellen. We kunnen
kunne ook landbouw bedrijven zonder chemie. Maar dan moet het niet blijven
bij een kleine elite die zich enigszins zelfgenoegzaam in een huis met zonnepanelen nestelt met de
elektrische auto voor de deur
eurr. De toekomst is immers voor o
ons allemaal.
Waar
a blijven de politici met verbeeldingskracht die ons hierin meenemen? Of moet het vanuit prakche landbouw
w, waar #W
WeDo
e
tijkvoorbeelden komen, zoals bijvoorbeeld uit de biodynamische
aan de orde
van de dag is?
Tineke van den Berrg van de
d biodynamische Stadsboerderij Almere verwoordt het zo: “Door de
specialisatie in landbouw
w, zzorg en onderwijs is de samenleving versnipperd en vereenzaamd. Boerderijen kunnen een bijdrage leveren aan het gezond maken van sociale verhoudingen. Wij nodigen de
vluchtelingen die bij ons werken voor oogstfeesten uit. Samen eten en proeven werkt heel verbindend.
Jaarlijks komen er 150 schoolklassen naar ons kinderkookcafé. Ik laat de kinderen ‘dankjewel’ tegen
de kippen zeggen die voor hen een eitje leggen. Ook bakken de scholieren koekjes die ze vervolgens
warm opeten.”
Spreekt dit jou aan? Laat het dan weten. Koop bijvoorbeeld biodynamische producten van dit soort
et het Demeterr-keurmerk
vind je in de biologische speciaalzaak. Nog beter:
boerderijen. Producten met
ervaar zelf hoe het leven doorgegeven wordt en neem deel aan educatieve uitjes bij biodynamische
bedrijven. Spreek je steun uit voor de mensen achter
Demeter of steun zelf initiatieven die het ‘leven
willen doorgeven’. En vooral: zegt het voort:
#W
WeDo...
e

Demeter kernwaarden
De kernwaarden van Demeter komen tot uiting in onder andere de volgende
normen:
Levende bodem:

• Bemesting gericht op evenwicht (max. 112 kg N/ha)
• Verbod op stomen van de grond
• Geen gangbare drijfmest
• Ruime vruchtwisseling en toepassing van groenbemesting

Integriteit van dieren: •
•
•
•

Verbod op onthoornen en knippen van snavels en staarten
2 hanen per 100 hennen
Verbod op extreme vleesrassen
Verbod op reproductie via embryo transplantatie

Dierenwelzijn:

• Verplichte weidegang
• Max. 5 leghennen per m2 leefoppervlakte
• Strooien van hele granen voor kippen

Levenskracht:

•
•
•
•
•
•

Toepassing van preparaten
Minimaal 10% biodiversiteit
100% biologisch voer en gebruik van biologisch stro
Bedrijfseigen voer en melk
Bedrijfseigen mest of via samenwerking met partnerbedrijf
GGO-vrij (ook vrij van protoplastfusie, een GGO-verwante
veredelingstechniek die binnen de biologische normen wel|
is toegestaan)

Een volledig overzicht van normen en richtlijnen staat in het Handboek Demeter
Voorwaarden en is te downloaden via www.stichtingdemeter.nl

Bert van Ruitenbeek, directeur Stichting Demeter
Demeter is het kwaliteitskeurmerk voor
biodynamische landbouw en voeding.
www
w.stichtingdemeter
.
r.nl
.
www.stichtingdemeter.nl

Een allergie? Met Sonett
sensitief blijft het rustig
Wat heeft een pionier in natuurlijke schoonmaaken wasmiddelen met biologisch-dynamische
(geur)stoffen te maken met allergie? Nou heel
veel. Het Duitse Sonett, dat al in 1977 startte
toen de biologische en natuurlijke markt in Europa
de eerste voeten aan de grond kreeg, heeft een
assortiment schoonmaak- en wasmiddelen met een
neutrale geur én 100% biologisch afbreekbaar.

De Sonett-producten zijn vrij van aardolietensiden,
enzymen, gentechniek en nanotechnologie en worden vanzelfsprekend zonder dierexperimenten
gemaakt. Met name geuren zijn zeer belangrijke substanties, want ze vertegenwoordigen puurheid en
geven op een zintuiglijke manier aan dat het schoon
is. Bovendien vinden ze bij Sonett dat essentiële
oliën de kracht van de zon in zich hebben, als ook
flower-power, dit in contrast met synthetische parfumes die zintuigen voor de gek houden en meer werken als neurotoxische substanties. Sowieso is Sonett
voor mensen met allergie een goede keuze, maar er
is meer.
Nieuw: Sonett Sensitief
Een speciale lijn is de sensitief-serie: uitstekend
geschikt voor gevoelige kinderhuidjes en voor mensen met een allergie. De producten in deze lijn zijn in
de meest pure zin sensitief. Ze hebben een neutrale
geur en zijn voor 100% biologisch afbreekbaar. De
oliën voor onze biologische zeepsoorten zijn voor
100% uit gecontroleerd biologische resp. biologischdynamische teelt afkomstig.

Vier je huid, gebruik Sonett
Sonett’s natuurlijke zepen en schoonmaakmiddelen
beschermen niet alleen onze natuurlijke waterbronnen, maar dus ook je huid. Meer lezen?
www.sonett.eu

E-mail je gegevens en een leuke
reactie naar sonett@debeterewereld.nl
en maak kans op 1 van de 10
pakketten ‘sensitief’ met wasmiddel,
afwasmiddel en handzeep.

DE NATIONALE
GEZONDHEIDSBEURS
H e a l t h ,
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M i n d ,

B e a u t y
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m o r e

11e editie
Inspiratie voor een gezonde leefstijl met sfeervolle paviljoens
motiverende sprekers  actieve workshops  ontspannende massages 
smakelijke proeverijen  nieuwste trends  inspirerende informatie
meet & greet met bekende Nederlanders en influencers  voedingsadvies 
gezondheidstesten  acties met voordeel  gratis digitale GezondheidsGids

50% korting
Betaal slechts € 9,95 per ticket i.p.v. € 20,-. Geldig t/m 15 januari 2018.
Bestel snel op www.gezondheidsbeurs.nl/dbw
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Ben je op zoek naar een natuurlijke geneeswijze waarbij de mens centraal staat?
Kom dan homeopathie studeren aan de Academie voor Klassieke Homeopathie!
Homeopathie stimuleert op natuurlijke wijze het zelfgenezend vermogen, verhoogt de afweer en verbetert daarmee de vitaliteit. Homeopathie sluit bovendien aan bij de wens om op een natuurlijke manier met ziekte en gezondheid
om te gaan. Dat ervaren en begrijpen steeds meer mensen!
De Academie voor Klassieke Homeopathie biedt jou dé kans om een professionele en zelfstandig werkende klassiek
homeopaat te worden.
Klassiek homeopaat als beroep
Als klassiek homeopaat begeleid je de
ander zichzelf te helen met behulp van
homeopathische middelen. Dat houdt in
dat je zoveel mogelijk kijkt naar iemand
als geheel, zijn levensloop, karakter en

leefstijl én al zijn fysieke, mentale of emotionele klachten. Je zet homeopathische
middelden in die zo goed mogelijk passen bij de mens in zijn geheel op dat
moment. Uiteindelijk help je iemand om
volledig de mens te zijn die hij of zij werkelijk is.
Je eigen talenten ontdekken
Ieder mens is uniek. Ook iedere homeopaat is uniek. Wij helpen je, je eigen

kracht en talenten te ontdekken en te
ontwikkelen om deze vervolgens in te zetten als professioneel homeopaat. Zoals
een oud-student mooi verwoordde: “Je
bent per slot van rekening je eigen
gereedschap.”
De opleiding bij de Academie voor
Klassieke Homeopathie
De Academie biedt jou een aantrekkelijk
en afwisselend studieprogramma, een
unieke analysemethode en een uitgebreide praktijkleerperiode. Onze enthousiaste docenten begeleiden jou hierbij. Wat
ook belangrijk is: de Academie kent een
flexibel afstudeersysteem. Je bepaalt zelf
hoe snel je door je praktijkleerperiode
gaat.
Gedurende de opleiding wordt veel aandacht besteed aan medische basiskennis,
psychologie, therapeutische ontwikkeling, training in communicatie en
gesprekstechnieken, kennis van de homeopathie en de homeopathische geneesmiddelen. In de lessen over ziekteleer
leer je naast kennis over het menselijk
lichaam en mogelijke ziekten, deze te
vertalen naar de homeopathie. De
Academie investeert flink in jou door persoonlijke studiebegeleiding en mogelijk-

heden tot persoonlijke ontwikkeling te
scheppen. Daardoor leer je jezelf beter
kennen en word je je (meer) bewust van
je mogelijkheden en grenzen. Na de
theoriefase van circa vier jaar is er een
praktijkfase. Tijdens deze fase ga je
patiënten behandelen onder supervisie
van docenten. Op die manier begeleiden
wij je naar een succesvolle zelfstandige
praktijkuitoefening.
Meer weten? Kijk ook eens hier waarom
anderen homeopathie studeren aan de
Academie voor Klassieke Homeopathie
en waarom het wellicht een goed idee is
voor jou: www.avkh.nl/standaard/film
De Academie heeft leslocaties in
Amsterdam en Zwolle. Het nieuwe studiejaar start in september. Niet zolang
wachten? Zaterdag 17 maart vieren wij
ons 25-jarig jubileum en dat doen we
graag samen met jou! Meld je aan via
www.avkh.nl. Of wees welkom op onze
EHBO-cursus, Basiscursus of open dagen!

Jubileum Open Dag:
zaterdag 17 maart 13.30 – 17.00,
Amsterdam en Zwolle
■ Eerste Hulp met Homeopathie:
2 lesdagen
Amsterdam en Zwolle: zaterdag
14 april en 9 juni 2018
■ Basiscursus Homeopathie:
4 lesdagen
Amsterdam: zaterdag 16 en
23 juni, 7 en 14 juli 2018
Zwolle: vrijdag 1, 15 en 22 juni
en 6 juli 2018
■ Open Dagen:
Amsterdam: zaterdag 2 juni,
7 juli en 1 september 2018
Zwolle: vrijdag 25 mei, 22 juni
en 1 september 2018
Verdere info en aanmelding:
www.avkh.nl
■

Het belang van aanraken
Een aanraking zegt meer dan 1000 woorden. Als je iemand aanraakt trek je direct iemands aandacht
en betrokkenheid. Aanraken is daarom erg belangrijk in therapieën en helingsprocessen.

Wil jij ook snel witte tanden?
My Magic Mud whitening tandpasta bevat
geactiveerde koolstof en bentonietklei.
Die samen zorgen voor stralend witte tanden!

Massage creëert door zijn positieve aandacht en aanraking een geluksgevoel, stimuleert het immuunsysteem en laat de energie vrij door het lichaam stromen. Hierdoor komen lichaam en geest tot rust en
verminderen of verdwijnen ziekten. Het is mede
daarom, dat in de geneeskunde met massage zeer
positieve resultaten worden bereikt. Door het aanraken met bewegende handen kan de energie door
het lichaam vrij gaan stromen en worden blokkades
in het energiesysteem geleidelijk weggenomen.
Degene die wordt gemasseerd, voelt zich al snel ontspannen en tot rust komen.
Wil jij door massage ‘echt’ leren aanraken? Maak dan
kennis met een van onze massage opleidingen op
het gebied van VoetreflexPlus™ of de Chinli®-Tuina
(Chinese lichaamsmassage) bij de Total Health

Academy. Een innovatief en kwalitatief hoogstaand
geaccrediteerd opleidingsinstituut, waar je zowel de
Westerse als de Chinese Massage technieken worden
aangeleerd op Hbo-niveau.
Al onze opleidingen zijn: VoetreflexPlus™, Chinli®tuina, Medische Basiskennis, Acupunctuur, Chinherbs®,
(kruidengeneeskunde) en Chinfood® (voedingsleer).
Kom kennismaken tijdens een van onze gratis kennismakingsworkshops bij jou in buurt.
Voor meer informatie zie: www.totalhealth.eu

Probeer
het nu en zie
al na 2 weke
n
resultaat!

★ Fluoride-vrij
★ Niet-GMO
★ Gecertificeerd volgens de Natural Cosmetics Standard.

Interesse in het resellen van een van onze producten?
Neem dan contact met ons op.
Kijk op www.improveyourhealth.eu

Nu slechts

€13,50
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A NEDERLAND
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Nieuw! Eau Thermale Jonzac
Ben je op zoek naar natuurlijke of biologische huidverzorging? Ontdek de producten van Eau Thermale
Jonzac; een nieuwe generatie cosmetica, geschikt
voor alle huidtypes, zelfs de gevoelige huid!

Eau Thermale Jonzac is een nieuwe
generatie natuurlijke en biologische
huidverzorgingsproducten op basis van
thermaal water. Alle producten zijn hoog
geconcentreerd en bevatten uitsluitend
veilige ingrediënten.
De cosmetica van Jonzac is ontwikkeld
op basis van Jonzac thermaal bronwater.
Dit water is hyper gemineraliseerd en
isotoon. De minerale samenstelling van
het bronwater ligt heel dicht bij de
natuurlijke samenstelling van de huidcellen. Dit unieke mineraalwater wordt door
Eau Thermale Jonzac gecombineerd met
biologische formules die vrij zijn van
mogelijk schadelijke stoffen. De met
zorg gekozen ingrediënten worden hierdoor beter en effectiever geabsorbeerd.
Het resultaat is een serie huidverzorgingsproducten die de huid op een
natuurlijke wijze voedt.
Eau Thermale Jonzac is hypoallergeen en
heeft voor elk huidtype een eigen lijn
ontwikkeld, speciaal afgestemd op de
eigenschappen van je huid. Zo is de

Reactive lijn speciaal geschikt voor de
overgevoelige huid. Sublime is de antiaging lijn en er zijn productlijnen speciaal voor de jonge ‘puber’ huid, voor
mannen en voor baby’s. Alle producten
van Eau Thermale Jonzac zijn dermatolo-

gisch getest en geformuleerd om het
risico op allergische reacties te minimaliseren.
Benieuwd naar de producten? Ontdek ze
op bewustwinkelen.nl

Perfecte benen door basische power
Langdurig zitten achter je bureau of juist lang
staan; het zorgt ervoor dat de benen ’s avonds
zwaar aanvoelen, gezwollen zijn of dat er spataderen ontstaan. Niemand wil dit. Basische kousen van
P. Jentschura helpen! Lees hier hoe.
Positieve ervaringen
De basische kousen ontzuren bij elke beweging. Ze
zijn verkrijgbaar in een sjiek nieuw jasje, dat ook ecologisch waardevol is. Anne Julia Hagen was internationaal mannequin en Miss Germany 2010 en vertelt
over de kousen. “In mijn werk ben ik vaak onderweg.
Na een lange vlucht zijn ze ideaal om het vocht uit
de benen af te drijven en je daarna weer vederlicht
te voelen.” Het resultaat is zichtbaar: haar benen zijn
perfect, ondanks het lange reizen en het vaak lange
tijd model moeten staan.
Feelgoodfactor
Veel zitten of veel staan; beide zaken zorgen voor
pijnlijke benen. ’s Avonds leggen we ze misschien
instinctief hoger – en dat verzacht de klachten. De
oorzaak wordt niet weggenomen: een verzuring als
gevolg van een gebrek aan beweging. De basische
kousen bieden hulp. “In combinatie met een basisch
mineraal lichaamsverzorgingszout verzorgen en regenereren ze intensief en ontzuren ze op celniveau. Zo
zorgen ze voor elasticiteit, jeugdige fitheid en gaan
het ontstaan van spataderen tegen”, verklaart de
gezondheidsauteur en oprichter van onze firma dr.

h.c. Peter Jentschura. Daardoor zorgen de kousen
als extra feelgoodfactor tijdens rustperiodes – overdag of ’s nachts – voor mooie benen.
Hoe werkt het?
De toepassing is eenvoudig: los iets basisch-mineraal
lichaamsverzorgingszout in water op. De dunne
katoenen binnenkousen worden daarin gedompeld
en uitgewrongen. Zachte buitenkousen zorgen voor
een optimaal draagcomfort. “Ik klap de buitenkousen meestal een keer naar binnen, zodat ze dan
beter blijven zitten”, adviseert Anne Julia Hagen.
Hagen: ”Ook na het sporten worden vermoeide
benen na het gebruik van de basische kousen weer
fris, omdat ze de regeneratie van de spieren ondersteunen.” De ideale aanvulling op de basische kousen zijn de basische beenwarmers, die al tijdens het
sporten kunnen worden gebruikt. De onopvallende,
nauw aansluitende beenwarmers gaan volgens hetzelfde principe belastingsverzuring tegen en ondersteunen zo de gezondheid van gewrichten, pezen en
banden.
www.p-jentschura.com

Geef bewust met een Nationale Groene Kadobon
Dagelijks geven èn krijgen we cadeaus. En misschien ben jij al bezig met
de decembercadeaus? Het liefst geef je iets dat past bij de ontvanger èn
een cadeau waar je zelf achter staat. Reguliere cadeaus laten helaas vaak
hun sporen na in onze natuur en onze gezondheid.
Van de Redactie

Duurzame producten worden op een verantwoorde
wijze geproduceerd, kosten weinig energie en zijn
gemaakt van natuurlijke materialen. Bovendien zijn
deze producten vaak beter voor onze gezondheid
doordat er geen schadelijke stoffen worden gebruikt.
Met een Nationale Groene Kadobon geef je altijd
een duurzaam cadeau!
Duurzame cadeaus om zelf online te kiezen
Cadeaukaarten zien we tegenwoordig al overal,
maar een duurzame cadeaubon? Die is er ook, de
Nationale Groene Kadobon!

Met een Nationale Groene Kadobon kun je zelf online een duurzaam en geschikt cadeau uitzoeken op
het gebied van verzorging, voeding, babyproducten,
fashion, wonen, slapen, huishouden en energiebesparen.
De Nationale Groene Kadobon heeft hiervoor de
aangesloten duurzame webwinkels zorgvuldig geselecteerd: zij bieden enkel ecologische, biologische en
Fairtrade verantwoorde producten van goede kwaliteit. En vaak met een bijzonder verhaal. Kies uit
natuurlijke verzorgingsproducten zonder hormoonverstorende stoffen, biologisch eten en drinken, eco

lunchboxen, plasticvrije drinkbekers, kleding van biologisch katoen, veilige BPA-vrije babyflesjes, gifvrij
speelgoed, energiebesparende producten, Fairtrade
tassen en eerlijke, handgemaakte sieraden.
Wil je consuminderen? Je kunt de Nationale Groene
Kadobon ook inwisselen bij meer dan 3.000 goede
doelen.
Gemak
Kijk op de website www.nationalegroenekadobon.nl
voor de aangesloten duurzame webwinkels waar je
de ‘groene kadobon’ gemakkelijk kunt inwisselen.
Ontvang de Nationale Groene Kadobon direct per email om te printen en cadeau te geven. Of laat het
verzenden met een persoonlijke boodschap. Ook
ideaal als last-minute geschenk! Met een ‘groene
bon’ bespaar je tijd en energie en geef je een
cadeau met een goed gevoel!

kelijk een mooie bijdrage leveren aan een betere
wereld!
Een mooi voorbeeld is De Nationale Groene
Kadobon. Wissel 'm in bij de aangesloten duurzame
webwinkels waar bedrijven en collega’s zelf online
een geschikt duurzaam Kerstcadeau kunnen uitkiezen. Handig! Zo weet je zeker dat iedereen blij is met
het Kerstpakket en ga je verspilling tegen.
Je maakt het extra persoonlijk met een persoonlijke
(Kerst)boodschap en laat het afleveren als cadeaukaart in een luxe envelop of feestelijke
Kerstverpakking. Een cadeaukaart in eigen huisstijl is
ook mogelijk.
De Nationale Groene Kadobon is een duurzaam
Kerstpakket om zelf online te kiezen en te (laten)
genieten met een goed gevoel!
www.nationalegroenekadobon.nl

Nationale Groene Kadobon ook als duurzaam
Kerstpakket
Ook een Kerstpakket heeft een grote impact op
milieu en gezondheid. De inhoud van een traditioneel Kerstpakket wordt vaak weggegooid en is
meestal verpakt in plastic. Gelukkig kiezen steeds
meer bedrijven voor een duurzaam Kerstpakket.
Hiermee kunnen bedrijven en hun collega’s gemak-

Voor de natuurlijke verzorging
van uw kwetsbare huid

Dermagiq Skin
& Dermagiq Body Wash
Dermagiq Skin en Body Wash zijn producten op basis honing.
Ontwikkeld op de Universiteit van Wageningen en onderzocht in
verschillende dermatologie poliklinieken die gespecialiseerd zijn
in behandeling van huidaandoeningen.
Dermagiq Skin is geschikt voor volwassenen en kinderen, vanaf
babyleeft ijd, met eczeem en met wondjes door krabben bij eczeem.
Samen met Dermagiq Body Wash, ook op basis van honing,
heeft u een complete en natuurlijke verzorging voor uw gevoelige huid.
Dermagiq Skin en Body Wash zijn nu ook verkrijgbaar bij Etos.
Voor informatie kijk op:

www.dermagiq.nl - www.emonta.nl/dermagiq

Verzorging met de kracht van de natuur.

www.dermagiq.nl
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Nee, wintersport hoeft van mij niet zo -> Ja! Ik wil op wintersport!

In de ban van de bergen
Ik zal het maar meteen opbiechten: ik wilde nooit op wintersport. Door een
slechte ervaring in het Duitse Winterberg, waar ik steeds uit de sleeplift viel,
had ik skiën voorgoed afgeschreven. En toen kregen we de kans om naar de
Zugspitz Arena te gaan, een kindvriendelijk en kleinschalig skigebied net over
de Duitse grens in Oostenrijk.
Tekst Sonja van den Heuvel
Fotografie Henry Petersen

‘Mam, gaat deze lift nog sneller dan een
raceauto?’, vraagt zoonlief van zes, als we
in de cabine van de Tiroler Zugspitzbahn
naar boven roetsjen. Of we Ferrarisnelheden halen weet ik niet, maar snel gaan
we zeker. Deze lift brengt ons in 7 minuten naar 3000 meter hoogte. We gaan
bijna loodrecht naar boven als de kabel
waaraan de cabine hangt, verdwijnt in de
wolken. Een paar seconden later duiken
we met cabine en al de wolkendeken in.
Even zien we helemaal niets. En dan …
‘Ooh, wauw’, klinkt het uit velen monden
tegelijk. Opeens is de lucht om ons heen
helder blauw, schijnt de zon en worden
we omringd door besneeuwde bergtoppen. Magisch!
Fonduen op 3000 meter hoogte
We stappen uit op de top van de
Zugspitze, de hoogste berg van het
Wetterstein-gebergte. De kinderen rennen het panoramadek op waar sneeuw
ligt. Pats, de eerste sneeuwbal is een feit.
Veel tijd om uit te vechten wie naar wie
gooide en waarom, hebben we niet. We
hebben gereserveerd in het Gipfelrestaurant, het panoramarestaurant bovenop
de Zugspitze. Eenmaal aan tafel worden
we opgeslokt door het uitzicht: zover we
kijken bergtoppen met sneeuw die roze
en rood gekleurd worden door de ondergaande zon. Zelfs de kinderen zijn er stil
van, en dat zegt wat.
Een vrouw in dirndl zet na een vrolijk
‘Grüss Gott’ een pan gloeiendhete fondue op tafel met een schaal biologisch

Tip
Slapen in het Familienresort
Tiroler Zugspitze
Het Aktiv & Familienresort Tiroler
Zugspitze in het plaatsje Ehrwald
ligt op steenworp afstand van de
Tiroler Zugspitzbahn. Op 8,5 uur rijden van Nederland. Met de trein
kan ook, zie treinreiswinkel.nl. Het
Zugspitze resort heeft een zwembad, sauna, een restaurant met veel
hout en Tiroolse gezelligheid, kinderclub en speelruimte. Er is persoonlijke aandacht en liefde voor
de natuur. Vanaf maart 2018 gaat
het resort trouwens verbouwen. Er
komt onder andere een heel wellnessgedeelte bij, gebouwd met
natuurlijke materialen zodat het
opgaat in het landschap. Op de
daken komt zelfs gras te liggen.
Kijk op www.zugspitze-resort.at

vlees en brood. ‘Kein Fleisch? Kein
Problem!’ Ze brengt een schaal groenten
die zich ook prima aan een spiesje laten
rijgen. Als even later de eerste klanken
van een accordeon klinken, bespeeld
door een man in lederhösen, bekruipt me
het gevoel dat ik misschien toch wel kan
wennen aan de gezelligheid van wintersport.

Skiën vanaf je 2e
De volgende ochtend staan we na een te
lekker ontbijt van streekproducten – tussenstand: zoon 4 worstjes, dochter 3 pretzels - aan de voet van de Ehrwalder alm
lift. Dit keer stappen we in een 4-persoonscabine en zweven naar boven over
de dennenbomen heen. Helaas ligt er
nog niet genoeg sneeuw om te skiën. Het

is nu half oktober; half november wordt
de eerste serieuze sneeuw verwacht. Dus
gaan we de Wasserfall-Rundweg wandelen. Wij genieten van de stromende beekjes, watervallen en vergezichten, terwijl
de kinderen zich rotrennen van puzzel
naar puzzel. Anderhalf uur later ploffen
we neer bij het Tirolerhaus voor warme
chocolademelk met slagroom en apfel-

strudel. Zittend in het zonnetje op het terras stel ik me voor hoe hier een maand
later de skiërs naar beneden zoeven. En
vooral ook hoe geweldig dat voor kinderen moet zijn. Kinderen vanaf twee jaar
kunnen hier al skilessen volgen. Dat is
misschien wel het charmante van de hele
Tiroler Zugspitz Arena – een gebied van 9
eersteklas skigebieden rondom de
Zugspitze waar gratis bussen je brengen
waar je heen wilt – het is hier kindvriendelijk, kleinschalig en charmant. Met dorpjes
met witte kerktorens en eeuwenoude
boerderijen. Langzaam maar zeker raak ik
in de ban van de bergen. Ik wil hier terugkomen als er sneeuw ligt. Ja! Ik wil op
wintersport!

Ecofriendly skiën
Het skigebied de Ehrwalder
alm ligt op een paar kilometer
afstand van het Aktiv &
Familienresort Tiroler
Zugspitze en kun je als gast
bereiken met de gratis bus.
Dit skigebied heeft de Top
Eco-friendly Operation Award
gekregen van Skiresort.info.
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Energieneutraal wonen maakt je onafhankelijk
Voor wie alle mogelijkheden om energie te besparen al gerealiseerd heeft of
voor wie in één keer all the way wil gaan, is er nu energieneutraal wonen!
Helemaal geen aardgas meer gebruiken voor het verwarmen van water, je huis
of om te koken. Alle energie die je nodig hebt, wek je zelf op via je eigen dak of
kavel. Met als resultaat een huis zonder energierekening.

Op naar een wereld zonder CO2-uitstoot
Het kan je moeilijk ontgaan zijn, want de kranten
staan er vol van. We moeten de CO2-uitstoot drastisch terugdringen en daarom geen fossiele brandstoffen, zoals aardgas, meer gebruiken.
Bij bestaande huizen en gebouwen in Nederland is
grote winst te behalen: samen veroorzaken ze bijna
40 procent van de totale C02-uitstoot. Daarom
maken gemeenten plannen om hele wijken van het
aardgas te halen en moeten vanaf 2020 alle nieuwbouwwoningen energieneutraal worden opgeleverd.
Maar wat komt er dan in de plaats van het gasfornuis en de cv-ketel?

Mogelijkheden zijn eindeloos
Zonnepanelen om duurzaam elektriciteit op te wekken zijn bekend, maar technieken als warmtepompen, laagtemperatuur radiatoren, zonneboilersystemen, instant heaters een stuk minder. Dit terwijl veel
van deze toepassingen al lang bestaan en inmiddels
volwassen zijn geworden. Er is heel veel mogelijk,
maar het vergt behoorlijk wat kennis en uitzoekwerk
om een helder overzicht te krijgen.
Elk huis haar eigen recept
Bij ThuisBaas, een sociale onderneming en dochter
van stichting Urgenda, hebben ze daar wat op
bedacht: zij begeleiden het energieneutraal maken
van een huis van A tot Z.
“Dat begint met een uitgebreid telefoongesprek
over wat we doen en wat er mogelijk is,” zegt
Wigger Verschoor. “Vanuit de bestaande situatie
wordt het nieuwe energieneutrale systeem ontworpen. Ieder huis is immers - net als iedere bewoneranders. Wat is bijvoorbeeld de precieze warmtebehoefte van een huis en het huishouden? Hoe is de
status van de bestaande isolatie? Is er genoeg ruimte voor zonnepanelen en waar kunnen we nog meer
ruimte vinden? Op basis van het naast elkaar zetten
van verschillende scenario’s komen we uiteindelijk

samen tot het juiste recept. Dan kan de uitvoering
echt beginnen.”
Aardgasvrij appartement
Ook voor mensen die in een appartement wonen
zijn oplossingen voorhanden. Bij gebrek aan eigen
dak liggen zonnepanelen niet altijd voor de hand,
maar aardgasvrij wonen is wel mogelijk. Bijvoorbeeld

door middel van infraroodpanelen aan het plafond
voor het verwarmen van de woning, een inductiekookplaat om mee te koken en een instant heater
voor het verwarmen van water in de keuken en badkamer. De organisatie ThuisBaas kan op basis van
deze drie elementen een plan op maat maken én
het ook bij jou thuis uitvoeren.
www.thuisbaas.nl/amsterdam-aardgasvrij

Niet als je het slim aanpakt

'Huishoudens krijgen fors hogere
energierekening'

Tekst: Erwin Polderman

Dat kopte NU.nl in oktober jl. nadat Vereniging Eigen Huis de op Prinsjesdag
aangekondigde maatregelen in het nieuwe regeerakkoord had doorgerekend.
Maar liefst 200 euro gaan we -gemiddeld weliswaar- méér betalen voor energie.
Gelukkig heb je zelf nog grote invloed op de hoogte van jouw energienota.

Eerst nog even terug naar die berekening van
Vereniging Eigen Huis (VEH). Een gezin verbruikt
gemiddeld zo'n 3.500 kWh elektriciteit en 1.500 m3
gas. Daar betaalt dat gezin nu ongeveer 570 euro
aan belastingen over en zoals je weet, betaal je dat
via je energierekening. Volgend jaar zou daar 70
euro bijkomen en voor 2019 loopt dit volgens VEH
op naar 770 euro.
Ook die ruim half miljoen huishoudens die woning
met blok- of stadswarmte verwarmen, zijn flink duurder uit. Het tarief voor deze vorm van verwarming is
gekoppeld aan dat van aardgas, en dus wordt ook
dat prijziger. En sterker, wie stadsverwarming heeft,
kan niet eens wisselen van warmteleverancier.
Ambitie
Er is nog helemaal niets bekend over wat kabinet
Rutte III wil terug doen voor jou als particuliere
gebruiker, bijvoorbeeld in de vorm van subsidies bij
het energiezuiniger maken van je woning. Dat nieuwe kabinet heeft wel de ambitie om in 2021 (het jaar
van het einde van deze kabinetsperiode), nieuwe
woningen niet meer met gas te verwarmen, en om
vervolgens jaarlijks 50.000 nieuwe aardgasloze
woningen op de markt te krijgen. En het wil ook

jaarlijks 30 à 50.000 bestaande woningen gasvrij
maken en/of zo energie-efficiënt mogelijk te laten
zijn dat ze op korte termijn gasloos gemaakt kunnen
worden. Al deze initiatieven kunnen een financiële
compensatie tegemoet zien, maar dat geldt dus niet
voor jou, de consument, helaas. Toch kan je heel wat
doen...
Dit kan je doen
Je kunt afwachten totdat er meer druk wordt uitgeoefend op de regering, waarna er misschien een
tegemoetkoming in zit. Je kunt ook méér doen: je
energieverbruik verlagen is minder lastig dan het
lijkt. Denk bijvoorbeeld aan het kiezen van (écht)
groene stroom, zonnepanelen, een laptop in plaats

van een desktop, en aan apparaten met het hoogste
energielabel (A+++).
Ga ook slimmer met je verwarming, douche, wasmachine en koelkast om. Volgens kenniscentrum
Milieucentraal kan je hierdoor honderden euro's per
jaar besparen, natuurlijk ook afhankelijk van de
woning waarin je al woont. Ook door een veel betere (muur- en vloer)isolatie kan je per jaar echt flink
besparen.
Het resultaat is méér woongenot, een lágere energierekening en ook Mother Earth is tevreden. We
wensen je een fijne, behaaglijke winter!
Bronnen: nu.nl, Klimaatklappers.nl, Tonzon.nl,
Milieucentraal.nl, EigenHuis.nl
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Interview over duurzame, gezonde én renderende woningisolatie

In De Groene Stoel:
Ton Willemsen van TONZON
Wie 'Beerput Nederland' op tv of 2Doc.nl heeft gezien of de ontwikkelingen rondom klimaat(verandering) een beetje volgt, weet dat het roerige
tijden zijn. Gelukkig zijn er heel veel initiatieven, producten en personen
die een betere wereld nastreven en ons inspireren. Ik ging in gesprek

De Groene Stoel

met pionier Ton Willemsen, bedenker van onder meer de 'flexibele ther-

In deze rubriek laten wij een organisatie aan

mosfles' dat het begrip woongenot weer waarde geeft.

de hand van een positief interview met een
directielid/manager, vertellen welke stappen

Door: Erwin Polderman

zij zetten op gebied van duurzaamheid.

Uw bedrijf staat al ruim 35 jaar bekend als dé
expert op het gebied van woningisolatie. Wat
onderscheidt het van uw concurrenten?
Wij hebben een nieuwe isolatietechniek ontwikkeld
waardoor isolatiemateriaal helemaal opvouwbaar is
gemaakt. Je zou kunnen zeggen dat wij de thermosfles flexibel hebben gemaakt. Daarbij maken we
gebruik van lucht die overal in de woning al gratis aanwezig is. Dat betekent dat er geen vrachtwagens
meer nodig zijn om het isolatiemateriaal te vervoeren.

Ik hoorde over het isoleren van luchtverwarming.
Wat is dat, en voor wie is het bedoeld?
De kanalen van een luchtverwarming lopen vaak in de
kruipruimte en zijn in het gunstigste geval maar een
klein beetje geïsoleerd. Daardoor is de kruipruimte
onnodig warm en soms nog warmer dan de woonkamer. Met Tonzon kun je er voor zorgen dat er geen
warmte meer naar de kruipruimte verloren gaat. Je
bespaart dan nog meer dan bij een gewone woning.

Wat betekent dat concreet voor uw klanten en
particulieren zoals onze lezers?
Omdat het materiaal opvouwbaar is, past het door
ieder luikje en is het ook in krappe kruipruimtes nog
goed aan te brengen. Met deze isolatietechniek worden vloeren warmer dan met welke andere isolatie
dan ook. Ze worden zelfs warmer dan de lucht vlak
boven de vloer. Bij wanden kun je met minder ruimteverlies meer isolatiewaarde creëren.
Gaat dat ook op voor nieuwbouw? En zo ja, lukt
dat dan vóór de oplevering van een
nieuwbouwwoning, of moet de 'flexibele
thermosfles' uitgevoerd worden ná oplevering?
Een woning met een houten vloer is met TONZON
veel energiezuiniger dan met een betonvloer met EPS
(piepschuimblokken – red.). Wanneer je direct bij de
bouw kiest voor een houten vloer dan gebeurt het
voor de oplevering. Kies je voor beton met EPS dan
komt het na de oplevering.
Wat kunt u vertellen over de gezondheidsaspecten
van (vloer)isolatie?

Als een begane grondvloer niet geïsoleerd is, dan is
de vochtigheid bij de vloer hoger dan in de rest van
de kamer. Dat komt door de lage temperatuur onderin de woning. In woningen met dubbelglas is deze
vochtigheid nog hoger dan in woningen met enkelglas
omdat condensatie op de ramen achterwege blijft.
Daar zie je al snel schimmelproblemen onder in de
woning. Ook huisstofmijten profiteren van de hoge
vochtigheid. Heb je een helemaal gladde vloerbedekking dan vormt dit nog geen risico voor de gezondheid. Ligt er tapijt op de vloer, dan is er wèl een risico.

Een los kleedje op een gladde vloer is in een woningen met enkelglas nog relatief onschuldig. In een
woning met dubbelglas stijgt de allergeenconcentratie
in datzelfde kleedje tot boven de kritische grens waarbij je astma en andere allergieën (huid- (eczeem),
neus- en oogallergie) kunt oplopen. Een kamerbrede
vloerbedekking is ook in een woning met enkelglas al
riskant. Gelukkig maakt een goede vloerisolatie de
vloer zoveel warmer (en daarmee droger) dat huisstofmijten het zo moeilijk krijgen dat de allergeenconcentratie significant lager wordt.
Hoe zit het met de financiële aspecten van
woningisolatie, zoals waardevermeerdering van de
woning en het rendement van de investering?
Met TONZON Vloerisolatie krijg je een veel hoger
rendement dan wanneer je je geld op een spaarrekening laat staan. De gemiddelde gasbesparing
bedraagt 15 tot 20% van het totale verbruik. Bij
woningen met vloer- en luchtverwarming is het rendement nog hoger. Omdat de nieuwe regering het gas
extra duur gaat maken, zal het rendement de komende jaren alleen maar verder toenemen.

tonzon.nl

Met betrekking tot de uitvoering; kan een
particulier het werk zelf uitvoeren, of zijn de
professionals van Tonzon toch echt wel nodig?
Niet iedereen is even handig en niet iedereen
beweegt zich makkelijk in een kruipruimte. Een houten vloer isoleren is weer makkelijker dan een betonvloer. Kortom, er zijn doe-het-zelvers die met succes
hun eigen vloer hebben geïsoleerd en er zijn ook
mensen die wensten dat ze er nooit aan waren
begonnen. Verdiep je dus vooraf goed in de methode
en ga eerst zelf onder je vloer om de situatie te bekijken en op te meten. We hebben video’s die laten zien
hoe het moet en aanwijzingen voor het opnemen van
de maat.

Wat zijn de meest bijzondere innovaties van
Tonzon? Op welke bent u het meest trots?
Het Thermoskussen, de HR-Radiatorfolie, de HRBandagefolie, de WTW-folie. Het meest trots ben ik
op het Thermoskussen. Dit is het eerste opvouwbare
isolatiemateriaal ter wereld en doet nu al bijna 38 jaar
in de praktijk perfect zijn werk. Trots ben ik ook op het
feit dat wij oplossingen hebben bedacht voor warmtelekken waarvan het bestaan niet eens vermoed werd.
Nu vinden we het nog normaal dat het hok waar de
CV staat extreem warm is. Pas TONZON innovaties
toe en het hok krijgt een normale temperatuur.
.
Welke kruipruimte is u altijd bijgebleven?
Er zijn veel kruipruimtes die mij bijblijven omdat ze
een rol spelen in de ontwikkeling en optimalisatie van
het systeem. In de kruipruimte van het Wilhelmina
Gasthuis in Amsterdam is onder een gang een
Thermoskussen opgehangen van bijna 100 meter lang.
Dat was eigenlijk iets geweest voor het Guinness Book
of Records.
Wat kunnen wij nog meer verwachten van Tonzon?
Prefab houten vloerelementen voor in de nieuwbouw
en prefab wand- en dakelementen voor echt energiezuinige nieuwe woningen.
Wat wilt u aan bovenstaande nog toevoegen?
We moeten veel meer gaan kijken naar de klimaateffectiviteit van maatregelen. Minister Wiebes stuurt op
dit moment (half december – red.) een brief naar de
Kamer(1).
Daarin spreekt hij over kosteneffectieve maatregelen
terwijl hij zou moeten spreken over klimaateffectieve
maatregelen.
Het is goedkoper om purschuim onder je vloer te
laten spuiten. Het duurt echter 16 jaar voordat de
dreun die je daarmee aan het klimaat toebrengt, is
gecompenseerd door de besparing op de CO2 uitstoot(2). TONZON Vloerisolatie is wel wat duurder
maar je bespaart meer door het betere isolatie-effect.
De klimaatkosten zijn al binnen enkele winterweken
gecompenseerd door de besparing.
(1) www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-economische-zaken-en-klimaat/documenten/kamerstukken/2017/12/08/kamerbrief-over-aanpak-klimaatwet-enklimaat-en-energieakkoord
(2) Berekening MilieuCentraal
www.milieucentraal.nl/persberichten/2017/milieu-effecten-van-vloerisolatie-met-gespoten-pur-schuim-met-hfks-als-blaasmiddel/
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Schoon water en gezonde lucht –
wat kun je er zelf aan doen?

Ingrediënten

Bereiding

✓

Breek de chocolade in blokjes. Hak de hazelnoten
grof. Houd ongeveer een derde van de gehakte
hazelnoten apart. Doe de rest van de ingrediënten,
erwarm
behalve het zeezout, in een steelpan. Ve
langzaam, terwijl je goed blijft roeren. Zodra
alles gesmolten is, neem je de pan van het vuur.
Bedek een vierkant bakje van ongeveer 12×12 cm
met bakpapier. Giet het chocolademengsel erin
en bestrooi met de rest van de hazelnoten en
zeezout naar smaak. Laat een nachtje afkoelen in
de koelkast. Bewaar het in de koelkast, dan is de
fudge het lekkerst. Enjoy!

✓
✓
✓
✓
✓
✓

200 g pure chocolade
( 72% cacao)
50 ml kokosmelk
50 g hazelnootpasta
2 el ahornsiroop
1//4 tl vanillepoeder
75 g raw hazelnoten
grof zeezout naar smaak

Waterleidingbedrijven halen gemiddeld 80% van
de vervuiling uit het water. Daarmee doen we
het beter dan omringende landen. Er zitten echter duizenden stoffen in water waar niet op
getest wordt. Onderzoek heeft aangetoond dat
sommige stoffen op zichzelf niet altijd schadelijk
zijn maar in combinaties kunnen ze een giftige
cocktail vormen.

Door het aanschaffen van en Aqualine/AQV-waterfiltersysteem ben je in staat om gemiddeld 99% van de
stoffen uit het water te filteren waaronder hormoonen medicijnresten, pesticiden etc.
Tijdens het douchen gaan je poriën open waardoor
je huid gemakkelijker vervuiling op kan nemen.
Verder verdampen mogelijke afvalstoffen die je dan
weer inademt. Door het Aqualine/AQV-waterfiltersysteem te combineren met een douchefilter beschik je
al vanaf € 245 over goed gefilterd en gevitaliseerd
water.
Volgens cijfers van het Longfonds wordt de lucht in
Nederland steeds slechter. De overheid is gevraagd
om de buitenlucht te verbeteren. Zelf kun je binnenshuis of in de auto al veel doen. De Puresys® is een
kleine krachtpatser die door katalytische processen
en UV licht virussen, fijnstof, pollen, gassen etc. uit
de lucht filtert. Gemakkelijk in huis te verplaatsen en
ook mee te nemen in de auto.

mee notenpastarecepten?
meer
vraag in de biowinkel naar

www.tradeline.nl

het receptenboekje of kijk

bio•orga

op terrasana.nl

Dressing people by undressing the industry
Unrobe geeft volledige transparantie in de hele keten en wordt
alleen online verkocht. Zo blijft
deze duurzame kwaliteit kleding
betaalbaar voor iedereen.
Behalve dat de UNROBE collectie volgens de hoogste standaard wordt gefabriceerd zijn de
designs tijdloos.
Een interview met Daan Ubachs,
samen met Koen Warmerdam,
oprichter van Unrobe.
Wat heeft jou gemotiveerd om Unrobe te starten
Ik heb tijdens mijn trips als Head of Buying voor
een Amsterdams kledingmerk veel fabrieken gezien
in landen als Turkije, China, India en Indonesië.
Soms kwam ik slechte en gevaarlijke werkomstandigheden tegen, verontreiniging, gebruik van veel
chemicaliën en waste. Daarna heb ik in Jakarta
gewerkt voor een van de grootste kledingproductiebedrijven van Indonesië. Door al deze ervaringen
is het idee ontstaan voor een merk met een combinatie van het direct-to-consumer model, sustainability en transparantie. Na mijn terugkeer naar
Nederland ben ik samen met mijn partner Koen
Warmerdam Unrobe begonnen. In augustus zijn we
officieel gelanceerd met een pop-up store na een
succesvolle campagne op Kickstarter.
Gaat het niet al veel beter in de fashion industrie
met al het organic cotton waar je over leest?
Ik vind het aanbod van organic nog erg schaars.
Grote merken en fast fashion bedrijven duiken nog

te weinig in organic vind ik. Daarnaast wordt kwantiteit vaak boven kwaliteit verkozen. Dit gaat ten
koste van de duurzaamheid van het product en
vooral van de manier van produceren. Ik vind dat
het ook niet ophoudt met organic. Wij willen veel
verder gaan. Wij proberen met Unrobe meer
bewustzijn te creëren bij de klant. We laten zien
waar en door wie het product gemaakt wordt.
Daarnaast laten we precies zien hoe de prijs van het
product is opgebouwd. Wij willen laten zien dat
duurzame kleding fashionable én betaalbaar kan
zijn.

Jullie assortiment bestaat nu uit mooie basics.
Gaan jullie Unrobe uitbreiden qua collectie?
We vonden het belangrijk onze eerste collectie met
logo’s uit te brengen. Voor naamsbekendheid, maar
ook om een movement te starten die met trots
laten zien waar ze voor staan; ethische productie,
duurzame stoffen, goede kwaliteit, gaaf design en
eerlijke prijzen. Voor dames hebben we begin
december breisels uit Italië. En in februari krijgen
we onze nieuwe spring collectie die veel uitgebreider zal zijn en Unrobe ook meer als fashion label zal
uitdrukken.

Waar wil je staan met Unrobe over 5 jaar?
Wij willen met Unrobe over 5 jaar een van dé merken in Nederland zijn op het gebied van sustainable
fashion met transparantie als core value. We hebben dan een aantal eigen winkels in de grote steden in Nederland. Ook hopen we dan de eerste
voet aan wal te zetten in andere landen van Europa
met eigen stores. We willen een te gek bedrijf zijn
om voor te werken en hopen dat we mensen
bewuster hebben kunnen maken wat betreft sustainability in kleding.
Unrobe.com
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WINNEN! Maak kans op het boek:31

‘Actief met Schüsslerzouten’
Ondersteun je zelfgenezend vermogen
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Mail & Win
Wil je kans maken op 1 van de 10 boeken die
we mogen weggeven? Mail dan naar
balans@debeterewereld.nl. En wie weet ben
      

Welk woord vind je niet terug in de puzzel?
E-mail* dit naar: woordzoeker@debeterewereld.nl
en maak kans op deze prijs > > > > > > > > > > > > > > > >

* Mail & Win-acties
Bij het meedoen aan de in deze krant geplaatste winacties, wordt
uw e-mailadres toegevoegd aan ons bestand met abonnees die
onze wekelijkse nieuwsbrief ontvangen.
Zo blijf je eenvoudig op de hoogte van nieuwe win-acties, als ook
van nieuwe producten en diensten die passen bij jouw bewuste,
verantwoorde lifestyle.
Nadrukkelijk stellen wij dat je gegevens nooit worden verkocht
noch geruild noch weggeven aan derden.
Natuurlijk kan je je via de nieuwsbrief altijd weer afmelden.
Over uitslag van winacties gaan wij niet in correspondentie.
De uiterste datum voor het inzenden is 28 februari 2018.

Team De Betere Wereld
Almar Fernhout
Erwin Polderman
Nanny Schutte
Tijl Claassen
Ricardo Janmaat

Hoofdredacteur
Chef Redactie
Redactie
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Accountmanager
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Aan dit nummer werkten onder andere mee:
Alyssa Tapperwijn, Amber den Boef, Carlijn Jager, Janna Verhorst,
Elle Groot, Juglen Zwaan, Gert Schuitemaker, Sonja van den Heuvel,
Krista Boots, Sanne Knijn, Thuisbaas... Iedereen, plus alle adverteerders:
hartelijk dank!

Verkrijgbaar bij:
De Betere Wereld is op steeds
meer plaatsen landelijk en gratis,
verkrijgbaar, onder andere bij de
filialen van hiernaast afgebeelde
ketens, bedrijven en organisaties.
Kijk voor volledig overzicht op:
www.debeterewereld.nl/
de-betere-wereld-krant/

Stichting De Betere Wereld
Kennemerstraatweg 13
1814 GA Alkmaar
T: 088 134 88 31
www.debeterewereld.nl
Sales Lions BV
Professionals in sales en marketing
T: 088 134 88 31
www.saleslions.nl
DTP: Floppy Design

Infraroodfoto’s van
een betonvloer

Voor TONZON
Koud en klam

TONZON
VLOERISOLATIE

DE OPLOSSING TEGEN VOCHTPROBLEMEN
EN EEN KOUDE VLOER
Na TONZON
Warm en droog

Bovenstaande infraroodfoto’s
laten een duidelijk effect zien.
Zonder isolatie is het koud en klam
onderin de woning. Met TONZON
Vloerisolatie dringt de warmte
eindelijk door tot in de vloer.
Lees de vele spontane reactie op
www.tonzon.nl/facebook

HEEL BETAALBAAR
Heeft u een woning van 50 m2
dan krijgt u al een droge kruipruimte en de warmste vloer voor
slechts € 1.850,-. Deze adviesrichtprijs is inclusief materiaal,
montage, btw en een woninggebonden TONZON certiﬁcaat.

Pas op voor namaak
Dat kon natuurlijk niet uitblijven.
Anderen proberen te proﬁteren van
het succes dat TONZON in 37 jaar
heeft opgebouwd. Daarom geeft
TONZON een woninggebonden
garantie- en echtheidscertiﬁcaat
af. De volgende eigenaar van uw
woning weet dan al bij de aankoop
dat de kruipruimte in orde is. Er
zijn originele TONZON producten
verwerkt door een gespecialiseerd
ambachtsman of bedrijf.
TONZON folie wordt gemaakt
volgens een speciaal recept dat in
de praktijk een zeer lange levensduur heeft, zo blijkt uit onafhankelijk
onderzoek. Geen enkele andere
folie kan laten zien dat het na 32
jaar in de praktijk nog evengoed
functioneert als toen het nieuw was.
Een betrouwbare verkoper kan u dit
certiﬁcaat laten zien. Vraag hierom
en voorkom teleurstelling door het
gebruik van dubieus aangebrachte
goedkopere namaak. Ga voor
gegarandeerde kwaliteit.

Beter Isolerend effect
TONZON Vloerisolatie heeft in een kruipruimte een
beter isolerend effect dan andere isolatiematerialen.
Dat is te danken aan het unieke Thermoskussen dat
in 1980 in Nederland is uitgevonden. Dit is het enige
materiaal dat de warmtestraling van de vloer vrijwel
tot nul reduceert. De vloer wordt daardoor warmer
en de energiebesparing is hoger. Andere isolatiematerialen zoals wol, EPS (polystyreen) of purschuim
remmen de warmtestroom wel enigszins, maar
de warmte die wordt doorgelaten, wordt aan de
onderzijde uitgestraald naar de kruipruimtebodem
en de nog koudere funderingsmuren. Door dit
permanente warmtelek worden nieuwbouwvloeren
niet zo warm en is een vloerverwarmingssysteem
bijzonder traag. Het Thermoskussen heeft als
bijkomend voordeel dat het volledig opvouwbaar
is. Het past door ieder luikje, kan ook in krappe
kruipruimtes worden toegepast, het geeft veel
minder overlast en er zijn geen vrachtwagens nodig.
Dubbele aanpak stopt vocht
Een stevige Bodemfolie op de bodem van de
kruipruimte stopt de verdamping van vocht. Daardoor
kan geen vocht uit de bodem meer doordringen in
de woning. De warme vloer en lagere luchtvochtigheid geven schimmels en huisstof mijten nauwelijks
nog kans. De muffe geur uit de kruipruimte verdwijnt
voorgoed. De gecombineerde aanpak met Thermoskussens en Bodemfolie is de perfecte basis voor een
comfortabele, energiezuinige en gezonde woning.

TONZON BV
Postbus 1375
7500 BJ Enschede

Meer klimaatinnovaties van TONZON
Een snelle omschakeling van fossiel naar duurzaam
opgewekte warmte is van levensbelang. Dit wordt
echter belemmerd door onnodige warmtelekken
tijdens transport en afgifte. Lang niet alle warmte
komt terecht op de plek waar we deze willen
hebben. Geïsoleerde CV-buizen stralen onnodig
warmte uit. Radiatoren warmen buitenmuren op.
Bij vloerverwarming lekt zoveel warmte aan de
onderzijde weg, dat het systeem zo traag wordt,
dat men de verwarming dag en nacht aanlaat en
de aarde om het huis letterlijk wordt opgewarmd.
Scan de QR-code of type in de browser de URL:
q-r.to/bamOvZ en zie hoe simpel het kan zijn
om klimaateffectief energie te besparen.

Kosteloze inspectie van uw kruipruimte
Waarom nog langer wonen op een koude vloer
boven een (vochtig) gat in de grond? Tonzon
heeft de beste oplossing met de langste (37 jaar)
praktijkervaring.
Vraag nu een kosteloze inspectie aan van uw
kruipruimte. U ontvangt vrijblijvend een offerte
op maat. Kijk snel op tonzon.nl

info@tonzon.nl
www.tonzon.nl

0900 - 28 66 966 (0,10 p/min)
KvK 06044102

