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Talkies Magazine Nederland is hét lifestyle magazine dat 
al meer dan 27 jaar de lekkerste lifestyle brengt, voor 
iedereen die houdt van het leven! De hoofdonderwerpen 
als lifestyle, fashion, beauty, culinair, reizen, body, mind 
& soul en party’s worden verslonden door onze lezers. 
Het juninummer is traditiegetrouw de Talkies Terras 
Special. Deze special wordt tijdens de jaarlijkse befaamde 
uitreiking van de ‘Talkies Terras Award’ gelanceerd op 
het winnende terras van dat jaar. Vanaf 2014 brengen wij 
ook TalkiesMAN magazine (www.TalkiesMAN.nl). Onze 
interactieve websites tezamen met onze social media- 
kanalen als Facebook, Instagram @talkiesmagazinenl en 
@talkiesmannl en lifestyle-events maakt Talkies Magazine 
NL tot hét leading lifestyleplatform van Nederland. 
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Doelgroep
De Talkies Magazine-lezers zijn vrouwen en mannen in de 
leeftijdscategorie 29-49. Hoog opgeleid, WELVAREND (A-B1) 
en maatschappelijk bewust. TWEEVERDIENERS, GEZIN OF 
HAPPY SINGLES. De lezer is ambitieus, reislustig, belezen en 
heeft interesse in de kwaliteit van het leven en noviteiten op het 
gebied van lifestyle. 

OPLAGE EN DISTRIBUTIE NL & BE
Talkies Magazine verschijnt in een oplage van 50.000 
exemplaren, de Talkies Terras Special (juni/juli) in een oplage 
van 85.000 exemplaren. Hieronder valt distributie voor de 
betaalde abonnementen, losse verkoop in de betere boekhandels, 
AKO, Bruna, Primera, Albert Heijn XL en warenhuizen in 
Nederland. Tevens alternatieve distributie via privéklinieken, 
vijf- en viersterrenhotels, notaris- en advocatenkantoren. 
Reguliere advertentie-uitingen worden mogelijk versterkt 
door lezersaanbiedingen, advertorials, abonnee-acties, digitale 
nieuwsbrieven en Talkies-evenementen en branded content. 
Sinds 2020 distribueert Talkies Magazine ook in België in een 
oplage van 20.000 exemplaren. Tot de grens van Brussel is Talkies 
verkrijgbaar bij o.a. Delhaize, Carrefour, Standaard Boekhandel, 
Relay, Press Shop en Brussels Airport.

branded content
Wij denken mee, word partner van Talkies! ADVERTEREN 
BIJ TALKIES MAGAZINE gaat GEPAARD MET EEN 
ENTHOUSIASTE REDACTIE die meedenkt op het gebied van 
CREATIEVE INVULLINGEN, online reports en verspreiding 
van de boodschap via SOCIAL MEDIA EN BRANDED 
CONTENT!
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De zomer gaat pas écht van start met de jaarlijks 
terugkerende Talkies Terras Special inclusief Terras 
guide! De befaamde Talkies Terras Guide zit verpakt 
bij de juni-juli-editie van Talkies Magazine NL welke 
vanaf vrijdag 4 juni in de winkels ligt. Deze Terras 
Special wordt extra gepromoot door middel van de 
instore mediacampagnes door heel Nederland in 
onder andere AKO, Bruna, Primera en de Bijenkorf en 
tevens via social media promotions op o.a. Instagram.

In deze geliefde guide vindt men de mooiste terrassen 
van ons land, de leukste restaurants, de hipste 
beachclubs en coolste hotels. De guide brengt tevens 
een festivalkalender en alles wat je weten wil over 
food, fashion & muziekfestivals. Met interviews en 
must knows, haves en do’s deze zomer. 

Verschijning: 
2 juni 2023
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LONGINES SPIRIT ZULU TIME

5,500MILES
On 5th October 1931 Clyde Pangborn and 
Hugh Herndon, Jr., two daring American 
aviators, completed the world’s fi rst nonstop, 
transpacifi c fl ight from Japan to the United 
States. They took o   and landed 41 hours later 
in Wenatchee, Washington, having covered 
a distance of 5,500 miles. At the time, it was 
the longest fl ight ever made over water.

WWW.LONGINES.COM
SHOP ONLINE

DE LEKKERSTE TERRASSEN VAN NEDERLAND

EYEWEAR TRENDS - VILLA MORETTI - CAKE BOY - FESTIVALKALENDER 2022 -  COLORFUL MAURITIUSB
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VANAF DE START IN 2014 IS TALKIESMAN HÉT LEADING LIFESTYLE MAGAZINE VOOR 
DE MODERNE EN BEWUSTE MAN. TALKIESMAN INFORMEERT EN INSPIREERT DE 

NEDERLANDSE MAN OP HET GEBIED VAN QUALITY LIFESTYLE, MET ONDERWERPEN 
ALS CARS, WATCHES, CULINAIR, BEAUTY, INTERVIEWS, REIZEN EN FASHION. HET 
MAGAZINE VERSCHIJNT IEDER VOOR- EN NAJAAR EN IS TEVENS PARTNER VAN DE 

EXCLUSIEVE GENTS DRINK IN STUDIO CM OP DE ZUIDAS IN AMSTERDAM. 

OPLAGE: 
50.000 STUKS
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TALKIES MAGAZINE WERKT NAUW SAMEN MET 
INFLUENCERS, BN’ERS, PROMINENTEN EN DECISION 

MAKERS OP HET GEBIED VAN TRAVEL, FASHION, 
LIFESTYLE, BEAUTY, EVENTS EN MEER. 

CONTRIBUTORSTalkies

Hanneke Raaphorst
health contributor
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Mode is heel 
persoonlijk. De 
ene persoon gaat 
met de modetrends mee 
en de andere persoon heeft 
een vaste stijl. Ikzelf houd bijvoorbeeld van praktische kleding 
waar ik me makkelijk in kan bewegen. Er is ook een enorme 
keuze aan kleding en dat kan overweldigend zijn, dit zie je ook 
terug in onze voeding. Als je in een supermarkt loopt is er zoveel 
keuze en er wordt veel reclame gemaakt voor producten die 
goed zouden zijn voor de gezondheid. Graag geef ik wat 
praktische tips om gezondere en bewustere keuzes te maken in 
de supermarkt.

Kies voor verse (liefst biologische) en natuurlijke producten, 
deze vind je meestal in de buitenste schappen, en vermijd 
bewerkte voeding.

Bewerkte producten uit pakjes en zakjes (waar de meeste 
supermarktschappen vol mee staan), maar ook koekjes, suiker 
en alcohol bevatten geen voedingsstoffen en deze producten 
veroorzaken ontstekingen in onze darmen en rest van ons 
lichaam. Ook zorgen snelle koolhydraten zoals witte rijst, pizza’s, 
pasta’s en brood voor een opgeblazen buik en vaak voor 
spijsverteringsproblemen. Vervang je brood voor spelt- of 
glutenvrij brood of kies voor een salade. Vervang koemelk voor 
haver- of amandelmelk, dit is beter verteerbaar. Zonnebloemolie 
veroorzaakt ontstekingen door te veel omega 6, vervang 
zonnebloemolie dan ook voor extra vierge olijfolie en/of 
kokosolie.

Plan vooruit, dus bepaal wat je de komende dagen gaat eten en 
haal de verse ingrediënten in huis.

Het is belangrijk om je lichaam en al je 
lichaamscellen te voeden in plaats van vullen. Heel 

simpel gezegd heeft je lichaam nodig: koolhydraten, 
deze vind je onder andere in verse groenten, fruit, 

zilvervliesrijst en zoete aardappelen. Eiwitten, deze vind je in 
onder andere eieren, gevogelte, vis en rundvlees. Gezonde vetten 
vind je in extra vierge olijfolie, roomboter, kokosolie, ongebrande 
en ongezouten noten, avocado en in vette vis.

Om smaak aan je eten te geven kun je (verse) kruiden gebruiken, 
knoflook, gember en ui. Ook is het handig om nootjes en zaadjes 
in je voorraadkast te hebben. Je kunt dit gebruiken in je ontbijt of 
over een salade. Mijn favorieten zijn walnoten, zonnebloempitten, 
pompoenpitten, sesamzaad en pistachenootjes. Het is ook leuk 
om een paar potjes verse kruiden in je keuken te zetten zoals 
basilicum, koriander, oregano en peterselie. 

Probeer altijd op zoek te gaan naar bewustere keuzes. Kies in 
plaats van een witte pasta voor een vezel- of linzenpasta. Kies in 
plaats van een witte wrap voor een bieten- of wortelwrap. Al deze 
kleine, bewuste keuzes leiden uiteindelijk tot een gezondere 
leefstijl en eetpatroon.

Uiteraard moet eten ook genieten zijn en is het helemaal niet erg 
als je een keer minder gezond eet. Houd de 80/20-regel in 
gedachten, dus 80 procent gezond en 20 procent iets minder 
gezond. Nog een kleine tip voor de dames: vervang melkchocolade 
voor pure chocolade, een stukje per dag is zelfs goed voor je.

Net als bij kleding is het bij voeding lastig om de juiste 
combinaties te maken. Houd het simpel, maak het jezelf niet te 
ingewikkeld.

Liefs, Hanneke 

HANNEKE RAAPHORST IS ORTHOMOLECULAIR 
THERAPEUT/VOEDINGSDESKUNDIGE. HAAR PASSIE IS 
OM MENSEN TE HELPEN OM DE OORZAAK TE VINDEN 

VOOR HUN (LANG BESTAANDE) KLACHTEN EN DE 
JUISTE HANDVATTEN TE GEVEN OM HUN KLACHTEN 

TE VERHELPEN. HIERDOOR ZULLEN ZE EEN 
GEZONDER LEVEN LEIDEN; EN DAARMEE DUS 

OOK EEN GELUKKIGER LEVEN!

COLUMN
ta l k i e s

hannekeraaphorst

HANNEKE RAAPHORST 

FOTOGRAFIE Miranda Koevoets

KOEKJES, SUIKER KOEKJES, SUIKER 
EN ALCOHOL EN ALCOHOL 

BEVATTEN GEEN BEVATTEN GEEN 
VOEDINGSSTOFFEN VOEDINGSSTOFFEN 

EN DEZE PRODUCTEN EN DEZE PRODUCTEN 
VEROORZAKEN VEROORZAKEN 

ONTSTEKINGEN IN ONTSTEKINGEN IN 
ONZE DARMEN EN ONZE DARMEN EN 

REST VAN ONS REST VAN ONS 
LICHAAMLICHAAM

raoul van delden
beauty contributor
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Hallo najaar! We zijn nog aan het nagenieten 
van de zomer en de herfst zit er alweer aan 
te komen. Zoals velen van ons vaak in de 
zomer lichter haar willen is het heel 
gebruikelijk en bijna vanzelfsprekend dat 
wij per seizoen ons haar aanpassen qua 
kleur. Vaak in deze periode gaan wij voor de 
Indian summer-tinten, dat wil zeggen; 
mooie, warme tinten zoals koperbruine 
lokken. Deze rode tinten geven je bruine 
lokken extra warmte. Ook karameltinten 
zijn het he-le-maal deze herfst. En om de 
kleur zo prachtig te houden als-ie is, is het 
regelmatig gebruiken van een goed 
kleurmasker aan te raden. Vind je het eng 
om na de blonde zomerlook deze tinten 
permanent te nemen? Vraag dan eerst om 
een demi-/semi-kleuring aan je stylist zodat 
je niet gelijk vastzit aan deze tinten. Ons 
haar kan na de zomer ook wel een flinke 
boost qua verzorging gebruiken, omdat het 
bloot gestaan heeft aan zon, zee en 
zwembadwater. Het is dan ook voor ons 
hairstylisten fijn dat wij na deze periode het 
haar extra morgen verzorgen en jullie het 
juiste advies te geven wat te doen om het 
haar weer mooi gezond te krijgen (en 
houden). 

Wat in deze editie niet mag ontbreken is 
natuurlijk hair fashion! Wij gaan uiteraard 
met de laatste hair-fashiontrends mee zoals 
de wolf cut: dé nieuwste haartrend, tussen 
een mullet en een shag haircut in. Een soort 
mengsel van de nu erg trendy mullet die we 
bijvoorbeeld zien bij Miley Cyrus en Barbie 
Ferreira, en het shag-kapsel, een soort heel 
bot geknipte bob met veel laagjes. De 
kruising van die twee levert een wild kapsel 
op, zoals het een wolf betaamt; met véél 
lagen en losse plukken. Een pony die aan 
weerszijden van je voorhoofd 
valt, op de mullet 
geïnspireerde, korte lokken 
aan de voorkant, veel volume 
bovenop je hoofd en 
uitgedund haar aan de 
uiteinden van je haar. Maar 
ik zeg wel… het staat niet 
altijd iedereen, dus blijf bij 
jezelf en laat jouw hairstylist 
the best version of yourself 
creëren.  

Raoul van Delden 

IN MIJN SALON STAAT EEN GIRAFFE 
VAN BIJNA DRIE METER HOOG. DE 
GIRAFFE STAAT SYMBOOL VOOR 
OVERZICHT EN GEWELDLOOS COM-
MUNICEREN, OPENHEID EN LIEFDE, 
INITIATIEF NEMEN EN JE NEK UITSTE-
KEN. AAN DEZE KENMERKEN HER-
INNERDEN MIJN SCHOONOUDERS 
MIJ TOEN IK DE SALON OPENDE EN 
DEZE GIRAFFE VAN HEN KREEG NA 
EEN ONSTUIMIGE PERIODE. IEDERE 
DAG KIJK IK ER MET TROTS NAAR EN 
VOELT HET NOG ALTIJD ALS EEN 
VOORRECHT DAT IK DIT VAK MET 
PASSIE EN GEVOEL VOOR CREATIVI-
TEIT MAG UITOEFENEN SAMEN MET 
MIJN GEWELDIGE TEAM. 

d e i n f i n i t y  b r a i d s -
h a a r b a n d d i e 

j o u d e  p e r f ec t e 
fa s h i o n lo o k k a n 
g e v e n vo o r e e n 
f e e st ,  b r u i lo f t, 
d i n e r  o f  a n d e r e 
g e l eg e n h e i d .  o f 

g e wo o n wa n n e e r 
j i j  z i n  h e bt  o m d e 
b r a i d  t e  d r ag e n! 
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TEKST Lonneke Nooteboom FOTOGRAFIE Thomas Iversen

LONNEKE NOOTEBOOM DEELT IN TALKIES HAAR FASHION FINDS. ZE IS AL 
VIJFENTWINTIG JAAR STYLIST EN PERSONAL SHOPPER VAN VERSCHILLENDE 
BN’ERS EN GEEFT OOK STYLINGWORKSHOPS. IN DEZE RUBRIEK NEEMT 
LONNEKE EEN KIJKJE IN DE KAST VAN INSPIRERENDE VROUWEN. WELKE 
ITEMS ZIJN FAVORIET EN HEBBEN EEN BIJZONDER VERHAAL? DEZE EDITIE 
GAAT LONNEKE OP BEZOEK BIJ JUWELENONTWERPER CHARLOTTE 
LYNGGAARD VAN OLE LYNGGAARD COPENHAGEN.

‘Bij het uitzoeken van een tas ga ik heel vaak voor een rusty, 
rode kleur. Een rustige tas die ik voor een lange periode kan 
dragen en ik ga graag voor een comfortabele en praktische tas 
die ik ook makkelijk voor werk kan gebruiken. Ik vind het 
belangrijk dat ik tassen voor meerdere gelegenheden kan 
gebruiken en dat ze passen bij verschillende stijlen. Net zoals 
voor veel vrouwen zijn tassen voor mij ook heel belangrijk. Ik 
hou van de donkerrode kleuren, omdat het erg klassiek is 
zonder dat het saai wordt. De kleur combineert ook goed met 
donkerblauw en beige. Ik hou ervan!’

‘Mijn vader maakte de Snake Bracelet voor mij. Sindsdien, al 
ongeveer tien jaar, draag ik ‘m dag en nacht en het is het enige 
sieraad dat ik altijd om heb, zelfs tijdens slapen en zwemmen. 
Het goud wordt steeds mooier hoe langer ik het draag. De ring 
is deel van een collectie waar ik steeds meer van hou door mijn 
liefde voor allerlei verschillende edelstenen. Ik voel me naakt 
als ik mijn Boho Ring niet om heb. Hij voelt exclusief zonder 
dat het opzichtig is. Een vintage, maar ook moderne uitstraling. 
Ik draag ‘m eigenlijk altijd om mijn wijs- of middelvinger.’

1.

CHARLOTTE 
LYNGGAARD

DE 
FAVORIETEN 
VAN... 

2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

‘Jil Sander is een merk dat ik al lang draag. Het is een veilige 
keuze voor mij. Ik werk en reis veel en dan vind ik het fijn als 
ik niet te veel hoef na te denken voordat ik mijn koffer inpak. 
Deze kleding kan ik makkelijk combineren en chiquer maken 
door met een hak te combineren of comfortabel dragen met 
een sneaker. De kwaliteit van de materialen en het textiel is 
erg goed. Het zijn echte investment pieces.’

‘Ik hou van hoge hakken en daar heb ik er ook veel van. Maar 
ik moet toegeven dat ik ze niet heel lang kan dragen en vaak 
andere comfortabele schoenen in mijn tas meeneem om ze 
om te kunnen wisselen. Wanneer ik nu nieuwe schoenen 
koop houd ik daar meer rekening mee en ga ik eerder voor 
comfortabele schoenen. Daarom ben ik ook gek op schoenen 
met een lagere hak, want ik beweeg veel.’ 

‘Ik ga het huis nooit uit zonder een mooie sjaal. Voor reizen 
of uitgaan is het ontzettend handig bijvoorbeeld om mijn Jil 
Sander-kleding of -tassen een extra touch te geven. Een aantal 
sjaals heb ik nog van mijn oma en het zijn echt kunstwerken. 

Ik zou sommigen wel willen inlijsten, omdat het 
prachtig aan de muur zou staan. Een aantal van mijn 
sjaals zijn van Hermès, maar ik houd ook van cashmere 
sjaals zonder prints. Een onmisbaar item voor mij.’ 

'Dit is een linnen jurk die ik zelf heb ontworpen. De 
print komt van de serviescollectie die ik tekende voor 
Svenkst Tenn. Omdat ik dicht bij de zee woon, voel ik 
mij verbonden met het water, vandaar de vissen uit 
het noorden in aquarelkleuren.'

‘Net als met sjaals ga ik in de zomer nooit de deur uit 
zonder een hoed. Ik heb een heel fijne strohoed die ik 
makkelijk kan opvouwen en daarom altijd meeneem. 
Anderen zijn wat ingewikkelder om mee te nemen. 
Een van de hoeden is van een Zweedse actrice waar 
wij ons zomerhuis van kochten. Ze liet een paar 
dingen achter in het huis, omdat ze wilde dat haar ziel 
daar verder zou leven. Een van die dingen was een 
prachtige strohoed.’ 

FASHION
ta l k i e s

1

‘Deze juwelen vertellen een verhaal en zijn heel dierbaar voor 
mij. Ze moeten mijn stijl kunnen transformeren. Ik draag 
kleding in veel verschillende stijlen en het is belangrijk dat een 
sieraad daar altijd goed bij staat, of het nou een mooie jurk is 
of een overall voor schilderen. We proberen onze juwelen een 
klassieke en tijdloze uitstraling te geven en tegelijkertijd een 
moderne twist te geven. Ze moeten fijn en comfortabel voelen 
wanneer je ze draagt. Mijn inspiratie voor de juwelen haal ik 
uit allerlei type vrouwen en de manier waarop zij leven. Ik hou 
van de kleur goud, omdat het klassiek is en kleur geeft aan je 
look. Eens had ik een jurk waar ik eigenlijk nog geen juwelen 
bij had om te dragen. Daarom heb ik toen de Shooting Stars-
collectie ontworpen. De juwelen zijn met mooie materialen 
handgemaakt, dat maakt ze zo mooi.’ 

2

6

7

charlotte
lynggaard_dk

4

5

8
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lonneke nooteboom
Fashion contributor
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‘Ik hou van hoge hakken en daar heb ik er ook veel van. Maar 
ik moet toegeven dat ik ze niet heel lang kan dragen en vaak 
andere comfortabele schoenen in mijn tas meeneem om ze 
om te kunnen wisselen. Wanneer ik nu nieuwe schoenen 
koop houd ik daar meer rekening mee en ga ik eerder voor 
comfortabele schoenen. Daarom ben ik ook gek op schoenen 
met een lagere hak, want ik beweeg veel.’ 

‘Ik ga het huis nooit uit zonder een mooie sjaal. Voor reizen 
of uitgaan is het ontzettend handig bijvoorbeeld om mijn Jil 
Sander-kleding of -tassen een extra touch te geven. Een aantal 
sjaals heb ik nog van mijn oma en het zijn echt kunstwerken. 

Ik zou sommigen wel willen inlijsten, omdat het 
prachtig aan de muur zou staan. Een aantal van mijn 
sjaals zijn van Hermès, maar ik houd ook van cashmere 
sjaals zonder prints. Een onmisbaar item voor mij.’ 

'Dit is een linnen jurk die ik zelf heb ontworpen. De 
print komt van de serviescollectie die ik tekende voor 
Svenkst Tenn. Omdat ik dicht bij de zee woon, voel ik 
mij verbonden met het water, vandaar de vissen uit 
het noorden in aquarelkleuren.'

‘Net als met sjaals ga ik in de zomer nooit de deur uit 
zonder een hoed. Ik heb een heel fijne strohoed die ik 
makkelijk kan opvouwen en daarom altijd meeneem. 
Anderen zijn wat ingewikkelder om mee te nemen. 
Een van de hoeden is van een Zweedse actrice waar 
wij ons zomerhuis van kochten. Ze liet een paar 
dingen achter in het huis, omdat ze wilde dat haar ziel 
daar verder zou leven. Een van die dingen was een 
prachtige strohoed.’ 

FASHION
ta l k i e s

1

‘Deze juwelen vertellen een verhaal en zijn heel dierbaar voor 
mij. Ze moeten mijn stijl kunnen transformeren. Ik draag 
kleding in veel verschillende stijlen en het is belangrijk dat een 
sieraad daar altijd goed bij staat, of het nou een mooie jurk is 
of een overall voor schilderen. We proberen onze juwelen een 
klassieke en tijdloze uitstraling te geven en tegelijkertijd een 
moderne twist te geven. Ze moeten fijn en comfortabel voelen 
wanneer je ze draagt. Mijn inspiratie voor de juwelen haal ik 
uit allerlei type vrouwen en de manier waarop zij leven. Ik hou 
van de kleur goud, omdat het klassiek is en kleur geeft aan je 
look. Eens had ik een jurk waar ik eigenlijk nog geen juwelen 
bij had om te dragen. Daarom heb ik toen de Shooting Stars-
collectie ontworpen. De juwelen zijn met mooie materialen 
handgemaakt, dat maakt ze zo mooi.’ 
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FABULOUS MOM JANINE KHO, FOUNDER VAN 
PRETAPREGNANT.COM, THE-MOM.COM, THE-DAD.

COM EN PRÊT À PREGNANT TV, GEEFT JE ALLE INS 
EN OUTS IN DEZE TALKIDS-RUBRIEK. OM OOK DE 

ALLERKLEINSTEN VAN HUN DOSIS 
LIFESTYLE TE VOORZIEN!

TALKIDS

janinekho

MUSTHAVES
ta l k i d s

MUSTHAVES
ta l k i d s

Chloé is een van onze favoriete 
designers voor girls en ook dit seizoen 
is de collectie weer een plaatje. Van 
zachte pasteltinten zoals we gewend zijn 
van het merk tot toffe key pieces zoals 
deze jurk met kleurrijke broderiedetails. 
€248,04 CHILDRENSALON.COM

Bij een nieuw schooljaar 
en fashion season horen 
natuurlijk ook nieuwe 
sneakers en dit seizoen 
wordt het een paar van 
Amiri. Op het eerste 
gezicht zijn de sneakers 
vrij klassiek, maar als je 
goed kijkt zie je de voetjes 
van een skelet op de 
zijkant! €509 AZZUROKIDS.NL

FABULOUS MOM JANINE KHO, FOUNDER VAN 
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LIFESTYLE TE VOORZIEN!
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DRESSDRESS

Studio Noos verrast ons 
opnieuw met een 
lancering. Met trots 
presenteren zij de 
welbekende mom bag in 
een nieuwe stof, 
genaamd: Wrinkle. Het 
design heeft een geribbeld 
patroon en is verkrijgbaar 
in de kleuren groen en 
lila. Tijdens alle uitjes 
buiten de deur komt deze 
nieuwe bag als geroepen. 
Ideaal om mee te nemen 
als reistas op vakantie of 
voor een dagje op stap in 
eigen land. Het geplooide 
materiaal geeft een 
subtiele, speelse touch 
aan iedere outfit. €69,95 
STUDIONOOS.COM

Nijntje is en blijft het populairste konijntje ever bij 
kids en de omslagrompertjes van Hema zijn 
onmisbaar voor veel moms. Wij tippen deze 
rompertjes altijd aan new moms, omdat ze heerlijk 
stretchy zijn en supermakkelijk om aan te trekken. De 
combinatie van deze twee is dan ook een match made 
in heaven, want hoe zoet is dit rompertje? €10 HEMA.NL

Eten met een baby of klein kind gaat 
allesbehalve volgens de etiquette. 
Kleertjes worden vies, de vloer lijkt 
wel een slagveld en de hond heeft 
altijd wat te snacken. Een goed 
slabbetje is dus echt onmisbaar en 
als deze er ook nog eens gezellig 
uitziet wordt elke maaltijd een 
feestje. Zoals deze olifantslab welke 
niet alleen de kleertjes schoonhoudt, 
maar ook nog eens morsproef is. 
€24,90 ELODIEDETAILS.COM
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De eerste keer op het potje 
is een echte mijlpaal. In de 
eerste plaats natuurlijk 
omdat je mega trots bent, 
maar ook omdat dure luiers 
verleden tijd zijn. Een kind 
zindelijk maken is alleen 
een pittig klusje waar veel 
energie (en stiekem ook 
frustratie) in gaat zitten. 
Een goed potje is daarom 
echt een must. Dit potje is 
compact, praktisch, blijft 
stevig op de grond staan en 
is er in stylish zwart-wit. 
Vanaf €29 BABYBJORN.COM

MIJLPAAL!MIJLPAAL!
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Duizenden bezoekers weten dagelijks de interactieve websites 
TALKIESMAGAZINE.NL en TALKIESMAN.NL te vinden. De 
digitale content is een verlengstuk van de magazines en hier vindt men 
naast lifestyle artikelen ook columns, reportages, behind the scenes- 
beelden, fotodagboeken, interviews, video’s, mail- en winacties, tips
en meer! Door de geïntegreerde social media kunnen bezoekers liken, 
delen en reageren op de inhoud. 

TALKIES
DIGITAAL



TALKIES 
TERRAS AWARD

Dé kick off van de zomer? Dat is de jaarlijkse – inmiddels befaamde – Talkies Terras 
Award. Ieder jaar reiken we de felbegeerde award uit aan een plek met een internationale 
look en feel en een ongedwongen sfeer in combinatie met een fantastische service, 
veelzijdigheid en kwaliteit. Op het winnende terras vieren we in bijzijn van ons 
exclusieve netwerk aan BN’ers, prominenten en influencers de start van de zomer en 
lanceren we de Talkies Terras Special met de Terras Guide vol met onder andere dé 
lekkerste terrassen van Nederland. 

partnerships: 
Partner worden van een van onze activaties? Wij denken graag met u mee op het gebied 
van ACTIVATIEMARKETING EN BRANDED CONTENT, welke gepaard gaat met 
advertenties, creatieve invullingen, online reports en verspreiding van de boodschap via 
social media!

1 juni 2023

TALKIES EVENTS



TALKIES 
LIFESTYLE LUNCH

Tijdens de jaarlijkse Talkies Lifestyle Lunch lanceren we de Talkies 
september-issue samen met een exclusieve selectie van 50 zakenvrouwen uit 
het brede netwerk van hoofdredacteur Kristina Bozilovic. De dames gaan 
samen lunchen, ze zullen delen en inspireren en het nieuwe seizoen wordt 
afgetrapt!

partnerships: 
Partner worden van een van onze activaties? Wij denken graag met u mee 
op het gebied van ACTIVATIEMARKETING EN BRANDED CONTENT, 
welke gepaard gaat met advertenties, creatieve invullingen, online reports en 
verspreiding van de boodschap via social media!

31 augustus 2023



Talkies Magazine X Hannah

ACTIVATIE

CUSTOM EVENT

Selectie uit Talkies Netwerk op locatie  -  Digitaal invitatietraject  -  Custom movie & foto’s  -  Branded marketing content

on request
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FUNCTIONAL 
BEAUTY 

Omotenashi: uitnodigend, gastvrij en ruim 
Het interieur is in goede Lexus-traditie 
buitengewoon uitnodigend. Je wordt verwelkomd 
met instapverlichting en verlichte deurgrepen. 
De achterklep is te openen door middel van 
een voetbeweging onder de bumper. Daarbij is 
de nieuwe NX de eerste Lexus met E-latch. Dit 
elektronische systeem laat de deuren automatisch 
openen zodra de deurgreep wordt vastgepakt. 

De eerste plug-in hybride van Lexus 
De nieuwe NX 450h+ is het eerste model met plug-in 
hybridetechnologie van Lexus. De aandrijflijn 
bestaat uit een 4-cilinder 2,5-liter hybridemotor 
en een oplaadbare lithium-ion accu met een 
capaciteit van 18 kWh. Het systeemvermogen van 
227 kW/309 pk maakt samen met de standaard 
E-Four-vierwielaandrijving een acceleratie van 
0-100 km/uur in ongeveer 6 seconden mogelijk. 
De elektrische actieradius bedraagt ruim 65 
km (maximumsnelheid begrensd op 135 km/
uur). Dit volstaat in veel gevallen voor dagelijks 
gebruik. Het volledig opladen van de accu bij een 
230V/32A-aansluiting met 6,6 kW lader duurt 
ongeveer tweeënhalf uur. De CO2-emissie ligt 
tussen 20 en 26 gr/km. Het hybridesysteem heeft 
ook zelfopladende eigenschappen, waardoor-ie 
ook zonder resterende accucapaciteit ongeveer 20 
procent zuiniger is dan zijn directe concurrenten. 
De ruime tankinhoud (55 liter) draagt bij aan het 
beperken van het aantal tankstops op langere reizen.

MET DE KOMST VAN DE TWEEDE GENERATIE 

LEXUS NX START LEXUS EEN NIEUW HOOFDSTUK. 

VERGELEKEN MET ZIJN VOORGANGER IS MAAR 

LIEFST 95 PROCENT VAN ALLE GEBRUIKTE 

ONDERDELEN NIEUW. DAARBIJ IS DE NX 450H+ 

DE EERSTE LEXUS MET GEAVANCEERDE PLUG-

IN HYBRIDETECHNOLOGIE. OOK DRAAGT DE NX 

HET NIEUWE DESIGN-DNA VAN LEXUS IN ZICH EN 

TILT DE PREMIUM MID-SIZE SUV CONNECTIVITEIT, 

COMFORT, RIJPLEZIER ÉN VEILIGHEID NAAR EEN 

NIEUW LEVEL. 

Het was de bedoeling om het avant-gardistische karakter van het design van 
de Lexus NX te behouden, maar tegelijk een meer verfijnde, volwassen en 
dynamische designtaal te gebruiken. Het resultaat is een functional beauty, 
een combinatie van design en prestaties dat resulteert in een styling die de 
aerodynamica, de geluidsreductie en de brandstofefficiëntie verbetert. De 
nieuwe Lexus NX oogt dynamischer, vooruitstrevender én volwassener dan 
ooit. Hij is 20 mm langer en breder, 5 mm hoger dan zijn voorganger en zijn 
wielbasis is gegroeid met 30 mm. Dat vertaalt zich in nog meer ruimte voor 
inzittenden en bagage. De cockpit maakt gebruik van het Tazuna-concept. 
Tazuna staat voor de natuurlijke manier waarop een ruiter en een paard 
elkaar aanvoelen; met elkaar communiceren. Dit heeft Lexus vertaald naar de 
bediening van de NX. Dat start met een eenvoudig principe: ogen op de weg, 
handen aan het stuur. Om dat te realiseren, zijn de belangrijkste displays en 
bedieningselementen slim gegroepeerd. 

Net als Lexus’ topmodel, de LS, is de NX nu ook 
leverbaar met het Advanced Park System. Dit 
maakt van inparkeren kinderspel door volledig 
automatisch de benodigde stuur- en remacties uit 
te voeren. De Remote Parking-functie maakt het 
mogelijk om de auto te parkeren zonder dat je in 
de auto zit. 

Alle modellen van de nieuwe Lexus NX 350h en NX 
450H+ worden standaard geleverd met vijf jaar volledige 
garantie (of 200.000 km). Deze garantie is eenvoudig te 
verlengen door onderhoud bij de officiële Lexus-dealer 
te laten uitvoeren. Na elke onderhoudsbeurt wordt de 
garantietermijn met één jaar (of 15.000 km) verlengd. 
Zo kunnen klanten profiteren van tot wel tien jaar 
garantie op een NX. 

Prijzen NX 350h 2WD vanaf 59.990 euro, NX 350h 
AWD als Launch Edition vanaf 69.990 euro, NX 450h+ 
Launch Edition vanaf 73.890 euro

Next level connectiviteit
In de NX debuteert een compleet nieuw multimediaplatform. Het is 
krachtig, reageert sneller en is eenvoudig en intuïtief te bedienen. Lexus 
Link Pro (standaard vanaf de NX Launch Edition) maakt gebruik van een 
van de grootse touchscreens in het segment, namelijk 14-inch. Veel 
functies van de nieuwe Lexus NX zijn ook met de stem te bedienen. Het 
slimme systeem is te activeren door ‘Hey Lexus’ uit te spreken. En met 
de Lexus Link-app zijn veel functies van de nieuwe NX op afstand via je 
smartphone te bedienen. Een Pioneer premium sound system met tien 
speakers en een subwoofer is standaard, het high-end Mark Levinson 
Premium Surround Sound audio system met zeventien speakers is 
optioneel. 

Nieuwe, derde generatie Safety System + 
Als eerste Lexus wordt de NX standaard uitgevoerd met de derde generatie 
van het Lexus Safety System +. Hierin komen verschillende actieve 
veiligheids- en assistentesystemen samen. De belangrijkste verbeteringen: 
het Pre-Collision System waarmee je nog verder én nauwkeuriger kunt 
vooruitkijken. Emergency Assist helpt de auto stabiel te houden als 
de rijder stuurbewegingen maakt die bedoeld zijn om een ongeval te 
voorkomen. Samen met het verder verfijnde Lane Trace Assist herkent de 
Adaptive Cruise Control invoegend verkeer sneller dan voorheen. Lane 
Change Assistance zorgt ervoor dat bij rijbaanwisselingen automatisch 
de benodigde stuurbewegingen wordt uitgevoerd. Front Cross Traffic 
Alert waarschuwt daarnaast via het head-up display voor verkeer dat 
van opzij nadert. Maar liefst 95 procent van alle ongevallen, die ontstaan 
door het openen van deuren, zijn te voorkomen door het innovatieve Safe 
Exit Assist. Bij dit systeem is het nieuwe E-latch-deuropeningsysteem 
gekoppeld aan de Blind Spot Monitor (dodehoek-assistent). Blind 
Spot Assist ‘ziet’ fietsers en andere verkeersdeelnemers van achteren 
naderen op het moment dat inzittenden een deur willen openen. • 
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The Kooples markeerde de garderobe van de 
jaren 2000 door de weg te openen naar toeganke-
lijke luxe met zijn direct herkenbare dandy 
rock-silhouetten. Een gesigneerde, revolutionai-
re en originele look die door de standaard fashion 
uiteindelijk werd afgestompt. Vandaag versterkt 
The Kooples zijn identiteit en tekent een nieuwe 
hedendaagse esthetiek, die de mannelijk-vrou-
welijke grenzen opheft, durft en alles aanneemt.

Als je vindt dat jouw hond 
net zo goed gekleed moet zijn 
als zijn baasje, ga dan voor de 
halsbanden en looplijnen van 
Les Deux Chiens. Handge-
maakt van hoogwaardig Ita-
liaans dubbellaags leer voor 
precies de juiste flexibiliteit 
en comfort. Kies uit zes ver-
schillende stijlvolle kleuren 
leer en personaliseer het 
halsbandje gratis met de 
naam van je lieve huisdier.

LES DEUX 
CHIENS

f l e x i b i l i t e i t  e n  c o m f o r t

LESDEUXCHIENS.NLLi
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Pomellato's verfijnde gekleurde steencombinaties, die 
een avant-garde, creatieve benadering uitdrukken, 
bevatten bijzondere edelstenen en visionaire ontwerpen. 
Feilloos vervaardigd, hebben Pomellato-juwelen ertoe 
geleid dat het merk een moderne maar onconventionele 
schoonheid belichaamt, onmiddellijk herkenbaar vol-
gens de kenmerkende stijl van het Maison.

Versterk jouw #myinvisibleforce dit 
najaar en voel je extra zelfverzekerd in 
een lingerieset van Marie Jo. Optimis-
me is terug en de mogelijkheden zijn 
eindeloos. Voor Marie Jo vertaalt zich 
dit in gedurfde en kleurrijke designs 
die 'het nieuwe sexy' uitstralen.

UNIEK EN KLEURRIJK

MY INVISIBLE 
FORCE

p o m e l l a t o ’ s  p r ê t- à - p o r t e r

m a r i e  j o

SCHAAPCITROEN.NL

MARIEJO.COM

THEKOOPLES.COM

#ROCKISDEAD
e c l e c t i s c h  e n  s e x y

8686 8787
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b e  b o l d.  b e  c o lo r f u l

o u t o f  t h e  da r k

De verleiding en 
uitgesproken vrouwelijkheid 
komen tot uiting in een 
gloednieuwe lipstick: Vamp! 
Lipstick. Verrijkt met een 
volumineus bestanddeel om 
de lippen voller te maken. 
De zuivere kleur verbaast 
met zijn egale effect vanaf 
het eerste gebruik. De Vamp! 
Lipstick is verdeeld in drie 
kleurenfamilies: romantisch 
nude, passionele roodtinten 
en dark-rock met fuchsia en 
bordeauxrood. €19,95 

Forte_forte en Acqua di Parma slaan voor het eerst de handen in 
elkaar voor een honderd procent Italiaans liefdesverhaal: ‘forte_
forte loves Acqua di Parma’. De inspiratie voor deze samenwerking 
komt uit de levendige, lichte sfeer van het eiland Panarea. Het is 
de geur van een nieuwe lente die opbloeit in de straatjes van dit 
eeuwenoude eiland in de Eolische archipel. Het stralende 
zonlicht weerkaatst op de witte stenen van de huizen en op het 
blauwe, betoverende oppervlak van de zee. €135 

Na het succes van GUESS 
Bella Vita vorig jaar, 
introduceert GUESS in de 
lente van 2022 haar 
nieuwste geur voor dames: 
GUESS Bella Vita Rosa. 
Een bloemige, warme en 
sensuele geur die perfect te 
dragen is tijdens warme, 
zomerse dagen. GUESS 
Bella Vita Rosa viert de 
speelse en zorgeloze kant 
van de GUESS-vrouw. Deze 
fruitige, bloemige geur 
opent met sprankelende 
tonen van Italiaanse 
citroen, cassis en heldere 
kweepeer. €65

PUPA.NL

ACQUADIPARMA.COM 
OPI.NL

SENSAI-COSMETICS.COM

BELLA BELLA 
VITA ROSAVITA ROSA

EMBRACE THE EMBRACE THE 
POWER OF HUEPOWER OF HUE

STRALENDE HUIDSTRALENDE HUID
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Omarm deze zomer de levendige 
kleuren met OPI's Power of Hue-
collectie! Deze twaalf - limited edition 
- glinsterende tinten zijn geïnspireerd 
door de kracht van kleur. Als statement 
of op je humeur; kleur heeft en geeft 
betekenis. Power of Hue bevat een 
palet van mood-boosting, warme en 
coole kleuren om lichaam en geest te 
activeren en te stimuleren. Uit jezelf 
deze zomer met een regenboog aan 
twaalf vrolijke kleuren. Vanaf €15,95 

De nieuwe ILLUMINATIVE CREAM combineert de glans van anti-schaduwverzorging 
met een lichter makend serum en werkt als katalysator om de natuurlijke glans van de 
huid naar boven te halen. De combinatie van deze twee energieën richt zich specifiek 
op rimpels en pigmentstoringen. Dit zijn de twee belangrijkste factoren die de 
natuurlijke glans van de huid verbergen. Door rimpels veroorzaakte schaduwen 
worden zichtbaar verminderd. Ook onregelmatigheden in de huidskleur worden na 
verloop van tijd geëgaliseerd. €198 

GUESS.EU

EXTREME EXTREME 
COLOUR COLOUR 
LIPSTICKLIPSTICK

MIRTO DI PANAREAMIRTO DI PANAREA

va m p! 
fo rt e_fo rt e  lov e s  ac q ua d i  pa r m a

dys o n c o r r a l e

De Dyson Corrale-stijltang is de enige stijltang met flexibele platen die gebruik maakt van micro- 
scharnierende plaattechnologie, die het haar als het ware ‘vangt’, waardoor er geen haren uitsteken 
en de lok van het begin tot het einde de gladde vorm of krul krijgt, zonder dat je dit hoeft te 
herhalen. Hierdoor wordt gelijkmatig warmte en spanning toegepast op elke haarlok, waardoor 
er minder hitte nodig is voor de styling. Dit zorgt voor vijftig procent minder hittebeschadiging 
in vergelijking bij andere stijltangen. €449

STIJLTANG MET FLEXIBELE PLATENSTIJLTANG MET FLEXIBELE PLATEN

DYSON.NL

Wanneer Paris-chic en de Franse Rivièra elkaar 
ontmoeten, ontstaat Dioriviera. Een limited editie van 
sprankelende - la collection privée-geuren - in stralend 
wit en blauw. Een echte oproep tot escapisme en avontuur, 
geuren in de zon...Voor de parfumliefhebbers verwelkomt 
de collectie een draagbare verstuiver in de toile de jouy-
print. De Eden-Roc-kaars sluit zich aan bij de zonnige 
Franse Rivièra en toont een vrolijke mix van toile de jouy 
en de bajadère-strepen op de huls. Vanaf €225

DIOR.COM

SPRANKELENDE SPRANKELENDE 
ZOMERGEURENZOMERGEUREN

FG Clinic is helemaal ready voor de zomer! Hun voorraad met overheerlijke SPF-
producten is tot de max aangevuld en ze kunnen niet wachten tot je langskomt in de 
beauty concept store. Je huid, wenkbrauwen en wimpers klaar maken voor de vakantie of 
gewoon heerlijk de natuurlijke glow terug halen? Dat is waar zij voor staan.

FGCLINIC.NL

FG CLINICFG CLINIC
n at u u r l i j k e  g low

pa r i s -c h i c

8686 8787
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s p r a n k e l e n d e n e xot i s c h

b e  b o l d.  b e  c o lo r f u l

o u t o f  t h e  da r k

De verleiding en 
uitgesproken vrouwelijkheid 
komen tot uiting in een 
gloednieuwe lipstick: Vamp! 
Lipstick. Verrijkt met een 
volumineus bestanddeel om 
de lippen voller te maken. 
De zuivere kleur verbaast 
met zijn egale effect vanaf 
het eerste gebruik. De Vamp! 
Lipstick is verdeeld in drie 
kleurenfamilies: romantisch 
nude, passionele roodtinten 
en dark-rock met fuchsia en 
bordeauxrood. €19,95 

Forte_forte en Acqua di Parma slaan voor het eerst de handen in 
elkaar voor een honderd procent Italiaans liefdesverhaal: ‘forte_
forte loves Acqua di Parma’. De inspiratie voor deze samenwerking 
komt uit de levendige, lichte sfeer van het eiland Panarea. Het is 
de geur van een nieuwe lente die opbloeit in de straatjes van dit 
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Na het succes van GUESS 
Bella Vita vorig jaar, 
introduceert GUESS in de 
lente van 2022 haar 
nieuwste geur voor dames: 
GUESS Bella Vita Rosa. 
Een bloemige, warme en 
sensuele geur die perfect te 
dragen is tijdens warme, 
zomerse dagen. GUESS 
Bella Vita Rosa viert de 
speelse en zorgeloze kant 
van de GUESS-vrouw. Deze 
fruitige, bloemige geur 
opent met sprankelende 
tonen van Italiaanse 
citroen, cassis en heldere 
kweepeer. €65

PUPA.NL

ACQUADIPARMA.COM 
OPI.NL

SENSAI-COSMETICS.COM

BELLA BELLA 
VITA ROSAVITA ROSA
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of op je humeur; kleur heeft en geeft 
betekenis. Power of Hue bevat een 
palet van mood-boosting, warme en 
coole kleuren om lichaam en geest te 
activeren en te stimuleren. Uit jezelf 
deze zomer met een regenboog aan 
twaalf vrolijke kleuren. Vanaf €15,95 

De nieuwe ILLUMINATIVE CREAM combineert de glans van anti-schaduwverzorging 
met een lichter makend serum en werkt als katalysator om de natuurlijke glans van de 
huid naar boven te halen. De combinatie van deze twee energieën richt zich specifiek 
op rimpels en pigmentstoringen. Dit zijn de twee belangrijkste factoren die de 
natuurlijke glans van de huid verbergen. Door rimpels veroorzaakte schaduwen 
worden zichtbaar verminderd. Ook onregelmatigheden in de huidskleur worden na 
verloop van tijd geëgaliseerd. €198 
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scharnierende plaattechnologie, die het haar als het ware ‘vangt’, waardoor er geen haren uitsteken 
en de lok van het begin tot het einde de gladde vorm of krul krijgt, zonder dat je dit hoeft te 
herhalen. Hierdoor wordt gelijkmatig warmte en spanning toegepast op elke haarlok, waardoor 
er minder hitte nodig is voor de styling. Dit zorgt voor vijftig procent minder hittebeschadiging 
in vergelijking bij andere stijltangen. €449
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ontmoeten, ontstaat Dioriviera. Een limited editie van 
sprankelende - la collection privée-geuren - in stralend 
wit en blauw. Een echte oproep tot escapisme en avontuur, 
geuren in de zon...Voor de parfumliefhebbers verwelkomt 
de collectie een draagbare verstuiver in de toile de jouy-
print. De Eden-Roc-kaars sluit zich aan bij de zonnige 
Franse Rivièra en toont een vrolijke mix van toile de jouy 
en de bajadère-strepen op de huls. Vanaf €225
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FG Clinic is helemaal ready voor de zomer! Hun voorraad met overheerlijke SPF-
producten is tot de max aangevuld en ze kunnen niet wachten tot je langskomt in de 
beauty concept store. Je huid, wenkbrauwen en wimpers klaar maken voor de vakantie of 
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NAJIB AMHALI 
X KLINIEK VOOR ESTHETISCHE GENEESKUNDE

WAAR VROUWEN OVER HET 

ALGEMEEN HEEL ACTIEF ZIJN IN HET 

VERZORGEN VAN HUN HUID, ZIJN 

MANNEN DAT VAKER NIET DAN WEL. 

EN DAT IS EIGENLIJK JAMMER WANT 

ER VALT VEEL WINST TE BEHALEN, 

ZO LEREN WE BIJ DE KLINIEK VOOR 

ESTHETISCHE GENEESKUNDE. NAJIB 

AMHALI (46) LAAT HIER ZIJN HUID 

ANALYSEREN EN DOET EEN PAAR 

OPVALLENDE ONTDEKKINGEN… 

t e k s t  s u z a n n e  v a n  d e r  h o u t
f o t o g r a f i e  a m y  v a n  l e i d e n

hebben. Zou je precies gemiddeld zijn, dan 
scoor je op elke parameter vijftig procent. 
Ook kunnen we aan de hand van de 
analyse de leeftijd van de huid bepalen. Dit 
kan tot tien jaar jonger of ouder zijn dan de 
werkelijkheid.’

De foto wordt gemaakt van de zijkant; dit 
gedeelte is over het algemeen representa-
tief voor het hele gelaat. De resultaten zijn 
in no time bekend – zie kader – en dokter 
Marks licht ze toe: ‘Allereerst kijken we naar 
de vlekjes in zijn algemeenheid. In totaal zijn 
dat er 207, maar niet alleen het aantal, ook 
de grootte is belangrijk. Najib scoort hier 
zeven procent, dus als je honderd mannen 
net als hij op een rij zou zetten, zouden 
er 92 beter scoren. Kijken we daarbin-
nen specifiek naar de bruine vlekjes, dan 
is die score vergelijkbaar, namelijk vier 
procent. Op het gebied van rode vlekjes 
scoort hij een stuk beter, maar nog wel 
onder gemiddeld. De zonbeschadiging – 
namelijk de UV-vlekjes – is ook weer fiks. 
Vier procent is hier veel, als je bedenkt dat 
zonbeschadiging verantwoordelijk is voor 
driekwart van de huidveroudering. Des te 
verrassender is het dat Najib ruim bovenge-
middeld scoort op het gebied van rimpels; 
hij heeft dus minder rimpels dan zijn 
gemiddelde leeftijdsgenoot. De textuur van 
de huid is dan weer iets onder gemiddeld, 
maar niet veel. Tot slot kijken we naar de 
bacteriën – een belangrijk onderdeel, omdat 

bacteriën ook huidveroudering kunnen 
veroorzaken. Hier behaalt Najib zijn beste 
resultaat.’ Het beeld is vrij gemengd. Des te 
benieuwder zijn we naar de leeftijd van de 
huid. En die valt alles mee! Najib zijn huid 
is als die van een 47-jarige; één jaar boven 
zijn werkelijke leeftijd. 

Zou je hier nou niets aan doen, dan zou 
Najib over vijf jaar meer pigmentvlekjes, 
meer poriën en meer rimpels hebben – zo 
voorspelt de machine. Maar dat betekent 
dus dat er wél iets aan te doen is. Najib 
is in die zin een beetje sceptisch; hij heeft 
het idee dat crèmes niet echt werken. De 
arts vertelt: ‘Wij werken met de huidpro-
ducten van ZO Skin Health en ZO Medical 
van Dr. Obagi en eerlijk: dit werkt echt. 
Dat klinkt misschien als een verkooppra-
tje, maar dat is het niet. Door de ingredi-
enten, speciale aflevertechnieken en de 
concentraties en combinaties daarvan, zijn 
echt spectaculaire resultaten te behalen. 
Wat je echter wel in overweging moet 
nemen is hoeveel zin de persoon in kwestie 
erin heeft. Bij Najib verwacht ik niet dat 
hij er veel tijd in wil steken, dus zou ik in 
zijn geval geen perfectie nastreven, maar 
de behandeling richten op de grootste 
verbeterpunten. Ik adviseer hem daarom 
twee keer per dag zijn gezicht te reinigen 
met Oilacleanse. Daarnaast zou ik voor de 
ochtend de zonbeschermer Oclipse Daily 
Sheer SPF 50 en het vitamine C product 

C-Bright voorschrijven en voor de avond 
de Glycogent, C-Bright en Brightenex 
0,5%. Zo maakt hij zijn huid minder vet, 
beschermt hij ‘m tegen de zon en gaat 
hij huidveroudering tegen. Het kost hem 
hooguit twee minuten per keer.’

En Najib? Die is vooral onder de indruk. 
‘Ik moet een nieuwe kop! Haha, nee, 
maar er gaat wel een wereld voor me 
open. Geschrokken ben ik niet, maar ik wil 
natuurlijk ook niet dat het erger wordt; je 
gezicht is toch je visitekaartje. Ik moet hier 
nog eens goed over nadenken…’ •

Najib is één van die mannen die weinig aan hun huid denken. Hij vertelt: ‘IJdel ben ik niet echt. 
Soms. Als ik weet dat ik op een podium moet staan, bijvoorbeeld, voel ik die ijdelheid wel een 
beetje. Daarom heb ik nu ook mijn haar laten transplanteren; ik keek er steeds naar en dus 
besloot ik er wat aan te laten doen. Maar crèmes… Ik smeer wel met wat mijn vrouw me geeft 
– “deze is echt heel goed!”, zegt ze dan – maar doe niets specifieks. Echte ergernissen heb ik 
verder dan ook niet. Hooguit vind ik mijn huid soms een beetje grauw. Door het onregelmatige 
werken. En door het roken. Maar rimpels vind ik niet zo erg.’ De cabaretier stapt dus vrij blanco 
over de drempel.

Op het programma staat een huidanalyse. Esthetisch arts Stephan Marks legt het uit: ‘We 
maken foto’s van de huidoppervlakte, maar ook van de lagen eronder. Op basis van die foto’s 
kunnen we de huid testen op acht parameters, waar een score aan wordt gehangen. Daarbij 
wordt rekening gehouden met leeftijd, geslacht en huidskleur. Najib zijn score op die acht 
onderdelen wordt dus vergeleken met mensen die die drie eigenschappen met hem gemeen 

Najib’s score

Vlekjes: 
7%

Bruine vlekjes: 
4%

Rode gebieden: 
32%

UV-vlekjes: 
4%

Rimpels: 
67%

Textuur: 
42%

Poriën: 
6%

Bacteriën: 
78%

Wil je weten hoe jouw huid ervoor staat? Je kunt 
terecht bij: 
Kliniek voor Esthetische Geneeskunde
Keizersgracht 522hs
1017 EK Amsterdam
www.kveg.nl
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25-JARIG JUBILEUM
w at  t a l k i e s  m a g a z i n e  v i e r t  h a a r  2 5 - j a r i g  j u b i l e u m  w a a r  h o t e l  o k u r a  a m s t e r d a m

TALKIES-CHEF MOUNIR TOUB, NAJIB AMHALI 
EN SOUFIAN ASAFIATI (LIFE AFTER FOOTBALL)

DE TALKIES MEIDEN IN 
MARIA TAILOR EN 
SHOES VAN VAN DEN ASSEM

TAMER GÖNEN EN KRISTINA BOZILOVIC TALKIES-TEAM LANCEERT
DE COVER!

HORECAONDERNEMER RON SIMPSON
 MET ZIJN VRIENDIN 

HET TEAM VAN SCHWARZKOPF GAF
 ONS EEN PRACHTIGE GLAMOUR LOOK

TERAI (AUDEMARS PIGUET), 
DENNIS MARTENS EN 

JACK HUIMAN(SCHAAP EN CITROEN)
MET VRIENDIN

JANINE KHO EN 
KRISTINA BOZILOVIC 

WIE WINT DE JACKPOT
BIJ HOLLAND CASINO?

DE BAND IN ACTIE
MANAGING DIRECTOR 

MOËT & CHANDON 
BOB BRON MET KRISTINA 

'SHOWNIEUWS' IS ER OOK. MAIK DE BOER EN 
RUUD GULLIT IN GESPREK

ELKE VRIJDAG- EN ZATERDAGAVOND 
VANAF 21.00 UUR 

IN AMSTERDAM WEST-SLOTERDIJK

SPEEL GEZELLIG MEE 
MET LIVE BINGO

THE PARTY EDITION

d i t  j a a r  v i e r e n  w e  o n s 
2 5 - j a r i g  j u b i l e u m ! 

i n  h o t e l  o k u r a  w e r d 
d i t  g r o o t s  g e v i e r d 
i n  b i j z i j n  v a n  r u i m 

d r i e h o n d e r d  b n ’ e r s , 
r e l a t i e s  e n  p r o m i n e n t e n 

é n  w e r d  h e t  e x t r a 
d i k k e  j u b i l e u m n u m m e r 

g e l a n c e e r d .  d e 
l i f e s t y l e t i t e l  w e r d 

t i e n  j a a r  g e l e d e n 
o v e r g e n o m e n  e n  c o m p l e e t 

g e t r a n s f o r m e e r d  d o o r 
k r i s t i n a  b o z i l o v i c .  é n  w a t 

v o o r  f e e s t  w a s  h e t ;  h e t 
d a k  g i n g  e r a f !

DANSERESSEN VAN  HOLLAND CASINO! YES-R MET ZIJN VROUW CHEYEN 
RUUD GULLIT MET ZIJN 
VRIENDIN KARIN DE ROOIJ

DE NIEUWE BMW 8-SERIE 
CUSTOMIZED VOOR ONS 25-JARIG JUBILEUM

ONZE KING OF COVERS 
OTTO VAN DEN TOORN

MEVROUW MARTENS
EN IVO HABETS

REGI BLINKER, ERIC KUSTER EN INGE DE BRUIJN

KRIS AND FRIENDS!

CHANTAL BLES EN 
MARIA TAILOR 

FUN AT THE REMY MARTIN 
PHOTOBOOTH

MARC LUBACH WORKING HIS MAGIC 
MET COLORESCIENCE

NICOLETTE 
VAN DAM 
MET HAAR
EIGEN STER ;-)

DE DAMES VAN CASARON

EXCLUSIEF ONLINE VIA HOLLANDCASINO.NL
EN BOEK MET KORTING

RESERVEER NU VAN 
€34,50

VOOR €19,50
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NAJIB AMHALI 
X KLINIEK VOOR ESTHETISCHE GENEESKUNDE

WAAR VROUWEN OVER HET 

ALGEMEEN HEEL ACTIEF ZIJN IN HET 

VERZORGEN VAN HUN HUID, ZIJN 

MANNEN DAT VAKER NIET DAN WEL. 

EN DAT IS EIGENLIJK JAMMER WANT 

ER VALT VEEL WINST TE BEHALEN, 

ZO LEREN WE BIJ DE KLINIEK VOOR 

ESTHETISCHE GENEESKUNDE. NAJIB 

AMHALI (46) LAAT HIER ZIJN HUID 

ANALYSEREN EN DOET EEN PAAR 

OPVALLENDE ONTDEKKINGEN… 

t e k s t  s u z a n n e  v a n  d e r  h o u t
f o t o g r a f i e  a m y  v a n  l e i d e n

hebben. Zou je precies gemiddeld zijn, dan 
scoor je op elke parameter vijftig procent. 
Ook kunnen we aan de hand van de 
analyse de leeftijd van de huid bepalen. Dit 
kan tot tien jaar jonger of ouder zijn dan de 
werkelijkheid.’

De foto wordt gemaakt van de zijkant; dit 
gedeelte is over het algemeen representa-
tief voor het hele gelaat. De resultaten zijn 
in no time bekend – zie kader – en dokter 
Marks licht ze toe: ‘Allereerst kijken we naar 
de vlekjes in zijn algemeenheid. In totaal zijn 
dat er 207, maar niet alleen het aantal, ook 
de grootte is belangrijk. Najib scoort hier 
zeven procent, dus als je honderd mannen 
net als hij op een rij zou zetten, zouden 
er 92 beter scoren. Kijken we daarbin-
nen specifiek naar de bruine vlekjes, dan 
is die score vergelijkbaar, namelijk vier 
procent. Op het gebied van rode vlekjes 
scoort hij een stuk beter, maar nog wel 
onder gemiddeld. De zonbeschadiging – 
namelijk de UV-vlekjes – is ook weer fiks. 
Vier procent is hier veel, als je bedenkt dat 
zonbeschadiging verantwoordelijk is voor 
driekwart van de huidveroudering. Des te 
verrassender is het dat Najib ruim bovenge-
middeld scoort op het gebied van rimpels; 
hij heeft dus minder rimpels dan zijn 
gemiddelde leeftijdsgenoot. De textuur van 
de huid is dan weer iets onder gemiddeld, 
maar niet veel. Tot slot kijken we naar de 
bacteriën – een belangrijk onderdeel, omdat 

bacteriën ook huidveroudering kunnen 
veroorzaken. Hier behaalt Najib zijn beste 
resultaat.’ Het beeld is vrij gemengd. Des te 
benieuwder zijn we naar de leeftijd van de 
huid. En die valt alles mee! Najib zijn huid 
is als die van een 47-jarige; één jaar boven 
zijn werkelijke leeftijd. 

Zou je hier nou niets aan doen, dan zou 
Najib over vijf jaar meer pigmentvlekjes, 
meer poriën en meer rimpels hebben – zo 
voorspelt de machine. Maar dat betekent 
dus dat er wél iets aan te doen is. Najib 
is in die zin een beetje sceptisch; hij heeft 
het idee dat crèmes niet echt werken. De 
arts vertelt: ‘Wij werken met de huidpro-
ducten van ZO Skin Health en ZO Medical 
van Dr. Obagi en eerlijk: dit werkt echt. 
Dat klinkt misschien als een verkooppra-
tje, maar dat is het niet. Door de ingredi-
enten, speciale aflevertechnieken en de 
concentraties en combinaties daarvan, zijn 
echt spectaculaire resultaten te behalen. 
Wat je echter wel in overweging moet 
nemen is hoeveel zin de persoon in kwestie 
erin heeft. Bij Najib verwacht ik niet dat 
hij er veel tijd in wil steken, dus zou ik in 
zijn geval geen perfectie nastreven, maar 
de behandeling richten op de grootste 
verbeterpunten. Ik adviseer hem daarom 
twee keer per dag zijn gezicht te reinigen 
met Oilacleanse. Daarnaast zou ik voor de 
ochtend de zonbeschermer Oclipse Daily 
Sheer SPF 50 en het vitamine C product 

C-Bright voorschrijven en voor de avond 
de Glycogent, C-Bright en Brightenex 
0,5%. Zo maakt hij zijn huid minder vet, 
beschermt hij ‘m tegen de zon en gaat 
hij huidveroudering tegen. Het kost hem 
hooguit twee minuten per keer.’

En Najib? Die is vooral onder de indruk. 
‘Ik moet een nieuwe kop! Haha, nee, 
maar er gaat wel een wereld voor me 
open. Geschrokken ben ik niet, maar ik wil 
natuurlijk ook niet dat het erger wordt; je 
gezicht is toch je visitekaartje. Ik moet hier 
nog eens goed over nadenken…’ •

Najib is één van die mannen die weinig aan hun huid denken. Hij vertelt: ‘IJdel ben ik niet echt. 
Soms. Als ik weet dat ik op een podium moet staan, bijvoorbeeld, voel ik die ijdelheid wel een 
beetje. Daarom heb ik nu ook mijn haar laten transplanteren; ik keek er steeds naar en dus 
besloot ik er wat aan te laten doen. Maar crèmes… Ik smeer wel met wat mijn vrouw me geeft 
– “deze is echt heel goed!”, zegt ze dan – maar doe niets specifieks. Echte ergernissen heb ik 
verder dan ook niet. Hooguit vind ik mijn huid soms een beetje grauw. Door het onregelmatige 
werken. En door het roken. Maar rimpels vind ik niet zo erg.’ De cabaretier stapt dus vrij blanco 
over de drempel.

Op het programma staat een huidanalyse. Esthetisch arts Stephan Marks legt het uit: ‘We 
maken foto’s van de huidoppervlakte, maar ook van de lagen eronder. Op basis van die foto’s 
kunnen we de huid testen op acht parameters, waar een score aan wordt gehangen. Daarbij 
wordt rekening gehouden met leeftijd, geslacht en huidskleur. Najib zijn score op die acht 
onderdelen wordt dus vergeleken met mensen die die drie eigenschappen met hem gemeen 

Najib’s score

Vlekjes: 
7%

Bruine vlekjes: 
4%

Rode gebieden: 
32%

UV-vlekjes: 
4%

Rimpels: 
67%

Textuur: 
42%

Poriën: 
6%

Bacteriën: 
78%

Wil je weten hoe jouw huid ervoor staat? Je kunt 
terecht bij: 
Kliniek voor Esthetische Geneeskunde
Keizersgracht 522hs
1017 EK Amsterdam
www.kveg.nl
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25-JARIG JUBILEUM
w at  t a l k i e s  m a g a z i n e  v i e r t  h a a r  2 5 - j a r i g  j u b i l e u m  w a a r  h o t e l  o k u r a  a m s t e r d a m

TALKIES-CHEF MOUNIR TOUB, NAJIB AMHALI 
EN SOUFIAN ASAFIATI (LIFE AFTER FOOTBALL)

DE TALKIES MEIDEN IN 
MARIA TAILOR EN 
SHOES VAN VAN DEN ASSEM

TAMER GÖNEN EN KRISTINA BOZILOVIC TALKIES-TEAM LANCEERT
DE COVER!

HORECAONDERNEMER RON SIMPSON
 MET ZIJN VRIENDIN 

HET TEAM VAN SCHWARZKOPF GAF
 ONS EEN PRACHTIGE GLAMOUR LOOK

TERAI (AUDEMARS PIGUET), 
DENNIS MARTENS EN 

JACK HUIMAN(SCHAAP EN CITROEN)
MET VRIENDIN

JANINE KHO EN 
KRISTINA BOZILOVIC 

WIE WINT DE JACKPOT
BIJ HOLLAND CASINO?

DE BAND IN ACTIE
MANAGING DIRECTOR 

MOËT & CHANDON 
BOB BRON MET KRISTINA 

'SHOWNIEUWS' IS ER OOK. MAIK DE BOER EN 
RUUD GULLIT IN GESPREK

ELKE VRIJDAG- EN ZATERDAGAVOND 
VANAF 21.00 UUR 

IN AMSTERDAM WEST-SLOTERDIJK

SPEEL GEZELLIG MEE 
MET LIVE BINGO

THE PARTY EDITION

d i t  j a a r  v i e r e n  w e  o n s 
2 5 - j a r i g  j u b i l e u m ! 

i n  h o t e l  o k u r a  w e r d 
d i t  g r o o t s  g e v i e r d 
i n  b i j z i j n  v a n  r u i m 

d r i e h o n d e r d  b n ’ e r s , 
r e l a t i e s  e n  p r o m i n e n t e n 

é n  w e r d  h e t  e x t r a 
d i k k e  j u b i l e u m n u m m e r 

g e l a n c e e r d .  d e 
l i f e s t y l e t i t e l  w e r d 

t i e n  j a a r  g e l e d e n 
o v e r g e n o m e n  e n  c o m p l e e t 

g e t r a n s f o r m e e r d  d o o r 
k r i s t i n a  b o z i l o v i c .  é n  w a t 

v o o r  f e e s t  w a s  h e t ;  h e t 
d a k  g i n g  e r a f !

DANSERESSEN VAN  HOLLAND CASINO! YES-R MET ZIJN VROUW CHEYEN 
RUUD GULLIT MET ZIJN 
VRIENDIN KARIN DE ROOIJ

DE NIEUWE BMW 8-SERIE 
CUSTOMIZED VOOR ONS 25-JARIG JUBILEUM

ONZE KING OF COVERS 
OTTO VAN DEN TOORN

MEVROUW MARTENS
EN IVO HABETS

REGI BLINKER, ERIC KUSTER EN INGE DE BRUIJN

KRIS AND FRIENDS!

CHANTAL BLES EN 
MARIA TAILOR 

FUN AT THE REMY MARTIN 
PHOTOBOOTH

MARC LUBACH WORKING HIS MAGIC 
MET COLORESCIENCE

NICOLETTE 
VAN DAM 
MET HAAR
EIGEN STER ;-)

DE DAMES VAN CASARON

EXCLUSIEF ONLINE VIA HOLLANDCASINO.NL
EN BOEK MET KORTING

RESERVEER NU VAN 
€34,50

VOOR €19,50
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Restaurant KAIA heeft een verfijnde uitstraling, 
geïnspireerd op de Griekse Cycladen. In het 
restaurant staat de keuken centraal waardoor je 
letterlijk een kijkje in de keuken krijgt. De Griekse 
chefs worden niet weggestopt ergens achter in de 
zaak, maar zijn zichtbaar voor iedereen die interesse 
heeft in de kunst van lekker eten. Vanwege de 
stijlvolle en gevarieerde inrichting voelt het restaurant 
groots aan zonder intimiteit te verliezen. KAIA heeft 
de ambitie om een vaste waarde te worden als goed 
restaurant in de omgeving voor iedereen die op zoek 
is naar heerlijk eten op een ongedwongen plek. De 
gerechten zijn gemaakt om met elkaar te delen en 

worden bereid met zoveel mogelijk Griekse, 
duurzame en biologische producten. Van een frisse 
beetrood salad tot aan uitbundige desserts die aan 
tafel worden klaargemaakt. Daarnaast kun je bij 
KAIA ook hedendaagse, verse vis bestellen of juist 
een Australische, graan gevoerde tomahawk. 
Sfeervolle comfort, gemixt met culinaire gerechten 
uit de Griekse keuken. Met smaken die je zintuigen 
doen prikkelen is een avond bij KAIA een beleving 
van binnenkomst tot op het bord. Een volledige 
ervaring waardoor gasten zich voor een avond op de 
Griekse eilanden wanen. 

kaiaamsterdam

KAIA 
r e sta u r a n t

THE MODERN GREEK IN THE MODERN GREEK IN 
AMSTERDAM-ZUIDAMSTERDAM-ZUID
KAIA HEEFT HAAR DEUREN GEOPEND IN HET PRACHTIGE AMSTERDAM-
ZUID. GEEN STANDAARD GRIEKS RESTAURANT WAAR GYROS DE 
MAIN PRODUCT IS, MAAR EEN EIGENTIJDSE RESTAURANT-BAR MET 
EEN MODERNE TWIST. HET INTERIEUR BELICHAAMT HARMONIE 
EN EENVOUDIGE VERFIJNING. BIJ KAIA GENIET JE VAN CULINAIR 
HOOGSTAANDE GERECHTEN WAARBIJ LIEFDEVOLLE INZET EN 
VAKMANSCHAP HOOG IN HET VAANDEL STAAN, DAARNAAST ZIEN 
DE GERECHTEN ER GEWELDIG UIT. EIGENWIJZE EN AUTHENTIEKE 
GERECHTEN GECOMBINEERD MET EEN MYCONIAN VIBE EN HEERLIJKE, 
UNIEKE SMAKEN ZORGEN VOOR EEN AVOND LANG GENOT VAN DE 
GRIEKSE, MODERNE KEUKEN!

e u r o pa p l e i n  21

1078 g s  a m st e r da m

k a i a a m st e r da m.c o m

Dit mooie fabriekscomplex, gebouwd in 1886, 
begon als een bakkerij. De naam is dan ook een 
samenvoeging van het ontstaansjaar van het 
gebouw en de initialen van Jac. P. Thijsse. Jacobus 
Pieter Thijsse was wetenschapper en 
natuurbeschermer, maar bij het grote publiek 
vooral bekend als schrijver van de Verkade-
albums. JP 1886 is een modern restaurant in een 
rijksmonument, met eerbied voor de historie van 
het pand en de omgeving, direct gelegen aan de 
Zaan. De liefde voor de natuur komt terug in de 
prachtige, botanische binnentuin en de inrichting 
van het restaurant. Naast het terras in de 
binnentuin, bevindt zich ook aan de kant van de 
kade een heerlijk terras. In de open keuken springt 
direct ‘The Beast’ in het oog; grill, slowcooker en 

smoker in één. Hier worden in het zicht van de 
gasten de lekkerste stukken vlees en vis bereid. 
Naast deze grote stukken vlees en vis, bestaat de 
kaart uit kleine gerechtjes die je kunt delen. Gasten 
kunnen er ook voor kiezen om zich te laten 
verrassen door executive chef Roel Gilissen en 
chef-kok Kevin Hazelaar, in de vorm van een drie- 
of vier gangen verrassingsmenu. Het restaurant is 
zeven dagen per week van half twaalf tot elf uur ’s 
avonds geopend voor lunch, borrel en diner en 
regelmatig zullen er liveoptredens worden gegeven 
tijdens het diner. JP 1886 is niet het eerste 
restaurant van eigenaren Stephanie Heijkoop en 
Bob Zandberg; al veertien jaar staan zij aan het 
roer van Villa Westend in Velserbroek – een begrip 
in de regio.  

restaurant_jp1886

JP1886
r e sta u r a n t

NIEUWE HOTSPOT NIEUWE HOTSPOT 
AAN DE ZAANAAN DE ZAAN
MET DE OPENING VAN JP 1886 IS DE ZAANSTREEK EEN NIEUWE 
HORECAGELEGENHEID RIJKER. DIT UNIEKE RESTAURANT BEVINDT 
ZICH IN DE ICONISCHE OUDE VERKADEFABRIEK IN ZAANDAM, DIRECT 
GELEGEN AAN DE KADE VAN DE ZAAN. MET 140 ZITPLAATSEN, TWEE 
TERRASSEN EN EEN BOTANISCHE BINNENTUIN IS JP 1886 DÉ NIEUWE 
HOTSPOT VAN ZAANDAM.

w e stz i j d e  188

1506 e k  z a a n da m

j p 1886.n l
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NA IN DE JAREN VIJFTIG DE WERELD ROND TE HEBBEN 
GEREISD, RICHTTE DE DEENSE ONTWERPER OLE LYNGGAARD 
IN 1963 ZIJN GELIJKNAMIGE BEDRIJF OP IN KOPENHAGEN. OLE 
GING VOOR UITMUNTENDHEID. HET BESTE, HET MOOISTE. 
GEEN BLING MAAR INGETOGEN CHIC. DE CREATIES VAN 
DE TOEN JONGE GOUDSMID TROKKEN UITEINDELIJK DE 
AANDACHT VAN HET KONINKLIJK HOF VAN DENEMARKEN. 
IN 2008 WERD HET BENOEMD TOT HOFLEVERANCIER VAN 
HET DEENSE KONINKLIJKE HOF. PRINSES MARY IS DE ÉNIGE 
PERSOON DIE DE MIDNIGHT TIARA DRAAGT, GEMAAKT 
DOOR DOCHTER CHARLOTTE LYNGGAARD. HET HART EN 
DE DRIJVENDE KRACHT VAN DIT DEENSE JUWEEL IS EEN 
HECHTE EN LIEFDEVOLLE FAMILIE DIE TOEGEWIJD IS AAN 
HAAR MERK, CREATIVITEIT, EEN VERHAAL ÉN AAN ELKAAR. 

TEKST Kristina Bozilovic

Ole Lynggaard Copenhagen
A FAMILY AFFAIR

El
ep

ha
nt

 p
en

da
nt

 DE LYNGGAARD-FAMILIE   

CHARLOTTE LYNGGAARD    
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De kinderen van Ole Lynggaard en hun echtgenoten vormen de tweede 
generatie van Ole Lynggaard Copenhagen en leiden vandaag de dag de 
dagelijkse gang van zaken. Dochter Charlotte Lynggaard is sinds eind jaren 
tachtig hoofdontwerper en creatief directeur. Charlotte heeft een gave voor 
creatie, net als haar vader, en het is dan ook logisch dat zij de artistieke leiding 
van het merk overnam. Zoon Søren Lynggaard is sinds ’94 de CEO van het 
bedrijf. Schoonzoon Michel Normann zit in de raad van bestuur en 
schoondochter Hanna Lynggaard is de retailmanager. De derde generatie vindt 
langzaamaan ook een plek in het bedrijf. ‘Natuurlijk kan het een uitdaging zijn 
om met je man of je vrouw samen te werken’, zegt CEO Søren, ‘maar we hebben 
er nog altijd plezier in, en bespreken onze meningsverschillen. We vinden altijd 
een oplossing die het beste is voor het bedrijf.’

DE ONTWERPERS WERKEN DE ONTWERPERS WERKEN 
MET PASSIE AAN DE MET PASSIE AAN DE 
MINUTIEUZE DETAILS MINUTIEUZE DETAILS 

ACHTER ELK SIERAAD. ELKE ACHTER ELK SIERAAD. ELKE 
EDELSTEEN WORDT EDELSTEEN WORDT 

HANDMATIG GECHECKT. EN HANDMATIG GECHECKT. EN 
ELK JUWEEL HANDMATIG ELK JUWEEL HANDMATIG 

VERVAARDIGD EN VERVAARDIGD EN 
BEWERKTBEWERKT

FASHION
ta l k i e s
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TRAVEL
ta l k i e s

 SCHOTSEDe

LAAGLANDEN
 SCHOTSEDe

LAAGLANDEN
TEKST Sanne van Kuijck

SCHOTLAND STOND AL AARDIG WAT JAARTJES OP MIJN ‘TE-
BEZOEKEN-LANDEN-WISHLIST’. EN VOORAL NA HET ZIEN 
VAN DE FANTASTISCHE SERIE OUTLANDER KON IK OOK NIET 
ANDERS DAN INGAAN OP DE UITNODIGING OM MET DFDS DE 
OVERSTEEK TE MAKEN RICHTING ZUIDWEST-SCHOTLAND. 

Met hetzelfde gemak pak je gewoon de ferry naar de UK! 
Easy as that. Vooral met alle Schipholperikelen van de 
afgelopen tijd is dit wel even gewenst. Op vrijdagavond 
pakken we (inclusief eigen auto) de DFDS-ferry in 
IJmuiden. Als je met je eigen auto naar Schotland op 
vakantie wilt, dan is de ferry naar Newcastle ideaal. Na een 
uitgebreid diner duiken we vroeg onder de wol in onze 
eigen hut met badkamer. De overtocht duurt zo'n veertien 
uur en op zaterdagochtend arriveren we fris en fruitig in 
Newcastle. Vanuit hier zo’n twee uur rijden naar Schotland. 
De South West Coastal 300 (ofwel SWC300)-route is meer 
dan driehonderd mijl rond zuidwest-Schotland, beginnend 
in Dumfries, waarna je langs de Solway Firth en het 
spectaculaire uitzicht op de kust van Ayrshire rijdt, voordat 
je landinwaarts gaat om de zuidelijke hooglanden te 
verkennen. Onderweg bezoek je zowel het meest zuidelijke 
punt van Schotland, Mull of Galloway, als het hoogste 
dorp van Schotland, Wanlockhead, genesteld in de 
Lowther Hills op 467 meter boven zeeniveau. Of je de 
route nu in twee dagen of drie weken wilt rijden, kampeert 
in een tent of verblijft in een luxe hotel; de SWC300 heeft 
voor ieder wat wils. Het mooie is dat de SWC300 een 
cirkelvormige route is. Je kunt ‘m dus overal starten en in 
elke richting reizen. De route die wij maken start vanuit 
Dumfries en reist met de klok mee. 

30003000 KASTELEN KASTELEN
Denk aan Schotland, denk aan zo’n drieduizend kastelen. 
Van sprookjesachtige torens tot romantische poorthuizen 
en spookachtige ruïnes. Niet allemaal even bekend als 
Edinburgh Castle en Stirling, maar vaak net zo 
indrukwekkend. Caerlaverock Castle beroemd om haar 
driehoekige vorm, Culzean Castle gelegen op een klif met 
haar prachtig omringende tuinen (voor het ultieme 
Downtown Abbey-gevoel) en het zeventiende-eeuwse 
landhuis, aka Pink Palace, Drumlanrig Castle waar we een 
uitgebreide private tour krijgen. Het ‘Roze Paleis’ heeft 120 
kamers en 21 torens. Het kasteel herbergt een deel van de 
Buccleuch-kunstcollectie, waaronder Rembrandts An Old 
Woman Reading en Leonardo da Vinci's Madonna of the 
Yarnwinder – dat in 2003 werd gestolen en in 2007 werd 
teruggegeven nadat ze in Glasgow was gevonden – en vele 
andere schilderijen, wandtapijten en kunstvoorwerpen. 
Vandaag de dag zijn het kasteel en de omliggende streken 
nog steeds in handen van een hertog. Richard Walter John 
Montagu Douglas Scott, de man die de titel draagt van de 
10de Duke of Buccleuch en de 12de Duke of Queensberry, 
mag het zijn huis noemen. 

UIT EEN SPROOKJESBOEKUIT EEN SPROOKJESBOEK
Maar ook aan tuinen geen gebrek in het Schotse. Dankzij 
de prachtige natuur zijn er echte pareltjes op tuinvlak te 
ontdekken. Vreemde eend in de bijt is Logan Botanic 
Garden. De botanische tuin wordt door de Golfstroom 
verwarmd en is daardoor gezegend met een bijna 
subtropisch klimaat (en dat in Schotland). Dit zorgt ervoor 
dat er planten kunnen groeien die je maar zelden elders in 
het Verenigd Koninkrijk ziet. Adem de zoete geur van 
nectar in de ommuurde tuin in en dwaal tussen de 
eucalyptus- en exotische palmbomen. 

 DRUMLANRIG CASTLE  

 MENNOCK PASS  

 CAERLAVEROCK CASTLE    

 CULZEAN CASTLE   

60 61

FUNCTIONAL 
BEAUTY 

Omotenashi: uitnodigend, gastvrij en ruim 
Het interieur is in goede Lexus-traditie 
buitengewoon uitnodigend. Je wordt verwelkomd 
met instapverlichting en verlichte deurgrepen. 
De achterklep is te openen door middel van 
een voetbeweging onder de bumper. Daarbij is 
de nieuwe NX de eerste Lexus met E-latch. Dit 
elektronische systeem laat de deuren automatisch 
openen zodra de deurgreep wordt vastgepakt. 

De eerste plug-in hybride van Lexus 
De nieuwe NX 450h+ is het eerste model met plug-in 
hybridetechnologie van Lexus. De aandrijflijn 
bestaat uit een 4-cilinder 2,5-liter hybridemotor 
en een oplaadbare lithium-ion accu met een 
capaciteit van 18 kWh. Het systeemvermogen van 
227 kW/309 pk maakt samen met de standaard 
E-Four-vierwielaandrijving een acceleratie van 
0-100 km/uur in ongeveer 6 seconden mogelijk. 
De elektrische actieradius bedraagt ruim 65 
km (maximumsnelheid begrensd op 135 km/
uur). Dit volstaat in veel gevallen voor dagelijks 
gebruik. Het volledig opladen van de accu bij een 
230V/32A-aansluiting met 6,6 kW lader duurt 
ongeveer tweeënhalf uur. De CO2-emissie ligt 
tussen 20 en 26 gr/km. Het hybridesysteem heeft 
ook zelfopladende eigenschappen, waardoor-ie 
ook zonder resterende accucapaciteit ongeveer 20 
procent zuiniger is dan zijn directe concurrenten. 
De ruime tankinhoud (55 liter) draagt bij aan het 
beperken van het aantal tankstops op langere reizen.

MET DE KOMST VAN DE TWEEDE GENERATIE 

LEXUS NX START LEXUS EEN NIEUW HOOFDSTUK. 

VERGELEKEN MET ZIJN VOORGANGER IS MAAR 

LIEFST 95 PROCENT VAN ALLE GEBRUIKTE 

ONDERDELEN NIEUW. DAARBIJ IS DE NX 450H+ 

DE EERSTE LEXUS MET GEAVANCEERDE PLUG-

IN HYBRIDETECHNOLOGIE. OOK DRAAGT DE NX 

HET NIEUWE DESIGN-DNA VAN LEXUS IN ZICH EN 

TILT DE PREMIUM MID-SIZE SUV CONNECTIVITEIT, 

COMFORT, RIJPLEZIER ÉN VEILIGHEID NAAR EEN 

NIEUW LEVEL. 

Het was de bedoeling om het avant-gardistische karakter van het design van 
de Lexus NX te behouden, maar tegelijk een meer verfijnde, volwassen en 
dynamische designtaal te gebruiken. Het resultaat is een functional beauty, 
een combinatie van design en prestaties dat resulteert in een styling die de 
aerodynamica, de geluidsreductie en de brandstofefficiëntie verbetert. De 
nieuwe Lexus NX oogt dynamischer, vooruitstrevender én volwassener dan 
ooit. Hij is 20 mm langer en breder, 5 mm hoger dan zijn voorganger en zijn 
wielbasis is gegroeid met 30 mm. Dat vertaalt zich in nog meer ruimte voor 
inzittenden en bagage. De cockpit maakt gebruik van het Tazuna-concept. 
Tazuna staat voor de natuurlijke manier waarop een ruiter en een paard 
elkaar aanvoelen; met elkaar communiceren. Dit heeft Lexus vertaald naar de 
bediening van de NX. Dat start met een eenvoudig principe: ogen op de weg, 
handen aan het stuur. Om dat te realiseren, zijn de belangrijkste displays en 
bedieningselementen slim gegroepeerd. 

Net als Lexus’ topmodel, de LS, is de NX nu ook 
leverbaar met het Advanced Park System. Dit 
maakt van inparkeren kinderspel door volledig 
automatisch de benodigde stuur- en remacties uit 
te voeren. De Remote Parking-functie maakt het 
mogelijk om de auto te parkeren zonder dat je in 
de auto zit. 

Alle modellen van de nieuwe Lexus NX 350h en NX 
450H+ worden standaard geleverd met vijf jaar volledige 
garantie (of 200.000 km). Deze garantie is eenvoudig te 
verlengen door onderhoud bij de officiële Lexus-dealer 
te laten uitvoeren. Na elke onderhoudsbeurt wordt de 
garantietermijn met één jaar (of 15.000 km) verlengd. 
Zo kunnen klanten profiteren van tot wel tien jaar 
garantie op een NX. 

Prijzen NX 350h 2WD vanaf 59.990 euro, NX 350h 
AWD als Launch Edition vanaf 69.990 euro, NX 450h+ 
Launch Edition vanaf 73.890 euro

Next level connectiviteit
In de NX debuteert een compleet nieuw multimediaplatform. Het is 
krachtig, reageert sneller en is eenvoudig en intuïtief te bedienen. Lexus 
Link Pro (standaard vanaf de NX Launch Edition) maakt gebruik van een 
van de grootse touchscreens in het segment, namelijk 14-inch. Veel 
functies van de nieuwe Lexus NX zijn ook met de stem te bedienen. Het 
slimme systeem is te activeren door ‘Hey Lexus’ uit te spreken. En met 
de Lexus Link-app zijn veel functies van de nieuwe NX op afstand via je 
smartphone te bedienen. Een Pioneer premium sound system met tien 
speakers en een subwoofer is standaard, het high-end Mark Levinson 
Premium Surround Sound audio system met zeventien speakers is 
optioneel. 

Nieuwe, derde generatie Safety System + 
Als eerste Lexus wordt de NX standaard uitgevoerd met de derde generatie 
van het Lexus Safety System +. Hierin komen verschillende actieve 
veiligheids- en assistentesystemen samen. De belangrijkste verbeteringen: 
het Pre-Collision System waarmee je nog verder én nauwkeuriger kunt 
vooruitkijken. Emergency Assist helpt de auto stabiel te houden als 
de rijder stuurbewegingen maakt die bedoeld zijn om een ongeval te 
voorkomen. Samen met het verder verfijnde Lane Trace Assist herkent de 
Adaptive Cruise Control invoegend verkeer sneller dan voorheen. Lane 
Change Assistance zorgt ervoor dat bij rijbaanwisselingen automatisch 
de benodigde stuurbewegingen wordt uitgevoerd. Front Cross Traffic 
Alert waarschuwt daarnaast via het head-up display voor verkeer dat 
van opzij nadert. Maar liefst 95 procent van alle ongevallen, die ontstaan 
door het openen van deuren, zijn te voorkomen door het innovatieve Safe 
Exit Assist. Bij dit systeem is het nieuwe E-latch-deuropeningsysteem 
gekoppeld aan de Blind Spot Monitor (dodehoek-assistent). Blind 
Spot Assist ‘ziet’ fietsers en andere verkeersdeelnemers van achteren 
naderen op het moment dat inzittenden een deur willen openen. • 
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Sacksioni voelde de behoefte om de tassenindustrie ten goede te veranderen door te focussen op kwaliteit, ethisch handelen en 
vakmanschap. Na jaren van ontwerpen, het vinden van het beste leer om te produceren, werd het merk in 2020 opgericht in 
Amsterdam. Sacksioni levert luxe tassen van Italiaans leder met elegante ontwerpen die moderne vrouwelijkheid uitstralen. 
Vanaf €109 

TIJDLOZE STYLINGTIJDLOZE STYLING
s a c k s i o n i 

SACKSIONIBAGS.NL

KING COMFKING COMF

De Bijenkorf introduceert onder de naam ‘de Stijlstudio’ een nieuwe, groene 
service in de winkel in Rotterdam: de verhuur van gelegenheidskleding voor 
bijvoorbeeld een bruiloft, een gala of een belangrijk zakelijk gesprek. Of wanneer 
je zin hebt in iets anders zonder meteen iets nieuws te kopen. Een makkelijke 
manier om items te dragen die anders buiten bereik zouden zijn of om wat vaker 
iets nieuws te dragen zonder de kans op een miskoop. Duurzaam en stijlvol!

STYLE FOR RENTSTYLE FOR RENT

We staan er niet genoeg bij stil: de enorme 
berg stoffen die overblijft van de 
traditionele modeproductie. Zonde, 
vinden ontwerpers Cleome Clements en 
Astrid Van Damme van het duurzame 
modemerk King Comf. Daarom werken zij 
voor hun comfy kledingcollectie met 
bijzondere stoffen die overblijven in 
ateliers in Portugal.

KINGCOMF.COM

DEBIJENKORF.NL

d u u r z a m e  p o r t u g e s e  s t o f f e n

d e  s t i j l s t u d i o 

À LA PLAGEÀ LA PLAGE
z o n n i g e  e s c a p a d e s

De zomer hangt in de lucht bij 
Jérôme Dreyfuss! Krakend wit 
linnen en de natural feel van 
raffia nemen ons mee naar 
zwoele, zonovergoten 
bestemmingen. Van de 
mediterrane kust tot Marseille 
waar de knusse straatjes 
naadloos overlopen in de 
diepblauwe lucht en zee. 
Inspiratie genoeg voor de 
Parijse designer om een nieuwe 
capsulecollectie vol zonnige 
escapades te ontwerpen. 

JEROME-DREYFUSS.COM
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MIEKE VAN DEURSEN
‘MAAK ONDERNEMEN NIET MOEILIJKER DAN HET IS’

TEKST Kristina Bozilovic

MET 240 WINKELS IN NEDERLAND EN EEN 
EXPANSIEDRIFT OM INTERNATIONAAL 
TE GAAN, GEDREVEN DOOR ZOON 
MITCH EN DOCHTER JILL, HEEFT MIEKE 
VAN DEURSEN HAAR HANDEN VOL 
AAN SHOEBY. WAT RUIM VEERTIG JAAR 
GELEDEN BEGON MET EEN WINKEL 
GROEIT NU NAAR EEN ÉCHT MERK. 
TERWIJL WINKELIERS STEEN EN BEEN 
KLAGEN OPENT VAN DEURSEN DE ENE 
SHOEBYWINKEL NA DE ANDERE. ‘VOOR 
INSPIRATIE KIJK IK ALTIJD NAAR DE 
FOODRETAIL, NÓÓIT NAAR FASHION. 
FOOD IS IEDEREEN ÁLTIJD EEN STAP 
VOOR.’ ALDUS DE ONDERNEMER.

miekevandeursen

Het verhaal van Mieke van Deursen leest als 
een sprookje. Omdat ze destijds de torenhoge 
huur van panden in de bekende winkelstraten 
niet kon betalen opende Van Deursen haar 
winkels op onverwachte locaties en vlakbij 
supermarkten. Aanloop van mensen was er 
altijd en parkeren was ook nooit een 
probleem. Achteraf gezien wordt dat nu 
bestempeld als een geniale move. Mieke heeft 
een oprechte interesse in mensen en liefde 
voor het retailvak. Nog steeds staat ze het 
liefst in de winkels klanten te helpen. Maar 
verwar haar vriendelijkheid en liefde voor 
mensen niet met soft leiderschap. Bij 
binnenkomst in haar pand in Rosmalen 
wordt Mieke vriendelijk ontvangen en staat 
tegelijkertijd iedereen op scherp. De 
krachtige ondernemer weet een werksfeer te 
creëren waarin creativiteit de ruimte krijgt, 
waardering en respect voorop staan en 
waarin mensen zich veilig voelen. Met zoveel 
ervaring in de pocket konden we het niet 
laten een paar wijsheden te ontfutselen van 
deze warme doch krachtige ondernemer. 
 

WAT IS JE HET MEEST BIJGEBLEVEN UIT WAT IS JE HET MEEST BIJGEBLEVEN UIT 
DE BEGINTIJD VAN SHOEBY?DE BEGINTIJD VAN SHOEBY?
‘Toch wel de winkels openen. Zelf het pand 
huren, zelf de winkel schilderen, van scratch 
af aan alles bedenken en berekenen en dan de 
opening van zo’n winkel. Dat was heel 
spannend en heeft echt indruk op me 
gemaakt. Zouden er wel klanten komen, 
vonden mensen het wel leuk? Personeel 
aannemen, álles was nieuw. Ik sta nog steeds 
veel in de winkels, dat vind ik heel erg leuk! Ik 
ben gék op mensen en klanten helpen is het 
allerleukste dat er is!’ 

JIJ BENT EEN MENSENMENS.JIJ BENT EEN MENSENMENS.
‘Ja. Ik hou van mensen! Wij vinden dat 
persoonlijke contact in de winkels ook heel 
belangrijk. Wij zijn áltijd aan het verbeteren 
en onderzoeken als het gaat om klantenservice 
en wat de wensen zijn van onze klanten. Dat 
authentieke, dat staat hoog in het vaandel. Je 
kunt mij niet blijer maken dan met klanten 
helpen in de winkel op zaterdagmiddag. Het 
gevoel dat ik krijg van klanten die dan naar 

huis gaan met iets waar ze zich nog mooier in 
voelen, dat is voor mij een “wauw-moment”. Ik 
vind het heerlijk om mensen blij te zien. Mijn 
hart kan dan echt een sprongetje van geluk 
maken.’ 

WAAR LIGT JOUW KRACHT ALS WAAR LIGT JOUW KRACHT ALS 
ONDERNEMER?ONDERNEMER?
‘Ik ben een creatieve ondernemer en dat in de 
breedste zin van het woord. Ik overzie alles en 
weet overal wat van. Ik ben als ware een 
retailspecialist. Het bedrijf heeft veel afdelingen 
en disciplines, dus je kunt het zien als draden 
waar je garen van moet spinnen. Dan krijg je 
het retailvak. Die diversiteit maakt dit vak zó 
leuk.’

IN EEN TIJD DAT VEEL RETAILERS HET IN EEN TIJD DAT VEEL RETAILERS HET 
MOEILIJK HEBBEN BLIJF JE MET SHOEBY MOEILIJK HEBBEN BLIJF JE MET SHOEBY 
FYSIEKE WINKELS OPENEN. HOE DOEN FYSIEKE WINKELS OPENEN. HOE DOEN 
JULLIE DAT?JULLIE DAT?
‘Ik geloof heilig in omnichannel. Het samenspel 
van alle disciplines die bij het retailvak komen 
kijken. Daarnaast ben en blijf ik ook fan van 

•

•

•

•

•

•

•

100100 101101

•

•

•

•

•

•

•

NA IN DE JAREN VIJFTIG DE WERELD ROND TE HEBBEN 
GEREISD, RICHTTE DE DEENSE ONTWERPER OLE LYNGGAARD 
IN 1963 ZIJN GELIJKNAMIGE BEDRIJF OP IN KOPENHAGEN. OLE 
GING VOOR UITMUNTENDHEID. HET BESTE, HET MOOISTE. 
GEEN BLING MAAR INGETOGEN CHIC. DE CREATIES VAN 
DE TOEN JONGE GOUDSMID TROKKEN UITEINDELIJK DE 
AANDACHT VAN HET KONINKLIJK HOF VAN DENEMARKEN. 
IN 2008 WERD HET BENOEMD TOT HOFLEVERANCIER VAN 
HET DEENSE KONINKLIJKE HOF. PRINSES MARY IS DE ÉNIGE 
PERSOON DIE DE MIDNIGHT TIARA DRAAGT, GEMAAKT 
DOOR DOCHTER CHARLOTTE LYNGGAARD. HET HART EN 
DE DRIJVENDE KRACHT VAN DIT DEENSE JUWEEL IS EEN 
HECHTE EN LIEFDEVOLLE FAMILIE DIE TOEGEWIJD IS AAN 
HAAR MERK, CREATIVITEIT, EEN VERHAAL ÉN AAN ELKAAR. 

TEKST Kristina Bozilovic

Ole Lynggaard Copenhagen
A FAMILY AFFAIR
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De kinderen van Ole Lynggaard en hun echtgenoten vormen de tweede 
generatie van Ole Lynggaard Copenhagen en leiden vandaag de dag de 
dagelijkse gang van zaken. Dochter Charlotte Lynggaard is sinds eind jaren 
tachtig hoofdontwerper en creatief directeur. Charlotte heeft een gave voor 
creatie, net als haar vader, en het is dan ook logisch dat zij de artistieke leiding 
van het merk overnam. Zoon Søren Lynggaard is sinds ’94 de CEO van het 
bedrijf. Schoonzoon Michel Normann zit in de raad van bestuur en 
schoondochter Hanna Lynggaard is de retailmanager. De derde generatie vindt 
langzaamaan ook een plek in het bedrijf. ‘Natuurlijk kan het een uitdaging zijn 
om met je man of je vrouw samen te werken’, zegt CEO Søren, ‘maar we hebben 
er nog altijd plezier in, en bespreken onze meningsverschillen. We vinden altijd 
een oplossing die het beste is voor het bedrijf.’

DE ONTWERPERS WERKEN DE ONTWERPERS WERKEN 
MET PASSIE AAN DE MET PASSIE AAN DE 
MINUTIEUZE DETAILS MINUTIEUZE DETAILS 

ACHTER ELK SIERAAD. ELKE ACHTER ELK SIERAAD. ELKE 
EDELSTEEN WORDT EDELSTEEN WORDT 

HANDMATIG GECHECKT. EN HANDMATIG GECHECKT. EN 
ELK JUWEEL HANDMATIG ELK JUWEEL HANDMATIG 

VERVAARDIGD EN VERVAARDIGD EN 
BEWERKTBEWERKT

FASHION
ta l k i e s
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 SCHOTSEDe

LAAGLANDEN
 SCHOTSEDe

LAAGLANDEN
TEKST Sanne van Kuijck

SCHOTLAND STOND AL AARDIG WAT JAARTJES OP MIJN ‘TE-
BEZOEKEN-LANDEN-WISHLIST’. EN VOORAL NA HET ZIEN 
VAN DE FANTASTISCHE SERIE OUTLANDER KON IK OOK NIET 
ANDERS DAN INGAAN OP DE UITNODIGING OM MET DFDS DE 
OVERSTEEK TE MAKEN RICHTING ZUIDWEST-SCHOTLAND. 

Met hetzelfde gemak pak je gewoon de ferry naar de UK! 
Easy as that. Vooral met alle Schipholperikelen van de 
afgelopen tijd is dit wel even gewenst. Op vrijdagavond 
pakken we (inclusief eigen auto) de DFDS-ferry in 
IJmuiden. Als je met je eigen auto naar Schotland op 
vakantie wilt, dan is de ferry naar Newcastle ideaal. Na een 
uitgebreid diner duiken we vroeg onder de wol in onze 
eigen hut met badkamer. De overtocht duurt zo'n veertien 
uur en op zaterdagochtend arriveren we fris en fruitig in 
Newcastle. Vanuit hier zo’n twee uur rijden naar Schotland. 
De South West Coastal 300 (ofwel SWC300)-route is meer 
dan driehonderd mijl rond zuidwest-Schotland, beginnend 
in Dumfries, waarna je langs de Solway Firth en het 
spectaculaire uitzicht op de kust van Ayrshire rijdt, voordat 
je landinwaarts gaat om de zuidelijke hooglanden te 
verkennen. Onderweg bezoek je zowel het meest zuidelijke 
punt van Schotland, Mull of Galloway, als het hoogste 
dorp van Schotland, Wanlockhead, genesteld in de 
Lowther Hills op 467 meter boven zeeniveau. Of je de 
route nu in twee dagen of drie weken wilt rijden, kampeert 
in een tent of verblijft in een luxe hotel; de SWC300 heeft 
voor ieder wat wils. Het mooie is dat de SWC300 een 
cirkelvormige route is. Je kunt ‘m dus overal starten en in 
elke richting reizen. De route die wij maken start vanuit 
Dumfries en reist met de klok mee. 

30003000 KASTELEN KASTELEN
Denk aan Schotland, denk aan zo’n drieduizend kastelen. 
Van sprookjesachtige torens tot romantische poorthuizen 
en spookachtige ruïnes. Niet allemaal even bekend als 
Edinburgh Castle en Stirling, maar vaak net zo 
indrukwekkend. Caerlaverock Castle beroemd om haar 
driehoekige vorm, Culzean Castle gelegen op een klif met 
haar prachtig omringende tuinen (voor het ultieme 
Downtown Abbey-gevoel) en het zeventiende-eeuwse 
landhuis, aka Pink Palace, Drumlanrig Castle waar we een 
uitgebreide private tour krijgen. Het ‘Roze Paleis’ heeft 120 
kamers en 21 torens. Het kasteel herbergt een deel van de 
Buccleuch-kunstcollectie, waaronder Rembrandts An Old 
Woman Reading en Leonardo da Vinci's Madonna of the 
Yarnwinder – dat in 2003 werd gestolen en in 2007 werd 
teruggegeven nadat ze in Glasgow was gevonden – en vele 
andere schilderijen, wandtapijten en kunstvoorwerpen. 
Vandaag de dag zijn het kasteel en de omliggende streken 
nog steeds in handen van een hertog. Richard Walter John 
Montagu Douglas Scott, de man die de titel draagt van de 
10de Duke of Buccleuch en de 12de Duke of Queensberry, 
mag het zijn huis noemen. 

UIT EEN SPROOKJESBOEKUIT EEN SPROOKJESBOEK
Maar ook aan tuinen geen gebrek in het Schotse. Dankzij 
de prachtige natuur zijn er echte pareltjes op tuinvlak te 
ontdekken. Vreemde eend in de bijt is Logan Botanic 
Garden. De botanische tuin wordt door de Golfstroom 
verwarmd en is daardoor gezegend met een bijna 
subtropisch klimaat (en dat in Schotland). Dit zorgt ervoor 
dat er planten kunnen groeien die je maar zelden elders in 
het Verenigd Koninkrijk ziet. Adem de zoete geur van 
nectar in de ommuurde tuin in en dwaal tussen de 
eucalyptus- en exotische palmbomen. 

 DRUMLANRIG CASTLE  

 MENNOCK PASS  

 CAERLAVEROCK CASTLE    

 CULZEAN CASTLE   
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