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Filorga versus Ahava: Mission Impossible 

Er waren eens … twee beauty lanceringen. Vlak na elkaar. 
Filorga introduceerde vorige maand de Sleep Recover, 
terwijl Ahava de Age Control Even Tone 
Moisturizer lanceerde.  
Nu hadden we natuurlijk, fan als we zijn van beide merken, 
over elk een leuk artikel kunnen schrijven. Maar we 
besloten het anders te doen. Twee dames van het testpanel 

gingen de uitdaging aan en vergeleken de twee crèmes. 
WHOOPSIE …  

  

  

Twee toppers 
Dikke Whoopsie, want Filorga met Ahava vergelijken blijkt onmogelijk. Ieder cosmeticahuis is uniek 
in haar segment, waardoor Saar (38) en Floor (33) van ons testpanel totaal gefrustreerd hun 

ervaringen met mij deelden. 
‘Wen, wat je van ons vraagt is onmogelijk,’ mopperde Saar al toen ze binnenkwam, ‘dit zijn twee 
toppers!’ 

Luxe in een potje 
De Ahava Age Control Even Tone Moisturizer is een dagcrème die 
naast een antirimpelwerking, zorgt voor een mooie natuurlijke glans 
op je gezicht. Want we weten het inmiddels allemaal, glans staat voor 

glamour deze zomer! De crème heeft SPF 20. 
Was Saar nog een beetje huiverig bij het uitdelen van de pot (‘De 

crème belooft een 96% betere uitstraling na 14 dagen gebruik … we 
zullen het zien’), veertien dagen later gaf ze de pot met pijn in het hart door aan Floor. 
‘De crème is super zacht en de prettige geur ervan geeft bij het opsmeren een “rijk” gevoel. De 
crème is wel wat vettig dus niet geschikt voor de vette of gemengde huid. Voor een normaal tot 
droge huid doet het prima zijn werk en voelt de huid na enkele uren nog zacht aan. De pot heeft 
een luxe uitstraling en … ik geef het toe, mijn uitstraling is zichtbaar verbeterd!’ 

Pompen en pitten 
De Sleep Recover van Filorga is dé uitkomst voor de bezige bijtjes onder 
ons. Na een lange dag, laden we ons batterijtje op door in bed te kruipen. 

Iedereen weet dat zo’n acht uur slaap voldoende is om de volgende dag 
weer fit en fruitig te zijn. Maar wat als alleen die goede nachtrust niet meer 
genoeg is? Of laat ik het zo zeggen: Iedereen komt op een punt in haar 
leven waarop een goede nachtrust niet meer voldoende is. Dus creëerde 
Filorga de Sleep Recover, voor het uitwissen van een vermoeid uiterlijk 

(volgens het persbericht). 
‘Ik ben sowieso verliefd op de verpakkingen van Filorga,’ begon Floor haar 

verslag, ‘maar deze is wel erg lekker. Het is namelijk geen pot, maar een 
pompflacon. Ideaal om in je tas te gooien als je uitgaat! Je weet maar nooit 

waar je blijft slapen tenslotte …’ 
Goed, en de crème? 
‘Sleep Recover is meer een balm dan een crème, het smelt als het ware over je gezicht. Heel fijn. 
Filorga crèmes geuren nooit, zo ook deze niet. Dat is volgens mij een pluspunt voor de crème van 

Ahava, die ruikt echt verrukkelijk! ‘ 
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Saar was het hiermee eens. ‘Maar,’ benadrukte zij, ‘er is geen winnaar! Deze twee crèmes kunnen 

niet met elkaar vergeleken worden, twee kampioenen. Punt.’ 

Het mooie? Je hoeft deze crèmes niet met elkaar te vergelijken; de een is voor overdag en de 

ander voor ‘s nachts! 
En iedereen weet inmiddels dat je verzorging van verschillende merken best onderling mag mixen, 
dus kopen we ze lekker alle twee. 

Filorga wordt in Nederland exclusief verkocht door Ici Paris XL. 
Jouw flacon Sleep Recover (50 ml) bestel je hier voor de adviesprijs van EUR 53,- 

Ahava wordt in Nederland verkocht bij de apotheek. Een pot Age Control Even Tone 
Moisturizer (50 ml) heeft een adviesprijs van EUR 50,95 

  

http://www.iciparisxl.nl/nl_NL/FILORGA/Sleep-Recover/SLEEP-RECOVER-NIGHT-BALM-50ML/p612259-1JkKAwttd_YAAAE97yArVtyn
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Winnen! By Moon sieraden: Dé zomerhit van 2013 – GESLOTEN Geschreven door: Wendy Louise 

op 19 april, 2013  

 

Winnen! By Moon, dé zomerhit van 2013 

Heb jij ook zo’n zin in de zomer? Luchtige jurkjes, slippertjes 
aan je voeten en fleurige sieraden als blikvanger, wij kunnen 
niet wachten tot het eindelijk weer zover is. Vooral die 
sieraden! Weg met de saaie zilveren schmuck, hello kleurtjes. 

En normaal gesproken doen wij niet aan voorspellingen, maar 
deze zomer weten we het zeker: De sieraden van By Moon 
worden een hit! 

 

 
Een bult rijgen 
‘Het begon allemaal als een hobby’, vertelt Monique van Dam, creatief brein achter de By Moon 
collectie, enthousiast. ‘Ik werkte in een kledingwinkel waar een vriendin de VM (visual 
merchandising) voor de hele keten deed. Sinds kort maakte ik mijn eigen sieraden en was dus als 
een pauw zo trots toen deze collega mij vroeg ‘waar ik die superleuke ketting vandaan had’.  Ik 
maakte er een voor haar en in een mum van tijd werd ik suf gebeld door medewerkers uit alle 

filialen. Iedereen wilde mijn kettingen kopen. Voor ik het wist zat ik tot diep in de nacht me een 
bult te rijgen!’ 

Dat vinden wij niet vreemd. Een blik op de collectie en een instant blij gevoel maakt zich van je 
meester. Ik zie mezelf al helemaal in een witte ‘Ibiza’ outfit rondlopen, opgevrolijkt met een By 
Moon Original! 

Zeg nou zelf, deze armbandjes uit de  Ibiza Style lijn zijn toch om op 
te vreten? 

  
 

  

En deze hippie ketting wil je toch zó om 

je nek hangen? 

  

  

Het lijkt ons duidelijk, wie er deze zomer zonder een By Moon bijloopt moet zich schamen! 

‘Ik ben gek van mode, niet alleen kleding maar vooral de accessoires waarmee je het beste uit een 
outfit naar boven haalt’, aldus Monique. ‘Overdag werk ik in een superleuke modewinkel, waar de 
mannequins uiteraard zijn opgeleukt met een originele By Moon.’ Ze lacht haar tanden bloot en 
vervolgt met stralende ogen: ‘En ’s avonds rijg ik me nog steeds een bult! Ik heb nog zoveel 
ideeën, het hele leven is een grote inspiratiebron.’ 
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Hebben-hebben-hebben 

Bekruipt het hebben-hebben-hebben-gevoel je al? 

Je bekijkt de collectie hier. Snuffel maar eens lekker rond op de By Moon 
site en je zal zien dat je het voor de prijs niet hoeft te laten. 
Monique doet overigens ook bestellingen. Ga je binnenkort trouwen? Heb 
je een gala? Of ben je gewoon op zoek naar dat ene bijzondere sieraad 
waarvan je weet hoe het eruit moet zien, maar nergens kan vinden? 
Leg het voor aan Monique en laat haar magie de rest doen. 

 
Winnen! 
In verband met het driejarig bestaan van Whoopsie Daisy stelt Monique 
een prijs ter beschikking. 
Het enige dat je moet doen om voor een By Moon Original in aanmerking 
te komen, is haar Facebook pagina liken. Laat je FB naam hieronder 

achter in een reactie en wie weet ontvang jij begin mei een mail van By 
Moon met het verzoek iets moois uit te zoeken. 

 

Succes! 

Meedoen kan tot en met 30 april 2013. 

Deze winactie is inmiddels gesloten. De winnares heeft persoonlijk bericht ontvangen. 
Niets gewonnen? Bestel jouw By Moon Original hier  
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De Toppers van de BBU 2013 

Onlangs vond de negende editie van de BBU plaats.  
Stel je voor: je bent ontzettend fan van Nick en Simon. Op een 
dag komen zij naast je wonen. Alle twee zijn ze single en zien 
ze in jou hun droomvrouw. Je mag dus kiezen … 
Heb je ‘m? Dat gevoel? Precies dát gevoel krijg je wanneer je 
als beautyredacteur rondloopt op de Beauty Brands United. 

  

 

Ieder voorjaar presenteert een dertigtal vooraanstaande beautymerken haar voorjaarscollectie 
tijdens dit event, georganiseerd door Mooi PR. 
O.P.I., Ahava, L’Occitane, Oolaboo, Pupa, Boots Botanics en Thierry Mugler zijn maar een kleine 
greep uit de indrukwekkende line-up. 
Uiteraard was jullie razende reporter aanwezig om de allernieuwste snufjes op beauty gebied te 

ontdekken. En dat zijn er veel, het was smullen met een hoofdletter S! 
Speciaal voor jullie hebben we de toppers op een rijtje gezet, enjoy! 

 
O.P.I. Gelcolor 
Oud nieuws, hoor ik je denken. Iedereen weet toch al lang dat die 
gelcolor van O.P.I. da bomb is? Maar wist je al dat de lak tegenwoordig 

in 60 kleuren verkrijgbaar is? En er steeds meer (nagel)salons in 
Nederland zijn die je verwennen met deze heerlijke lakvariatie? Ik had 
het genoegen de gelcolor uit te testen en het is waar ladies, de lak 

houdt twee volle weken! Klik snel hier om de dichtstbijzijnde studio te 
vinden waar jij de gelcolor kunt scoren. Alvast jouw favoriete kleurtje 
uitzoeken? Hier doe je dat op een wel heel leuke manier! 
 

 

Thierry Mugler – The Source  

Vanaf deze zomer stopt Thierry Mugler gedeeltelijk met het verkopen 
van flesjes parfum. Rustig rustig, uiteraard kun jij nog steeds bij alle 
parfumzaken terecht voor je portie Angel, Womanity of Alien. Alleen 
zijn deze niet uitsluitend meer in flesjes te verkrijgen. Thierry Mugler 
introduceert namelijk The Source. Een gigantische zuil vol met jouw 
favo geurtjes. Je koopt in het vervolg nog maar één flesje en laat 
deze, zodra het leeg is, navullen in jouw favoriete parfumzaak. Hoezo 

milieubewust? Hopelijk volgen andere parfumhuizen snel en weten we 
over tien jaar niet beter meer. 
 

 

Alcina – Zuurspoeling 
Het merk dat we allemaal kennen van de heerlijke shampoos en 
conditioners, brengt een nieuw soort conditioner op de markt, de 
zuurspoeling. Nadat je je haar wast, verdeel je een klodder (zo groot 
als een hazelnoot) van de zuurspoeling over je haar, wrijft het erdoor 

en spoelt het onmiddellijk weer uit. Zie deze behandeling als een 
scrub voor je haar. De zure ph-waarde van deze spoeling zorgt ervoor 
dat de schubben de haarschacht weer afsluiten en het licht optimaal 
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weerkaatst in jouw vers gewassen haardos. 

Groen moet je doen! 

Het thema van deze BBU was groen. Biologisch is hipper dan hip en 
dat hebben we geweten! Bij binnenkomst drukte een appetijtelijke 
meneer ons al een biologisch beautydrankje in de hand, Ocoo.  Dit 
drankje zorgt voor een stralende teint en glanzend haar, maar is ook 
gewoon heel erg lekker én calorie-arm. 
Wandelend langs de verschillende merken, staken Dr. Hauschka  en 

de nieuwe lijn van Boots Botanics er qua biologisch gehalte met kop 
en schouders bovenuit. De biologische sappenbar van de Vitamin 
Store zorgde voor een verkwikkende shake tussendoor. 
Vanaf volgende maand beginnen we op Whoopsie Daisy met de thema 
artikels Groen moet je doen!, waarin we deze laatste drie merken 
verder zullen uitlichten. Je leest onder andere de ervaringen van ons 

testpanel met de verschillende producten, maar ook mijn persoonlijke ervaring met een tarwegras 
shotje. Houd de site dus in de gaten, het wordt (biologisch) smikkelen! 
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Van Tilburg Online: Stel je favo voorjaarsoutfit samen en win!  

Eerder hebben we jullie kennis laten  maken met Van Tilburg 
Online, wat ons betreft een heel fijne webshop. Inmiddels 

hebben we de shop zelf uitgetest en we kunnen niet anders 
zeggen dan: DOEN! Gemakkelijk zoeken, bestellen en betalen. En 
een razendsnelle levering. Toch nog aan het twijfelen? Laat de 
voorjaarsactie je overtuigen! 

 

 

Voorjaarsoutfit 
Heb jij ook zo genoeg van sneeuwbuien en temperaturen van minus zoveel? Op Van Tilburg Online 
kun je al heerlijk voorjaarsshoppen. Direct na het openen van de webshop, voel je de lentekriebels. 
De leukste voorjaarsjurkjes, -rokjes en -truitjes van merken als Dept, Maison Scotch, Diesel en 
Expresso zorgen voor een instant blij gevoel. 
De lente was dit jaar nog nooit zo dichtbij, jouw nieuwe voorjaarsoutfit is maar een paar klikken 
van je verwijderd … 

Winnen!  
En er is meer. Van Tilburg Online komt dit voorjaar met een superleuke winactie. 

In de webshop selecteer je verschillende mode-items, die je naar eigen inzicht combineert tot een 
unieke outfit. Deel vervolgens jouw creatie op Facebook en maak kans op een cheque t.w.v. € 
100,-. 
Voor de complete voorwaarden klik je hier. 

Dus lady’s, wacht niet langer. Scoor die voorjaarsoutfit en while you’re at it, sleep ook nog even 

die 100 eurootjes in de wacht! 
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Filorga: De toppers van 2012 

We staken het nooit onder stoelen of banken, Whoopsie Daisy 
loves Filorga. 
Dit Franse instituut, de onbetwiste voorloper op het gebied van 
huidverjonging, kan bij ons niet meer stuk. En omdat we de 
lulligste niet zijn, delen we onze liefde graag met jullie. 
Dit keer komen de toppers van 2012 aan bod.  

  

  

BB Perfect Anti-age 
Wat is er beter dan je favoriete dagcrème? 
Precies, de BB versie van jouw favo dagcreme! En inderdaad, we zijn 
inmiddels verslaafd aan deze antirimpel-met-een-gezond-kleurtje. 
De textuur is fijn, de crème versmelt met je huid en bovendien verzorgt de 

BB crème tegelijkertijd de vermoeide huid. De crème is verpakt in een luxe 
zilverkleurige tube met pompje. Gemakkelijk mee te nemen dus, alhoewel 
één laagje in de ochtend voldoende is voor een hele dag. Kleine 
oneffenheden kun je, gedurende de dag, wel aanstippen. 
Tip van de specialist: Wrijf de crème, voordat je haar aanbrengt, warm 
tussen je vingers. Hierdoor neemt de huid de crème nog beter op en 
voorkom je een geplamuurde foundation look. 

 

 
Lip-Structure 

Rook je? Praat je veel? Of lach je gewoon lekker vaak? 
Dan heb jij ze vast, die irritante lijntjes rond je mond. 
De tijd dat je daar oogcrème op smeerde is nu voorgoed voorbij. 
Filorga ontwikkelde namelijk de Lip Structure. 

De Lip Structure is verpakt in een lipglosshuls, dus uiterst gemakkelijk mee 
te nemen in je tas. Het product bestaat uit twee verschillende substanties; 
een herstellend serum, waarmee je de lijntjes rondom de mond behandelt 
en een subtiele gloss die je lippen niet alleen zachtjes doet glimmen, maar 
tevens glad strijkt en een push-up effect creëert. 
Tip van de specialist: Gebruik de Lip Structure gedurende de dag om het 
gebeid rondom je ogen te kalmeren. Te lang achter de computer gezeten en 

nog een etentje voor de boeg met die lekkere vent? Smeer wat van het serum op je vingertoppen, 
klop het zachtjes in de huid rondom je ogen en daar is die frisse blik weer!   

Time-Filler 
De Tripeptide (mag je meteen weer vergeten hoor dit woord) in deze 
romige crème zorgt voor een Botox-achtige reactie in je gezicht. De 

toevoeging van Hyaluronzuur zorgt ervoor dat rimpels veroorzaakt 
door uitdroging van de huid aangepakt worden.  Kortom, deze 
nieuwste topper van Filorga is heel, heel fijn. 
De crème zit verpakt in de welbekende pot, die wij 

gebruiksvriendelijker vinden dan de draaipompjes, maar net zo mooi is 
vormgegeven. 
De meningen binnen het Whoopsie Daisy Testpanel waren overigens 
wel iets verdeeld. De jongste testers vonden de crème te vet, een van 
hen kreeg er zelfs wat acné door.  De testers van eind dertig, begin 

veertig wilden de pot niet meer teruggeven, wat voor zich spreekt… 
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Tip van de specialist: De Time Filler mag als dagcrème én als nachtcrème worden gebruikt, maar 

doet het ook heel goed als masker. Smeer een iets dikkere laag over je gezicht en hals, laat tien 

tot twintig minuten intrekken en verwijder dan met wat vochtige wattenpads. Instant lift en een 
stralende teint zijn het resultaat. 

BB Perfect Anti-age – Adviesprijs EUR 36,- per tube van 30ml 
Filorga Lip Structure – Adviesprijs EUR 35,- per huls van 2 x 10 ml 
Filorga Time Filler – Adviesprijs EUR 59,- per pot van 50ml 

Filorga is in Nederland exclusief verkrijgbaar bij Ici Paris XL 
In maart 2013 komt Filorga met een nieuwe nachtcrème, die wij op dit moment voor 
jullie testen, dus houd de site in de gaten. 
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Tags: Dept, expresso, figuurtips, Juffrouw Jansen, Kleding, modeadvies, online shoppen, Van 

Tilbug Online, Webshop, wendy louise Van Tilburg, niet voor tutjes Geschreven door: Wendy Louise 

op 19 januari, 2013  

Van Tilburg, niet voor tutjes 

Op het moment dat Whoopsies hoofdredactrice mij vroeg een 
artikel te schrijven over Van Tilburg Online, kreeg ik daar niet 

direct een ‘jippie-momentje’ van. Sexy klinkt ie namelijk niet, 
die naam. Klassiek gevalletje van ‘don’t judge a book by it’s 
cover’, want Van Tilburg Online is smoking hot!  

Walhalla 
Met merken als Expresso, Geisha, Maison Scotch, Sandwich, Dept en Juffrouw Jansen komt dit 
online shopping walhalla met stip op plaats 1 terecht in mijn favorietenlijst. 
Maar wat Van Tilburg Online echt uniek maakt zijn de superhandige figuurtips en het uitgebreide 
modeadvies dat de site biedt. Kortom, mooie merken, een verscheidenheid aan maten en, zo op 

het eerste gezicht, een zeer gebruiksvriendelijke webshop. 

 
Van Tilburg Offline 
Hoe fijn online shoppen is, soms wil je gewoon even lekker tussen de rekken door struinen. De 
stofjes voelen en zweten in het pashokje terwijl je jezelf vervloekt om het feit dat je tóch weer die 
reep chocolade hebt gegeten waardoor dit jurkje nu nét niet past. 
Ook dat kan bij Van Tilburg! Van Tilburg heeft een aantal winkels waar je zes dagen per week 

terecht kan. 
‘Van Tilburg: Een familietraditie om trots op te zijn. Het kleermakersatelier van Johannes van 
Tilburg groeide in ruim honderdvijfentwintig jaar uit tot een van de grootste modezaken van 
Nederland. Van Tilburg biedt een totaalconcept aan topmerken in mode, sport, accessoires en 
schoenen. En: alles onder één dak’, aldus de site. 
 
To the test 

Nog niet overtuigd? Probeer het gewoon eens zelf. 
Van Tilburg Online heeft geen gillende bezorgers op tv of schreeuwende reclameborden nodig. De 
kracht zit in de site itself. 

En dat de naam niet zo sexy is, ach ook dat heeft een voordeel. Wil je bijvoorbeeld op je werk even 
snel dat leuke jurkje scoren en komt net op dat moment de baas aan je bureau staan? De goede 
man zal nooit vermoeden dat jij aan het shoppen bent op het moment dat hij ‘Van Tilburg Online’ 
onderin je werkbalk leest. 

 
To be continued 
Wij zijn overtuigd. Het duurde weken eer dit artikel klaar was, telkens verloor ik mezelf weer 
tussen de mooiste kledingstukken wanneer ik ‘eventjes’ wat research deed. 
Binnenkort mogen we de webshop testen, dus houd Whoopsie Daisy in de gaten. 
‘Van Tilburg staat garant voor klantvriendelijkheid, kwaliteit en service. Dat wás zo, dat blijft zo’, 

beweert de site. 
We zullen dit met veel plezier voor jullie uitvinden. 

Kun je niet wachten? Surf snel naar de webshop 
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Tags: klootjesvolk, knoop, superieur, wendy louise Proud to be a Klootje Geschreven door: Wendy 

Louise op 15 december, 2012  

Proud to be a klootje 

Allergisch ben ik voor ze. Types die zich superieur voelen. 
Laatdunkende opmerkingen, denigrerende woorden, afkeurende 
blikken, alles om de medemens maar te laten weten dat wij in hun ogen 
niets voorstellen.  
Waarom betekent ‘anders’ in het woordenboek van (helaas) velen nog 
steeds  minderwaardig? 
Uiteindelijk worden we toch allemaal naakt geboren om 

vervolgens deze wereld in ons beste kloffie te verlaten? 

Ooit datete ik de chef-kok van een Michelin restaurant. Een hele normale 

jongen, met twee hardwerkende ouders, het gezin Modaal. Junior Modaal kon 
echter heel lekker koken en sleepte de felbegeerde ster in de wacht. Toen ik hem vertelde dat ik 

het vreemd vond dat het restaurant waar hij werkte op zondag gesloten was en hij mij daarop 
vroeg waarom, gaf ik aan dat ‘zondag toch dé dag was om uit eten te gaan’. ‘Pf, voor klootjesvolk’, 
sprak hij neerbuigend. 
De zin dat mijn moeder zich uitslooft om een uitgebreide maaltijd op tafel te toveren en zij en mijn 
pa, als het echt feest is, ons mee uit eten nemen op zondag, spoog ik vervolgens bijna in zijn 

gezicht. Hey, what can I say? I’m proud to be a ‘klootje’! 
Een jaar later, de Michelin ster was inmiddels van de gevel van het betreffende restaurant 
verdwenen en de deuren stonden op zondag weer wagenwijd open, liep ik met mijn nieuwe vlam 
een plaatselijk restaurant binnen. Daar zat hij, Klootje Modaal, met zijn klootjesouders! Aan de 
biefstuk pepersaus op een zondagavond. Ik hoefde niets te zeggen, mijn blik was genoeg om hem 
tot aan zijn kruin rood te laten kleuren. 

Zij die doen alsof ze verheven zijn boven de rest, maar in feite net zo laag (of hoog, het is maar 
hoe je het bekijkt) op de maatschappelijke ladder staan, zijn eigenlijk nog het ergst. Hoe 
verschrikkelijk is het om je te schamen voor je afkomst? Ben jij, omdat je afgestudeerd bent aan 

de universiteit van de blabla, beter dan je vader de groenteboer en je moeder de huisvrouw? 
Of stigmatiseer ik nu zelf? 

Druk ik nu (ongewild) alle studenten met een eenvoudige afkomst keihard in een hokje? 
Nadenkend over die stelling en dus twijfelend over het wel of niet publiceren van deze column, 
bevond ik mij laatst in een groot gezelschap. Een van de aanwezige heren kwam van het toilet en 
mijn oog viel op zijn vest. Let wel, een gebreid, wollen vest. 
‘Joh, je vest is scheef geknoopt’, zei ik tegen hem, met mijn hoofd knikkend in de richting van de 

onderkant van het vest. 
En toen zag ik het! Het kledingstuk was niet scheef geknoopt, hij had zijn onderste knoopje open 
gelaten. Je kent ze wel, de afgestudeerde juppen; onderste knoopje van je gilet open laten, zodat 
de hele wereld kan zien dat je afgestudeerd bent. 
‘O laat maar,’ verkondigde ik snel, ‘je hebt natuurlijk gestudeerd.’ Na een blik op de trotse 
uitdrukking op zijn gezicht, kon ik het niet laten toe te voegen: ‘Gelukkig dat je dat knoopje open 

hebt gelaten, weet ik toch dat je niet zo dom bent als je eruit ziet.’ 

Dus ja, mea culpa, ik schuif alle ballen over een kam. Allergisch ben ik voor ze, die types die zich 
superieur voelen. En stiekem vraag ik me af… moet ik ook ‘iets’ doen om de buitenwereld kenbaar 

te maken dat ik ‘maar’ een MBO diploma op zak heb? 
Gulp voortaan maar open laten? 
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7 Reacties op "Proud to be a Klootje"   

•  

Kayleigh 16 december 2012 op 14:18  

Dankje voor deze post, ik vond het uiterlijk vermakelijk dit te lezen en ben het 100% met je 

eens. Anders is niet beter of slechter, het is hetzelfde, maar dan anders. 

[Reageren] 

 

Wendy Louise Reply: 

december 16th, 2012 at 20:24 

Haha, precies! 

[Reageren] 

•  

Sharon 17 december 2012 op 11:41  

Word! 

[Reageren] 

•  

Jolanda 18 december 2012 op 13:34  

Leuk geschreven weer, Wendy. Alleen met één ding ben ik het niet met je eens. Aan het 

einde schrijf je dat studenten het onderste knoopje van hun gilet open moeten houden omdat 

je dan kunt zien dat ze gestudeerd hebben. Dat klopt niet, want het is een algemene regel. 

Alle mannen die een kostuum dragen, dienen het onderste knoopje van hun colbert of hun 

gilet open te dragen. De etiquette schrijft dit zo voor. Daarvoor hoef je niet gestudeerd te 

hebben. 

[Reageren] 

javascript:void(0)
http://www.wendylouise.nl/
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)


•  

Henny Smeenk 31 december 2012 op 13:06  

Geniaal geschreven! Dat open onderste knoopje is er inderdaad voor bedoeld om een heer 

er subtiel op te kunnen wijzen dat zijn gulp openstaat. In plaats van dan plat te moeten 

zeggen: ‘Uw broek staat open’, kun je dan zeggen: ‘Uw onderste knoopje is niet gesloten’. 

De heer in kwestie hoort dan te weten wat er aan de hand is. ;) 

[Reageren] 

 

Wendy Louise Reply: 

januari 5th, 2013 at 21:51 

Haha! Ja, zo kun je het ook bekijken :-P 

[Reageren] 

•  

Mama Krieltje 2 mei 2013 op 21:28  

Ghehehe, leuk geschreven! 

[Reageren] 
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Tags: BB creme, Dr Renaud, getinte dagcreme, hydraterende verzorging, wendy louise Wees de 

mooiste versie van jezelf met BB crème van Dr. Renaud Geschreven door: Wendy Louise op 11 

december, 2012  

Wees de mooiste versie van jezelf met BB crème van Dr. Renaud 

Ieder zichzelf respecterend cosmeticahuis heeft op het moment een 
BB crème in de schappen liggen. Het is dus niet verwonderlijk dat 

jouw hartje niet sneller gaat kloppen bij het lezen van deze kop. En 
toch zou ik verder lezen! Dr. Renaud heeft namelijk een wel heel fijne 
variant van de meest hippe crème van het moment op de markt 
gebracht. 

 

 

Abrikozen 
De Dr. Renaud Apricot BB Cream Golden is een getinte dagcrème. Het heeft het unieke ‘meekleur’ 
aspect van een BB crème, maar nog veel meer! Naast de overheerlijke, maar niet overheersende 
abrikozengeur zorgt de crème voor: 

• Een gehydrateerde, natuurlijk stralende huid 

• Een egale teint 

• Een vollere, gladgestreken huid 

• Een matterende bescherming 

 
To the test 
Wij testten de crème voor jullie gedurende twee fasen. Allereerst ging de tube mee in de koffer op 
vakantie naar het warme Zuiden. Ik gebruikte de crème hier over de dag verzorging heen. Na een 
dagje strand en een overvloed aan zonnestralen, bleek de crème alleen niet vet genoeg en werd 

als het ware door de huid opgeslokt. Maar over de gangbare dagcrème heen aangebracht gaf de 
Dr. Renaud Apricot BB Cream Golden een geweldig effect. Saillant detail: hoe bruiner ik werd, des 

te bruiner kleurde de BB crème. Er wordt beslist niet gelogen wanneer men beweert dat BB crème 
met je huid meekleurt. 

Eenmaal terug in ons koude kikkerlandje, bleef ik de crème dus gewoon gebruiken. Echter nu 
zonder eerst een andere dagcrème aan te brengen. Hoe bleker ik werd, hoe lichter werd de teint 
van de BB crème. Het lijkt wel magie! En door de crème direct op mijn huid aan te brengen, 
merkte ik ook de weldadige werking ervan. Mijn huid werd niet alleen stralender mét crème, een 
duidelijk verbetering van de huid werd zichtbaar nadat ik het laagje BB crème ’s avonds voor het 
slapen gaan verwijderde. 

Carrieretijgers 
BB crème is dé oplossing voor vrouwen die wél een stralend kleurtje willen maar niet dol zijn op 
het ‘dichtgeplamuurde’ effect van een foundation. Bovendien is het superhandig voor de drukke 

carrièretijgers onder ons. Het ochtendritueel likje oog crème, laagje dagcrème, laten intrekken, 
concealer, foundation, blusher, is voorgoed verleden tijd! BB crème erop en gaan! 

De Dr. Renaud Apricot BB Cream Golden is ook verkrijgbaar in de teint natural. 
Adviesprijs: EUR 36,30 voor een tube van 50 ml. 
Bezoek de site van Dr. Renaud voor meer info of bestel de creme direct! 

Houd Whoopsie Daisy in de gaten! As we speak testen de ladies van het Testpanel verschillende BB 
crèmes. Binnenkort lees je hun bevindingen hier. 
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6 Reacties op "Wees de mooiste versie van jezelf met BB  

crème van Dr. Renaud"   

•  

Verplicht: karen 11 december 2012 op 21:33  

waar staat die BB eigenlijk voor ? ik weet het nog altijd niet 

[Reageren] 

 

Sharon Reply: 

december 11th, 2012 at 21:36 

Goede vraag eigenlijk haha. 

Iemand?  

Wat ik me trouwens ook altijd afvraag: Waarom is Garnier niet zo slim geweest om ook 

patent op de BB aan te vragen? :’) 

[Reageren] 

•  

Wendy Louise 11 december 2012 op 23:40  

BB staat voor blemish balm. Dat is geen naam, maar een soort, dus kan geen patent op 

gevraagd worden ;-) 

[Reageren] 
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Chinouk Reply: 

december 12th, 2012 at 09:32 

Inderdaad. Volgens mij maakt bijna iedereen nu een BB. Ben benieuwd of het er ook voor 

mijn huidskleur is. 

[Reageren] 

•  

Wendy Louise 12 december 2012 op 10:44  

Ja hoor Chinouk! Filorga heeft een golden doré! Dus hop, naar Ici Paris! 

[Reageren] 

 

Chinouk Reply: 

december 12th, 2012 at 13:31 

Heb eerst een wat goedkopere variant (Maybelline) besteld om uit te proberen, in kleur 

medium. :) 

[Reageren] 
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Tags: haarserum, Lipgloss, Orofluido, wendy louise, Winnen! Winnen! Geschenkverpakking 

Orofluido Geschreven door: Wendy Louise op 6 december, 2012  

 

Winnen! Geschenkverpakking Orofluido 

Tijdens de feestdagen is het uiteraard weer tijd om je dierbaren 
te verwennen. Kadootje voor je ouders, je partner, je 

vriendinnen en iedereen waar je van houdt. Maar natuurlijk 
houden we ook van onszelf. Dus geeft Whoopsie Daisy je de 
kans om ongegeneerd jezelf eens goed te verwennen! 

 

 

 

Al eerder vertelden we je over het heerlijke haarserum van Orofluido. Speciaal voor de Kerstdagen 
stelde Orofluido een geschenkverpakking samen, waarin je een flesje van hun vloeibare goud 
vindt, plus een superhippe lipgloss. 

Een lipgloss die niet alleen je lippen verzorgt en extra lang houdt, het zit bovendien verpakt in een 
jaloersmakende huls. 

De lipgloss bevat dezelfde extracten als het haarserum, op en top 
verzorging dus. Maar (misschien wel het allerbelangrijkst) de gloss 
heeft ook die kenmerkende, overheerlijke Orofluido-geur. 
Uiteraard, we zijn tenslotte de beroerdste niet, hebben wij de 
lipgloss voor je getest en de meningen zijn unaniem: deze gloss 
moet je hebben-hebben-hebben! 
De huls van de gloss is voorzien van een spiegeltje en in de 

applicator bevindt zich een LED lichtje. 

Zelfs in de donkerste bruine kroeg kun jij voortaan  je lippen 
voorzien van een perfect laagje glans. 

Winnen? Je hoeft er niet eens iets geks voor te doen. 
Mail je naam en adres naar win@whoopsiedaisy.nl en wie weet schep jij straks op met een perfect 
glanzende haardos en dito mond! 

De winnaar wordt 19 december bekendgemaakt en heeft deze overheerlijke set vóór de Kerst in 
huis. 
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Tags: Cocktails, drankje, Grand Marnier, Spiegelatelier, Vandennorth & Company, wendy louise 

Wie hip is, drinkt Grand Marnier Geschreven door: Wendy Louise op 26 november, 2012  

 

Wie hip is, drinkt Grand Marnier 

Het was niet bepaald het eerste drankje dat ik in de kroeg bestelde. 
‘Doe mij maar een lekkere Grand Marnier’, was mijns inziens net zo 
hip als het bestellen van een Pisang Ambon met jus d’orange.  
Tot ik de nieuwste mixjes proefde… Grand Marnier is stoer,  übercool 
en, het allerbelangrijkst, jummie!  

 

 

 

‘Wist je dat Grand Marnier een familiebedrijf is? Binnen de firma heerst het gemoedelijke één-voor-
allen-gevoel en gaan we als één man voor de toekomst van dit bijzondere drankje’, aldus de 
Franse PR dame, Claire, die ik tijdens de Taste of Amsterdam sprak in hun spectaculaire Bubble 

Bar. Leuk om te weten, maar weer niet echt ‘hip’. 
Het was wel het moment waarop ik de Grand Marnier 
smaak te pakken kreeg! Er werden namelijk 
overheerlijke cocktails  geserveerd. Een scheut Grand 

Marnier, wat limoensap en een flinke hoeveelheid 
ginger ale, creëerde een ware smaakrevolutie op mijn 
tong. 
Dus kocht ik een flesje, haalde een paar recepten van 
de site en organiseerde een heuse Grand Marnier 
cocktailparty voor mijn vriendinnen. Stuk voor stuk 
verkocht na de eerste (ok, sommigen na de tweede) 

slok. 

Groot was mijn vreugde toen de uitnodiging voor de lancering van de Grand Marnier Paris Limited 

Edition Bottle binnenkwam. In het Spiegelatelier (overigens een zeer mooie locatie om eens te 
bezoeken) organiseerde PR bureau Vandennorth & Company de officiële lancering van deze 
speciale fles; nachtblauw van kleur, afgemaakt met een gouden skyline van Parijs. 
We schrijven Parijs 1880, volle maan. Alexandre Marnier Lapostolle rende met een geheimzinnig 
gezicht de bar van zijn vriend César Ritz binnen. Doe je ogen dicht en proef! Marnier gaf hem een 
slok van de goudgele likeur. César Ritz sprong op en riep:’ Dit is groots, dit is Grand Marnier!” De 
beroemde likeur was geboren en gedoopt, aldus het persbericht, om af te sluiten met: Met de 

Grand Marnier Paris Limited Edition brengt Grand Marnier een ode aan de romantische stad van het 
licht en zijn naamgever César Ritz. 
En als er één stad hip is op dit moment, is het Parijs wel. Need I say more? 

Probeer het gewoon eens zelf! Nodig wat mensen uit (of drink die hele fles in je eentje leeg, kan 
natuurlijk ook), download de recepten en scoor die fles Grand Marnier. 
Als je het doet, doe het dan meteen goed en zorg dat je de Limited Edition fles in huis haalt. 

Eenmaal leeg, doet hij het als decoratiestuk erg goed in je woonkamer. 

De Grand Marnier Paris Limited Edition is NU verkrijgbaar bij Gall & Gall voor EUR 23,95 
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Tags: antirimpel, botox, Filorga, Mooi PR, vale teint, wendy louise Whoopsie Daisy loves Filorga! 

Geschreven door: Wendy Louise op 10 november, 2012  

Whoopsie Daisy loves Filorga 

Al eerder vertelden we jullie over de fantastische antirimpel 
crème van dit merk, maar nu… 
Nu zijn we echt head over heels with Filorga!  
 
 

 

 

Hoop in een sjokkingpakkie 

Eindelijk ladies, eindelijk is er hoop! Maak kennis met je nieuwe beste vriend, de Lumitherapist. 
Dit fantastische apparaatje vertegenwoordigt de revolutie op het gebied van gezichtsverzorging. 
Specialistische gezichtsverzorging wel te verstaan, maar dan wel in je eigen, vertrouwde 
omgeving. 
Niks ongemakkelijk liggen in een zogenaamd luxe tandartsstoel bij de schoonheidsspecialiste, maar 
gewoon onderuit gezakt in je comfi sjokkingpakkie, pak jij de huid van je gezicht grondig aan! 

Van de Nasa naar de badkamer 
Tot nu toe bestonden er voornamelijk twee soorten behandelingen van de huid, gebaseerd op licht: 

-          Medische apparatuur voorzien van krachtige LED’s 
-          Draagbare apparatuur voor thuis met minder krachtige LED’s 
In 2011 combineerde Filorga beide benaderingen en vond fotomodulatiesets voor thuisgebruik uit. 
Met LED’s die zeven keer krachtiger zijn dan de klassieke en in combinatie met de LED-BOOSTER 
crème doet deze behandeling niet onder voor een medische. 

To the test 
We willen jullie niet vervelen met technisch gebabbel. Kijk zelf hier maar voor meer 

achtergrondinformatie. Wij hebben getest, veel belangrijker! 
Onze eigen Jeanette van het Whoopsie Daisy testpanel testte voor jullie de ‘stralende teint’-stand. 

Omdat Jeanette stevig rookt en ook wel van een borreltje houdt, ziet haar huid er wat vaal uit. Met 
haar 28 lentes is zij de jongste van het testpanel en nog ‘gezegend’ met een vrijwel rimpelloos 
babyhuidje. ‘Alleen die vale teint hè,’ moppert ze vaak, ‘waarom zijn daar nou geen goede 
uitvindingen voor gedaan?’ 
Wanneer wij onze smart-ass opmerkingen plaatsen over het feit dat ze gewoon eens moet stoppen 
met roken, werken haar oren ook ineens minder goed, maar dat terzijde. 
‘Ik was sceptisch, ik bedoel, ik weet wat botox of cosmetische peelings kosten. Dus hoe kan dan 

een zo (in vergelijking) goedkoop apparaat hetzelfde effect bereiken?’ Dit was het eerste dat 
Jeanette zei toen ik haar de Lumitherapist overhandigde. 
‘Wen, ik wil hem hebben!’, was het enige dat ze nog kon uitbrengen na een maandje testen. 
En eerlijk is eerlijk, de kleur is terug op het gelaat van ons schoorsteentje! ‘Na een week dacht ik, 
waar doe ik het voor? Ik zag echt geen verschil. Maar na anderhalve week zag ik mijn huid 
veranderen. Het apparaat moet een maand lang iedere dag gebruikt worden voor het beste 

resultaat, dus ik hield stug vol en kan niet anders zeggen dan dat het echt werkt!’, vertelt Jeanette 
enthousiast. 

Met de billen bloot 

En nu ben ik aan de beurt! Vlak naast mijn mond tekent zich een diepe rimpel af. Als mijn gezicht 
Parijs zou zijn, is die rimpel de Seine. Zie je het voor je? 
Met grof geweld heb ik de Lumitherapist uit Jeanettes hebberige klauwtjes getrokken en startte ik 
gisterenavond met mijn eerste sessie van acht minuten. Want dat is nog het allerbeste, het kost je 
maar acht minuutjes per dag! Dus houd de site in de gaten, over een maand volgt hier de follow-
up. Jawel ik ga met de spreekwoordelijke billen bloot en zal zelfs een voor en na foto publiceren. 

Nu maar hopen dat de Seine niet al te diep is… 
Kun je niet wachten en wil je de Lumitherapist nu al aanschaffen? Dat kan hier 
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Speel met Stijl 2012 

Vorige week vond voor de tweede keer de uitreiking van de 
Speel met Stijl Award plaats. Een prijs, uitgereikt door Holland 

Casino en Grazia, voor de meest stijlvolle Holland Casino 
bezoekster. 
Jullie razende reporters waren er uiteraard bij! 

 

 

 

Een wijntje en een Trijntje 
Vorig jaar was dit event  al een hit. Een Lido Club vol BN’ers, een optreden van Candy Dulfer, de 
Fashion Roulette en natuurlijk tien überstijlvolle kandidaten. Hoe zou de organisatie dát kunnen 

overtreffen dit jaar? 
Het is ze gelukt! Een prachtig aangeklede Lido Club, heerlijke drankjes en een spetterend optreden 
van Trijntje Oosterhuis zorgden voor een zeer bijzondere avond. 
Persoonlijk vonden wij de deelneemsters dit jaar veel stijlvoller dan vorig jaar, dus ook op dat vlak, 
mission completed. 
 

Canaz in een Gucci 
De prachtige Virgit Canaz mocht zich uiteindelijk de meest stijlvolle Holland 
Casino bezoekster van 2012 noemen. Virgit was onze favoriet vanaf de eerste 
ronde. Een strakke gouden rok met eenvoudige blouse, maar afgemaakt met 
knalsieraden gaven haar een super classy uitstraling. 
Geheel terecht gewonnen dus. Virgit was zichtbaar blij met de overwinning, 

maar wie zou dat niet zijn? Ze reed die avond naar huis in een gloednieuwe 

Fiat Gucci! 

 

 

And the winner is… Whoopsie Daisy 
Mijn persoonlijke hoogtepunt van de avond was echter de Fashion 
Roulette. 
Een aantal vrouwelijke BN’ers (en Mayday) speelde vier rondjes 

roulette voor heel exclusieve prijzen. Het publiek ontving bij 
binnenkomst een nummer waarmee je kans maakte op dezelfde prijs 
als de BN’er aan de roulette tafel. 
Op het moment dat Tanja Jess (ik ben meteen fan) een collectors item 
van Minox  in de wacht sleepte en er geroepen werd ‘geel 14’, sloeg 

mijn hart een slagje over. Yours truly had namelijk een geel kaartje 

met nummer 14 erop in haar hand. 
Bij de volgende Speel met Stijl Award maak ik de mooiste foto’s! 

Meer info over Spelen met Stijl lees je hier 
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Kaartjes voor Boothstock met ‘Mess with the DJ’ Geschreven door: Wendy Louise op 24 juli, 2012  

Winnen! Kaartjes voor Boothstock met ‘Mess with the DJ’ 

Ja, de zomer is hier! We hebben er lang op moeten wachten, maar 
daar is het mooie weer dan eindelijk. Natuurlijk is het leuk dat het 
überhaupt niet meer regent en stormt, maar het is ook erg fijn voor al 
die leuke festivals die gepland staan. Je geld al uitgegeven aan een 
last minute naar de zon? Niet getreurd, bij Whoopsie Daisy kun je nu 
twee kaartjes winnen voor Dance Festival Boothstock! 
 

 

 

Mess with the DJ 

De line-up van Boothstock liegt er niet om. Maar het absolute hoogtepunt van het festival wordt 
volgens ons Mess with the DJ. Dit hilarische project wordt gesponsord door Bavaria en zeg nou zelf, 

zij hadden toch verreweg het leukste oranje jurkje? 
DJ Wannabe A Star legt uit wat het concept inhoudt: “In deze tijd waarin er steeds meer kritiek is 
op DJ’s die voor geproduceerde sets draaien, word ik door een mess track uitgedaagd om de meest 
verschrikkelijke platen aan elkaar te mixen en het feestje op gang te houden. Wat doe je 
bijvoorbeeld met de Vogeltjes dans of hoe sample je een nummer van Frans Bauer op een 
geloofwaardige manier? Ik kan niet wachten om de keuzes van het publiek te horen en er een 

eigen vette mess-mix van te maken!’’ 

Mess tracks 
Jij bepaalt welke songs er worden gedraaid, het is jóuw feestje. En dat 

van de andere festivalgangers in deze area vol ‘vreemde figuren’ als een 
getatoeëerde non en een flex-boy in spandex. 
Vooral het gemêleerde publiek dat ongetwijfeld op dit concept afkomt, 
maakt het werk van de verschillende mess-DJ’s lastig. 
Op www.messwiththedj.nl kun jij je vast voorbereiden en een keuze 

maken uit de verschillende mess tracks. Wees slim en voeg jouw eigen 

favorieten ook toe! 

 

Winnen 
Op 11 augustus doet Mess With The DJ het Dance Festival Boothstock in Rotterdam aan. 
En daar kun jij bij zijn! Bestel hier jouw tickets… Of win ze! 

Whoopsie Daisy mag namelijk twee vrijkaartjes weggeven. 
Wat moet je daarvoor doen? Appeltje-eitje, easypeasy, piece of cake: 
Laat hieronder in een reactie weten welke twee tracks jij als mix-uitdaging aan een van 
de mess dj’s zou voorschotelen. Vertel er uiteraard bij waarom juist deze twee tracks. 
De meest creatieve, originele en uiteraard ‘messy’ inzending, gaat op 11 augustus gratis naar 
Boothstock! 

Net als onze Chinouk  overigens. Dus houd de site in de gaten voor haar (ongetwijfeld hilarische) 
verslag. 

De mess dj’s zijn ook nog te vinden op het Solarweekend , 4 en 5 augustus in Roermond. 

Meer info over Boothstock vind je hier 

Met dank aan Vandennorth & Company  

Meedoen kan t/m 3 augustus 2012 
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Breezer, viva el vino! Geschreven door: Wendy Louise op 24 juni, 2012  

Bye bye Breezer, viva el vino!  

Vind jij het wel eens tijd worden om de Breezers aan de wilgen te 
hangen?  
Heb je het gevoel de rode wodka nu wel ontgroeid te zijn? 
Heeft hangen in de kroeg plaatsgemaakt voor gezellige etentjes met 
vrienden? 
Een van deze vragen met ‘ja’ beantwoord? Lees dan vooral verder… 
 

 

Natuurlijk hang ik nog wel eens een avondje in de kroeg en doe mijn uiterste best het record 
coma-zuipen te verbeteren (wat nooit lukt, maar dat terzijde). De laatste tijd vind ik het 

echter veel leuker om wat vrienden uit te nodigen en gezellig met zijn allen te tafelen. En bij een 
goede maaltijd hoort een goede wijn. Maar gottogot, wat zijn er daar veel verschillende van! En 

dan heb ik het niet eens over rood, wit of rosé. 
Toen ik in Spanje woonde heb ik voor het eerst kennis gemaakt met wijn. Vandaar dat mijn keuze, 
eenmaal terug in Nederland, vaak viel op een flesje Torres of Faustino. 
Groot was mijn vreugde dan ook toen we op de redactie een uitnodiging ontvingen van Melman 
Communications voor een wijnproeverij van Chileense wijnen. 

Vol verwachting trokken jullie razende reporters richting Amsterdam, waar Noordman wijnimport, 
dé importeur op het gebied van Chileense wijn, de allerbeste flesjes voor ons klaar zette. 
Bij binnenkomst voelden we ons eventjes als katholieken in een moskee, wat deden we hier?! Aan 
iedere tafel stonden indrukwekkend uitziende heren te snuiven, slurpen en spugen (eeuwig zonde 

by the way) terwijl zij de glazen behendig tussen hun vingers deden balanceren. 
Maar al gauw kregen we de kunst onder de knie, of beter gezegd in de lippen. En madre mia, qué 
vino maken ze in Chili! 
Al snel werden deze ‘wijnmaagden’ geadopteerd door een van de vakkundige heren van Noordman 
en leerden we alles over de verschillende wijn-regios die Chili rijk is. En dat zijn er nogal een paar! 

De allerlekkerste hebben we voor jullie op een rijtje gezet: 
- De Sauvignon Blancs uit de Casablanca Valley zijn uitermate geschikt voor de ‘beginnende 
wijnfanaat’. 

De heerlijke, droge (lees: fris en niet zo zoet) Colombine Special Reserve, met de smaak van 
groene appeltjes en de geur van vers gemaaid gras was absoluut mijn persoonlijke favoriet. 
Maar ook de Signos de Origen, een mooie volle Chardonnay, is zeer geschikt als tafelgenoot! 
Bovendien heeft de fles een supermodern etiket, iets wat de diner tafel van een überhippe chick 
gegarandeerd ‘af’ maakt! 
-Bij de rode wijnen was de Gran Hacienda Carmenère 2011  onze favoriet. 
-En bij de rosé blonk wat ons betreft de Gran Hacienda Rosé 2011  uit. 

Wat blijkt? Deze twee laatste pareltjes van wijnproducent Santa Rita hebben onlangs een prijs 
gewonnen! Zouden we er dan toch stiekem verstand van hebben? 

Dus: Breezers, rode wodka, shotjes, mojitos en caipirinhas: Si o no? 
Een dikke nee en viva el vino! 

Klik hier om direct te bestellen via de webwinkel van Noordman wijnimport 

Meer lezen over de fantastische Chileense wijn doe je  hier 

Met dank aan Melman Communications 
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Taste of Amsterdam – een culinair festival 

Wat is er nou leuker dan eten bij een topchef? Aparte 
smaaksensaties, verrassende samenstellingen en oogstrelende 
creaties? Dit alles klaargemaakt door een van de beste chefs 
die Nederland rijk is… 
En zodra je gerechtje op is, kun je verder met een creatie van 
de volgende topchef, ze zijn er namelijk allemaal! En dat maakt 
Taste of Amsterdam nou té leuk!  

Van 31 mei tot en met 3 juni is het weer zover. Het Amsterdamse Amstelpark wordt omgetoverd 
tot culinair paradijs. 

‘Vier dagen lang heerlijk zomers eten en drinken. En niet te vergeten: genieten van uiteenlopend 
(food)entertainment in de verschillende theaters! Twaalf van Amsterdams beste restaurants zullen 

uw smaakpapillen verwennen met hun sublieme gerechten. Daarnaast zijn er diverse hapjes en 
drankjes die u verspreid over het festivalterrein kunt nuttigen. Ook kunt u lekker shoppen op de 
Foodie Markt waar grote en kleine producenten hun specialiteiten aanbieden’, aldus de site. 

De line up van deelnemende restaurants liegt er niet om en het programma zegt eigenlijk al 
genoeg; je hoeft je dit weekend geen moment  te vervelen in het Amstelpark. 
Om hier absoluut zeker van te zijn, zullen de razende Whoopsie reporters dit uiteraard 
hoogstpersoonlijk voor jullie onderzoeken.  Wij zijn namelijk uitgenodigd voor de officiële opening 

op 31 mei. Inderdaad, heel naar… NOT! 
Niet alleen wonen we hierdoor de uitreiking van ‘The Best of Taste Award’ bij, maar uiteraard 
zullen we jullie op de hoogte houden van de allerhipste drankjes, de must-go restaurants en (niet 
geheel onbelangrijk) de lekkerste chefs. 

Nu al overtuigd? Klik hier om jouw kaartjes veilig te stellen. 

Taste of Amsterdam 

31 mei tot en met 3 juni 2012 
Het Amstelpark is 7 minuten lopen vanaf station RAI 
Een uitgebreide routebeschrijving vind je hier 

Met dank aan Vandennorth & Company PR 
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zomer met Moët Ice Imperial Geschreven door: Wendy Louise op 17 april, 2012  

Klaar voor de zomer met Moët Ice Imperial 

Het is moeilijk te geloven, wanneer je eind april nog steeds met 
thermosokken aan loopt, maar de zomer komt er toch echt aan. En 
samen met die zomer, keren de zomerse drankjes weer terug. 
Ik zeg: Halleluja en kom maar snel! Waar ik vooral niet op kan 
wachten is dé zomerse hit van Moët & Chandon, Moët Ice Imperial. 

 

 

‘Een nieuw champagnemoment is geboren’, aldus het persbericht.  ‘Een unieke champagne 

ervaring die liefhebbers uitnodigt om de frisheid van een koel drankje en de fun van een spontaan 
overdags feestje te ontdekken.’ 
Niets teveel gezegd, want wat is er nu leuker dan gewoon op een doordeweekse dag een flesje 
bubbels open trekken en hiervan te genieten met wat vrienden, op het strand, in een exclusieve 
club of op jouw favo terras? 

‘Maar dat kan toch met elke willekeurige fles champie?’, hoor ik je denken. 
Nee, gewone champagne is zoooo 2010! Moët Ice Imperial, ’s werelds eerste champagne on the 
rocks, is wat de hippe chick nipt! Dit is de enige champagne die met ijs gedronken moet worden en 

waarvan de smaak, door die toevoeging van ijs, niet verloren gaat. Je leest het goed: een glaasje 
Moët Ice Imperial wordt niet waterig naarmate het ijsklontje smelt. De frisse, unieke blend van het 
beroemde champagnehuis Moët & Chandon is een van de grootste innovaties in de geschiedenis 
van de champagne. Moët Ice Imperial staat voor een nieuwe champagnebelevenis door sensaties 
van heldere frisheid en krachtige tropische fruitaroma’s. 

Deze week vindt op een speciale, geheime locatie de Moët & Chandon Summer Kickoff Party plaats. 
Drie keer raden wie daarbij zijn… Inderdaad! Dus houd Whoopsie Daisy in de gaten voor een 

compleet verslag van jullie razende reporters! 

Moët Ice Imperial is exclusief verkrijgbaar bij de mooiste zomerhotspots in het land, onder meer 
aan de kust, in de randstad en in het zuiden van het land. Adviesverkoopprijs 49,99 euro. 

Voor verkooppunten en meer informatie: www.moethennessy.nl 
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louise Beleef een haargasme met Orofluido Geschreven door: Wendy Louise op 11 april, 2012  

 

Beleef een haargasme met Orofluido 

Ben jij ook verslaafd aan je krultang? Zou jouw vriend het 
onderspit delven als hij zou zeggen: ‘Je stijltang of ik’? Ga je 
echt nergens heen zonder föhn? 
Heerlijk toch, de dingen die we met ons haar kunnen doen? 
Helaas laten al die hete apparaten alleen wel hun sporen na… 
En toen was er Orofluido Beauty Elixer! 
 

 

 

 

Stromend goud 
Tijdens de Beauty Brands United dag van MOOI PR , maakte ik voor 
het eerst kennis met dit wonderbaarlijke goedje. Goudkleurige olie 
straalde me tegemoet vanuit een apart vormgegeven glazen flesje. 

‘Moet je ruiken,’ zei de vertegenwoordiger enthousiast, ‘dan ben je 
echt verkocht!’ Ze had niets teveel gezegd. 
Letterlijk vertaald betekent Orofluido, stromend goud. En dat is het 
dus ook gewoon, een gouden emulsie voor je haar. Op de, geheel aan 
dit gouden goedje gewijde, website lees je dat Orofluido is 
samengesteld uit verschillende soorten natuurlijke oliën, te 
weten argan- , lijnzaad-  en cipresolie. 

De combinatie van deze weldadige oliën, zorgt er niet alleen voor dat 

je haar zijdezacht wordt, het verstevigt het ook nog eens en zorgt voor 
extra volume. 
Bovendien zorgt de ambergeur met vanillebasis die (eerlijk waar) de 
hele dag subtiel in je haar aanwezig blijft voor een waar haargasme. 

 

Verslavend 
De olie is op twee manieren te gebruiken; op handdoekdroog en op droog haar. 
Wanneer je Orofluido op handdoekdroog haar aanbrengt, verkort het de droogtijd van het haar en 
creëer je automatisch meer volume. Ideaal dus wanneer je het haar alleen föhnt, sneller klaar en 
een volle bos. 

Op droog haar vermindert het Elixer pluis en creëert het instant glans. Dat is wat we willen ladies. 
Nadat je met die gloeiend hete stijl- of krultang over je lieflijke lokjes bent gegaan, even de boel 
weer laten glimmen en glanzen! 
Op hun website beweert Orofluido: Proberen is geloven. 
Ik zeg: Proberen is verslavend! Nooit, maar dan ook nooit meer, wil ik nog zonder. 

Orofluido Beauty Elixer is verkrijgbaar in twee formaten; 
50ml    – adviesprijs EUR 17,50 
100 ml – adviesprijs EUR 25,50 
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In dezelfde lijn verkrijgbaar: 

Shine Spray, 50 ml – adviesprijs EUR 17,50 

Sahara, 160 ml – adviesprijs EUR 22,00 
Shampoo, 200 ml – adviesprijs EUR 11,50 
Conditioner, 200 ml – adviesprijs EUR 11,50 
Mask, 250 ml – adviesprijs EUR 15,50 
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Tags: Douglas, fotomodel, fotoshoot, glamour, Haar, make-up, vriendinnen, wendy louise Vind 

jouw inner Doutzen bij Douglas Geschreven door: Wendy Louise op 9 april, 2012  

Vind jouw inner Doutzen bij Douglas 

Smul jij ook zo van programma’s als Hollands Next Top Model 
en The Face? Gaat jouw hart sneller kloppen als je de oneliner 
‘jullie gaan nu naar haar en make-up’ hoort? Maar val je nét 
buiten de gemiddelde schoonheids- of leeftijdsklasse waaraan 
een model moet voldoen? Vrees niet langer, Douglas geeft ook 
jou de 5 minutes of fame die we allemaal zo hard nodig hebben. 
 

 

Auch 

‘Douglas maakt van u een topmodel,’ schreeuwt de kop op de site. Waarna een uitleg van het 
programma volgt. In het kort: je betaalt twintig euro, waarvoor je haar op een professionele 

manier wordt gestyled, je een uitgebreide glamour make-up op geplamuurd krijgt en ook nog eens 
advies ontvangt over hoe je jezelf in het vervolg het beste kunt opmaken. 
Vervolgens krijg je, ik citeer:  ‘een professionele fotoshoot, in chique Parijse setting, verzorgt door 
de Douglas fotostudio’.  Auch, een beetje jammer dat zo’n grote onderneming als Douglas zo’n 
dikke grammaticafout op haar website publiceert, die t moet toch echt een d zijn… 

Douglas doos 
Maar het maakt het concept er niet minder 

leuk op. 
Met zes vriendinnen trok ik naar Douglas 
Purmerend voor onze glamourshoot. Stond 
de Douglas medewerkster die de telefonische 
reservering aannam nogal sceptisch 
tegenover een grote groep, want ‘die grote 
groepen zijn altijd zo’n gedoe’, op de dag 

zelf was deze Douglas doos gelukkig in geen 
velden of wegen te bekennen, waardoor 

onze dag meer dan geslaagd werd. De 
overige Douglas-babes zorgden ervoor dat 
De Wendy’s (zoals ze ons groepje doopten) 
een geweldig leuk foto feestje beleefden. 
Bij de prijs inbegrepen zat een foto, maar 

uiteindelijk hebben we ons allemaal blut 
gekocht aan extra foto’s, zo mooi waren we 
nog nooit geweest! 
Uiteraard heb je totaal geen aankoopverplichting, maar geloof mij, die foto’s moet je gewoon 
hebben. Leuk extraatje: als je aan het eind van de shoot voor meer dan twintig euro aan make-up 
koopt, krijg je alsnog een tientje korting op de shoot. 

Doen? Kijk snel op de agenda wanneer Douglas bij jou in de buurt zo’n superleuke dag organiseert. 
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Tags: Ontharen, schaamhaar, scheersjabloon, Scheren, wendy louise Over kale poezen en Duitse 

dozen Geschreven door: Wendy Louise op 17 maart, 2012  

 

Over kale poezen en Duitse dozen 
 

Toen ik nog een schaamhaarvrij Wendietje was, ging er een leuke mop 

in de rondte: 

Er wordt aangebeld bij een vrouw die net onder de douche vandaan 

komt. Ze besluit in haar nakie door het gluurgaatje in de deur te kijken 

wie er voor de deur staat. Precies op dat moment kijkt de postbode 

door de brievenbus naar binnen en zegt: ‘Hee krullenbol, is je moeder 

thuis?’ 

Ik was net oud genoeg om de mop te begrijpen en lag helemaal in een deuk. 

En maar kijken, tijdens ieder wc bezoek, of er bij mij al wat groeide. Ik kon die 

haren er wel uit kijken, ik wilde ook een krullenbol! Nu wil ik ze juist wegkijken. De evolutie eikel 

die vrouwelijke beharing heeft bedacht hadden ze moeten onthoofden! Totaal nul nut heeft die 

begroeiing toch? 

En dan het allergrootste vraagstuk: welk modelletje zal ik mezelf aanmeten voor de meest flitsende 
flamoes? Helemaal kaal? Jeuken dat het doet als het weer gaat groeien na een paar dagen! Erg 
charmant een kruis krabbende chick… 
Vriendin C, normaal een bescheiden streepjes drager, toonde tijdens een sauna bezoek ineens een 
volle, krullende driehoek. ‘Wat heb jij een jungle op je poes!’, riep ik verschrikt uit, waarop zij de 

illustere woorden sprak: ‘Wen, ik ben wat aangekomen, maar met een grotere mat voor de deur 
lijkt je buik dunner.’ 
Precies het tegenovergestelde van vriend C, die beweert juist al zijn schaamhaar af te scheren om 
zo zijn petieterige piem wat groter te laten lijken. 

We hebben het er maar druk mee. Nee dan onze oosterburen, de Duitse 
dames. 
Misschien hebben zij tegenwoordig ook de scheermesjes en 
ladyshavers ontdekt, maar gedurende mijn Spaanse carrière kan ik je 
verzekeren dat niet één Fraulein van rasieren had gehoord. 

De aanblik van glimmende grotlianen vanuit een hotpants, tijdens de 
grondoefeningen van een van mijn aerobicslessen, staat al jaren op mijn 
netvlies gebrand. 
Of die keer dat er een aantal Duitse deernen meedeed in een dansshow. 
Overdag hadden we geoefend met T-shirts aan, maar ’s avonds werden ze 
in dans outfits gehesen, jawel zonder mouwen…  Op het moment dat de 

armen omhoog gingen, leek ons dartele dansje meer op een Javaanse 
Jongens reclame. 

Zo houdt het ons bezig, to shave or not to shave? En nog belangrijker: how to shave? 

Er bestaan zelfs scheersjabloontjes. Hartjes voor Valentijnsdag, maar ook pijltjes. Pijltjes? Ja 
pijltjes! 

Waarschijnlijk om de weg te wijzen in die zwaar beboste Duitse schaamstreken: Bei der Pfeil nach 
unten. 
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7 Reacties op "Over kale poezen en Duitse dozen"   

•  

geke 17 maart 2012 op 23:42  

haha heb weer heerlijk gelachen om je blog. 

Het blijft een issue dat haar bij ons als vrouwen en ja waarom zit het er toch en zoveel? 

Maar als je in de sauna loopt zie je alle modellen lopen, kaal, bebost waar bob marley jaloers 

op zou zijn haha en een streepje enz. 

Maar ik denk je moet doen waar jij je lekker bij voelt ook al is het bebost. 

gr geke 

[Reageren] 

•  

Sharon 18 maart 2012 op 10:07  

Hahahhaahahhaha je kan zeggen van die frauleinen wat je wilt, zij maken zich er niet druk 

over. En laten we eerlijk zijn, ergens hebben ze nog gelijk ook! 

[Reageren] 

•  

Evelien 18 maart 2012 op 11:24  

Whahaha, leuk geschreven! 

[Reageren] 

•  

Milva 18 maart 2012 op 22:38  
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Niet alleen frauleinen hebben dat ‘kapsel’ . Ook de gemiddelde ‘Center Parcs moeders met 

kleine kinderen’ hebben het. Ik vond het behoorlijk onsmakelijk als mijn kinderen (nu pubers) 

in het pierenbadje moesten. 

Maar van dat jeuken kan je af hoor. Gewoon harsen. Erg pijnlijk, maar geen gejeuk en 

gescheer voor weken. 

[Reageren] 

•  

Wendy Louise 20 maart 2012 op 13:37  

Haha! Allemaal bedankt voor de tips :-D 

En inderdaad, leven en laten leven. Iedereen ‘draagt’ het kapsel dat bij hem/haar past. 

Alhoewel ik het liever niet zie hoor, van die bossen onder een vrouwenarm… 

[Reageren] 

 

milva Reply: 

maart 26th, 2012 at 20:34 

Ja, dat is vies. Vooral in de zomer. Ik had zo’n collega en die droeg van die mouwloze shirtjes. 

Was ze klaar met eten, dan deed ze haar armen in de lucht en slaakte dan een tevreden 

zucht. Terwijl wij als collega’s al kokhalzend ons broodje probeerden weg te krijgen. Moet er 

nog van rillen als ik eraan denk 

[Reageren] 

•  

Chinouk 27 maart 2012 op 11:34  

Hahahahahahahahahahaha heerlijk! 

[Reageren] 
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Tags: chemokuur, familie, gezin, Vader, wendy louise, ziek, ziekenhuis De familie Niet-Zo-

Doorsnee Geschreven door: Wendy Louise op 3 maart, 2012  

De familie Niet-Zo-Doorsnee 

Mijn vader is ziek. 
‘Ja dat gebeurt met vaders, die worden ouder en ziek’, hoor ik 
je denken. En natuurlijk gebeurt dat bij doorsnee vaders, alleen 
is mijn probleem dat ik geen doorsnee vader heb. 
 
 

 

Eigenlijk zijn wij helemaal geen doorsnee gezin. De band tussen mijn vader, moeder, zus en mezelf 
is een bijzondere. Nee, we zijn niet zo’n vrijgevochten happy family waarvan de kids de ouders bij 
de voornaam noemen en er twintig keer per dag gezegd wordt hoeveel we van elkaar houden. Pa 

heet gewoon pa en mama heet mama. Alhoewel pa ook luistert naar de naam ‘ouwe’ en sinds de 
tijd dat we op Lanzarote woonden hij de ‘titel’ Don Ron heeft verkregen. Geweldig vonden ze dat, 

die Spanolo’s; een man die vernoemd was naar sterke drank! Het feit dat hij de rum (in ’t Spaans, 
je raadt het al: Ron) rijkelijk liet vloeien maakte zijn bijnaam al snel een feit. 
Dat we van elkaar houden, waarschijnlijk een beetje meer dan -daar is ie weer- een doorsnee 
gezin, weten we. Dat vertellen we elkaar niet, gewoon omdat het niet hoeft. Pa is daar ook geen 
ster in en geeft er de voorkeur aan ‘pas op met oversteken’ te zeggen op het moment dat hij wat 
liefs wil zeggen. En dat is prima. 

Mijn pa heeft humor, de gastblog die hij schreef staat standvastig in de top 5 van mijn site. Tijdens 
een feestje kun je niet om hem heen en is hij degene die de sfeer maakt. 
Mijn vader is mijn rots in de branding. Hoe hij ook zijn best doet dat vooral niet te zijn en mij op te 

voeden als de sterke en onafhankelijke mens die hij is, toch is het zo. Als klein meisje, keek ik uit 
naar de verhaaltjes van Krokeledook (die hij ter plekke verzon) voor het slapen gaan en wachtte ik 
iedere middag samen met Kim aan het eind van de straat totdat hij thuis kwam van zijn werk. Het 
laatste stukje mochten we dan mee op de fiets, ik achterop, Kim op de stang. 
En dan loop je een ziekenhuis in en zit die grote, sterke, grappige man als een klein jongetje te 

huilen. Er is hem net verteld dat hij een chemokuur moet ondergaan. Opeens heeft mijn rots meer 

weg van een kiezeltje en stort ook mijn wereld in. 

Ik heb mijn vader niet vaak zien huilen. Ja, op begrafenissen maar dan plengt zelfs de grootste 

ijskoningin wel een klontje, dus dat telt niet. Nu zat hij daar en de kraan bleef maar lopen! 
‘Ja Wen, dat kun je verwachten als je ouders je beste vrienden zijn. Die ga je een keer verliezen’, 
zei iemand laatst tegen me. En dat is zo. Maar niet nu. Wij zijn met zijn vieren nog lang niet 
uitgefeest! 
‘U moet zich beseffen dat u kanker heeft GEHAD. We hebben alles eruit gehaald, deze kuur is puur 
voor de zekerheid’, zei de oncologisch verpleegkundige van de week tijdens het info uurtje. 
Vervolgens legde ze ons uit op welke manier pa de wc door moest trekken en vertelde ze dat als 

hij misschien erg had gezweet tijdens het slapen, mijn moeder direct het beddengoed moest 
wassen. Tja, het heet natuurlijk niet voor niets chemo. En daar, tijdens dat eigenlijk heel 
vervelende uurtje met nog vervelendere informatie zag ik opeens pa’s ogen weer gaan stralen. Er 
was eindelijk duidelijkheid. Hij had alleen nog een prangende vraag. Een vraag waardoor ik wist 
dat het helemaal goed komt met die ouwe. ‘Mevrouwtje,’ vroeg hij op zijn eigen speciale wijze, 

terwijl hij de hand van mijn moeder vastpakte, ‘we mogen toch nog wel een wippie maken hè?’ 
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•  

Marjolein 3 maart 2012 op 21:23  

Dat meen je niet, geweldig die ouwe, ik hoor het m zo zeggen! 

Goh Wen, wat goed verwoord allemaal en knap dat je me in dit kleine stukje tekst aan het 

huilen en lachen maakt! 

tot morgen, 

x 

[Reageren] 

•  

ANNEKE HESTERMAN 3 maart 2012 op 21:39  

Mooi verhaal over je Pa,het raakt je, mooi dat je dit met ons wilt delen. Liefs van mij. Anneke. 

[Reageren] 

•  

diana 3 maart 2012 op 21:52  

he Wen, en natuurlijk je ouders, heel veel sterkte en doe ze de groeten van mij, ik weet er 

alles van zo moest ik 4 jaar geleden met mijn ouwe naar het ziekenhuis omdat hij vocht 

achter zijn longen had en vervolgens 5 bypassen moest ondergaan. 

Ik kan me helemaal in het verhaal vinden. 

[Reageren]  

 

 

•  

Rins 3 maart 2012 op 22:07  

Wat een mooi verhaal met een lach en een traan, en nu ga ik eerst de blog van je pa lezen:) 
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[Reageren] 

•  

Sheron Engel (Sarelse) 4 maart 2012 op 11:02  

Hoi Wendy, 

Jeetje wat vervelend allemaal meid. Gelukkig ziet het er toch allemaal goed uit als ik het zo 

lees. 

Sterkte en natuurlijk ook voor Kim en je ouders xxx 

[Reageren] 

 

margriet Reply: 

maart 4th, 2012 at 18:42 

hoi wendy 

heel veel sterkte voor jullie allemaal, ik weet wat jullie doormaken, heb het zelf met mijn 

zuster gehad. 

meid positief denken hoor. 

kus 

[Reageren] 

 

 

 

•  

Ron en Ineke 4 maart 2012 op 20:31  

Hai Wen,wat lees ik nou,pot ver domme..je hoort niet anders.Wij wensen jullie heel veel 

sterkte . 

Wij hopen dat je Pa er goed doorheen komt.Voor allemaal dikke kus Ineke 

[Reageren] 
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•  

Wendy Louise 4 maart 2012 op 22:31  

Wat een lieve reacties allemaal! Dank jullie wel. Dat doet me echt zó goed, jullie weten niet 

half hoeveel! 

[Reageren] 

•  

Suzanne 4 maart 2012 op 22:38  

Lieve Wendy, heel veel sterkte! 

[Reageren] 

•  

Evelien 5 maart 2012 op 09:14  

Mooi geschreven. Lijkt me een geweldige vent, je vader. Heb erg gelachen om zijn blog, wat 

een verhalen! 

Allemaal sterkte tijdens die laatste kuur… 

[Reageren] 

 

Wendy Louise Reply: 

maart 5th, 2012 at 18:46 

Goed is ie he die ouwe? In het ‘eggie’ is ie nóg leuker! Dank je wel voor je lieve bericht. 

[Reageren] 

•  

Mamma 8 maart 2012 op 19:46  
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Lieve schat. 

Prachtig geschreven over ons. 

Het komt helemaal goed en nog even een dikke kus voor jullie steun. 

[Reageren] 

•  

Lisa 8 maart 2012 op 20:32  

Lieve Wendy, 

Ik ben wel even stil van deze blog. Werd eigenlijk bij het lezen steeds stiller tot ik de 

opmerking van je pa las … 

Sterkte met alles voor jullie!! 

xx 

[Reageren] 

•  

Wendy Louise 11 maart 2012 op 21:01  

Dank je wel Lisa, superlief je berichtje! x 

[Reageren]  

 

•  

Jolanda 12 maart 2012 op 12:07  

Je pa die slaat zich er wel doorheen. Hij komt op mij over als een doorzetter na de 

broodnodige tranen te hebben gehuild. 

[Reageren] 

•  
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Milva 14 maart 2012 op 09:22  

Hoi Wendy, 

ik lees het nu pas. Het enige wat ik hierop kan zeggen is sterkte! Dikke kus. 

[Reageren] 

•  

Wendy Louise 14 maart 2012 op 16:01  

Allemaal super bedankt voor de lieve berichtjes! 

Don Ron heeft vandaag zijn eerste chemokuur via het infuus gehad en slaat zich er aardig 

doorheen. Helaas manifesteren veel van de bijwerkingen zich al (hij heeft geen mazzel 

helaas…) maar… one down, seven to go! We houden de spirit erin :-D 

[Reageren] 
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Tags: computeraccessoires, earphones, G-Cube, gadgets, laptop, muis, muismat, Swarovsky, 

wendy louise WD Testpanel: G-Cube, too nice for nerds Geschreven door: Wendy Louise op 9 

februari, 2012  

WD Testpanel: G-Cube, too nice for nerds 

Maak kennis met het gloednieuwe Whoopsie Daisy 
testpanel:  Floor (33), Saar (38), Sindy (35) en Jeanette (29). 

Iedere maand zullen deze dartele dames voor jou de laatste 
snufjes op beauty, fashion en lifestyle gebied testen. 
Wil jij, of jouw bedrijf, zelf iets aanbieden om te laten testen? 
Mail naar wendylouise@whoopsiedaisy.nl 

 

 

G-Cube: Too nice for nerds 
‘Wen, we gaan echt geen suffe computer gadgets testen hoor!’ ‘Ja, daar heb ik me niet voor 
opgegeven, ik ben geen nerd!’ 
De eerste reacties logen er niet om. Na de overheerlijke crèmes van het eerste testpanel artikel, 
waren de dames op zijn zachtst gezegd slightly disappointed toen ik ze vertelde dat het volgende 
testpanel over computeraccessoires zou gaan… 
TOT ze de artikelen van G-Cube zagen. Want de accessoires van G-Cube zijn té leuk en helemaal 

voor de vrouw van nu! Jawel, daar was ie weer, die hebberige blik in de ogen van het testpanel. 

Change has come 

´Het begon allemaal toen een jonge Amerikaans-Chineese vrouw opmerkte dat de dagelijks 
gebruikte computeraccessoires saai en mangericht waren. Ze realiseerde zich dat ‘VERANDERING’ 
nodig was, dat computeraccessoires niet alleen maar voor mannen moesten zijn. 
De design-filosofie van G-Cube® is gericht op het maken van moderne en stijlvolle, op vrouwen 
gerichte, ontwerpen die meegaan met trends en daarnaast ook tijdloos kunnen zijn´, aldus de 
begintekst op de site. 

Ben jij ervan overtuigd dat het roze laptopkoffertje van Ikea het enige vrouwelijke 

computeraccessoire is? Maak kennis met G-Cube en er gaat een wereld voor je open! 

Een walhalla aan roze en babyblauwe artikelen als laptophoezen, muismatten, draadloze muizen en 

laptopstickers trekt aan je oog voorbij tijdens een surftripje op de site van G-Cube. Maar ook aan 
de zakelijke vrouw wordt gedacht. De stijlvolle Golden Aloha lijn en de hip/strakke Black and White 
lijn zijn prima geschikt om jouw zakelijke laptop te pimpen en zo die lange werkdag wat 
aangenamer te maken. 

Hebben hebben hebben 
De accessoires van G-Cube bezitten een hoog hebbenhebbenhebben-gehalte. Het was nog een hele 
klus om vier artikelen uit te zoeken die de dames zouden testen, ze konden maar niet kiezen. 

Saar testte voor jullie de geweldig vrolijke draadloze muis en bijbehorende muismat uit 
de Aloha collectie. 

Zodra ik de muis en de muismat had geïnstalleerd, werd ik vrolijk! Wat 

een geweldig idee om zulke vrolijk ogende computeraccessoires te 

maken. Mijn werkplek is een saaie, grijze ruimte, gewoon gemaakt om 
hard te werken. Maar dat hard werken ook plezierig kan, bewijst G-Cube 
met deze accessoires. De draadloze muis is superhandig te installeren, 
plug and play heet dat geloof ik (sorry maar ik ben echt een nitwit op 
computergebied). Je stopt een heel klein usb stekkertje in je computer 
en de muis doet het, geen ingewikkelde software downloaden, heel 
gebruiksvriendelijk. Ik ben er weg van en heb al stiekem op de site 

gegluurd wat ik voor thuis ga bestellen! 
Het enige minpuntje: Het slechte gevoel voor humor van mijn 
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directeur… De dag nadat ik mijn muis en mat had geïnstalleerd, stond er een gieter op mijn 

buro met een geeltje erop: ‘ Saar, je muis gaat hangen, beetje water?’ 

Jeanette testte voor jullie de Swarovsky Crystal Beats  

Roze in-ear earphones, afgezet met Swarovsky kristallen, ik heb de 
hoofdprijs! En bij het openmaken van het doosje kwam ik erachter dat 
er een supersweet gouden meeneemtasje bij zit. Ideaal voor die lange 
busrit die ik iedere dag weer maak om op mijn werk te komen. 
Maar, wanhopig proberend objectief te blijven (want OMG wat zijn de 
earphones adorable!), testte ik voor jullie het geluid. Uiteindelijk is dat 
toch het belangrijkst bij earphones, alhoewel…als ze er zó cute 

uitzien… euhm, objectief, juist ja. 
Maar ladies, niet getreurd, koop deze earphones gerust, het geluid is 
super! Doordat de oordopjes je oor totaal afsluiten sla je nog twee 
vliegen in een klap ook. Je hoort je favo muziek luid en duidelijk én je 
wordt niet meer gestoord door die twee kakelende kippen achter je in 
de bus die wél al wakker zijn op dit tijdstip van de dag. In het doosje 

vind je drie extra sleeves in verschillende maten! Tja, niet iedereen heeft dezelfde oor-maat. En 

het feit dat ze bij G-Cube daaraan denken, onderscheidt ze van de overige aanbieders van 

computeraccessoires. Ik zeg een dikke, dikke tien!  
 
Sindy testte voor jullie de Laptop Sleeve uit de Aloha collectie en gaf deze een negen. 

‘Zeulen met je laptop hoeft niet meer in een zwarte, zware, saaie koffer. Deze 
sleeve is praktisch (alles past erin), gebruiksvriendelijk (lichtgewicht) en lekker 

vrouwelijk. Alleen jammer dat er geen schouderband bij zit, maar volgens de 
site wordt die wel meegeleverd.’ 

 

 
Floor testte voor jullie de Travel Tini, de oplaadbare draagbare speaker en gaf deze een 

acht. 
‘Een geweldig mooie, dieproze kleur en een verrassend goed geluid! Persoonlijk 
vind ik het echter handiger om een speaker voor op reis te hebben die werkt op 
batterijen. Deze speaker moet je usb opladen. Maar voor in mijn praktijk (Floor 

is mondhygiëniste) was ie wel weer heel fijn! Spotify via de computer 
luisteren klinkt een stuk mooier wanneer de muziek door de Travel Tini speelt.’ 

 
Nieuwsgierig naar alle fijne vrouwelijke hebbedingetjes van G-Cube? Het zijn er een heleboel en 
je bekijkt ze hier. Superhebberig geworden en meteen naar de winkel?  

Hier lees je waar je terecht kunt. 

Met hartelijke dank aan Gembird 
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Tags: Bed & Breakfast, Bij Dekkers, De Veluwse Bron, Gelderland, luxe, review, wendy louise Je 

slaapt het lekkers(t) Bij Dekkers Geschreven door: Wendy Louise op 20 januari, 2012  

Je slaapt het lekkers(t) Bij Dekkers 

Het luxe prinsesje in mij moest er niet aan 
denken, slapen in een Bed & Breakfast. Je 
badkamer delen met wildvreemden? ‘Gezellig’ ’s 
ochtends met zijn allen aan de ontbijttafel, een 
onbehoorlijke onbekende links, een smakkende 
stranger rechts? Er gaat toch niets boven een luxe 
inloopdouche en de krakende lakens van een 

vijfsterrenhotel? 
Maar toen logeerde ik een nachtje Bij Dekkers. 

 
Sloom slapen 
Eens per half jaar trakteer ik mezelf op een dagje beautyfarm. 

Na de Zwaluwhoeve (te vol), Elysium (te massaal) en Sauna 
Drôme (te klein) was nu De Veluwse Bron aan de beurt. Het 

enige nadeel: een pokke end rijden vanaf Purmereutel. Dus 
besloten we maar helemaal op de relaxtour te gaan en er een 
overnachting aan vast te knopen. 
Lekker sloom slapen na een verwendagje, kan het beter? 
En als ik lui doe, doe ik goed lui! Op de site van De Veluwse 
Bron koos ik de accommodatie die het dichtst bij was. Zonder 
eigenlijk precies te kijken wat voor een accommodatie het 

was. 

Walhalla in het weiland 

‘Och jee, het is een Bee en Bee!’ Ik hoor het mezelf nog zeggen de avond voor vertrek, toen ik 
eindelijk in de reserveringspapieren dook en mezelf voor mijn kop sloeg. Ik zag het al helemaal 
voor me… zo’n geitewollenheikneuter die je welkom heet, terwijl de graflucht uit zijn mond je de 
adem beneemt en je vooral niet onder je bed kijkt, angstig voor wat de vorige BB’ers er hebben 
achtergelaten. 

Groot was mijn verrassing toen we het erf van Bij Dekkers 
opdraaiden. Hello Walhalla in het weiland! 
En terwijl Rieneke, die samen met haar man Rien (hoe verzin 
je het!) de B&B runt, ons hartelijk begroette keek ik blij 

verrast om me heen. 
Naast een grote boerderij, wat het woonhuis van Rien, 
Rieneke en de kids bleek, stond een iets kleinere 
tweelingbroer, de B&B. Een lap land waar je U tegen zegt 
omringde het geheel en wanneer ik rondkeek zag ik het ene 
grappige detail na het andere. Een speelplaats voor de kids, 

een lekkere schommelstoel onder een appelboom om lui een 
boek in te lezen en zelfs een ecologische zwemvijver! 

De volgende ochtend was ik voorgoed genezen van mijn B&B vrees. Luxe kamers, superdeluxe 

badkamer, héérlijke bedden en een verrukkelijk ontbijt (met eieren van de kippetjes die los 
rondlopen op het erf) maakten dat ik Rieneke beloofde vooral terug te komen. En ik weet bijna wel 

zeker dat het dan niet bij één nachtje blijft. 

Publiek geheim 

Het is een publiek geheim: mijn grootste droom is een eigen Bed & 

Breakfast beginnen in Zuid Spanje. Omdat ik wéét dat wij het beter 

kunnen dan wat je daar nu vindt. Omdat ik dacht als enige een B&B 

neer te kunnen zetten met de knusheid van een familiair bedrijfje, 

maar de luxe van een vijfsterrenhotel… 
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Ze waren me voor! Ik kan oprecht zeggen: je slaapt het lekkers(t) Bij Dekkers! 

Voor meer info, kijk snel op de site 
Nog niet overtuigd? Je leest hier de Zoover beoordelingen van Bij Dekkers 

 
Bij Dekkers Bed & Breakfast 
Achterdorperweg 7 
8166 KG Emst 
Gelderland 

Telefoon: 057 866 00 92 
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Tags: 40 facts, chinouk thijssen, feitjes, lijstje, wendy louise 40 facts in a Wendy way Geschreven 

door: Wendy Louise op 29 december, 2011  

40 Facts in a Wendy Way 

 

Chinouk begon ermee (ik vónd je aardig…) en prompt moest de hele 

redactie aan de slag! Een facts-lijstje over je karakter. Ook ik moest 

eraan geloven. 

Maar jullie kennen me inmiddels een beetje; doe nooit wat er van 

me gevraagd wordt, schop overal tegenaan, ga geen discussie uit de 

weg en ben allergisch voor kuddegedrag… Goh, bij nader inzien had 

ik zo al tien facts gevuld. 

Enfin, hier is ie dan: de 40 facts maar dan even anders. 

 
 

 

Veertig facts die ik liever bij mijn geboorte al had geweten 

1. Waar een wil is, is een weg. Helaas is die weg soms wel heel erg lang en hobbelig 
2. Een jaloerse man is niet schattig, maar gevaarlijk 
3. Wanneer je vermoedt dat je beste vriendin het met je vriendje doet, dan is dat ook zo 

4. En als je haar daar dan mee confronteert en zij je verzekert: ‘Maar Wen, dat zou ik toch 
nooit doen, ik weet hoeveel je van hem houdt’, DAN LIEGT ZE! 

5. Je allereerste grote liefde vergeet je nooit. Doe dus ook geen moeite! (met dank aan ML) 
6. En die ene Duitser en zekere Spanjool die je leert kennen, blijven ook altijd door je hoofd 

spoken 
7. Dus probeer ze maar niet te vergeten, geef ze een plekje 

8. Een mooie buitenkant garandeert niet altijd een mooie binnenkant 
9. En vice versa… helaas 
10. Size does matter! 

11. En dan heb ik het niet alleen over zijn size. Dus zeur niet op het moment dat je borsten 
gaan groeien, SING HALLELUJA! 

12. Over borsten gesproken… Die borstspieroefeningen waar je zo ijverig mee begint rond je 
twintigste? Helpt voor geen meter. Na je dertigste gaat bij IEDEREEN de zwaartekracht 

wegen. 
13. Madonna had gelijk: Your family is gold! 
14. Maar vergeet nooit: vrienden kies je, familie word je mee opgescheept 
15. Net zoals je het uitmaakt met vriendjes, mag je het ook uitmaken met vriendinnen als je 

op ze uitgekeken bent. 
16. En als je dan na jaren van loyaliteit (en verveling omdat je totaal niets meer gemeen hebt) 

besluit de vriendschap te beëindigen, dan is het háár probleem als ze je een snerende brief 

schrijft waarin ze je egoïstisch noemt. Jij kiest eindelijk voor jezelf! 
17. Wanneer mensen roepen:  ‘Denk toch aan je bloeddruk’, bedoelen ze dat letterlijk. 
18. Van stress krijg je namelijk hoge bloeddruk (hup en ik pop weer een bèta blokker) 
19. Bijna alles wat je op school leert, heb je niet nodig in de grote boze mensen wereld 
20. Zorg dat je talen spreekt en je algemene kennis goed bijhoudt 
21. Talen kun je het best leren door tv te kijken, je hoort Engels en je leest Nederlands, ideaal! 

22. Of je gaat een paar jaar op de Spaanse eilanden wonen, leer je Spaans én Duits 
23. Algemene kennis spijker je het leukst bij via Pownews 
24. Of tijdens Spuiten en Slikken 
25. Lachen is gezond, maar als je teveel lacht krijg je dikke rimpels (godverdegodver, hadden 

ze me dit écht maar verteld bij mijn geboorte!) 
26. Ga dus vooral met een chagrijnig hoofd door het leven, of roep heel hard ‘hahaha’ wanneer 

je moet lachen, maar hou je gezicht strak 

27. Als je dan een jaar of zestig bent kun je beginnen met lachen, dan ben je toch oud 
28. Mocht je het vreselijk vinden om weer een tiental jaren verder te gaan op de leeftijd 

ladder, tel je gewoon door met tien, elf, twaalf, etc… 
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29. Mocht je dit niet snappen, een voorbeeld: negenendertig, 

tienendertig, elfendertig, twaalfendertig… Een leven lang 

dertiger! 
30. Nee, niet lachen! Denk aan die rimpels… 
31. Zoek geen man, ga met je zus samenwonen 
32. Dan hoef je nooit naar Studio Sport te kijken 
33. En nooit alleen voor het huishouden op te draaien 
34. Ojee, als ik nu doorga met het opnoemen van de 

voordelen van het samenwonen met je zus, worden het 
vijfhonderd facts… 

35. Jezelf in de sportschool in het zweet werken is écht leuk 
36. Als je dat maar vaak genoeg herhaalt, ga je het vanzelf 

geloven 
37. Net zoals het feit dat tomaten, wortels en bleekselderij 

écht veel lekkerder zijn dan chocolade 
38. Twee glaasjes rode wijn per dag is goed voor je hart 
39. TWEE GLAASJES! 
40. Je bent net geboren, maar ooit ga je weer dood. Het spijt me, mooier kan ik het niet 

maken. 

Zorg ervoor dat je het zelf mooi maakt; geniet, reis, geniet, heb lief, geniet, maak 
vrienden, geniet, schrijf een boek, geniet, lach (fuck de rimpels) maar bovenal: GENIET! 

 

17 Reacties op "40 facts in a Wendy way"   

•  

Jeske 29 december 2011 op 20:50  

Nu ben ik wel benieuwd naar de 500 feiten waarom samenwonen met je zus ideaal is. Ik 

moet het toch van anderen hebben aangezien ik niet gezegend ben met een zus. 

[Reageren] 

•  

Kim 29 december 2011 op 22:54  

Superleuke blog haha. Ik lig dubbel tijdens het lezen! 

[Reageren] 

•  

Wendy Louise 29 december 2011 op 23:02  

http://www.mylittlefairytale.nl/
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http://www.wendylouise.nl/


Oh Kim, denk aan de rimpels… ;-P 

[Reageren] 

•  

Sylvia van de Schraaf 30 december 2011 op 08:28  

Haha,helemaal leuk!(en ja,die rimpels raak ik toch niet meer kwijt!) Nr.22:óf je blijft op zo’n 

eiland wonen en leert nog véél meer talen….Nr. 40 is mijn levensmotto,ik heb nog geen echt 

boek geschreven (wèl een stuk of 10 dagboeken..)maar wie weet! P.s ¿Wat kan jou die 

rimpels schelen? 

[Reageren] 

•  

Ilse 30 december 2011 op 12:44  

Hahaha, ik ben weer een paar rimpels rijker. Je wordt bedankt ;) 

[Reageren] 

 

Wendy Louise Reply: 

december 30th, 2011 at 20:54 

Sorry… ;-) 

[Reageren] 

•  

Olga 30 december 2011 op 16:47  

Haha Oh jee ik lijk wel perkament. 

Dikke kus van je trotse Ma 

[Reageren] 
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Wendy Louise Reply: 

januari 3rd, 2012 at 21:01 

Mam, je bent prachtig! x 

[Reageren] 

•  

Sharon 30 december 2011 op 20:47  

Hahaha, geweldig! En waarom verbaast het me helemaal niet dat jij het wel weer anders aan 

pakt? :P 

[Reageren] 

•  

Estrella 30 december 2011 op 22:57  

Superleuk geschreven… en waar! 

[Reageren] 

•  

Jenny 31 december 2011 op 11:38  

Geinige invalshoek! Ik zou zeggen: inlijsten dit lijstje, dan wordt dit standaard een nieuw 

kadootje bij kraamvisites! Zijn de babies tijdig op de hoogte! 

[Reageren] 

 

Wendy Louise Reply: 

december 31st, 2011 at 15:25 

Agossie, die arme kleintjes… 
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[Reageren] 

•  

Suzanne 31 december 2011 op 16:13  

Erg leuk om te lezen! 

[Reageren] 

•  

Jorrie 1 januari 2012 op 11:53  

Hij is weer leuk Wen!! thanxxx;) 

[Reageren] 

•  

Bernadette 11 januari 2012 op 14:28  

die van die lachrimpels had ik inderdaad ook eerder moeten weten! Maar weet je Wen..Die 

diep lach rimpels maken het gezicht juist charmant en laat zien dat je (meestal) een gelukkig 

mens bent ;) 

[Reageren] 

•  

milva 11 januari 2012 op 23:14  

Kijk dat zijn nou leuke feiten! Enne, die rimpels vallen dus echt wel mee hoor. Ik heb je ‘live’ 

gezien. Als ik nummer 38 en 39 wil doen, dan functioneer ik niet meer…hahaha 

Echt leuk geschreven! 

[Reageren] 
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Wendy Louise Reply: 

januari 12th, 2012 at 22:11 

Thanks Mil! Pfieuw… heel fijn dat je zegt dat die rimpels wel meevallen want ik was ook nog 

eens ontzettend moe toen ik jou zag! Dan lijken die rimpels nóg dieper :-P 

En wat betreft die wijn, oefening baart kunst ;-) 

[Reageren] 
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Tags: alcohol, alcoholbewust, App, Drinkwijzer, feestdagen, wendy louise App: Drinkwijzer 

Geschreven door: Wendy Louise op 21 december, 2011  

 

App: Drinkwijzer 

De gemiddelde Nederlander heeft geen idee wat het drinken 
van een glas alcoholhoudende drank precies inhoudt. 

Denk nou niet meteen: huppakee en doorklikken, hier heb ik 
geen zin in met de feestdagen voor de deur. Jullie kennen mij, 
ik spuug er niet in en zelfs ík vond deze info erg nuttig. 
Wist je bijvoorbeeld dat er in een glas champagne NUL 
calorieën zitten? Vandaar dat je er zo ‘licht’ in je hoofd van 
wordt. 

 

‘Nederlanders blijken onvoldoende op de hoogte van de feiten rondom alcohol. Zo denkt de helft 

van de ondervraagden dat er in een standaardglas whisky meer alcohol zit dan in een glas wijn, 

bier of jenever en weet méér dan de helft niet dat één glas jenever evenveel alcohol bevat als één 
glas bier of wijn. Ook zijn zeven van de tien Nederlanders ervan overtuigd dat rode wijn beter is 
voor de gezondheid dan witte wijn. Dit en meer blijkt uit onderzoek van het initiatief 
Drinkwijzer.info. Vlak voor de sociaal drukke decembermaand, waarin meer gedronken wordt dan 
in andere maanden, lanceert Drinkwijzer een app die mensen bewuster moet maken van hun 
drinkgedrag om zo te komen tot verantwoord alcoholgebruik. Dit is de eerste drank-app in 

Nederland die inzicht geeft in het drinkgedrag en mensen op speelse wijze in aanraking brengt met 
feiten en fictie omtrent alcohol’, aldus het persbericht van Drinkwijzer 

Om het geheel wat inzichtelijker te maken, heeft Drinkwijzer een filmpje gepubliceerd. 

Is jouw nieuwsgierigheid gewekt? 

Wacht niet langer en download die app hier  

Zo kom jij op alcoholisch gebied in ieder geval verantwoord de feestdagen door. 

Ik neem een extra oliebol en zeg: PROOST! 
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Tags: Alain Caron, interview, Junior MasterChef Nederland, Koken, kookprogramma, NET5, Peter 

Lute, Quinten de Kock, wendy louise Interview: Junior MasterChef – Quinten de Kock Geschreven 

door: Wendy Louise op 20 december, 2011  

Interview: Junior Masterchef – Quinten de Kock 

‘Quinn, zou je het leuk vinden om met een tv programma over 
koken mee te doen?’ 

Het was een doodgewone dag en Quinten de Kock (1999) liep 
met zijn moeder door de Deen, ingrediënten uit te zoeken 
voor het gerecht dat hij die avond zou koken. Het was 
zaterdag, de dag waarop hij bijna altijd wat lekkers kookt 
voor het hele gezin. 
 

Want naast karate (onlangs slaagde hij voor zijn blauwe slip) en zingen, is koken Quintens grootste 
hobby. En dat hij kan koken, hebben we allemaal gezien gedurende de eerste week van Junior 
MasterChef, het jongste kookprogramma van Net5. Al eerder schreef ik een groot fan van dit 

programma te zijn en stak ik de bewondering voor mijn kleine kookheld Quinten niet onder stoelen 
of banken. Groot was mijn vreugde dan ook toen ik akkoord kreeg voor een interview met deze 
stoere Noord-Hollander. 

Wendy Louise: Vertel eens, hoe is het allemaal zo gekomen? 
Quinten: Al sinds mijn vierde ben ik gek op koken. Het begon allemaal met mijn overgrootmoeder, 
zij was een echte kookgek. En die genen zijn via mijn oma en mijn moeder uiteindelijk bij mij 

beland. Bij Joris, een vriend van mijn ouders en eigenaar van ‘t Beemsterspijshuis leerde ik al 
vroeg de fijne kneepjes van het vak. Via appels- en uienschiller, stroomde ik door tot sla-wasser en 
nu bereid ik zelfs de toetjes, oeps eigenlijk moet ik ‘desserts’ zeggen (lacht). 

 Even was ik nog bang geweest om tegenover een klein kapsones jochie te komen zitten, die het 
hoog in zijn bol zou hebben na zijn tv optreden, maar Quinten is allesbehalve dat! Hier zit gewoon 
een superleuk kereltje dat van koken houdt en (net als ik overigens) een dessert gewoon lekker 
toetje noemt. 

Wendy Louise: En toen mocht je naar de Studio komen… 
Quinten:Ja! Uit achthonderd aanmeldingen waren er tweehonderd kinderen uitgenodigd, waarvan 
ik er een was. In die voorronde heb ik overigens dezelfde crème brûlée gemaakt als in de 
weekfinale. En toen was ie wel gelukt! Uiteindelijk bleven er voor week 1 vierentwintig kinderen 

over, waarvan de helft nog moest afvallen. Dat was wel spannend want op het moment dat ze mij 
mijn schort wilden overhandigen, werd de naam van een meisje opgenoemd. Nou, ik verroerde me 
dus niet. Maar Alain bleef maar naar me knikken en toen werden ineens de camera’s stil gelegd. 
Foutje, bedankt. Maar gelukkig waren zowel dat meisje als ik door. 
 
Wendy Louise: Toen kwam het echte werk, de tv opnamen. Zeg eens eerlijk, is anjou duif 
écht jouw lievelingseten? 

Quinten: Tuurlijk (lacht)! Nou ja, ik eet het niet wekelijks ofzo… Weet je, je moet toch indruk 
maken en samen met Joris, die je wel een soort van mentor kunt noemen, heb ik voor dit gerecht 
gekozen. Het is wel echt superlekker hoor, ook zonder saus! (de jury gaf als commentaar dat ze 
saus miste, wl) 

Wendy Louise: Tijdens de weekfinale was je de enige die wilde rijst herkende in de 

smaaktest met Niven Kunz. 
Quinten: Ja, dat was toch niet zo moeilijk. 
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Wendy Louise: O, ok. Maar is die Niven net zo vreemd als hij eruit ziet? 

Quinten: Nee joh, Niven is echt superleuk! Hij had nog een 

leuke verrassing voor ons ook. In januari ga ik samen met 
Tycho, Sara en Rick (ja, die van de marsepeinen 
drolletjes,wl) een dag bij hem in zijn restaurant koken. Als 
wij dan klaar zijn, kookt hij voor ons en blijven we daar eten. 
Echt vet hoor! 
 

Wendy Louise: Dat klinkt goed. Heb je nog meer leuke 
aanbiedingen gehad naar aanleiding van je deelname? 
Quinten: Ja hoor, dat houdt niet op! Een vriend van mijn 
moeder heeft Restaurant Vito in Alkmaar en heeft me 
uitgenodigd bij hem te komen koken. Jurylid Alain Caron 
heeft gevraagd of ik samen met hem hapjes klaar wil maken 

in de Hoornse Boekhandel. 
Ook hebben verschillende vrienden van mijn ouders 
gevraagd of ik een avond voor ze wil koken en wat ik heel 
speciaal vind is dat ik door jurylid Peter Lute ben gevraagd 
een dagje mee te komen draaien in zijn restaurant. 

Met de andere deelnemers heb ik ook nog steeds contact, 
Omayra is zelfs al een keer bij mij thuis geweest. We hebben 

toen samen gekookt, leuk hè? En samen met Rick ga ik een 
keer bij Herman den Blijker koken. 
 
Wendy Louise: Ik vind koken vooral heerlijk om te 
doen na een drukke dag. Een uurtje in de koken werkt 
dan ontspannend. Jij als kind hebt toch geen last van 
stress, wat vind je nou zo leuk aan koken? 

Quinten: Goh, dat is een moeilijke vraag. Het is meer een 
gevoel. Als ik bijvoorbeeld uit eten ga en ik zit te wachten op 
mijn eten, dan begint het gewoon te kriebelen. Het liefst ga ik dan de keuken in en maak het zelf. 
Wendy Louise: En als het eten dan wordt geserveerd, denk je dan ook vaak ‘dat had ik 
beter gekund’? 
Quinten: Soms (lacht en krijgt kleur op zijn wangen) 

Wendy Louise: En nu? Weer gewoon naar school en alles weer normaal? 

Quinten: Ik doe nu het eerste jaar van het VMBO. Helaas krijg ik hier maar twee uur per twee 
weken kookles. Maar eerdaags ga ik langs bij de Hubertus Vakschool . Dit is een vooropleiding voor 

de MBO koksopleiding. Ik wist niet dat deze school bestond en ben blij dat ik er nu achter ben 
gekomen. Want een ding is zeker: ik word later chef. 
 
Wendy Louise: Is dat je ultieme droom? En dan in een eigen restaurant of ergens als chef 
aan de slag? 
Quinten: Mijn ultieme droom is een eigen restaurant in Frankrijk. Ik weet nog niet precies waar in 

Frankrijk, ben er nog nooit geweest. Maar de Fransen eten heel veel, dus tja… het gaat me gerust 
niet alleen maar om het geld hoor, maar ja… 

Het is duidelijk. Quinten is niet alleen een goede kok, hij is ook een zakenmannetje in de dop. 

Waar op aarde kun je beter een restaurant beginnen dan in het land van de Bourgondiërs? 

Wendy Louise: Heb je voor de Whoopsie Daisy lezeressen nog een lekker recept? 

Quinten: Op de site van Junior MasterChef staat het recept van mijn chocolade soufflé (YES! Die 

zag er zo lekker uit, wl) Nadat Peter en Alain mijn soufflé hadden geproefd, liepen ze met 
draaiende camera naar de volgende kandidaat. Toen werd de camera even gestopt en kwam Peter 
snel terug om de rest van de soufflé op te eten. Zo lekker vond hij het! 
 
Wendy Louise: Wat is nou eigenlijk echt jouw favoriete eten? 

Quinten: Ik lust alles, behalve mosselen en spruitjes… Alhoewel, spruitjes in de chocolade fondue 
zijn wel heel erg lekker. 
 
Wendy Louise: O, ruik ik daar een ‘Tip van Quinn’? 
Quinten: Echt hoor, dat is super lekker. De spruitjes kort koken, af laten koelen en dan door de 
chocolade fondue halen. Om je vingers bij op te eten! 
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Bij die laatste opmerking wist ik het zeker, deze kleine man wordt groot, heel groot. Ik bedoel, 

spruiten in de chocolade fondue? Dan moet er wel chef-bloed door je aderen stromen. 

Tot slot, een rondje kiezen of delen: 

Wendy Louise: Jamie Oliver of Herman 
den Blijker 
Quinten: Die is makkelijk, Herman den 
Blijker natuurlijk! Ik heb hem ontmoet 
tijdens de finale van Junior MasterChef. Ja, 
ik weet al wie er heeft gewonnen maar mag 
het niet zeggen.Wendy Louise: Anjou duif 

of crème brûlée 
Quinten: Anjou duif.Wendy Louise: Eigen 
restaurant of tv carrière 
Quinten: Nou, eigenlijk alle twee. Maar als 
ik moet kiezen ga ik toch voor dat eigen 
restaurant. 
 

Wendy Louise: Alain Caron of Peter 

Lute 
Quinten: Oef, deze is echt moeilijk. En gemeen ook! Alain is zó grappig en ze zijn alle twee 
ontzettend aardig…Moet ik echt kiezen? Sorry, maar dat kan ik niet… (ha, ik had echt niet hoeven 
twijfelen; Peter Lute is een hottie! wl) 
 

Wendy Louise: Michelin ster of een hele knappe vrouw 
Quinten: Nou, daar kan ik echt niet tussen kiezen hoor! Of wacht… als ik die Michelin ster heb, 
komen er vanzelf wel allemaal knappe vrouwen naar mijn restaurant! Ik kies dus voor de ster. 

Wendy Louise: Quinten, ik ben door mijn vragen. Heb je zelf 
misschien nog een vraag? 
Quinten: Ja, dat heb ik wel. Ik wil wel eens weten… waarom vind jij mij 
zo leuk?Hij vond het eng om deze vraag te stellen, ik zie het aan zijn 
koppie. 
En voor het eerst sinds lange tijd zit ik met een mond vol tanden. 

Quinten is een leuk mannetje, ik zag hem op tv en wilde blijven kijken. 

Zijn liefde voor koken spatte van het scherm en zijn gevatte 
opmerkingen deden me lachen. 
Iets in die trant zeg ik tegen hem, maar ik ben er niet helemaal 
tevreden mee. 
Terwijl ik dit interview aan het uitwerken ben, het af en toe nog eens 
teruglees en denk aan onze ontmoeting, weet ik opeens wat ik had 

moeten zeggen: 
Quinten de Kock, je bent om op te vreten! 
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Concert at SEA 2012: CAS with a vengeance Geschreven door: Wendy Louise op 15 december, 

2011  

Concert at Sea 2012, CAS with a vengeance 

In de zomer van 2006 ‘beleefde’ ik mijn eerste Concert at 
SEA. Een Zeeuws ‘festivalletje’, voornamelijk bezocht door 

gezinnen uit de buurt die gezellig met hun kids op kleedjes 
naar de muziek van Bløf luisterden, terwijl ze blikjes fris-
zonder-prik uit hun koeltas haalden. 
Wie had kunnen denken dat anno 2012 Concert at SEA thé 
place to be zou zijn! 
 

’t Regent harder dan ik hebben kan 
‘Het zaterdagprogramma van Concert at SEA gaat niet door. De 
burgemeester van Schouwen-Duiveland heeft besloten het festival 

op de Brouwersdam een dag eerder te laten eindigen vanwege de weersomstandigheden. “De 
windvlagen die voorspeld zijn, in combinatie met stevige buien, zijn te sterk om de veiligheid van 
de bezoekers te kunnen garanderen”, oordeelden deskundigen.’ 
Totaal uitverkocht was het, de CAS editie 2011. Het nieuws sloeg in als een bom, maar uiteindelijk 

zagen zelfs de die-hard CAS fans in dat het de meest verstandige optie was. CAS 2011 begon en 
kwam ten einde op de vrijdag. 

Beste exportproduct sinds mosselen 
Op 29 en 30 juni 2012 slaat CAS keihard terug. Na de gigantische domper van vorig jaar, komt 
CAS in 2012 met een line-up die zijn weerga niet kent! En ondanks dat er nog niet één artiest 
bekend is gemaakt (maar enkel beloften), zijn de eerste campings en bungalowparken al 
UITVERKOCHT! 
Zeker is dat het concept Cøver at SEA op vrijdag 29 juni weer zal plaatsvinden en dat uiteraard 
gastheer Bløf, wat mij betreft het beste exportproduct dat Zeeland sinds de mosselen heeft 

gekend, op beide dagen een prominente plaats in zal nemen. 
‘Concert at SEA op de Brouwersdam in Zeeland is met 40.000 bezoekers per dag uitgegroeid tot 
een van de grootste festivals van Nederland. Elke editie was uitverkocht. De unieke locatie met 

uitzicht op de Noordzee, de lage toegangsprijs en de gezellige sfeer is gewoonweg onovertrefbaar’, 
aldus CAS. 
En ik kan niet anders dan ze helemaal gelijk geven. Concert at SEA is een uniek festival, op een 
unieke locatie, met een uniek publiek. 

Nooit heb ik er een vechtpartij of ongeregeldheden gezien. Bloedhitte, stormachtige kou, 
onophoudelijke regen, alles heb ik al meegemaakt maar niets mocht de stemming verpesten. 

Nog niet overtuigd? Het über-vakantiedorp, Renesse, ligt op een steenworp afstand van de 
Brouwersdam. ’s Avonds na de concerten loop je over het strand richting Renesse om daar nog 
eens even stevig de lokale kroegen te ontdekken. En met een beetje mazzel kunnen we zondags 
met zijn allen lekker uitkateren op het strand! 

Om jouw plekje tijdens dit spektakel veilig te stellen, klik je snel hier om kaarten te bestellen. 
Wil je als eerste op de hoogte gehouden worden over de line-up en andere CAS nieuwtjes? Meld je 
hier aan voor de nieuwsbrief. 
Voor meer informatie of om alvast in de stemming te komen, klik je hier om lekker rond te surfen 
op de CAS site. 
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wendy louise Junior MasterChef: een héérlijk programma Geschreven door: Wendy Louise op 9 

december, 2011  

 

Junior Masterchef: een heerlijk programma 

Sinds vorige week heb ik er een favoriet tv programma bij, 
Junior MasterChef. Was ik al een fan van kookprogramma’s, dit 
programma is wel heel speciaal. 

Wat zeg je? Nog nooit gezien? Ga je heel hard schamen en 
schakel vanavond om 18.30 uur in op Net 5. 
 
Kleine kookwonders om op te vreten 
‘In Junior MasterChef laten kinderen tussen de 8 en 12 jaar hun 
kooktalent zien. Dat MasterChef en kinderen een goede combinatie is, 
blijkt wel uit de culinaire hoogstandjes die de kinderen bereiden. 

Tijdens het programma krijgen de kleine kookwonders pittige 
opdrachten voorgeschoteld, maar ze laten zich niet uit het veld slaan en verbluffen de jury met hun 
creaties’, aldus Net 5. 
Persoonlijk ben ik ook erg onder de indruk van de creaties van deze chefjes in de dop, maar vooral 
het hoge ‘coochie-coochie’ gehalte van de deelnemertjes doet het ‘m bij mij. 
Zo hadden we in de eerste week de negenjarige Rick die niet alleen boter deed smelten maar ook 

spontaan mijn hart. Of de tienjarige Omayra, die heel wijs de woorden sprak: ‘Als je kunt koken, 
dan kun je koken. Dat heeft niets met je leeftijd te maken.’ 

Poepelepoe, die anjou 

Maar de absolute topper van de eerste week was wat mij betreft Quinten. Met zijn lange blonde 
lokken in een nonchalante staart gebonden, rode blosjes op zijn wangen van de opwinding (hallo, 
de jongen is twaalf, hoe spannend moet dit wel zijn!) en ‘gezegend’ met hetzelfde onverschillige 
Noord-Hollandse accent als ondergetekende, stal hij de show. 
Toen hij vervolgens een perfect bereide Anjou duif aan de jury serveerde, stal hij ook de harten 
van de jury. En het mijne… Ik krijg het zelfs voor elkaar om kip te verpesten… need I say more? 

Helaas lukte de crème brûlée van mijn nieuwe held niet zo best en schopte hij het niet verder dan 

de weekfinale, waar hij overigens eventjes ‘per ongeluk’ een heerlijk lopend chocolade taartje 
maakte. 
Maar het mocht niet baten. 

Een jaar lang gratis logeren bij Mickey 
Ook zonder Quinten blijft Junior MasterChef leuk om naar te kijken. De kids blijven je verbazen 
met hun kookkunsten en verwarmen ondertussen je hart met hun heerlijke uitspraken. 
Culinair journalist Alain Caron en sterrenkok Peter Lute (dames opgelet: daar wil iedereen wel een 
anjouduiffie mee eten!) hebben de zware taak om uiteindelijk te bepalen wie zich als eerste Junior 

MasterChef van Nederland mag noemen. De winnaar krijgt niet alleen deze titel, maar ook een jaar 
lang gratis toegang tot Disneyland Parijs, met het hele gezin. 

Junior MasterChef zie je iedere werkdag om 18.30 uur op Net 5. 

Aflevering gemist? Kijk ze hier terug. 

HOUD WHOOPSIE DAISY IN DE GATEN VOOR ONS EXCLUSIEVE INTERVIEW MET 
QUINTEN 
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wendy louise Halleluja voor HYSTERIA! Geschreven door: Wendy Louise op 8 december, 2011 

Halleluja voor HYSTERIA  

Hysteria, een vermeende vrouwenziekte waar maar 
een remedie voor was; ‘bekkenmassage’.  Een 
volgende stap in de carrière van de jonge dokter 
Mortimer Granville, die na een jaar vol tegenslagen 
wordt aangenomen in de kliniek van dokter 
Dalrymple als vrouwenarts. Maar door al dat 
masseren (lees: vingeren) krijgt Mortimer serieus 

last van zijn rechterhand. Samen met beste vriend, 
Lord Edmund, vindt hij daarom de vibrator uit. 
 
Intiem feestje 
De gloednieuwe romantische komedie Hysteria is 

gebaseerd op een waargebeurd verhaal, echt waar… 
Het verhaal speelt zich af in het Victoriaanse Engeland, 

waar de vibrator wordt uitgevonden als geneesmiddel 
tegen een vermeende vrouwenziekte: ‘hysterie’. Wat een 
feest, de schepping van deze belangrijke damestool! Maar 
zoals het met veel mooie dingen gaat: het bestaan ervan is 
één ding, het verwerven is iets anders, acceptatie ervan 
iets héél anders… Aldus de promotekst op de uitnodiging. 
Tijdens een intiem (in alle betekenissen van het woord) 

feestje in de Melkweg vond vorige week de première van 
deze dolkomische film plaats. Voordat we echter de film te zien kregen, werden we getrakteerd op 
een lezing (vijfentwintig jaar vibrerend Holland) door een van de eigenaressen van Mail & Female. 
Na deze interessante lezing, kwam Rianne S aan het woord. Deze sekstool producent liet ons 
kennismaken met haar laatste uitvindingen, de Matryoshka en de Forbidden Fruit (‘Uitproberen 
tegen de neusvleugels graag dames’), wat voor een golf van opwinding door het publiek zorgde. 

Lachen, gieren, trillen 

Uiteindelijk werd het tijd voor de grootste opwinding 

van de avond, de film Hysteria! 
Dames, een heuse aanrader! Naast Maggie Gyllenhaal 
en Hugh Dancy, die beiden een zeer overtuigende 
hoofdrol neerzetten, is er een geweldige rol weggelegd 
voor Rupert Everett. In de gedaante van Lord Edmund 
St. John-Smythe, stiefbroer/beste vriend van 
Mortimer, zorgt deze heerlijke vent voor een staaltje 

onvervalste Engelse humor die de film net dat 
extraatje geeft. 
Een operazangeres die al jaren niet meer zingt, maar 
door de uitvinding van de eeuw zowaar een ariaatje 
laat horen, een frigide oude weduwe die opeens weer 
blosjes op de wangen vertoont en Molly the Lolly 
zorgen voor lachsalvo’s waar je buikpijn van krijgt. De 

wat serieuzere kant van het verhaal zorgt ervoor dat 
de film ook geloofwaardig overkomt. Laat ik het zo 

zeggen: het gaat niet alleen maar over onze bibberende buddy. 
Het einde van de film mag misschien wat zoetsappig zijn (de twee feministen achter ons klaagden 
steen en been), ik ben a sucker for happy endings, dus persoonlijk was ik er blij mee. 

Hysteria is vanaf 8 december 2011 in de Nederlandse bioscopen te zien. 
Bezoek de speciale actie site om alvast de trailer te bekijken en vergeet niet mee te doen met de 
wedstrijd! (zodat jij straks je eigen ariaatje ter gehore brengt) 
Voor meer info over Mail & Female, bezoek je hun site 

Meer weten over de producten van Rianne S? Klik hier  
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wendy louise Lido Club, spelen in stijl Geschreven door: Wendy Louise op 30 november, 2011  

 

Lido Club, spelen in stijl 

Ben jij ook zo gek op een avondje casino? Maar hoor je je 
portemonnee al kreunen op het moment dat je aanschuift bij 
de roulette tafel en ziet dat de minimale inzet 10 euro is? 
Ik zeg: Lido Club in het Holland Casino Amsterdam. 
Was de Lido Club al erg fijn omdat de minimale inzet lager ligt 

dan in de grote speelzaal, na de verbouwing heeft de Club 
mijn hart voorgoed gestolen. En daarmee waarschijnlijk 
eerdaags ook weer een paar eurootjes van mijn 
bankrekening, maar het is de leuke avond dubbel en dwars 
waard! 

 

Speel met Stijl Award 
Onlangs werd tijdens een feestelijke avond 
in Holland Casino Amsterdam, de Speel met 
Stijl Award uitgereikt. 
Een mooi einde van de zoektocht naar 

vrouwen die durfden te spelen met stijl en 
opvallend goed konden omgaan met hun 
uitgaanskleding, die Holland Casino in 
samenwerking met Grazia startte in juli 
2011.  
Maartje Blijleven – die er met de award 
vandoor ging en zich nu de best gestylde 

vrouw in het Nederlandse uitgaansleven van 
2011 mag noemen - en Holland Casino zijn 

het eens: spelen doe je in stijl. 

In het verleden was het nogal eens treurig 
gesteld met de kledingstijl van de gemiddelde casinobezoeker. Tenenkrommend keek ik vaak rond, 
om daar gescheurde jeans, Birkenstocks en duik-maar-in-decolletés te spotten. 
Sinds februari 2010 hanteert Holland Casino echter de dresscode ‘Stijlvol en Verzorgd’ en dat is te 
merken. Casinobezoekers doen weer moeite, denken na over hun outfit en zo wordt een avondje 
casino weer een avondje uitgaan in stijl. 

Gamepods en een trendy bar 
Hoog tijd om de Lido Club ook in een nieuwe stijl te hullen, vond het 

team van Holland Casino Amsterdam en zie hier het prachtige 
resultaat. 
Naast de traditionele spelen, heeft Holland Casino een 
aantal Gamepods in de Lido Club geplaatst. 
Ook vinden er regelmatig optredens plaats, zodat je kunt genieten 

van hippe muziek tijdens een ouderwets ‘potje gokken’. 

Kortom: In de Lido Club in Holland Casino Amsterdam beleef je een 
vernieuwende avond uit in een intieme en ontspannen setting. De 
mix van muziek, casinospelen, interactieve games en een trendy bar 
maken de Lido Club tot een plek waar je moet zijn geweest! 

En met een hele hoop mazzel, win je misschien wel genoeg om, net als de winnares van de Speel 
met Stijl Award, een prachtige reis naar Hong Kong én New York te maken. 
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Inderdaad, aandacht schenken aan je outfit voordat je een avondje 

naar het casino gaat is zeer zeker de moeite waard. 

De Lido Club is elke donderdag-, vrijdag- en zaterdagavond 

open vanaf 20.00 uur en elke zondag vanaf 17.00 uur. 
Voor meer info, bezoek de site 

Foto’s: Rahi Rezvahni en Studio Gemini 
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Tags: bril, Fashion, Karen Millen, specsavers, trendy, wendy louise Karen Millen Eyewear by 

Specsavers Geschreven door: Wendy Louise op 29 november, 2011  

Karen Millen Eyewear by Specsavers 

Elke zichzelf respecterende fashionista weet het natuurlijk al 
een tijdje: de bril is hot. Dag gay-vriend, byebye Louboutins, 
maak plaats voor onze nieuwe BFF, de bril. 
Zonder bril, geslepen- of nerdglazen, hoor je er tegenwoordig 
niet meer bij en op die trend speelt opticien Specsavers 
handig in. 
Vorige week mocht jullie razende reporter kennismaken met 

Specsavers nieuwste aanwinst: de Karen Millen Eyewear 
Collectie. 
 

 

 
Twee giganten 
Karen Millen kennen we natuurlijk allemaal van de extravagante avondjurken en haar ’hebben-
hebben-hebben-accessoires’. 
Specsavers kennen we als dé überhippe opticien 

van de Spijkers en Spijkers collectie en de 
Brildrager van het jaar verkiezingen. 
Niet meer dan logisch dat de samenwerking 
tussen deze twee giganten voor vuurwerk zorgt! 
‘Met deze collectie willen we laten zien dat je er 
met een bril heel fashionable uit kunt zien’, aldus 
Ingrid Kersting, Head PR & Communications bij 

Specsavers. ‘De Karen Millen collectie is klassiek 
en draagbaar, maar met subtiele details voor die 
extra twist.’ 
Het model dat er qua detail uitspringt is de KM19. 
Op het eerste gezicht lijkt de bril vrij klassiek, 

maar let eens op de kekke gesp op het pootje. 

Vierentwintig favorieten 
De totale collectie bestaat uit vierentwintig monturen. Voor ieder wat wils, maar wel allemaal 
afgestemd op het huidige modebeeld. Zo komt zowel colourblocking -dé trend van 2011-, grappige 

prints, als aardetinten voor in de collectie. 
Dus waar wacht je nog op? Hup naar Specsavers en zoek jouw favoriet uit! 

 

 

De Karen Millen Eyewear collectie is NU verkrijgbaar bij Specsavers. 

Voor meer informatie over Specsavers bezoek je hun site 
Meer weten  over Karen Millen? Klik hier 
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Tags: Concert, Doe Maar, Evers staat op, Symphonica in Rosso 2012, wendy louise Doe Maar ‘doet’ 

Symphonica in Rosso Geschreven door: Wendy Louise op 28 november, 2011  

Doe Maar ‘doet’ Symphonica in Rosso 

Dacht je net dat Symphonica in Rosso zichzelf nooit 
meer zou kunnen overtreffen, verrassen de 
organisatoren vriend en vijand met de mededeling 
volgend jaar Neerlands grootste trots ooit, Doe Maar 
te hebben gescored. 
Jawel, Doe Maar ‘doet’ Symphonica in Rosso 2012! 

Rode Symfonieën 
In 2006 ging de eerste editie van Symphonica in Rosso 
succesvol van start met Marco Borsato. De geliefde zanger 

stond maar liefst tien keer in een uitverkocht GelreDome in 
Arnhem en brak hiermee alle records. Heel Arnhem kleurde rood en een fenomeen was geboren. 

Paul de Leeuw, Lionel Richie, Diana Ross, Sting en Nick&Simon namen de honneurs waar in de 
jaren die volgden en maakten ieder jaar Symphonica in Rosso tot een daverend succes. 
Je hoorde Nederland denken, wat nu? Wie ontbreekt er nog in dit rijtje grootheden der Rode 
Symfonieën? 

Schitterende gelegenheid 
‘Retteteh’… Een korter dan kort fragmentje van Doe Maars Doris Day, deed mij rechtop veren 
tijdens een van die vervelende commercialblokken.  Wat was dat? Hoorde ik daar de band die mijn 

prepuberteit een stuk aangenamer had gemaakt? Gaan ze weer optreden? 
Ja dus! 
“We hebben lang gewacht totdat er iemand langskwam met een goed idee. Dit is natuurlijk een 
schitterende gelegenheid om weer eens samen op het podium te staan’, aldus Doe Maar. 
Hallo, hoor je ons klagen? Wat mij betreft was mijn verjaardag ook een heel ‘goed idee’ geweest 
hoor! Ieder jaar weer. 
Maar het wordt dus Symphonica in Rosso 2012. 

Toe Maar! 

Doe Maar is nog steeds de populairste band die ons land ooit heeft 

gekend. 
De band scoorde hit na hit totdat zij ,tot groot verdriet van de fans, in 
1984 aankondigde ermee te stoppen. Het afscheidsconcert herinner ik 
me nog als de dag van gisteren. Ik was nog te jong om naar een 
concert te gaan en sloot mij dus op in mijn slaapkamer. Terwijl mijn 
idolen al hun hits ter gehore brachten en ik smachtend naar mijn kleine 
zwartwit teeveetje staarde, liepen de tranen over mijn wangen. Mijn 

leven zou nooit meer hetzelfde zijn. 
Goh, wat was het toen nog simpel allemaal… Maar ik dwaal af. 

De reünie in 2000 zorgde ervoor dat velen zoals ik toch nog een Doe Maar concert mochten 
beleven, eindelijk waren we oud genoeg!  Maar liefst zestien uitverkochte optredens in Ahoy waren 
het resultaat. 
In 2008 volgden nog eens twee uitverkochte concerten in de Kuip. 
En toen werd het stil… 

Tot nu! 
Nu steken de leden van Doe Maar nog een keer de koppen bij elkaar voor een geweldig concert. 

Samen met het 40-koppig symphonisch orkest Guido’s Orchestra brengt Doe Maar haar nummers 
in speciale arrangementen. 
Ineens zijn Henny, Ernst, Jan en Jan weer helemaal terug van (nooit-helemaal-) weggeweest. 
Van de week vond zelfs hun eerste radio-optreden ooit plaats! 
Op Twitter en Facebook gonst het ‘Doe Maar’. Stuk voor stuk posten mijn vrienden ‘ik heb 
kaartjes!’ en stiekem zoeken we allemaal onze mooiste roze/groene outfit weer op. Uiteraard 

afgemaakt met een spijkerjekkie vol buttons… 
Is het al oktober 2012? 
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Symphonica in Rosso vindt plaats op 17, 19 en 20 oktober 2012. 

Kijk op de site voor meer info 

Kaarten bestel je hier 
Net als ik (tja, Evers staat nou eenmaal wat eerder op dan Wendy) het radio-optreden gemist? 
Kijk hier en geniet! 
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Tags: Amsterdam, bioscoop, filmtheater, Gala Tuschinski 90 jaar, pathe, Sarah Bouwers, 

Tuschinski, wendy louise Tuschinski, al 90 jaar de Grande Dame van Amsterdam Geschreven door: 

Wendy Louise op 8 november, 2011  

Tuschinski, al 90 jaar de Grande Dame 

Theater Tuschinski, verreweg het meest indrukwekkende 
filmtheater van Nederland, bestaat dit jaar 90 jaar. 

Daar moest op gefeest worden! 
Op vrijdag 28 oktober vond een groots Gala plaats, waarbij 
jullie razende reporter aanwezig mocht zijn. 
En dat zullen jullie weten ook! 
 
Pracht en praal 

Op 28 oktober 1921 werd theater Tuschinski geopend. De bouw vond 
plaats in opdracht van Abraham Icek Tuschinski en het theater is 
samengesteld uit verschillende stijlen ( o.a. Amsterdamse School, 

Jugendstil en Art Deco). 
Na vele malen te zijn heringericht, vond er tussen 2000 tot 2002 een restauratie plaats om het 
theater weer zo veel mogelijk in originele staat terug te brengen. De staat waarin Tuschinski en 
zijn twee compagnons Erlich en Gerschtanowitz (jawel, ‘voorouder van’) het destijds voor ogen 

hadden; een hoop pracht en praal inclusief theaterorgel! 

Pas op, een tram 

Pagina’s, werkelijk pagina’s zou ik kunnen vullen met al het 
moois wat te zien is in Tuschinski. En dan heb ik het nog niet 
eens over de films! Want ook dat staat als een paal boven 
water; wanneer er een première van een kaskraker in 
Nederland plaatsvindt, gebeurt dat in Theater Tuschinski. 
Met gevaar voor eigen leven rennen de grootste sterren hun 
limo uit, de passerende tram net ontwijkend, om toch vooral 

in dit unieke gebouw de Nederlandse première van hun film 
te beleven. 
Het zou toch allemaal een stuk relaxter kunnen in 

bijvoorbeeld Pathé Arena? No way! Een première is geen 
première als deze niet heeft plaatsgevonden in Theater 
Tuschinski, dat overigens sinds de overname een aantal jaar 
geleden tegenwoordig Pathé Tuschinski heet. 

Tuschinski-moment 
Als klein Wendietje ging ik, het rasamsterdammertje dat ik ben, met mijn oma ‘naar de film’. 

Ondanks dat mijn oma in Oost woonde (waar ook een aantal bioscopen is), nam ze mij altijd mee 
naar Tuschinski. Prachtig vond ik het, plechtig schreed ik de trappen af terwijl ik me een prinses 
waande. 
Een giga flashback moment dus op 28 oktober. In onvervalste haute couture betrad ik Tuschinski, 

ik keek zelfs even over mijn schouder, om te zien of mijn oma eraan 
kwam. 
Wat volgde was een avond vol herinneringen, mooie gesproken 

woorden en nóg mooiere beelden. In de zaal hing een sfeer van 
saamhorigheid, een ieder hier aanwezig had ooit zijn eigen 
Tuschinski-moment beleefd, zeker weten. 

Gastheer Winston Gerschtanowitz, zelf ook zichtbaar onder de 
indruk, praatte de avond aan elkaar, het orgel trakteerde op 
magistrale momenten, een heus orkest (Het Nederlands Filmorkest) 

verzorgde een prachtige muziekmedley, terwijl op het 
bioscoopscherm de bijbehorende Disney klassiekers voorbij 
zweefden, maar wat mij persoonlijk het meest betoverde waren de 
optredens van operazangeres Sarah Bouwers. 

Menigeen zal op dit moment een wenkbrauw optrekken, want jullie kennen mij natuurlijk als 
Fergie-fan en Gaga-gek. Maar serieus, op het moment dat Sarah begon te zingen was ik instant 
verkocht. 
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Na de show dansten we tot in de kleine uurtjes in de foyer van Tuschinski op onvervalste seventies 

hits en werden er mini hamburgertjes, zakjes friet en shoarmaspiesjes geserveerd, die we weg 

mochten spoelen met Jameson cocktails (ook geen straf). 
Kortom, een geslaagd jubileum voor de Grande Dame. 
 
Alles al gezien? 
Mocht je binnenkort in Amsterdam zijn en dacht je na het Anne Frank Huis, de grachtenrondvaart 
en de diverse musea alles al gezien te hebben? Think again! 

Wanneer je de immense gevel hebt bekeken, die zo mogelijk nog indrukwekkender is dan de 
binnenkant van het theater, loop dan niet 
door. Koop een kaartje, ga een film kijken 
maar kom een uurtje eerder. En kijk om je 
heen! Alleen in de foyer al kun je makkelijk 
een uur rondkijken. En loop dan gewoon 

eens de trappen op en laat het theater op je 
inwerken. Tropische houtsoorten, marmer, 
wandbespanningen, fijn geslepen glas, 
brons,koper en hier en daar de gekroonde 
adelaar (een verwijzing naar Polen, 

Tuschinski’s geboorteland) zullen je versteld 
doen staan. 

Neem van mij aan: een bezoek aan 
Amsterdam is niet compleet als je niet in 
Pathé Tuschinski bent geweest. 

Pathé Theater Tuschinski is gevestigd aan de Reguliersbreestraat 26-28 en bereikbaar met tram 4 
(vanaf Amsterdam CS) 
Voor meer info, bezoek de website: http://www.pathe.nl/bioscoop/tuschinski 
Voor meer info over Sarah Bouwers, bezoek je haar website: www.sarahbouwers.com 

P.S.: Houd Whoopsie Daisy in de gaten voor mijn persoonlijke beleving van het Gala en 
het verhaal dat aan het Gala vooraf ging (hoe kom ik, Wendy from the block, aan die 
haute couture jurk?) 
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Tags: Amsterdam International Fashion Week, Haute couture, Hu Fashion, Sheguang Hu, wendy 

louise Sheguang Hu: Rising star van de polder haute couture Geschreven door: Wendy Louise op 

28 oktober, 2011 

Sheguang Hu: Rising Star van de polder haute couture  

Ook zo genoten van de nieuwe collectie van Sheguang Hu 
tijdens de Amsterdam International Fashion Week? 

Of was het eerste dat in je opkwam bij het lezen van de titel 
van dit artikel: ‘Sheguang WHO’? 
In beide gevallen zou ik even doorlezen. 

Meester der drama 
Diep onder de indruk was ik van de Spring/Summer 2012 show van 

She Hu. Niet in de minste plaats door de goedgekozen muziek en het spectaculaire begin van de 
show, waarin een introductiefilm tot leven werd gebracht. Maar het meest indrukwekkend waren 
zijn creaties. Wederom is de meester der drama erin geslaagd een superspannende collectie te 

ontwerpen. 

Over Sheguang Hu 
Sheguang Hu is geboren in China en kwam op zestienjarige 

leeftijd naar Nederland. Hij studeerde cum laude af aan de 
Rietveld Academie en vestigde zich met zijn atelier in 
Doetinchem. Sindsdien heeft hij diverse grote fashionshows 
over de hele wereld gegeven, waarvan zo’n 45 shows op 
jaarbasis in zijn geboorteland China. She Hu brengt in zijn 
ontwerpen Chinese en Nederlandse invloeden samen. Zijn 
creaties zijn direct herkenbaar aan de stofkeuze en creatieve 

vormen. Denk aan hoogwaardig leer, zijde, Oosterse stoffen 
en kleurige borduursels. She houdt van schoonheid en kunst. 
Zo organiseert hij regelmatig kunstzinnige modeshows en 
ontwierp hij de jurken van de ceremoniedames tijdens de 
Olympische Spelen in Beijing. Tot de clientèle van Sheguang 
Hu behoren onder meer diverse Oosterse politici, 

ambassadeurs en de algehele Chinese high society. 

Spring Summer 2012 

Collection  
Tijdens de Amsterdam 
International Fashion 
Week toonde She zijn Spring Summer Collection 2012, aan 
het grote publiek. Frontrow zaten o.a. Sylvana Simons, 
Monique Sluyter en Esther Oosterbeek. 

De collectie is geïnspireerd op de stijlperiode van de barok. 
Dit is voornamelijk terug te zien in de verbazingwekkende en 
bijzondere vormen van de kleding. 

Als thema heeft She deze collectie de naam ‘Emotion’ 
meegegeven, geheel toepasselijk daar je tijdens de show 
van de ene emotie in de andere valt. 

De meningen over de show verschillen nogal. Menigeen viel 
over het feit dat de rode draad een beetje kwijt was tijdens 
de show en noemde het ‘teveel van het goede’. 
Persoonlijk ervoer ik een ‘liefde op het eerste gezicht’ 
moment. Hijs deze dramaqueen maar in deze drama 
dresses! 

Vooral de showstopper was spectaculair! Beetje jammer 
alleen dat catwalk-oma Mariana Verkerk (inderdaad, die van ‘all the way from New York City’ in 
HNTM)  gekozen was om deze creatie te showen. Maar het feit dat She als finishing touch gebruik 
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maakte van de mooiste sieraden van Rodrigo Otazu, maakte deze model-misser weer helemaal 

goed. 

Superpret: Prêt-à-porter 

Heb je nou geen Boekenbal of première om naartoe te gaan 
en vind je het een beetje zonde om twee maandsalarissen 
neer te tellen om wel heel spectaculair achter je dagelijkse 
burootje aan te schuiven, niet getreurd. Vandaag bereikte 
mij heel goed nieuws! 
Modeontwerper Sheguang Hu heeft speciaal voor het 
gerenommeerde modehuis HoutBrox een prêt-à-

porter collectie voor komende winter ontworpen. De 
collectie is verkrijgbaar sinds vrijdag 2 september bij 
HoutBrox te Uden. 

De prêt-à-porter collectie van Sheguang bestaat uit echte 
must-haves voor het komende seizoen: diverse mantels en 
jasjes van kasjmier en leer. She heeft met deze collectie 

glamour en luxe vertaald naar draagbare en zeer stijlvolle 
stukken. De stijl en signature van de designer zijn ook 
duidelijk herkenbaar. Er is gebruik gemaakt van materialen 

van topkwaliteit, borduursels en versieringen. 

In de persinformatie viel mij de volgende regel op: Na de 

Chinese modewereld te hebben veroverd, wil She zich nu volledig gaan richten op de Nederlandse 
markt. 
Ik voorspel dat hij daar glansrijk in zal slagen, mij heeft hij al! 

Voor meer informatie over Sheguang Hu en zijn coole creaties, bezoek je zijn website: 
www.hufashion.com 

Foto’s: Peter Stigter 
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Demak’Up, niet alleen voor watjes Geschreven door: Wendy Louise op 19 oktober, 2011  

Demak’Up, niet alleen voor watjes 

Tegenwoordig zijn er talloze manieren om die laag plamuur van je 
gezicht te verwijderen. Maar, eerlijk is eerlijk, betere watjes dan 
die van Demak’Up zijn er gewoonweg niet! Innovatief en 
vooruitlopend op de trends in ‘watjesland’ waren zij al, maar dat 
Demak’Up nu met recht de specialist in gezichtsreiniging genoemd 
mag worden, bewijzen zij met de nieuwste vloeibare reinigingslijn. 

 
 

 

Beestachtige boost 

Dit najaar zijn er drie nieuwe Demak’Up vloeibare reinigingsproducten op de markt gekomen. 
‘Door intensieve research zijn we erin geslaagd om allerlei heilzame extracten van de katoenplant 

in de vloeibare reinigingsproducten te verwerken’, vertelt Caroline Delhaye, marketing manager 
Benelux van Demak’Up. 

De range bestaat uit de volgende drie producten: 

1. Demak’Up Reinigingsmelk Smeuïg 
De combinatie van het antioxidant Phyto-Bourgeon® uit de 

katoenplant en katoenzaadolie zorgt ervoor dat deze melk niet alleen je 
huidje beschermt tegen vrije radicalen, maar ook nog eens extra zacht 
doet aanvoelen. 

2. Demak’Up Micellaire Tonic Fris 
Naast bovengenoemde antioxidant, bevat deze tonic water van de witte 
bloesem van de katoenplant en zorgt de toevoeging van vitamines 
ervoor dat je huid een beestachtige boost krijgt. 

Door de toevoeging van ‘micellaire’ aan de naam van deze tonic, 
benadrukt Demak’Up het effect dat de tonic op vettige onzuiverheden 
heeft. De moleculen in de tonic zijn namelijk in staat om vettige 
onzuiverheden in te sluiten en op te nemen. En nu niet direct ladingen 
over je te dikke bovenbenen gooien, dit geldt uitsluitend voor de vetten 
in de huid van je gezicht en die van je make-up. 

3. Demak’Up Reinigingsgel Schuimend 
Een heerlijke gel die je opschuimt met wat water en vervolgens transformeert tot een zacht 
schuim dat je huid diep reinigt. Lekker voor ’s ochtends onder de douche! 
In dit product zijn, net als in de andere twee, geen parabenen verwerkt. 

Instant happiness 
Tijdens een gezellig event in de Amsterdamse Supperclub, mocht ik voor 
Whoopsie Daisy als eerste deze nieuwe producten gebruiken. Zie je het voor 
je? Je wordt uitgenodigd voor een event, waarvan de dresscode was: Dress to 
impress, terwijl je veertig graden koorts en een hevige keelontsteking hebt? 

De pumps had ik verruild voor mijn meest impressive zomer Uggs (serieus, 

mijn voeten waren het enige lichaamsdeel dat geen pijn deed die dag), op 
mijn gezicht zat een extra laag foundation, zodat ik nog een beetje toonbaar 
was en net voordat ik naar binnen ging, slikte ik nog snel twee paracetamol 
met coffeïne weg. 
Eenmaal binnen, werden we begroet door Lieke van Lexmond die ons 
vriendelijk doch dringend verzocht onze make-up te verwijderen. Leuk toch? 

Konden we direct de nieuwe producten testen. 
Ja echt Lieke, dolletjes! 
Maar deze bikkel liet zich niet kennen en, terwijl ik vanuit mijn ooghoeken 
mensen (ECHT WAAR) zag vertrekken, boende ik mijn zieke gezicht schoon. 
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Een instant gevoel van happiness daalde over me neer, ik overdrijf niet. Wat 

een heerlijke geur, wat een romige milk en wat een superverfrissende tonic! En 

wat een schok op het moment dat ik in de spiegel keek! 
Maar, eind goed al goed. Demak’Up had een tiental visagisten uitgenodigd die 
ons allen van een ‘natural-look’ voorzag en aan het eind van het event werden 
we allemaal op de (zeer) gevoelige plaat vastgelegd door een professionele 
fotograaf. 
Met bevende vingertjes opende ik de mail een aantal dagen later, maar 

(waarschijnlijk door een hoop overbelichting en dat extra laagje foundation 
waar ik de visagist met de dood toe had bedreigd, plús de rode 
koortswangetjes) het resultaat viel nog best mee. 

Laatste verticale minuten 
Wat is nu de moraal van dit verhaal? Heb jij altijd een hekel gehad aan het 
‘schoonmaken van het gezicht’? Wil je het liefst zo je bed induiken aan het eind 
van de dag en baal je steevast als je weer een tiental minuten voor de spiegel moet staan, terwijl 
je je bedje al hoort roepen? 
Vrees niet langer! Demak’Ups vloeibare reinigingslijn maakt die tien laatste verticale minuten van 

de dag tot een verademing! Herboren en superschoon is dat bedje nóg fijner. 

De producten zijn verkrijgbaar bij de betere drogist voor de volgende adviesprijzen: 

Demak’Up Tonic: EUR 4,89 
Demak’Up Reinigingsmelk: EUR 4,89 
Demak’Up Reinigingsgel: EUR 5,89 

En om te bewijzen dat ík geen watje ben… komt ie: 
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Tags: Borstkanker, Borstkankermaand, oktober, Pink ribbon, Pink Ribbon Magazine, Pink Ribbon 

Moves, Sanoma Media, wendy louise, Westerliefde De kracht van het roze lint Geschreven door: 

Wendy Louise op 6 oktober, 2011  

De kracht van het roze lint 

Je moet wel onder een steen hebben gewoond, mocht het je ontgaan 
zijn dat oktober de officiële borstkanker maand is. Zelfs het 

Christusbeeld in Rio de Janeiro kleurde deze week roze. 
In Nederland staat borstkanker onlosmakelijk verbonden met 
Stichting Pink Ribbon. 
Stichting Pink Ribbon is een fondsenwervende organisatie die 
aandacht vraagt voor borstkanker. ‘We richten ons met name op de 
bewustwording van borstkanker onder de Nederlandse bevolking en 

geven voorlichting over de risico’s die tot deze ziekte kunnen 
leiden’, aldus de Stichting op haar website. 
 

Symbool voor het oneindige 
Dit jaar lanceert Sanoma Media, onder hoofdredactie van Esther Mutsaers, voor de achtste keer het 
Pink Ribbon Magazine. Een tijdschrift dat de mediagigant geheel belangeloos maakt en waarvan de 
opbrengst voor de volle 100 procent ten goede komt aan Stichting Pink Ribbon. 

Zoals ieder jaar, heeft het magazine een thema. Dit jaar is dat: Pink Ribbon Moves. Eigenlijk 
worden hier twee thema’s tegelijk mee bedoeld, figuurlijk omdat borstkanker je raakt en letterlijk 
omdat bewezen is dat bewegen een van de factoren is waarmee de kans op het krijgen van 
borstkanker verkleind wordt. 
Het cijfer 8 vormt de tweede rode draad door deze editie van het Pink Ribbon Magazine. Omdat het 
de achtste editie is, omdat 1 op de 8 vrouwen borstkanker krijgt, maar tevens omdat ‘het cijfer 8 
wanneer je het een kwartslag draait, het symbool voor het oneindige vormt’, aldus Stan de Klerk, 

directeur van de Stichting tijdens de lancering in een voor de gelegenheid roze 
gekleurd Westerliefde, Amsterdam. 

Bofborsten 
Dit jaar mocht ik voor Whoopsie Daisy de honneurs waarnemen tijdens de officiële lancering van 
dit geweldige magazine. Als trouwe armbandjes-consument (ieder jaar schaf ik de Pink Ribbon 

armband aan) vond ik het heel toepasselijk dat ik eropuit werd gestuurd. Op het moment dat 
presentatrice Quinty Trustfull de avond 
opende met het feit dat 1 op de 8 vrouwen 
borstkanker krijgt en we allemaal wel iemand 

kennen met borstkanker, moest ik echter 
toegeven dat dát voor mij niet geldt. 
Ik kende tot op dat moment niemand met 
borstkanker. Mijn vriendinnen en ik zijn 
ongelooflijke bofkonten, of beter bofborsten. 

 
Vlnr: Quinty Trustfull, Stan de Klerk en Esther 
Mutsaers net na de feestelijke onthulling van 
de cover 

 

Krachtig hoopje ellende 
Na het mooie, ingetogen maar toch feestelijke lanceringsevent, kan ik nu volmondig zeggen dat 
ik wél mensen ken die borstkanker hebben (gehad). En wat een helden, stuk voor stuk! 

Na afloop aan de bar, kwam ik in gesprek met Leo van Rijswijk. Zijn verhaal is terug te vinden in 
het magazine en is op zijn minst spraakmakend te noemen. Dat mannen net zo goed borstkanker 
kunnen krijgen, is namelijk nog lang niet algemeen bekend. ‘Toen ik na de operatie voor het eerst 
in de spiegel keek, veranderde ik in een huilend hoopje ellende’, vertelde hij me en voor de 
zoveelste keer die avond sprongen bij mij de tranen in de ogen. Het vuur in zijn ogen en de kracht 
in zijn stem, maakten echter duidelijk dat borstkanker te overwinnen valt en het heel belangrijk is 
dat we met zijn allen het onderzoek blijven ondersteunen. 
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Dus waar wacht je nog op? 

Bestel hier de indrukwekkende achtste editie van het Pink Ribbon Magazine voor maar EUR 5,95. 

Vind je dat niet genoeg en wil je Stichting Pink Ribbon extra steunen? 
Bij C&A zijn acht (limited edition) T-shirts te koop, met verschillende illustraties uit het Pink 
Ribbon Magazine. Ze kosten EUR 12,- waarvan EUR 5,- naar Stichting Pink Ribbon gaat. 
Daarnaast is er bij Bruna een speciale Pink Ribbon Cadeaubox te koop voor EUR 14,95. 
En voor alle roze goodies surf je natuurlijk naar de Pink Ribbon webshop 

Kom op, draag je roze steentje bij en laten we er met zijn allen een giga roze kei van maken! 

 
Extraatje: 
Bekijk hier de nieuwe Pink Ribbon commercial. 
Deze supercoole commercial in stop motion techniek, ondersteunt de verkoop van het Pink Ribbon 

Magazine. Reclamebureau DDB heeft een papieren wereld gecreëerd die bestaat uit gescheurde en 
gevouwen pagina’s uit Pink Ribbon Magazines. 
DDB mag zich op de borst kloppen wat mij betreft, UNIEK! 
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Tags: AHAVA, antirimpelcreme, Dagcreme, Dode Zee, Dode Zee mineralen, Extreme, Goji bes, 

Himalaya, Nachtcreme, Rembrandttoren, wendy louise AHAVA introduceert Extreme Geschreven 

door: Wendy Louise op 25 september, 2011  

AHAVA introduceert Extreme 

AHAVA Dead Sea Laboratories, wereldleider op het gebied van 
innovatieve huidverzorgingsproducten op basis van Dode Zee 

mineralen, lanceert de nieuwe Extreme lijn. Een revolutionaire 
productlijn bestaande uit een dag- en een nachtcrème, die 
intensieve verzorging biedt aan de rijpende huid. De producten 
verstevigen de huid en verminderen de diepte van rimpels 
aanzienlijk.  
 

Rijpende rimpels 
Kijk, met zo’n aankondiging heb je mijn aandacht. Zeven jaar onder de 
Spaanse zon heeft mij namelijk helaas op wat jongere leeftijd al van 

rimpels voorzien. En nu dat ik me in de lichtbelegen jaren van mijn leven bevind, heb ik dus geen 
rijpende huid, maar mag er gerust gesproken worden over rijpende rimpels. Een 
supergemotiveerde reporter ging op weg naar de perspresentatie. 

Masterclass van de master 
Op het hoogste punt van Amsterdam, de bovenste verdieping van de Rembrandttoren, werden we 
getrakteerd op een wel heel speciale masterclass. De toepasselijkheid van de locatie werd mij 

duidelijk, zodra ik de slogan van de dag op het presentatiebord las: ‘Van het laagste punt naar de 
hoogste piek ter wereld’. 
Dr. Zeévi Maor, vicepresident productontwikkeling van Ahava, vertelde ons op zijn eigen, unieke 

manier over het ontstaan van de Extreme lijn. 
Het idee werd geboren tijdens een privé 
vakantie van deze markante man. 
In 2004 maakte hij een trektocht door Nepal, 

waar het hem opviel dat de extreme 
weersomstandigheden op zo’n grote hoogte 
zorgden voor dezelfde huidproblemen als bij 

de mensen thuis in een van de laagst geleden 
gebieden ter wereld, het gebied rondom de 
Dode Zee. ‘Maar wat pas echt bijzonder was, 
was dat het vermogen van inheemse planten 

en mineralen uit beide regio’s om die 
problemen aan te pakken enorm groot bleek’, 
aldus dr. Zeévi Maor. 

Gelukkig, daar is ie weer! 
Dr. Zeévi Maor benadrukte tijdens de masterclass dat AHAVA niet aan dierproeven doet, maar alle 
producten test op stukken huid die overblijven van operaties. Heel belangrijk, want eerlijk is 
eerlijk, anno 2011 kúnnen dierproeven gewoonweg niet meer. 
Qua ingrediënten kwam ik een oude bekende tegen, de Goji bes. In een vorig artikel schreef ik dat 
dit besje je nieuwe beste vriend zal worden en ik raak er steeds meer van overtuigd. 

De Goji bes is een belangrijk ingrediënt van de Extreme lijn, onder meer omdat hij vitamine C, A, 
B1,B2, ijzer, koper, nikkel, chroom, magnesium, natrium, calcium en verschillende aminozuren 
alsmede vitaal stoffen bevat. 

In de persmap van AHAVA wordt Goji de geluksbes uit de Himalaya genoemd. In het Himalaya 
gebied wordt de Goji bes namelijk ook als afrodisiacum en ter vergroting van de hartstocht 
gebruikt. 

Mocht de crème dus toch niet bevallen, kun je het potje misschien omkieperen in je stamppot, 
deze voeren aan je vriend en… remmen los! 

Vloeibaar goud 
Vergeet de laatste zin van de vorige alinea. 
Deze crème hoort beslist niet thuis in een stamppot, maar moet gekoesterd worden. 
Tijdens klinische testen behaalden de Extreme producten al goede resultaten waar het gaat om het 
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gladder maken van de huid en het verminderen van rimpeldiepte, maar tijdens mijn persoonlijke 

test scoren de producten zo mogelijk nog hoger. 

Niet alleen ben ik ‘gezegend’ met een boventallig aantal rimpels, ook heb ik regelmatig wel eens 
last van een verdwaald -en zeer zeker verlaat-  jeugdpuistje. De doorgaans vette substantie van 
antirimpelcrèmes maakt mij daarom vaak huiverig het te gebruiken. De zeemleren lap vervangen 
door een krentenbol is natuurlijk niet de bedoeling, als je begrijpt wat ik bedoel. 
Maar de Extreme Day Crème is allesbehalve vet. Het is een rijke crème, vol en romig. Ietwat vet 
aandoend wanneer je haar opbrengt, maar terwijl de crème je betovert met haar heerlijke geur, 

trekt zij supersnel in, een heel dun verzorgend en beschermend laagje achterlatend. 
De Extreme Night Treatment is mijn absolute favoriet. Deze emulsie mag met een gerust hart 
vloeibaar goud worden genoemd. Twee pompjes uit het, overigens zeer smaakvol vormgegeven, 
flesje zijn voldoende voor gezicht, hals en decolleté. Je kunt de ogen ook meepakken, want de 
emulsie is zo zacht dat zelfs gebruik op de ogen is toegestaan. 

 

Verkoopprijzen: 
Extreme Day Creme 50 ml: EUR 62,95 

Extreme Night Treatment 30 ml: EUR 64,95 
Een speciale Extreme oogcrème zal begin 
2012 op de markt verschijnen 

 
De AHAVA producten worden verkocht in 
de apotheek. 
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Tags: bril, Brildrager van het jaar, Club Trouw, DJ Mark the Machine, Fashion, Kleding, specsavers, 

verkiezing, wendy louise Brildrager van het jaar by Specsavers Geschreven door: Wendy Louise op 

19 september, 2011  

Specsavers presenteert: Brildrager van het jaar 

Specsavers organiseerde dit jaar de 12e editie van de 
‘Brildrager van het Jaar’-verkiezing. Brildragers tussen de 16 

en 30 jaar hebben zich de afgelopen maanden massaal 
opgegeven. Het Nederlandse publiek mocht via de website van 
Specsavers haar stem uitbrengen op degene die volgens hen 
het mooiste brillengezicht heeft. Uit elke provincie werd één 
finalist gekozen. Tijdens de landelijke finale in de voormalige 
krantendrukkerij in Amsterdam, Club Trouw, zijn zij met elkaar 

de strijd aangegaan om de nieuwe ambassadeur van brildragend Nederland te worden. 
 
Hippe brilmensen 

Een beetje lacherig ontving ik de uitnodiging. Brildrager van het jaar… Geen idee wat ik me daarbij 
moest voorstellen. Twaalf nerds op een rijtje, de een nog dikkere jampotglazen dan de ander, haar 
in een vlecht en lakschoentjes onder een geruite broek? Little did I know in mijn brilloze bestaan! 
Na wat research, kwam ik erachter dat dit event al elf keer eerder was georganiseerd en vlogen de 

meest hippe brilmensen op mijn beeldscherm voorbij. Het dragen van een bril is smoking hot!  

Accessoire 

Voor aanvang van de spectaculaire catwalkshow, waarin de kandidaten twee verschillende looks 
showden, sprak ik met de moeder van een van de deelneemsters, Benthe. Deze zeventienjarige 

gorgeous-chick-with-glasses, 
vertegenwoordigde op het event de provincie 
Noord Brabant. ‘Benthe is de enige in de familie 
die geen bril nodig heeft’, vertelde een 
zenuwachtige moeder. ‘Aangestoken door al die 

brildragende familieleden, draagt zij de bril 
echter als accessoire.’ 
Met een soortgelijk relaas opende presentatrice 

Nikkie Plessen de show. ‘Een bril is veel meer 
dan een handig hulpmiddel, het is een trendy 
fashionaccessoire. Met bril voel ik mij veel 
krachtiger en ik gebruik de bril om mijn eigen 

stijl uit te dragen. Ik vind het hartstikke leuk 
om te zien dat er zoveel modebewuste meiden 
in Nederland zijn die hun bril stijlvol dragen’, 
aldus Nikkie. 

Specs-appeal 
De show die volgde was op zijn zachtst gezegd verrassend te noemen. Als professionele modellen 
showden de twaalf deelneemsters niet alleen een bril, maar een totale look. De moeder van Benthe 
vertelde mij dat de meiden ’s middags catwalkles hadden gehad en dat was te zien! Op pijlers van 
hakken bewandelden ze alle twaalf vol specs-appeal de catwalk. 

De fabuleuze muzikale ondersteuning tijdens de show van DJ Mark the Machine, zal ongetwijfeld 
hebben bijgedragen aan de relaxte staat waarin de deelneemsters verkeerden, maar je moet het 
toch maar durven. Petje af, of beter: Brilletje op! 
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Trots in het kwadraat 

Kippenvel kreeg ik op het moment dat Benthe over de catwalk liep. Uiteraard omdat ik haar 

moeder übertrots heen en weer zag wiebelen, maar ook omdat ze er verbluffend mooi uitzag. 
Mijn andere favoriet won, Charlotte Bausch (20) uit Goes is 
uiteindelijk ‘Brildrager van het Jaar 2011’ geworden. ‘Ik ben erg 
blij en trots dat ik mezelf ‘Brildrager van het Jaar’ mag noemen. 
Een bril betekent veel voor mij, eigenlijk kan ik niet meer 
zonder. Het maakt mijn outfit af en je ziet er ook nog eens 

super stylish uit met een bril. Dit wil ik graag uitdragen aan 
Nederland en daarom heb ik meegedaan aan deze verkiezing. 
Nu ik ambassadeur van brildragend Nederland ben geworden 
kan ik ook andere brildragers ervan overtuigen dat een bril 
naast een onmisbaar accessoire, ook nog eens supertrendy is’, 
aldus Charlotte. 

Mij hoeft ze niet meer te overtuigen, ik ben om! Naast mijn 
collectie zonnebrillen ga ik serieus een collectie nerd glasses 
aanschaffen. 

Bezoek de website van Specsavers voor meer info over de 

Brildrager van het jaar verkiezing of gewoon om een leuke bril 
uit te zoeken: http://www.specsavers.nl/ 

 
Foto’s: Ron Stam 
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Tags: Column, dildo, Liefde, party's, seks, Tarzan, Tupperware, vibrator, vriendinnen, wendy louise 

Me Tarzan! You happy…? Geschreven door: Wendy Louise op 14 september, 2011  

Me Tarzan! You happy…? 

Van de week werd ik door een vriendinnetje uitgenodigd voor 
een dildo party. En of ik Kim ook wilde meenemen. Ja, die zag 
haar omzet natuurlijk al groeien! Help twee single tsjikkies de 
koude winternachten door … 

  

 

Geen haar op mijn hoofd die eraan dacht te gaan! Maar de reactie van Kim ‘O leuk, wanneer? Zet 

ik het vast in mijn agenda’ zette me aan het denken. Ben ik een ouderwetse taart? Is het raar dat 
het eerste wat me te binnen schiet is: ‘Waar is de tijd van Tupperware party’s gebleven?’? Ik vind 
het toch iets heel anders om onder het genot van een wijntje diepvriesbakjes uit te zoeken, dan 
trilballen, butt plugs en Tarzans te bewonderen. 
Overigens heb ik ooit eens een Tupperware party gegeven, gewoon ‘om het ook eens mee te 
maken’ en omdat die bakjes gewoon hartstikke handig zijn. Een vriendinnetje vroeg aan de 

Oppertupper hoe het toch kwam dat ze schimmel in haar doosje had. De goede vrouw gaf haar het 
advies de bakjes met een los deksel te bewaren. Ik vraag me af wat voor een advies zij op 
dezelfde vraag zou krijgen tijdens de dildo party? 

Maar stel hè, ik zeg niet dat ik ga, maar stel… 
Zit ik daar, in een kamer vol vriendinnen die straks allemaal weten wat ik heb gekocht. 
Dus bij iedere verjaardag die volgt, zie ik in plaats van een vriendin een lopende kunstpenis. En als 
de man van die andere vriendin een beetje moeilijk gaat zitten, vraag ik me af of zij degene was 
die de butt plug bestelde? Bend over beebie, mama’s got a brand new toy! Dat is toch echt too 

much information? De spelletjes die we uitvreten in de slaapkamer wil toch niemand van elkaar 
weten? 

Vrouwen hebben die kunst kanjers denk ik ook helemaal niet nodig. Een vrouw kan altijd seks 
hebben, mannen willen namelijk altijd wel. In het telefoonboek van mijn mobieltje staan zeker 15 
mannen die ik dag en nacht kan bellen voor een robbertje wicked worstelen met Wendy. Op een 
avondje in de kroeg is het ook altijd raak. Zonder nou als een ontzettende she-macho over te 
willen komen, ik zou met gemak iedere willekeurige avond van de week een vent uit de kroeg 
kunnen oppikken. Waarom dan genoegen nemen met een bibberding op batterijen? 

Nee, ik sta liever een tijdje droog dan naar de elektrische eikel te grijpen. Er gaat toch niks boven 
een man van vlees en bloed. Eerst heerlijk zoenen, probeer dat maar eens met een vibo! Dan de 
spanning opbouwen, gewoon door elkaar een beetje te plagen, niet door aan het knopje te draaien. 
Het moment waarop je zijn kroonjuwelen voor het eerst mag uitpakken… uit een onderbroek, niet 
uit een kartonnen doos. 

Tja, en dan valt het tegen. In plaats van een fiere toverfluit hangt er een zielig knakworstje… 
In je hoofd hoor je de eerste klanken van Doe Maars ‘Is dit alles’ en je slikt nog net een lach in. 
Dat zal nooit gebeuren met de vibrerende vervanger. Je kiest zelfs de grootte gewoon uit en blijft 

zo altijd bespaard van een teleurstellende verrassing… 

Euh… wanneer was die party ook alweer? 
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16 Reacties op "Me Tarzan! You happy…?"   

•  

Lisa 14 september 2011 op 21:26  

Heerlijke column, Wendy Louise! Ik zit hier met een brede grijns. 

“Is dit alles?” Wahaa! 

[Reageren] 

•  

Sharon 15 september 2011 op 00:41  

Ik ben er ook ooit eens geweest, bij zo’n party. Ik verdomde het wel om iets te kopen. Omdat 

ik het simpelweg te duur vond en weiger zoiets aan te moeten schaffen in bijzijn van anderen. 

Raad eens wie het feestje hield? Mijn schoonzusje. Juist ja!  

Waarom ik toch ben gegaan? Omdat mijn broer mijn schoonzusje praktisch had verboden 

om mij uit te nodigen op haar piemols-op-batterijen party. ‘Jezus zeg, does normaal, das 

wel m’n zusje hoor!’ I’m in, hoe laat was het ook alweer?  

Achteraf was het heel erg gezellig en dat ik er toch wel te bleu voor ben bleek door elke 

sarcastische, sadistische en humoristische opmerking bij elke bal, penis, vlinder, geurend 

glijmiddel, en smeltkaars die ik door mijn handen liet glippen.  

Goed geschreven met een gezonde dot (check die woordspeling eens mhoehaha) humor! 

[Reageren] 

 

Menno Reply: 

september 15th, 2011 at 09:16 

Haha, ik schreef ook “piemol” toen ik nog een jongetje van 7 was. Het schijnt “piemel” te 

zijn. Maar ja, wist ik veel, 

[Reageren] 
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Sharon Reply: 

september 15th, 2011 at 12:07 

Dankjewel dat je deze belangrijke herinnering uit je jeugd met ons wou delen :) 

[Reageren] 

 

Wendy Louise Reply: 

september 15th, 2011 at 13:11 

‘Gezonde dot’ Whoehahahaha! 

[Reageren] 

•  

Gillian 15 september 2011 op 07:11  

Leuk stuk! En inderdaad ‘too much information’ sommige dingen wil je gewoon écht niet 

weten van elkaar haha. 

[Reageren] 

•  

Laura83 15 september 2011 op 12:12  

Hey Wendy Louise, 

Ik kan het me helemaal voorstellen! Een tijdje geleden hadden wij een FemalePleasure 

homeparty en ik had vooraf precies hetzelfde gevoel. Ik was ook bang dat ik dingen te weten 

kwam die ik niet wilde weten maar uiteindelijk was deze meidenavond het succesvolste van 

allemaal. De “Opper FemalePleasure” liet net als bij een Tupperware party alles zien. We 

waren bij hun niet verplicht om wat te kopen en als je wat wilde bestellen, kon je dat bij haar 

doen in een aparte kamer. Na 4 dagen kregen we de spullen allemaal in dichtgemaakte 

zakjes en niemand kon zien wat de ander had gekocht. Maar naast tarzan’s hebben ze 

trouwens ook andere dingetjes, funny gadgets zoals pasta in de vorm van een penis. Wij 

hebben een super avond gehad en ik kan je alleen maar zeggen: Gaan met die “banaan”. 

[Reageren] 
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Wendy Louise Reply: 

september 17th, 2011 at 12:26 

Euhm… en iedereen die uit de ‘bestelkamer’ terugkomt, heeft natuurlijk alleen maar die pasta 

gekocht? ;-) 

[Reageren] 

 

Menno Reply: 

september 18th, 2011 at 16:51 

Die hebben natuurlijk net als jij liever een dildo van vlees en bloed. Woehaha… 

[Reageren] 

•  

Ibtissam 15 september 2011 op 14:21  

Leuk geschreven, ik zit hier met een brede lach op mijn gezicht. Zelf is dit niets voor mij. Er 

gaat niets boven een echt man ;-) 

[Reageren] 

•  

Anneke 16 september 2011 op 08:41  

Hoi Wendy 

Personlijk kan ik je niet, ik krijg je verhaaltjes doorgestuurd van me vriendin Brenda. Ik moet 

je zeggen lig iedere keer in een deuk …wat kan je leuk schrijven tis nog vroeg ..maar ik heb 

al gelachen toppie . 

[Reageren] 

 

Wendy Louise Reply: 

september 16th, 2011 at 21:01 
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Hi Anneke! 

Wat een leuke reactie, dank je wel! 

Lekker blijven lachen :-D 

[Reageren] 

•  

geke 16 september 2011 op 22:54  

Ik heb met een dikke grijns je blog weer gelezen. Wat kun je het toch goed vertalen zeg, 

precies hoe wij als vrouw denken haha… 

Ik zou zelf denk ik ook niet gaan, idd omdat er allemaal bekenden bij zitten. Ik wil ook niet 

weten wat die meiden kopen hoor haha 

Maar goed het blijft een leuk item om over te schrijven en ben benieuwd of je nu gegaan 

bent of niet. 

gr geke 

[Reageren] 

 

Wendy Louise Reply: 

september 18th, 2011 at 15:31 

Haha! Nee hoor, ik heb vriendelijk bedankt :-) 

Later hoorde ik dat de hele party afgezegd is… omdat ze niet genoeg vrouwen bij elkaar 

kreeg! 

[Reageren] 

•  

linda spanje 17 september 2011 op 10:13  

Hij blijft leuk, GEWELDIGE colum! 

[Reageren] 

•  

Marjolein 19 september 2011 op 11:07  
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Geweldig weer Wen! 

[Reageren] 
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Tags: dansen, musicals, Simone Kleinsma, Simone's Songbook, Theater, Vrije tijd, wendy louise, 

zingen Sizzling: Simone’s Songbook Geschreven door: Wendy Louise op 18 maart, 2011  

Sizzling: Simone’s Songbook 

Ook zo’n fan van Simone Kleinsma? 
Of gewoon zin in een gezellige avond uit? 
Dan mag je Simone’s Songbook niet missen!  

Na het succes van haar theaterconcert is Simone Kleinsma dit seizoen 
weer terug in de Nederlandse theaters. Dit keer met een compleet 
andere show, maar met het vertrouwde gevoel van Simone Kleinsma. 
‘Songbook’ is een geheel nieuwe, stijlvolle, swingende en ontroerende 
personality show! 
(bron: www. musicals.nl) 

Kort na aanvang werd ik al aangenaam verrast. Op geheel eigen wijze vertolkte Simone en haar 

twee kanjers, Gino Emnes en Rolf Koster (opgelet ladies: eye-candy van de hoogste categorie!), 
Bon Jovi’s It’s my life. Ik had veel verwacht, maar een song van Bon Jovi in Simone’s Songbook zat 

daar niet bij. De avond kon wat mij betreft nu al niet meer stuk. Later kwam Michael Jackson ook 
nog even voorbij en zelfs Beyoncé mocht niet ontbreken. Dit alles uiteraard overgoten met een 
jazzy sausje. 

De kleine conferences, inclusief typische Kleinsma-grappen, tussendoor zorgden voor de grappige 
noot, met als klap op de vuurpijl een heuse smartlappenmedley. Spontaan haakte mijn buurvrouw 
(die ik nooit eerder in mijn leven gezien had) haar arm door de mijne en deinden we mee op de 
melodie van songs van André Hazes en Koos Alberts. 

Persoonlijk werd ik getrakteerd op twee nummers waarvan de Spaanse señorita in mij heel vrolijk 
werd! Zorgde het voortreffelijk vertolkte Man of la Mancha al voor inwendig vuurwerk, na de 
gigantische cajon-sessie van Mike Schäperclaus, kon ik niet anders dan heel hard ‘Olé’ aan het 
applaus toevoegen. 

Aan vrolijkheid ontbreekt het niet gedurende de drie uur durende spetterende show, maar ook op 
emotioneel vlak werden wij getrakteerd op een paar onvergetelijke momenten. Het prachtige Het 

glipt me door de vingers uit de musical Mamma Mia deed iedereen de adem inhouden en de ode 
aan Simones overleden moeder; De liefde danste mee zorgde hier en daar voor een snottersnikje. 
Het prachtige Ik wil wonen in de tonen van een lied maakte dat iedereen met een warm gevoel de 
zaal verliet. Over de titel van dit speciaal voor haar geschreven lied zegt Simone: ‘Deze zin geeft 
voor mij alles weer wat ik met muziek heb en wat muziek met mij doet. Voor elke emotie is er wel 
een lied en voor elk lied is er wel een emotie. Sommige muziek past zo bij momenten in je leven 
dat je er bijna letterlijk in woont en dat je er in wilt kruipen.’ Tijdens haar geweldige vertolking 

waren wij in de zaal allemaal eventjes haar buren… 

Wil jij Simone’s Songbook zelf beleven? Klik hier voor de speelagenda. 

Je moet er wel snel bij zijn, want er zijn nog maar beperkt kaarten beschikbaar. 
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Mariella 18 maart 2011 op 20:07  

Ahh ik had dit echt zo graag mee willen maken.. Ik vind haar echt zo goed! 

Helaas komt ze hier in de buurt niet meer. 

[Reageren] 

•  

Femke 18 maart 2011 op 20:31  

Ik werk in een theater en bij ons draaide hij ook. Was een mooie voorstelling! 

[Reageren] 

 

Wendy Louise Reply: 

maart 18th, 2011 at 20:37 

O wat heerlijk, werken in een theater! Ik ben (gezond) jaloers op je! 

[Reageren] 

 

Femke Reply: 

maart 18th, 2011 at 20:43 

Hihi nog maar een paar maandjes hoor, maar is inderdaad wel erg leuk. 

[Reageren] 

•  

Olga 18 maart 2011 op 20:46  

Het precies zoals je het beschrijft. 

Wij hebben ook vreselijk genoten van deze voorstelling. 

[Reageren] 
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Wendy Louise Reply: 

maart 19th, 2011 at 20:34 

Heerlijk he Olga? Was jij ook in het DeLaMar theater? Dat voegde toch nog wel wat extra 

waarde toe wat mij betrof… Wat een mooi theater! 

[Reageren] 

•  

Daphne 20 maart 2011 op 19:33  

Hoi Wendy, 

In het forum van de officiële fansite hebben we bovenstaand artikel in het forum geplaatst. 

Andere fans kunnen dit vanaf nu daar lezen. 

MVG 

Daphne (operator http://www.simonekleinsmafansite.nl ) 

[Reageren] 

 

Wendy Louise Reply: 

maart 20th, 2011 at 22:00 

Hee wat leuk! Dank je wel. 

Jullie lezers denken er vast en zeker net zo over!  

Lieve groet terug :-) 

[Reageren] 
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Tags: Chakra, chicklit, Column, stenen, wendy louise, Wintermaan, zomerster Ste(e)n(iging) 

Geschreven door: Wendy Louise op 10 maart, 2011  

Ste(e)n(iging) 

De laatste tijd heb ik vaak hoofdpijn. Knallende koppijn. En dat 
is lastig. 

Want als je voet pijn doet, leg je hem even op een kussentje. 
Als je hand pijn doet, ontlast je haar een paar dagen. Maar hoe 
doe je dat met je hoofd? Ik kan het toch moeilijk een paar 
dagen ontlasten of nóg lastiger even op een kussentje leggen? 

Mijn nicht had dé oplossing, Chakra stenen! Tja, mijn nicht is een 
beetje zweverig en zonder nou iemand te willen beledigen, je mag 
tenslotte in Nederland (nog steeds) geloven wat je wilt, ik geloof daar 
dus niet in. ‘Het werkt écht Wen,’ begon ze haar pleidooi. Haar man 

kon al nachten niet slapen, dus kocht ze een Chakra steen die de 

nachtrust bevordert voor hem. Hij sliep als een roosje. In gedachten zag ik het helemaal voor me: 
mijn neef ging in bed liggen, mijn nicht pakte een Chakra steen en sloeg daarmee net zo lang op 
zijn hoofd tot hij buiten bewustzijn was… 
Maar ook zij had er één, een Chakra steen die de spijsvertering bevordert, waardoor ze sneller 
afviel. Hm, waar is de tijd gebleven van minder snoepen en meer sporten?! De enige manier 
waarop je volgens mij kunt afvallen met behulp van een steen, is die steen tussen een broodje 

doen en keihard bijten. Gegarandeerd dat je voorlopig alleen vloeibaar voedsel tot je kunt nemen 
en weg vliegen de kilootjes! 
Een Google-tripje langs verschillende Chakra-sites deed het ook niet voor mij, alhoewel één alinea 
mijn aandacht trok: ‘De energiecentra, of Chakra’s, kunnen uit balans raken. Edelstenen worden 
vaak gebruikt om de Chakra’s weer in balans te brengen en nieuwe energie te geven.’ Ik vroeg me 
al lezende af of er ook een anti-kater steen bestond… 

Ik weet het, ik ben een nuchtere Hollandse trien en soms is dat best jammer. Ik schreef het al 
eerder, wanneer het licht hier in huis gaat knipperen, denk ik niet dat een overleden dierbare me 
een bezoekje brengt, nee, ik scheld erop los en vervloek de Nuon. Of die rare momenten waarop 

mijn moeder me ineens opbelt om te vragen ‘of het wel goed met me gaat’. Vaak gebeurt dat 
precies op het moment dat ik in een giga dip zit. Volgens mijn moeder ‘voelt’ ze dat, maar ik 
verdedig me met het feit dat we elkaar iedere dag bellen. Gewoon een goed gegokte openingszin! 
Maar dan zijn er ook nog de ontelbare keren dat Kim en ik precies op hetzelfde moment hetzelfde 
zeggen of doen. Ik denk een gevalletje van ‘waar je mee omgaat word je mee besmet’, maar 
volgens anderen zijn wij geestelijk met elkaar verbonden, zoals je vaker bij tweelingen ziet. Het 
feit dat wij geen tweeling zijn, zien deze spirituele spirits maar even over het hoofd. 

Al dit heen en weer gepieker maakt het er niet beter op, ik voel de hoofdpijn alweer opkomen. 
Misschien is het toch niet geheel onverstandig eens een Chakra steen tegen hoofdpijn aan te 

schaffen? 
Die paracetamol ligt ondertussen ook als een steen op mijn maag… 
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MetroMenno 10 maart 2011 op 20:06  

Heb je al koele, natte washandjes geprobeerd? Of een zwoele hoofdmassage? En anders zou 

je je eigen artikel eens opnieuw kunnen lezen. Dan gaat de hoofdpijn vanzelf weg van het 

vele lachen. Een heerlijk verhaal, Wendy-Louise. 

[Reageren] 

•  

Trenke 10 maart 2011 op 20:09  

Leuk geschreven! Enne, combinatie Ibuprofen en Paracetamol? En als dat echt niet helpt, 

eens naar de dokter om te kijken of je migraine hebt? 

[Reageren] 

 

Wendy Louise Reply: 

maart 11th, 2011 at 19:11 

JAAA! Ideale oplossing, combi paracetamol en ibuprofen! Mag niet te vaak, maar ik heb het 

vanochtend gewoon gedaan en de hele dag geen koppijn! 

Thanks voor de tip. Ik had hem al eens gehoord, maar durfde niet zo goed. Nu toch gedaan, 

had ik eerder moeten doen! 

[Reageren] 

 

Trenke Reply: 

maart 11th, 2011 at 19:15 

Graag gedaan. Ik gebruik die combinatie zelf ook nogal eens, ik noem het “een bommetje”. 

Moet je inderdaad niet te vaak nemen, maar ik heb ook migrainepillen en die zijn nog 

slechter, dus als ik het daarmee red … 

[Reageren] 

•  

ShalinaStyl 10 maart 2011 op 21:08  
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Je hebt echt een Humoristische manier van schrijven !! 

super leuk. 

Voor de Hoofdpijn weet ik geen middeltje, 

daar zijn er veel te veel verschillende van ( zowel Hoofdpijnen als middeltjes ) 

zelf heb ik alleen last van hoofdpijn met stress… en dan helpt ook niets alleen proberen te 

ontspannen. 

Beterschap Groetjes Shalina 

[Reageren] 

 

Wendy Louise Reply: 

maart 13th, 2011 at 13:23 

Thanks, thanks en nog eens thanks ;-) 

[Reageren] 

•  

Olga 10 maart 2011 op 21:34  

Het is weer een STEENgoed blog. 

[Reageren] 

 

Wendy Louise Reply: 

maart 11th, 2011 at 11:12 

Wat een KEI leuke reactie ;-) 

[Reageren] 

•  

Sharon 11 maart 2011 op 08:38  

Ik zou een hunnebed in de tuin zetten als ik jou was. Zal ik Rob even voor je bellen?  

Ik geloof daar ook niet zo heel erg in. In bepaalde dingen wel maar dat stenen gedoe, nehh… 
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[Reageren] 

 

Wendy Louise Reply: 

maart 14th, 2011 at 17:42 

Ha, ik had ook niet verwacht dat jij wél in die stenen gelooft… aangezien wij over alles 

hetzelfde denken…;-) 

[Reageren] 

•  

Michelle 12 maart 2011 op 08:06  

Hahah, leuk geschreven! Ik geloof wel in meerdere genezingswijze maar die stenen doen mij 

ook niks. Ik heb redelijk vaak hoofdpijn, 2 avils en ik ben pijnvrij! (loop dat wel een beetje 

te zwalken, maar goed, de pijn is weg!) :P 

[Reageren] 

•  

jenny 12 maart 2011 op 17:45  

Leuk geschreven! Enneh…..probeer eens Daro hoofdpijnpoeder, ben ik erg tevreden over! 

[Reageren] 
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Tags: Bimhuis, Flamenco, Flamenco Biënnale 2011, Jacco Müller, spanje, wendy louise Flamenco 

Biënnale 2011 Geschreven door: Wendy Louise op 19 januari, 2011  

Flamenco Biënnale 2011 

Verlang jij met dit druilerige weer ook zo naar de zon? 
Droom je net als ik over terrasjes in de zon, kannetje 
sangria en het tafeltje vol met tapa’s? Grijp je kans, 
ontsnap aan de kou en waan je even in Zuidelijke 
sferen! 

Van 21 tot 30 januari verzamelt de top van de Flamenco-
wereld zich namelijk weer in ons koude kikkerlandje voor de 
Flamenco Biënnale (biënnale = tweejaarlijks cultureel 
evenement). Het is alweer de derde keer dat dit spektakel 

georganiseerd wordt, dus als je nog niet geweest bent, mag je 
het dit keer zeker niet missen! Om iedereen te kunnen laten 

genieten van de mooiste Flamenco dansshows, concerten, 
lezingen en niet te vergeten workshops, zijn er activiteiten 
gepland in Amsterdam, Rotterdam en Utrecht. 

Persoonlijke tip van een fervent Flamenco-freakje: De cd-
presentatie van Jacco Müller. Op zaterdag 29 januari zal de 
presentatie van Jacco’s cd Viento del desierto (Woestijnwind) 
plaatsvinden in het Bimhuis te Amsterdam. 

Jacco Müller behoort tot de top van de Nederlandse 
flamencomusici en heeft zijn sporen in de USA ook al dubbel en dwars verdiend. In 2009 bracht hij 
Viento del desierto uit.  Het bijzondere aan deze cd is de samensmelting van de geluiden van de 
typische flamencogitaar en de Palestijnse ud, bespeeld door Victor Ghannam. 
Het Bimhuis is goed bereikbaar (vlak naast het CS), dus een bezoekje is zeer zeker de moeite 
waard, ook als je niet uit Amsterdam komt. Bovendien is Jacco niet alleen heerlijk om naar te 
luisteren… 

Voor meer info over de Flamenco Biënnale 2011, klik hier. 
Wil je meer te weten komen over Jacco Müller? Dat kan hier. 
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•  

Lieke 19 januari 2011 op 20:40  

Lijkt me best tof eigenlijk :) 

[Reageren] 
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Wendy Louise Reply: 

januari 19th, 2011 at 22:36 

Is het ook! Veel plezier, mocht je gaan :-) 

[Reageren] 

•  

Olga 23 januari 2011 op 12:35  

Hallo Wendy. Goeie tip ga er beslist heen 

[Reageren] 
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