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THE CULTURE OF COLOR
Voor elke gelegenheid is er wel een Color Treatment die daar op aansluit. 
Wil je tot 3 weken lang genieten van je favoriete kleur met een intense hoogglans? 
Dan is GelColor by OPI de oplossing! Laurent Salon & Spa informeert je er graag over. 
Lak je liever zelf? Kies dan voor Infinite Shine - deze nagellak met geleffect, blijft tot 11 dagen 
mooi - of voor OPI nagellak; de perfecte keuze als je vaak van kleur wisselt. 

opi.nl       @opinl       OPInederland

OPI COLOR TREATMENTS
WELKE PAST HET BESTE BIJ JOU?
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door professionals uit de regio Utrecht en is onderdeel van LEVEN! Utrecht.

www.levenutrecht.nl

Uitgever/bladmanagement

Sanne Dijkgraaf, sanne@levenutrecht.nl

06-28246566

Sales director

Annette van Herk, annette@levenutrecht.nl

06-42805284

Art direction

Tessa Koudijs, www.tkcd.nl

Aan dit nummer werkten mee:

Anneke Gilsing, Marike van Pagée, Maurice Hengeveld, Olga Leever,  

Robbert Thoen, Janneke Aronson, Billie-Jo Krul, Jaap Röell,  

Monique Smitsloo, Imke Horvers, Jean-Marc Blommendaal, Bas van Setten,  

Talita Kalloe, Ronald Giphart

Verspreiding

LEVEN! wordt gratis verspreid in Utrecht en de omliggende gemeenten via 

leestafels bij tandartsen, huisartsen, sportscholen, notarissen, gemeenten, 

-accountants, reclame en mediabureaus, architecten, kapsalons, zieken-

huizen, restaurants, hotels, schoonheidssalons, bedrijventerreinen enz.  
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LEVEN! magazine Utrecht is een uitgave van LEVEN! Utrecht. LEVEN! 
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Deze special edition is een samenwerking met Laurent Salon & Spa en 
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Modellen: Jean-Marc Deun en Sanne Dijkgraaf

Copyright

Het overnemen van artikelen als bedoeld in  

artikel 15 van de auteurswet is niet toegestaan.

LEVEN! magazine Utrecht.
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GETAWAYS’

De VakantieXpert
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Begin het nieuwe jaar in stijl met een gratis Blow-dry behandeling! Een avondje uit of een 

andere gelegenheid? Kom naar onze nieuwe Blow-dry Bar op het Janskerkhof. Je krijgt 

een Blow-dry behandeling cadeau op vertoon van de voucher.

Knip of scheur deze voucher uit en op vertoon van deze 

voucher krijg je een gratis Blow-dry behandeling.

Gratis Blow-dry behandeling

*Alleen geldig in januari en februari 2020, kan niet geruild worden voor 

andere diensten/producten.

BLOW-DRY VOUCHER CADEAU
LAURENT BESTAAT 30 JAAR & TRAKTEERT!

LAURENT SALON & SPA  •  JANSKERKHOF 11  •  3512 BL UTRECHT  •  030 - 236 7483  •  INFO@LAURENT.NL  •  WWW.LAURENT.NL

BLOW-DRY 
VOUCHER
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FOTOGRAFIE MARIKE VAN PAGÉE

LLAURENT X LEVEN! Een LEVEN! magazine in een ander jasje. 
Letterlijk. Een speciale, limited edition waar we super trots op zijn. 
Sinds de start van LEVEN! magazine houd ik me bezig met verbin-
den en samenwerken en mag ik de verhalen van de meest inspire-
rende ondernemers vertellen.
Hoe bijzonder is het dat ik nu, op de valreep van 2019, zelf onder-
deel ben van een samenwerking tussen twee Utrechtse onderne-
mers. 30 jaar ondernemerschap, een jubileum waar ik als groentje 
alleen maar van kan dromen. Jean-Marc Deun viert het en ik mag 
een beetje meedoen. Ik sprak uitgebreid met Jean-Marc over zijn 
salon, zijn visie en dromen terwijl hij me ‘even’ van een fantastisch 
kapsel voorzag. We stapten uit onze comfortzones en gingen sa-
men op de foto en dus zelfs op de cover én ik dompelde me onder 
in de wereld van Laurent, compleet met modeshows, vegan haar-
producten en alles rondom schoonheid.

Natuurlijk vind je in dit ruim honderd pagina’s tellende feestnummer 
veel meer dan alleen Laurent. Ook Utrechtse ondernemers vertel-
len hun verhalen. We schrijven over schoonheid, uitgaan, fashion en 
niet onbelangrijk; duurzaamheid. Iets waar ze bij Laurent overigens 
al dertig jaar voorloper mee zijn. Inspirerend en heel hard nodig.

Kortom: deze feestelijke editie is er één om te bewaren want hij is 
slechts in gelimiteerde oplage gedrukt. Dus als je een exemplaar in 
handen hebt, houd hem goed vast en laat je inspireren. Op naar de 
volgende 30!

Sanne Dijkgraaf, uitgever

SPECIAL EDITIO
N

&

Team LEVEN! feliciteert Jean-Marc en zijn team.
Annette, Sanne, Tessa 
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VOORWOORD

Een  
speciale,  

limited  
edition  
waar we super 
trots op zijn

Team LEVEN! feliciteert Jean-Marc en zijn team.
Annette, Sanne, Tessa 



request a free tasting
at your office!

premium italian coffee 
For professional environments

All-inclusive concept 
for Buscaglione coffee 

at the office. 
Fixed price per cup, 

including high-quality 
espresso machine, 
Buscaglione beans

 and service.

PerTazza.nl - 088-7378299



JUWELIER & 
GOUDSMID
JWLS utrecht staat voor vakmanschap en liefde voor design in al zijn facetten. 

De zorgvuldig geselecteerde prachtige juwelen van: Mattioli, IsabelleFa, Angela Hubel, 

&jewels, Isabelle Langlois, Jutta Ulland en de eigen collectie van Anne Boerema. 

Alles in kleine oplagen en met de hand gemaakt.

mariastraat 30    3511 lp utrecht    +31 (0)30 3075722    info@jwls-utrecht.nl    www.jwls-utrecht.nl 

hope to see you ...

JUWELIER & 

/ Mattioli

/ IsabelleFa

/ &jewels



TEKST SANNE DIJKGRAAF FOTOGRAFIE MARIKE VAN PAGÉE, MENNO BAUSCH FOTOGRAFIE

LAURENT X LEVEN
!

JAAR
30
LAURENT

Een dertigjarig jubileum in een branche vol met  
moordende concurrentie. Jean-Marc Deun doet het met zijn 
Laurent. En hóe. De rust en schoonheid van de salon zijn bij 

binnenkomst direct voel- en zichtbaar, maar het meest 
indrukwekkende is het verhaal achter de schermen. kwaliteit 
tot in de kleinste details, juist ook daar waar je het niet ziet. 

LAURENT & LEVEN! 14
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30 JAAR LAURENT

LAURENT X LEVEN
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30 JAAR LAURENT

Het is niet de eerste keer dat ik bij Laurent Salon 
& Spa aan het Janskerkhof binnenstap. Het 
prachtige met klimop bekleedde pand langs de 
busbaan zal bij weinig Utrechters onbekend zijn. 
‘Een mooie salon, waar je door professionele 
mensen en met de beste producten je haar kunt 
laten doen en waar duidelijk niet bezuinigd is op 
interieur en stijl.’ Tot kort geleden zou dit mijn be-
schrijving van Laurent geweest zijn. Nu, tijdens 
het maken van dit speciale jubileumnummer, ben 
ik geïnspireerd en bijna ontroerd door het onder-
nemerschap dat in dit pand heerst.

Van vader op zoon
Jean-Marc Deun is een kapper van de vierde ge-
neratie. Zijn vader startte het welbekende Cosmo 
concern. “Ik ben ermee opgegroeid, anders was 
ik echt nooit kapper geworden hoor”, legt hij uit. 
“Mijn vader wilde steeds groter worden en dat 
lukte hem. Hij had op een gegeven moment 
1600 man personeel. Natuurlijk was het de be-
doeling dat ik hem zou opvolgen maar ik heb toch 
besloten mijn eigen koers te volgen. Groot wor-
den was nooit mijn visie.” 

Volledig natuurlijk
De eerste kapperszaak worden die wellness aan-
biedt, dat was wèl de visie. “Toen ik begon dertig 
jaar geleden gebeurde dat helemaal niet; een uur 
bij de kapper zitten en je laten verwennen. Toch 
is dat vanaf dag één wat ik wilde realiseren. Een 
stylist die een uur de tijd voor je neemt, écht goe-
de koffie schenkt, een uitgebreide wasmassage 
geeft en dat allemaal in een ruimte waar je je fijn 
voelt en tot rust komt.” Je niet fijn voelen bij 
Laurent is überhaupt bijna onmogelijk, het prach-
tige pand wordt overgoten met natuurlijk dag-
licht, goede muziek en een fijne sfeer. “Ik ben erg 
van de energie, die moet goed voelen”, gaat 
Jean-Marc verder. “Het is ook altijd prioriteit ge-
weest om puur en alleen met volledig natuurlijke 
producten te werken, daarom gebruik ik alles van 
Aveda. Geen bekend commercieel cosmetica-
merk dat ook een groene lijn voert, maar een be-
drijf dat volledig natuurlijk, vegan en duurzaam in 
elkaar steekt. Sinds de oprichting in 1978. Een 
merk dat lang voorloopt op de rest.” 

Dat Jean-Marc een visie heeft is duidelijk. Terwijl 
hij mijn haar wast staar ik door een grote licht-
koepel naar de voorbij zwevende wolken in de 
Utrechtse lucht. De loungemuziek op de achter-
grond maakt dat ik wegzak in ontspanning.  
“Toen we startten wilde ik al iets met muziek”,  

H
“ IK BEN ERG VAN  
DE ENERGIE, DIE 
MOET GOED VOELEN”
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vertelt Jean-Marc lachend. “Maar loungemuziek 
had je toen nog niet. We draaiden new-age, dat 
was een beetje de voorloper op loungemuziek. 
Dat was toen heel hip hoor.”
Als we na het wassen over de ‘catwalk’ (een ver-
hoogd gedeelte middenin de salon) lopen legt 
Jean-Marc uit dat er een bijzonder afvoersys-
teem onder de verhoogde grond zit waarmee alle 
haren worden opgezogen. “Het is een duur sys-
teem, maar de lucht is hier schoner dan op de 
Waddeneilanden, er dwarrelen nauwelijks stof-
deeltjes rond.” 

Elke vijf jaar op de schop
Ik voel me geïnspireerd door het feit dat Jean-
Marc duidelijk niet bang is om te investeren en 
zijn eigen visie te volgen. Of dat ook het geheim 
van zijn succes is? “Ik geloof in kwaliteit, die moet 
kloppen, juist ook daar waar mensen het niet 
kunnen zien. Als het achter de schermen klopt 
voelen mensen dat”. Precies ook de reden dat er 
regelmatig vernieuwd wordt bij Laurent. “Iedere 
vijf jaar verbouwen we. Twee keer hebben we dat 
echt heel groots aangepakt, moesten we een 
paar maanden op een andere locatie werken. Dat 
is een gigantische investering, maar de beste re-
clame voor je bedrijf”. Tijdens de eerste verbou-
wing is er een volledige kelder uitgegraven, waar 
nu de wellness huist. “Echt voor jezelf zorgen be-

gint van binnen, bij de kern”, gaat Jean-Marc ver-
der. “Dus ik wilde de wellness in de kern van het 
pand; de kelder.” 

Toekomst
Inmiddels is het alweer vijf jaar geleden dat er 
iets verbouwd werd, dus het jubileum is een mooi 
moment om de boel weer op de schop te gooien. 
Deze keer is de bovenverdieping aan de beurt. 
“We gaan daar een wat laagdrempeliger concept 
neerzetten, maar uiteraard wel met dezelfde 
kwaliteit”. Een plek waar mensen terecht kunnen 
die de kwaliteit van Laurent waarderen maar wel-
licht niet de tijd of de portemonnee hebben om 
het een standaard te maken. “We werken nu wel 
met een studententarief”, gaat Jean-Marc verder, 
“maar met dit concept creëren we eigenlijk een 
soort salon in de salon, inclusief een blow-dry 
bar. Zonder een volledige behandeling te onder-
gaan kun je hier wel je haar prachtig laten föh-
nen en stylen. Dat kan leuk zijn voor een 
studente die een gala heeft maar ook voor een 
directeur met een belangrijke presentatie. We 
bieden hier als salon gewoon een nog completer 
concept mee.” 

Dat Laurent en de mensen erachter bijzonder zijn 
is duidelijk. Als ondernemer voel ik me geïnspi-
reerd en gesterkt door Jean-Marc en zijn visie. 
Een ondernemer met ballen die laat zien dat je 
op een duurzame manier een succesvol bedrijf 
kunt runnen dat draait om schoonheid en mooie 
dingen en dat tegelijkertijd prioriteit maakt van 
het bewaken van onze aardbol. En dat allemaal 
in ons mooie stadje. Op naar de volgende 30!   

“ KWALITEIT MOET KLOPPEN, 
OOK DAAR WAAR  
MENSEN HET NIET ZIEN”

Laurent Salon 
& Spa
Janskerkhof 11 
Utrecht 
T 030 236 74 83
www.laurent.nl
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TEKST MONIQUE SMITSLOO FOTOGRAFIE BILLIE-JO KRUL

tadsschouwburg Utrecht, Het 
Filiaal theatermakers, de blazers 

van K.O.Brass en de slagwerkers van Slagwerk 
Den Haag nemen ons via the yellow brick road, 
mee in het sprookjesverhaal van L. Frank Baum 
dat precies honderd jaar geleden de literatuur, 
film- en theaterindustrie voorgoed veranderde. 
Maar dan wel middels een moderne vertelling. 
Want Back to Oz is een multimediaal familie-
spektakel met film, muziek en theater, inclusief 
een projectiescherm van elf meter breed. 

Somewhere over the rainbow…
In Back to Oz is de Dorothy die we kennen uit de 
20e eeuw met rode vlechtjes geëvolueerd tot 
Doortje uit de 21e eeuw: een young professional 
weervrouw met een fantastische afro. 
Ze belandt door een orkaan in het wonderlijke 
Oz. Hoe komt ze thuis? En wil ze nog wel naar 
huis? Monique: “Doortje ondergaat een ontdek-
kingstocht naar haar hart, moed en verstand. Dat 
is een thema dat veel mensen aanspreekt – jong 
tot oud. De spanning die Noortje voelt door het 
ontmoeten van personages zoals de leeuw, de 
blikken man en de heks, brengen de kracht in 
haar persoonlijkheid naar boven.” Naomi: “Back 
to Oz gaat ook om het bepalen van je identiteit 

De wereld van The Wizard of 
Oz is fabelachtig, geheimzinnig 

en roept talloze vragen op. 
Vooral: op welke manier geven 
we vorm aan onze identiteit en 

welke rol speelt uiterlijk 
daarin? LEVEN! spreekt 

theatermaker en regisseur 
Monique Corvers en actrice 
Naomi van der Linden in de 

aanloop naar de show Back to 
Oz in Stadsschouwburg 

Utrecht. Hoe bereiden zij zich 
voor – zowel van binnen als van 

buiten? Wat zijn hun 
beautytricks en wat betekent de 

show Back to Oz in hun ogen? 

DE 
SCHOONHEID       VAN 
                         BACK 
                   TO 
                OZ S
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MONIQUE 
CORVERS EN 

NAOMI VAN DER 
LINDEN NEMEN 

ONS MEEDE 
SCHOONHEID       VAN 
                         BACK 
                   TO 
                OZ 
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in een maatschappij waarin we allemaal heel veel 
naar elkaars uiterlijk kijken. Wie willen we zijn? 
Hoe presenteren we onszelf in een tijd waarin - 
vaak bewerkte - foto’s en beelden zo veel grip 
hebben op ons leven? Tegelijkertijd is Back to Oz 
een stukje bezinning met de familie. Dat past he-
lemaal bij de feestdagen. Monique zei op de eer-
ste repetitie tegen ons: ‘Winter, the season for 
tending to one’s inner garden.’ Ik vond dat heel 
passend. Wat dat betreft heeft theater ook iets 
warms. Je hoort de kinderen direct giechelen als 
er iets grappigs gebeurt en de ouders lachen om 
een grap die voor volwassenen bedoeld is. 
Prachtig!” 

De rode schoentjes, maar dan zilver
Net zo prachtig zijn eveneens de zilveren schoen-
tjes. Dit keer zien we dus geen rode muiltjes 
voorbij huppelen – zoals we kennen uit de film 
The Wizard of Oz met Judy Garland uit 1939 – 
maar zilver. “Monique: “Die schoenen vormen 
echt een thema in de voorstelling. Doortje stapt 
letterlijk in de schoenen van iemand anders, om 
zichzelf te leren kennen.” Naomi: “Ik draag de zil-
veren pumps ook tijdens de repetities. Want dat 
is voor mij de perfecte manier om me transfor-
meren in mijn rol. Uiterlijke kenmerken zoals kle-
dingkeuzes zijn zo bepalend voor hoe je je van 
binnen voelt…. Ik zeg dan ook altijd, er zijn drie 
dingen die perfect in orde moeten zijn voordat ik 
aan een voorstelling kan beginnen: mijn tekst, 
mijn stem, maar ook absoluut: mijn kostuum, haar 
en make-up. Die moeten passen bij het persona-
ge. Mijn visagie doe ik trouwens helemaal zelf. 
Dat verschilt per show - bij de musical The Color 

Purple werd ik bijvoorbeeld opgemaakt door een 
visagist - maar in Back to Oz ben ik heel ‘natural’ 
met alleen wat lipstick en foundation. Maar het 
allerbelangrijkst is nog wel: mijn afro! Als die lukt, 
dan lukt de voorstelling ook wel, zeg ik altijd, 
haha! Mijn go to-product is Shea Moisture 
Jamaican Black Castor Oil.” Monique: “Voor een 
regisseur is uiterlijk wat minder belangrijk. Maar 
ik heb nog nooit een première meegemaakt zon-
der naar de kapper te zijn geweest. Dat is mijn 
vaste prik!” 

Schouwburg
Monique: “Het is fantastisch wat er er allemaal 
in Utrecht gebeurt, bijvoorbeeld de ontwikkelin-
gen in en rond TivoliVredenburg. De hele stad is 
volop in ontwikkeling qua evenementen, cultuur 
en horeca. Bovendien wonen hier veel jonge 
mensen en jonge gezinnen. Dat is prettig voor 
een theatermaker, want jonge mensen komen 
graag naar het theater. Naomi: “En niet-Utrech-
ters trouwens ook! Want ik vind Stadsschouwburg 
Utrecht een toptheater. Het is voor mij als 
Amsterdammer soms dichterbij dan de theaters 
in mijn eigen woonplaats, haha. Binnen een half 
uurtje ben ik er!”   

“ DIE ZILVEREN 
SCHOENTJES 
VORMEN ECHT 
EEN THEMA IN DE 
VOORSTELLING. 
DOORTJE STAPT 
LETTERLIJK IN DE 
SCHOENEN VAN 
IEMAND 
ANDERS, OM 
ZICHZELF TE 
LEREN KENNEN”

Back to Oz speelt van 
19 t/m 29 december in 
Stadsschouwburg 
Utrecht. Kaarten  
zijn te koop via 
www.stadsschouwburg-
utrecht.nl
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LAURENT X LEVEN
!

JAAR
30
LAURENT

“Laurent is een boetiek salon 
van internationale allure.  

Jean-Marc Deun is voor mij 
een kunstenaar en een bezoek 
aan de salon is altijd een feest. 

Proficiat met het 30 jarig 
jubileum en nog vele mooie 

jaren en afspraken.”
PETER J.A. VAN DER VEER, CCO JAARBEURS

“Al 30 jaar loop ik 10 jaar 
jonger de deur uit!” 

PAULINE
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Van een heerlijke borrelwijn tot een exclusieve 
whisky van een gesloten distilleerderij.  Kwestie 
van Smaak gelegen in het bruisende Rotsoord 
heeft een zeer bijzonder assortiment aan wijnen 
en whisky’s in elke prijsklasse. Naast deze pro-
ducten ben je ook in goede handen voor verschil-
lende speciaalbieren en lokaal geproduceerde 
producten. Ook voor diverse proeverijen ben je 
aan het juiste adres. Kijk voor meer informatie op 
de website. Santé en Slainte! 

Kwestie van Smaak
Helling 11, Utrecht
M 06 219 744 92
www.kwestievansmaak.nl 

Wanneer je gordijnen te zwaar vindt 
ogen, zijn inbetween gordijnen een 
goed alternatief.
Je kunt deze in verschillende trans-
paranties kiezen. Ga je voor hele-
maal transparant of heb je liever dat 
er niemand naar binnen kan kijken? 
Ook de wens om licht tegen te hou-
den of mooi te filteren, speelt een 
rol bij de keuze. Bij Den ouden 
Wonen vind je vele kleuren en des-
sins inbetween gordijnen. Of je nu 
houdt van een strakke, landelijke of 
een industriële inrichting, zij hebben  
altijd de soort die bij jou past.

Den Ouden Wonen
www.denouden.nl

Sieraden met de touch van Sus zijn de 
perfecte combinatie tussen stoer en 
elegant en bestaan uit zilver, gerecy-
cled goud, diamanten en vrolijk  
gekleurde edelstenen. Bij Sus kan je 
onder andere terecht voor exclusieve 
trouwringen, zoals deze gesmolten  
bewerkte ring voor hem en de strakke 
ring met groene toermalijn voor haar. 
De bijbehorende aanschuifring maakt 
de set compleet. Naast sieraden voor 
in de eigen collectie maken de goud-

smeden van Sus ook juwelen op maat. 
Geïnspireerd op jouw verhaal ontwer-
pen en smeden zij het sieraad dat  
precies bij jou of jouw dierbare past. 
Ook blazen zij oude sieraden nieuw 
leven in of toveren een erfstuk om tot 
een modern juweel. 

Sus Goudsmeden
Hardebollenstraat 8, Utrecht 
T 030 737 10 62 
www.susgoudsmeden.nl

WEL OF  
GEEN  
GORDIJNEN

De touch van Sus

INBETWEENS  
BIJ DEN OUDEN 
WONEN

SUS  
GOUDSMEDEN

VOOR JE
      LEVEN

ONDER REDACTIE VAN   
SANNE DIJKGRAAF 

Leuk

KWESTIE  
VAN SMAAK

Gordijnen De Ploeg

Wijn- en  
Whisky 
handel 
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LEUK VOOR JE LEVEN

In zijn boek Geen taboe voor Theroux 
neemt hij de lezer op een aanstekelijke 
wijze mee op reis door zijn onverwacht 
succesvolle carrière, die zich ontwikkel-
de van zijn schoorvoetende toezegging 
aan de BBC om een eigen serie te 
 maken tot zijn prijswinnende documen-
taireseries. Hij beschrijft zijn vele ont-
moetingen  met de meest extreme 
subculturen, van racistische milities in de 
VS, professionele worstelaars, en de 
 gevaarlijkste gangs in Johannesburg tot 
de zeer zware drinkers in Londen. Een 
must voor alle fans!

Verkrijg baar  
vanaf 12 
november  
(€ 24,99)

De persoonlijke 
memoires van
LOUIS THEROUX

Inhuis Advocatuur is alweer bijna negen 
jaar geleden opgericht door Anne Els Bos, 
advocaat arbeidsrecht. Zij is dan ook het 
eerste aanspreekpunt. Inhuis Advocatuur 
staat voor wat zij als advocaat én als mens 
wil uitstralen in de behandeling van de dos-
siers: persoonlijke aanpak, betrokkenheid 
en met een scherp oog voor de menselijke 
kant van de zaak.
De naam zegt het al: cliënten worden ont-
vangen in het kantoor ‘in huis’, soms zelfs  
aan de keukentafel. Inhuis Advocatuur 
werkt daarbij bij organisaties ‘in huis’: zo 

kan met directe communicatie in een vroeg 
stadium de juiste strategie uitgezet wor-
den, waardoor de kwestie zich bij voorkeur 
niet tot een conflict ontwikkelt. 
Bijzonder om te weten: elk jaar behandelt 
Inhuis Advocatuur één zaak gratis. Welke 
zaak dit wordt, laat Anne Els afhangen van 
“wie mijn hulp het meest nodig heeft”.

Inhuis Advocatuur
Kraanstraat 32, Utrecht
T 030 271 00 90
www.inhuisadvocatuur.nl 
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Menselijke zaken
INHUIS 
ADVOCATUUR

Vind je internetdaten helemaal niets maar wil je 
wel graag een nieuwe partner in je leven? Als je 
single bent, gescheiden, of weduwe/weduwnaar 
bent geworden, valt het niet mee om een nieuwe 
liefde te vinden. Daten via internet of datingapp 
kost veel tijd, loopt vaak uit op een teleurstelling 
en je privacy is niet gewaarborgd! Toekomst 
Relatie heeft een grote database van singles tus-
sen 35-80 jaar. Allemaal leuke mannen en vrou-
wen die op een betrouwbare manier een nieuwe 
partner willen ontmoeten. “Ik kom bij al mijn cliën-
ten thuis. In hun eigen, vertrouwde omgeving kan 
ik een goed beeld krijgen van wie zij zijn. We be-
spreken hun leefstijl, normen en waarden, wat hun 
verwachtingen zijn, om vervolgens op zoek te 
kunnen gaan naar een geschikte partner. Omdat 
wij de cliënten persoonlijk kennen zijn de matches 
vaak snel succesvol!”

VIND JOUW 
PARTNER  

OFF-LINE!

TOEKOMST 
RELATIEBEMIDDELING

Info bij de consulent voor Midden-Nederland:      Michaela ten Siethoff  
T 03434 811 32   
M 06 244 637 14 
www.toekomstrelatie.nl
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’Zes mannen blikken terug op hun 
vriendschap in smakelijke anekdotes. 
Gun het jezelf om ervan te genieten, 
bij voorkeur in een boshut met een 
biertje erbij.’ ★★★★  DE VOLKSKRANT

’Bier brouwen is het leven begrijpen in 
de warme nieuwe roman van Ronald 
Giphart.’ ★★★★ ELSEVIER

‘Een overtuigende roman met vele 
geslaagde terzijdes en relativeringen,
de toon luchtig en sympathiek.’
HET PAROOL

‘Alle tijd is een vakkundige en bij 
vlagen meesterlijke vertelling over de 
mysterieuze saamhorigheid van een 
groep mannenvrienden.’ HP/DE TIJD

‘Een trefzekere roman over het belang 
van vriendschap.’ ALGEMEEN DAGBLAD

R O N A L D  G I P H A R T 
ALLE TIJD

EEN HEERLIJK MEESLEPENDE ROMAN 
OVER VRIENDSCHAP

Adv. Giphart-200 x 250-Leef!@2.indd   1 08-11-2019   10:57
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Word lid van de 
LEVEN! Utrecht 
businessclub en 

profiteer van een 
uniek en gevarieerd 
regionaal netwerk.

Naast alle voordelen als onder-
nemer steun je met je lidmaat-
schap bovendien een jong 
bedrijf en help je het voort- 
bestaan van LEVEN! magazine 
Utrecht.

LID WORD JE AL VANAF  
€ 150,- PER JAAR.

Door de breed uiteenlopende 
thema’s van het magazine 
heeft LEVEN! een netwerk van 
ondernemers uit alle branches 
en sectoren. Kom op een fees-
telijke en informele manier in 
contact met gelijkgestemden 
en werk samen aan een sterke 
en gezonde regio.CLUB

BIJ INTERESSE: INFO@LEVENUTRECHT.NL

GROOT EN GEVARIEERD  
NETWERK • VIER KEER PER  

JAAR FEESTELIJKE EVENTS OP 
TOONAANGEVENDE LOCATIES  

• MAGAZINES VOOR OP  
DE LEESTAFEL • KORTING OP  

PUBLICATIES IN HET MAGAZINE  
• GERICHTE THEMATISCHE  

BIJEENKOMSTEN 
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TEKST TALITA KALLOE FOTOGRAFIE TALITA KALLOE, CINDY VAN REES (PORTRET)

HOE JE  
BEWUSTER

 KOOPT, EET, 
DRINKT 

ÉN DRAAGT  
(EN ER NOG  

STEEDS MOOI  
UIT KUNT  

ZIEN)

Grote kans dat je het  
woord ‘duurzaamheid’ 

inmiddels overal om je heen 
hoort. En dat is niet voor 

niets. Waarom is het maken 
van duurzame keuzes in  

ons dagelijks leven zo 
belangrijk? En kun je dit 

doen, zonder concessies te 
doen in luxe, stijl of comfort? 

Een tipje van de sluier:  
het antwoord is ja. 
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D
DUURZAAMHEID

De kledingindustrie is verantwoordelijk voor 8% 
van de wereldwijde CO2 uitstoot. Per jaar komt 
meer dan 8 miljoen ton plastic in de zee terecht. 
En onze aarde warmt steeds verder op. Als we de 
aarde ook voor generaties na ons leefbaar willen 
houden, moeten we nu iets veranderen. Het mooie 
is: een verandering kunnen we al teweegbrengen 
met de keuzes die we maken in ons dagelijkse le-
ven. Hoe? Door bewuster te zijn van wat je koopt, 
eet, drinkt en draagt. Want met iedere duurzame 
keuze - hoe groot of klein ook - kun je impact ma-
ken. Om een voorbeeld te geven: als je drie kle-
dingstukken minder per jaar koopt, dan bespaar 
je al 57 kg CO2 per jaar. Als alle Nederlanders dat 
zouden doen, dan is dat op jaarbasis een bespa-
ring van 970.000.000 kg CO2. Dat is evenveel als 
2,1 miljoen mensen die een jaar lang vegetarisch 
eten.

Van bezit naar gebruik
Toch leven we - als je het mij vraagt - in een mooie 
tijd. We zitten in de transitie van een shift in mind-
set die synchroon loopt met de noodzaak om 
duurzamer met onze planeet om te gaan. Waar in 
vroegere tijden de waarde van een bezit werd ge-
meten aan overdaad en kwantiteit, verschuift dit 
nu naar eenvoud en kwaliteit. Niet alleen in onze 
manier van leven, maar ook in wat we kopen, ge-
bruiken en dragen. We hechten steeds meer 
waarde aan immateriële zaken zoals saamhorig-
heid met familie en een goede gezondheid. En we 
denken niet meer in bezit, maar in gebruik: wat 

kunnen we doen om betekenis te geven met wat 
we in ons dagelijkse leven al hebben en gebrui-
ken? En kun je dit ook blijven doen, zonder in te 
hoeven leveren op luxe, gemak en stijl?

Ja, dat kan zeker
Waar een duurzame manier van leven een aantal 
jaren geleden nog direct werd geassocieerd met 
een geitenwollen-sokken-imago, zien we vandaag 
de dag al een groot aanbod aan alternatieven die 
niet alleen toegankelijk maar ook stijlvol zijn. Van 
je garderobe tot aan de badkamer en van je keu-
ken tot in de tuin. In bijna alle aspecten van ons 
dagelijks leven is inmiddels een alternatief te vin-
den die niet onderdoet aan stijl, kwaliteit en func-
tionaliteit. 

Weg met troep
Een gemene deler in het verduurzamen van al 
deze segmenten in ons dagelijks leven, is het eli-
mineren van “troep”. Denk aan kunstmatige geur-
, kleur- en smaakstoffen, synthetische materialen, 
chemicaliën of gifstoffen. Wanneer je deze woor-
den achter elkaar leest, klinkt het niet meer dan 
logisch dat je dit niet in je mond wilt stoppen of op 
je huid wilt smeren. Maar tot voor kort waren wei-
nig mensen zich bewust van het feit dat dit über-
haupt in onze producten zat. Het groeiende 
collectieve bewustzijn zorgt voor een verandering 
in mindset. We denken kritischer na bij wat we 
eten, wat we dragen en wat we gebruiken. En dat 
is een heel mooi teken. 
Door zo scherp mogelijk te zijn op het beperken 
van kunstmatige toevoegingen in de producten 
die je gebruikt, kom je vaak uit op pure, natuurlij-

“ Een gemene deler in het 
verduurzamen van ons 
dagelijks leven, is het  
elimineren van troep”
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Talita Kalloe is de 
founder van Soul Stores, een 
platform voor duurzaam leven en 
bewuste winkels, merken en makers. 
Speciaal voor deze editie van LEVEN! 
laat ze haar licht schijnen op duurzaam-
heid en mode. 

Geïnspireerd? Check 
de website voor inspiratie en mooie 
verhalen in het online magazine en de 
Soul Stores Giftshop voor duurzame, 
handgemaakte of lokale cadeaus met 
een goed verhaal.

ke producten. Denk aan cosmetica met natuurlij-
ke conserveermiddelen en biologische 
ingrediënten, bijvoorbeeld. Op het gebied van eten 
en drinken kom je al snel uit op lokaal, biologisch 
eten en seizoensgebonden producten. Door bij-
voorbeeld uit het seizoen te eten, eet je lokaal. Zo 
limiteer je bovendien het eten van producten die 
van overzee komen en bewerkt zijn om hun houd-
baarheid te behouden. 

Duurzame kledingkeuzes
Ook op het gebied van kleding kun je een hoop 
duurzame keuzes maken. Denk aan het dragen 
van kleding van biologisch katoen: katoen dat niet 
bewerkt is met pesticiden en chemicaliën. Of het 
dragen van kleding dat is gemaakt van  
natuurlijke materialen. Zoals wol: een natuurpro-
duct met bijzondere eigenschappen. Het reguleert 
je temperatuur zodat je het over bijna alle seizoe-
nen kunt dragen. Bovendien is het zelfreinigend, 
waardoor je het zo min mogelijk hoeft te wassen. 
Ben je veganistisch, dan is Tencel een mooi plant-
aardig alternatief. Tencel is gemaakt van het pulp 
uit de eucalyptusboom en is duurzaam in de pro-
ductie. Daarnaast is het een  
materiaal dat in kwaliteit en look-and-feel niet on-
derdoet aan zijde. En zo kunnen we nog wel even 
doorgaan.

Aanbod groeit
Een leven omringt met mooie spullen die met zorg 
en liefde zijn uitgekozen, op een verantwoorde 
manier zijn geproduceerd, en waar geen mens of 
dier voor heeft moeten leiden. Het kan. Op alle fa-
cetten van ons dagelijks leven zijn inmiddels 
prachtige, milieuvriendelijke en natuurlijke produc-
ten te vinden die ons duurzame leven stijlvol vorm-
geven. En het mooie van alles: dit aanbod blijft aan 
terrein winnen. Het enige wat je hoeft te doen, is 
bewust te kijken naar welke producten in je dage-
lijkse leven je zou kunnen vervangen door een 
duurzaam alternatief. En ook niet onbelangrijk: 
weten waar je moet zoeken. 

Winkel lokaal
Zelf heb ik een zwak voor zelfstandige, lokale win-

kels waar je producten vindt met een verhaal. 
Producten waar met hart en ziel aan is gewerkt, 
die je niet zomaar ergens vindt, en waarmee je be-
tekenis geeft door het te dragen. Bijvoorbeeld om-
dat je er indirect een community in Nepal mee 
ondersteunt. Of omdat je juist niet bijdraagt aan 
die alsmaar groeiende textiel afvalberg.  
Bovendien steun je er ook de lokale ondernemer 
mee, door er bewust voor te kiezen om bij hem of 
haar je geld uit te geven. 

Maar de belangrijkste les die ik in het nastreven 
van een duurzame levensstijl ook heb geleerd is 
dit: eis niet van jezelf om alles in één keer goed te 
moeten doen. Stapje voor stapje is ook een stap 
in de goede richting. Juist door zacht te zijn voor 
jezelf, geef je jezelf de tijd om een positieve ver-
andering duurzaam te laten doorwerken in jouw 
manier van leven. Op deze manier houd je het ook 
leuk voor jezelf, en creëer je een oplossing die ook 
op de lange termijn houdbaar is. Ook dat is 
duurzaamheid.  

“ Het groeiende collectieve 
bewustzijn zorgt voor een  
verandering in mindset”

Soul Stores
Lou Oudenoord 
Oudenoord 330, 
ruimte C.060
www.soulstores.com 
www.instagram.com/
soulstores
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DUURZAAMHEID

‘Wol is  
zelfreinigend, 
waardoor je  
het zo min  

mogelijk hoeft  
te wassen’
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sieradenatelier

Oudegracht 188
3511 NP Utrecht
030 - 2321282
info@nobilia.n l
www.nobilia.nl 
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M odezaak FRED. fungeert in feite als ‘lob-
by’ van boetiekhotel Cozy Pillow, een 
uniek concept dat op 1 maart 2019 werd 
geopend door ondernemer Frederiek 

Waninge. Je wordt al snel geprikkeld naar binnen 
te lopen om alle stijlvolle items te bewonderen. 
En bovendien om het 
Pinterest-waardige interieur 
met zachte rozetinten en 
spannende wandtexturen te 
kunnen gadeslaan. Achterin 
tref je de grote marmeren 
counter waar je welkom 
wordt geheten door Frederiek en haar collega’s. 
Ze blijkt net als haar winkel, verfijnd maar toe-
gankelijk. 

Frederiek: “Ik werk als ondernemer in fashion 
sinds mijn 21e. In de eerste jaren bevond ik me 
overal en nergens, ik was altijd op pad. Een tijdje 
geleden begon ik de balans op te maken, ook 

“HIER MOEST 
IETS tofs IN 

KOMEN!”

FRED. Utrecht
Steenweg 13

Utrecht
T 030 227 33 62

www.fredutrecht.nl

De Steenweg een geijkte polonaise van de grote 
winkelketens? Welnee, authentieke adresjes 
winnen terrein. Wat dacht je van een fashion 

store slash hotel? Zie modezaak FRED. en  
boetiekhotel Cozy Pillow in één. 

HOTEL  
meets 

FASHION

FRED. &  
COZY PILLOW 

TEKST MONIQUE SMITSLOO FOTOGRAFIE MYRTHE SLOOTJES

door ons kersverse gezin. Ik wilde nog steeds 
keihard werken. Maar wel dichterbij huis.”
Het duurde even voordat Frederiek en haar 
vriend – tevens ondernemer - een geschikt pand 
vonden dat ze naar wens konden opknappen. Dat 
werd dus Steenweg 13. Maar ja, wat te doen met 
die bovenverdiepingen? “Daar moest iets tofs in 
komen! Door twee bestemmingen aan een loca-
tie te geven, benut je een pand maximaal.” 

Het merkaanbod van FRED. is gevarieerd en 
kwalitatief. Van Drykorn, Closed en Summum tot 
American Vintage, Alix the Label, Mos Mosh en 
Sofie Schnoor. En van cocktail tot zakelijk. 
Frederiek: “Die veelzijdigheid vind ik belangrijk. 

Betaalbaar en kostbaar. 
Feestelijk en business. 
Bovendien is het de bedoe-
ling dat zowel moeder als 
dochter hier kunnen sla-
gen.”  

Volgens Frederiek heeft de klant behoefte aan 
echte, lokale dingen. “Wij hebben bijvoorbeeld 
geen webshop. Ik heb liever dat het hier een 
mooie ontmoetingsplek wordt voor dames uit de 
omgeving. De Steenweg zit misschien niet meer 
per sé bij heel veel mensen in het systeem, dus 
daar ligt de uitdaging. Een stijlvolle upgrade ge-
ven aan dit winkelgebied!”  



TEKST MAURICE HENGEVELD FOTOGRAFIE ROBERT OOSTERBROEK VIA DUIC

Here  
to stay

INTERNATIONALISERING IN DE REGIO 
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HERE TO STAY

De economische groei van Utrecht valt  
voor een belangrijk deel toe te schijven aan 
internationalisering, een landelijke trend zo bleek 
recent uit onderzoek. Waar in de Domstad valt dat te 
merken of te zien en hoe gaan de stad en de regio 
daarmee om? Vragen waarop een antwoord nog niet 
heel eenvoudig is te geven. LEVEN! duikt daarom in 
deze rubriek in de wereld van de internationalisering.     
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‘A‘Aanhoudende groei internationale 
werknemers en studenten regio 
Utrecht.’ Dat was eind november 
2018 de kop boven een nieuwsitem 
op www.economicboardutrecht.nl, 
het platform van de provincie 
Utrecht, het bedrijfsleven, kennisin-
stellingen en andere overheden 
voor stimulering van de regionale 
economie. Samen met onderzoeks-
bureau Decisio onderzocht de 
Economic Board Utrecht (EBU) de 
groeiontwikkeling en behoeften van 
bedrijven en internationals. Daaruit 
blijkt een toenemende mobiliteit 
van internationale werknemers en 
studenten. Er vestigen zich meer en 
meer internationale bedrijven in 
Nederland en steeds meer bedrij-
ven nemen internationaal talent 
aan. De regio Utrecht vormt daarop 
geen uitzondering. Decisio ver-
wacht dat het aantal internationale 
werknemers in de regio Utrecht tot 
2030 met gemiddeld 7 procent per 
jaar zal stijgen. 

Een maand later bracht het CBS op 
basis van voorlopige bevolkingscij-
fers naar buiten dat de aanhouden-

de groei van de bevolking in met name steden 
vooral is toe te schrijven aan buitenlandse migra-
tie. ‘Vooral in Amsterdam is deze internationali-
sering volop aan de gang. Uit het buitenland 
vestigden zich 36 duizend personen in de hoofd-
stad, terwijl ruim 21 duizend personen vanuit 
Amsterdam emigreerden. Tegenover deze bevol-
kingsgroei uit buitenlandse migratie staat dat 
Amsterdam ruim 10 duizend inwoners verloor 
door binnenlandse verhuizingen. Ook Den Haag 
en Rotterdam groeiden door internationale mi-
gratie en verloren inwoners door verhuizingen. In 
Utrecht was de aanwas vanuit het buitenland 
daarentegen veel geringer en was zelfs sprake 
van een klein binnenlands vestigingsoverschot.’    

Internationalisering is, mede gezien de toename 
van het aantal buitenlandse werknemers, ook bij 
EBU één van de domeinen waarop de aandacht 
zich richt. De regionale internationaliseringsa-
genda van EBU heeft als doel om de ‘Utrecht 
Region’ internationaal op de kaart te zetten en 
verleidelijk te zijn en blijven voor buitenlandse 
bedrijven, kennisinstellingen en talent. Al drie 
keer eindigde de regio in de top 3 van meest 
competitieve regio’s van Europa (eerste plaats in 
2010 en 2013, tweede plaats in 2016). Daartoe 
wordt ingezet op verbetering van het vestigings-
klimaat, investerings- en handelsbevordering, het 
aantrekken en behouden van talent én het delen 
van kennis. ‘Behoud van deze positie is een be-
langrijke voorwaarde voor de economische en 
innovatieve kracht van Utrecht Region’, valt te 
lezen op de website, de regio staat echter sinds 
2016 niet meer in de top 3. 

Jaap Breugem, domeinmanager internationali-
sering bij EBU, stelt in de Terugblik – Vooruitblik 
2018 – 2019, dat uit de Job Portal van Utrecht 
Region blijkt dat er in 2018 duizenden niet-Ne-
derlandstalige vacatures waren. De vraag naar 
internationaal personeel blijft dus groot en het 



Om zicht te krijgen op de internationalise-
ring in de Utrecht Region, maar ook op de 
specifieke inzet van partijen als bijvoor-
beeld EBU, Utrecht Region en Expats 
Utrecht, gaat LEVEN! Utrecht op zoek naar 
antwoorden. In onze vaste rubriek ‘Here to 
stay!’ duiken we dieper in de materie! Leuk 
als je ons daarin volgt…      

HERE TO STAY

aantrekken en behouden van internationaal ta-
lent urgenter dan ooit. Recent werd daarom een 
go gegeven voor de transformatie van het huidi-
ge Expat Center van de gemeente Utrecht in het 
Stadskantoor naar het International Welcome 
Center Utrecht Region (IWCUR) met ruimere 
openingstijden en een bredere dienstverlening. 
Het grootste deel van de bedrijven en organisa-
ties is weliswaar bekend met het loket, maar 
slechts een gering aantal maakt er ook echt ge-
bruik van. Daarnaast blijkt de waardering voor de 
dienstverlening nog onvoldoende. Er is met name 
behoefte aan informatie over huisvesting, verze-
keringen en onderwijs, maar nadrukkelijk ook 
over het dagelijks leven in de stad en regio.  

Dat daar een enorme behoefte ligt blijkt uit de 
interactie op het Facebook account ‘Expats 
Utrechts’, een initiatief van Darla Duggan. 
Hoewel Amerikaanse van geboorte verblijft 
Darla al ruim 10 jaar in Utrecht en met haar 
Facebookgroep bereikt ze ruim 20.000 interna-
tionals van in en rond Utrecht. Maart 2019 werd 
het 10-jarig bestaan van Expats Utrecht groots 
gevierd met ruim 500 gasten waaronder burge-
meester Jan van Zanen. Darla’s ambitie is het om 
expats op een prettige manier te laten integreren 
in de Nederlandse samenleving en de stad en 
regio Utrecht in het bijzonder. Hoewel allemaal 
nog geheel op vrijwillige basis liggen er inmiddels 
ook plannen voor een nieuw initiatief: het plat-
form The Utrecht Hub. Een site met nieuwsbe-
richten voor mensen die geen Nederlands 
spreken. Naast cultuur en uitgaan ziet Darla daar 
ook graag de nodige aandacht voor andere za-
ken, die het makkelijk maken voor buitenlanders 
om hier te landen en aarden.

Een prominente community dus, hoewel Expats 
Utrechts werkt met vrijwilligers en zonder subsi-
die. Dat ligt anders bij EBU, blijkt uit de financi-
ele bijdrage die het samenwerkingsverband 

jaarlijks ontvangt uit de begroting 
van de provincie Utrecht. In 2018 
was dat bijna 2,5 miljoen euro, 
naast de bijna 7,5 ton die dat jaar 
ging naar ‘internationaal vestigings-
klimaat’. Waar dat geld concreet 
aan wordt besteed is voor buiten-
staanders zo 1, 2, 3 niet te achter-
halen, veel zaken zijn ook nog in 
onderzoek of ontwikkeling blijkt uit 
de website. Maar naast de netwerk-
bijeenkomsten en Talent Events die 
EBU organiseert, valt ongetwijfeld 
ook het International Welcome 
Center Utrecht Region in het 
Stadskantoor onder de uitgaven. De 
EBU en haar partners vormen daar-
toe de International Talent 
Community Utrecht Region (ITC) 
met een eigen portal en diverse 
programma’s.  

In Utrecht was 
de aanwas 
vanuit het  
buitenland  
veel geringer

LAURENT & LEVEN! 37



LAURENT & LEVEN! 38

TEKST SANNE DIJKGRAAF FOTOGRAFIE CHANTALLE LAURENT PHOTOGRAPHY

LAURENT VOOR  
DE CATWALK

DSFW
Styling  
    tijdens  

DSFW
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DDe Dutch Sustainable Fashion Week (DSFW) is een groot 
landelijk mode-evenement dat volledig in het teken staat van 
duurzaamheid en innovatie in mode. Met terugkerende the-
ma’s als circular fashion, waste reduction en (new textile) in-
novation maakt deze week steeds weer impact op de industrie 
én het publiek. 

Stylist van de sterren
Tommy, die als stylist van de sterren bekend staat, creëerde 
een collectie van kledingstukken en stoffen die hij in zijn car-
rière heeft verzameld en opende daarmee DSFW. Zijn debuut-
collectie ‘Fashtainable’ liet zien dat duurzaamheid hand in 
hand gaat met fashion. Zijn veertig looks, bestaande uit kle-
dingstukken variërend van red carpet jurken tot chique heren-
pakken, waren allemaal even indrukwekkend. 

Wanneer Aveda een bijzondere klus zoals die voor de Dutch 
Sustainable Fashion Week aanpakt, worden de aangesloten 
salons in de hele wereld hiervan op de hoogte gebracht. Lieve 

Begin oktober vond de 
zesde editie van de Dutch 

Sustainable Fashion Week 
plaats. Voor een week die 
draait om duurzaamheid 

en de mode-industrie is er 
maar één logische beauty 
partner denkbaar; Aveda. 
Tijdens de openingsshow 

van Tommy Driessen in 
Hotel Krasnapolsky 

waren Aveda stylisten van 
over de hele wereld 

ingevlogen om de 
modellen van haar en 
make-up te voorzien. 

Laurent’s Loren is één 
van die stylisten.

DUTCH SUSTAINABLE FASHION WEEK 

Styling  
    tijdens  
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van der Borght, brand general manager Benelux 
van Aveda, kwam over uit Antwerpen en ik mocht 
van haar een kijkje achter de schermen nemen.

Utrecht was erbij
Maar liefst veertig modellen waren ter plaatse 
om de creaties van Tommy Driessen te showen 
op de catwalk. Van spannende speelpakjes en 
plastic broeken tot prachtige avondjurken, alle 
items vroegen een andere look. “We sturen alle 
Aveda salons wereldwijd een mailtje dat we deze 
opdracht hebben”, vertelt Lieve, “en vervolgens 
vragen we of stylisten deze dagen willen komen 
helpen.”  Eén van de stylisten die zich opgaf was 
Loren, van het Utrechtse Laurent.

Alleskunners
Wanneer ik backstage kom is het een mengel-
moes van prachtige modellen in badjas en in het 
zwart geklede Aveda stylisten. Allen druk in de 
weer met een eigen schema en eigen producten. 
Lange aan elkaar geschoven tafels vormen het 
decor voor krultangen, föhns, borstels en tassen 
vol make-up. “Tommy bedenkt de complete looks 
voor bij zijn outfits”, vertelt Lieve. “Als Aveda sty-

list moet je dus ook in staat zijn om alles uit te voeren, of het 
nou je eigen stijl is of niet.” De stylisten hebben allen een te-
kening van ‘hun’ modellen, met de uitgetekende looks. Alles 
moet kloppen”, gaat Lieve verder, “en er precies zo uit komen 
te zien zoals het door Tommy bedacht is.”

Zenuwen
Dat er nogal wat druk op de, veelal jonge, stylisten ligt is dui-
delijk voelbaar. “Ik ben voor zo’n klus ook altijd ineens weer 
zenuwachtig” vertelt de Utrechtse Loren. “Op de vloer in de 
salon heb ik dat nooit. Daar ben ik zo zeker van mijn zaak en 
mijn werk, daar kan ik alles aan, maar zo’n klus backstage is 
toch anders.” Reden voor zenuwen bleek Loren niet te heb-
ben, want het Aveda team was zo van haar werk onder de in-
druk dat ze geselecteerd was om op de afterparty aan het 
publiek te demonstreren hoe ze de look bij haar modellen 
heeft gecreëerd. “Super tof natuurlijk dat je die erkenning 
krijgt”, vertelt ze. “De aanwezige Aveda directors uit Londen 
zijn hier en die weten wel waar ze het over hebben natuurlijk.”

Duurzaam op de catwalk
Tijdens de show stralen de modellen op de catwalk onder het 
toeziend oog van tout bekend Nederland. Een goede ontwik-
keling, want dat de front row van de DSFW vol zit met sterren 
betekent dat duurzaamheid in de mode inmiddels een belang-
rijk onderwerp. En dat werd hoog tijd. De mode-industrie is de 
op één na vervuilendste industrie in de wereld, mede door de 
grote CO2 uitstoot en de hoeveelheid waterverspilling.
Daarnaast is uit onderzoek gebleken dat een kledingstuk ge-
middeld maar zeven keer gedragen wordt. Reden voor Tommy 
Driessen om alle waanzinnige items die hij in zijn carrière tot 
nu toe is tegengekomen te hergebruiken. Dat duurzame mode 
allang niets meer met geitenwollensok te maken heeft is in-
middels wel bekend, maar dat je met gerecyclede spullen ook 
de meest prachtige catwalk waardige looks kunt creëren 
heeft Tommy, met een beetje hulp van Aveda’s finest, maar 
mooi bewezen.  

“ Ik ben voor zo’n klus 
altijd weer zenuwachtig”

DUTCH SUSTAINABLE FASHION WEEK 
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“Je moet  
in staat zijn 

alles uit  
te voeren”



VIER  
PORTRETTEN  

VAN OPVALLENDE  
MENSEN UIT UTRECHT

LAURENT X LEVEN
!

JAAR
30
LAURENT

“Maanden achter elkaar ben 
ik op ontdekkingstocht door 

de wereld, maar er is maar één 
kapper die mijn haar mag 

knippen en dat is Jean-Marc.” 
 WALTER 

 “Het is een feestje om bij 
Laurent te zijn. Een 

ontspannen en gezellige sfeer 
met en door professionals.”

ANONIEM
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RUBRIEKS KOP

Je beroep is de ruggengraat van het leven, meende 
filosoof Friedrich Nietzsche. Bekende en minder 

bekende mensen vertellen over hun bijzondere werk 
of hobby en over hun leven in de Utrechtse regio. 
Hoeveel ruggengraat hebben deze professionals?

HET

VIER  
PORTRETTEN  

VAN OPVALLENDE  
MENSEN UIT UTRECHT

FOTOGRAFIE MARIKE VAN PAGÉE
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M
“We zijn allebei nog 

steeds een beetje  
verslaafd aan  

Teletekst en Twitter”
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HET VAK

M&S
Naam: Marlies Dinjens en Simon de Wilde 
Leeftijd: 37 en 39
Eerste baan: Beide journalist 
Beroep: Marlies is tekstschrijver/journalist  
en ondernemer, Simon docent en ondernemer 
Woon en werkplaats: Utrecht 
Burgerlijke staat: Samenwonend (met elkaar)
Grootste overtuiging: Als je echt iets wil, moet je 
dat nu doen want je leeft maar een keer.
Tip voor de mensheid: “Een heel klein gebaar 
kan toch iets voor iemand betekenen: een kaartje of 
een berichtje. Onderschat nooit de kracht van een 
klein gebaar.”

Creativiteit “De mate waarin creativiteit en ideeën het 
hoofd uit sijpelen zijn een graadmeter voor je stressniveau. 
Als je ontspannen bent, komt dit vanzelf. Wij moeten die 
creativiteit ook kwijt kunnen. Vorig jaar hebben we een spel 
gemaakt over geschiedenis, gebaseerd op de Canon van 
Nederland. Zelf zijn we ook allebei historicus (en 
geschiedenisnerd) en het was erg leuk om alle categorieën 
te verzinnen en de foto’s te zoeken. We gingen hiervoor ook 
op excursie naar het Openlucht Museum in Arnhem, waar 
de Canon te zien is.”

Media “We hebben allebei een achtergrond in de 
journalistiek. Van het werken als journalist leer je heel veel: 
omgaan met onverwachte situaties, verschillende soorten 
mensen, stress en deadlines. Bovendien leer je schrijven en 
weet je hoe media werken. Ook zijn we allebei nog steeds 
een beetje verslaafd aan Teletekst en Twitter.”

Utrecht en omgeving “Wij wonen in het mooiste stukje 
van Overvecht, vlak bij het station en tegenover een mooi 
plantsoen met grote bomen. Wanneer je in de zomer uit het 
raam kijkt, lijkt het net alsof je midden in het bos zit. Deze 
wijk heeft veel potentie en het is jammer dat niet iedereen 
dat ziet. Zo bedachten we ook het Overvecht Kwartet. Om 
het te lanceren organiseerden we een kwartetfestival in het 
park de Watertoren. Burgemeester Jan van Zanen kwam 
langs en speelde een potje mee.”  

Cultuur “Naar de bioscoop gaan is voor ons een manier om 
te ontspannen. Ook gaan we graag naar musea en lezen we 
veel. Dit inspireert, direct en indirect. Zo zagen we in het 
Stedelijk Museum een expositie van studio Drift met 
allemaal kleine lampjes. In een aparte ruimte werd verteld 
hoe het werk na heel lange tijd tot stand was gekomen. Dit 
stimuleert ons ook om te blijven denken aan de lange 
termijn en door te zetten als iets tegen zit.”

Ontwikkeling “Als ondernemer vergeet je soms om ook te 
werken aan je ontwikkeling. Wanneer je een workshop of 
cursus volgt, verdien je op dat moment niet direct iets. Toch 
proberen we steeds nieuwe dingen uit. Ons bedrijf  
an sich is ook in ontwikkeling. We richten ons nu op 
woningcorporaties en gemeenten terwijl we eerder alle 
klanten wilden bedienen. Het is bijzonder dat je als 
ondernemer heel veel dingen moet kunnen: van 
boekhouden tot marketing en verkoop. Sommige dingen 
leer je met vallen en opstaan, en ook door soms te falen. 
Dat maakt het moeilijk en spannend tegelijk.”
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VNaam: Victor Krijger
Leeftijd: 32

Eerste baan: Krantenwijk
Beroep: Tatoeëerder 

Woon- en werkplaats: Utrecht
Burgerlijke staat: Ongehuwd

Grootste overtuiging: Focus op de toekomst
Tip voor de mensheid: “Geloof in jezelf”

Cultuur “Cultuur betekent voor mij jezelf onderscheiden. 
Het is ook iets waar je mee geboren wordt, je sluit je van 
jongs af aan automatisch aan bij deze cultuur. Bij tatoeëren 
heeft elke cultuur een eigen stijl, methode en traditie. Ik vind 
het bijzonder om te zien hoe verschillend andere culturen 
kunnen zijn ten opzichte van elkaar. Bepaalde tradities van 
ons lijken bijna absurd vergeleken met andere tradities, en 
andersom. Ik ben erg gefascineerd door de Japanse cultuur 
en met name het tatoeëren. De werkwijze, verhalen en 
mythes die het met zich meebrengt inspireren mij.”

Creativiteit “Ik kom uit een creatieve familie. Mijn vader 
was kunstschilder en mijn moeder was erg creatief; van 
taarten decoreren tot carnavalskostuums maken. Op school 
was leren uit de boeken niet voor mij weggelegd, ik zat 
meestal op de gang te tekenen. Na mijn middel-
bareschooltijd ben ik naar de opleiding theater design op de 
HKU gegaan en later fine arts. Ik merkte dat mijn 
creativiteit werd geblokkeerd door de druk en de 
verwachtingen die me werden opgelegd. Weer kwam ik 
erachter dat school niets voor mij was. Nadat ik met de 
opleiding was gestopt heb ik een half jaar geen papier en 
potlood aangeraakt. Totdat ik met tatoeëren in aanraking 
kwam.”

Eigen baas “Mijn ouders hebben altijd hun eigen onder-
neming gehad. Het ondernemen is dus niet vreemd voor mij. 
Sinds anderhalf jaar heb ik mijn eigen tattooshop. Voorheen 
heb ik bij andere shops gewerkt maar ik merkte dat ik het op 
mijn eigen manier wou doen, een eigen concept opzetten en 
de ambacht op mijn eigen manier beoefenen.”

Druk doen “Stilzitten is voor mij lastig. Toen ik op mezelf 
woonde in Utrecht ben ik van huis uit begonnen met 
tatoeëren op mijn kamer. Ik had vier baantjes en ‘s avonds 
tot in de late uurtjes ging ik tatoeëren. Eerst begon ik met 
oefenen op mezelf, hierna op vrienden en uiteindelijk 
kwamen steeds meer mensen langs die ik niet kende. Op 
een gegeven moment ben ik met het portfolio wat ik had 
opgebouwd langs verschillende tattooshops gegaan.” 

Ontwikkeling “Ik ben autodidact aangelegd. Het liefst wil ik 
alles zelf ondervinden ook al duurt het wat langer. Ik blijf 
mezelf altijd nieuwe doelen stellen, als het ene doel is 
behaald ga ik door naar het volgende. Het is ook een 
bepaalde ontevredenheid die mij daarom ook wel eens in de 
weg kan zitten. Pas op mijn 25e ben ik in contact gekomen 
met tatoeëren. Ik merk wel dat alles wat ik in mijn leven heb 
gemaakt en neergezet, terugvalt op hetgeen dat ik nu doe.”

Toekomst “Stilstaan is voor mij achteruitgaan en daarom is 
de toekomst extra belangrijk om op te focussen. Ik ben ook 
heel benieuwd wat de toekomst me gaat brengen. Ik hoop 
dat ik mijzelf over 10 jaar terugzie in een tattooshop waar 
meerdere mensen aan het werk zijn uit binnen- en 
buitenland en we een fenomeen zijn in Utrecht.”



LAURENT & LEVEN! 47

V
HET VAK

“Al mijn  
schriften  

stonden vol met 
tekeningen  

en krabbels”
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B
“ Vakantie vind  
ik een begrip  
wat we zouden 
moeten afschaffen.”
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BNaam: Brechje Zijlstra- de Ru
Leeftijd: 42
Eerste baan: Anesthesie-verpleegkundige
Beroep: Eigenaresse Café la Rue
Woon en werkplaats: De Bilt en Utrecht
Burgerlijke staat: Gehuwd
Grootste overtuiging: Je krijgt wat je aankan
Tip voor de mensheid: “Volg je hart, gebruik je hoofd, 
doe je bovenste best en als je valt gewoon weer opstaan.” 

Eigen baas “Ben ik sinds mei 2016. Op mijn 17e liep ik  
het Sint Nicolaasziekenhuis binnen om als verpleeg-
kundige aan de slag te gaan. Op mijn 39e liep ik  
het Diakonessenziekenhuis in Utrecht uit als allround 
anesthesie verpleegkundige om als ondernemer in de koffie 
business aan de slag te gaan. De afgelopen drie jaar als 
eigen baas hebben mij zoveel over mezelf geleerd. Het 
heeft mij laten ontwikkelen op mijn sterke punten maar 
tegelijkertijd kwamen ook mijn zwakheden duidelijk naar 
boven. Een hele toffe rollercoaster.” 

Vakantie “Vind ik een begrip wat we zouden moeten 
afschaffen. Velen van ons werken toe naar DE vakantie en 
dan moet het allemaal relaxed en ontspannen zijn. Beter is 
om onze levens zo in balans te leven dat we de periodes die 
we niet werken en ‘vakantie’ hebben, op reis gaan. Nieuwe 
plekken ontdekken, mensen ontmoeten en met je gezin 
fantastische ervaringen opdoen. Dat hoeft niet aan de 
andere kant van de wereld want wie heeft nu heel 
Nederland al gezien? Het woord vakantie dus vervangen 
door; op reis gaan.” 

Thuis “Is waar ik en mijn gezin zich veilig, geborgen en op 
ons gemak voelen. Ik ben in mijn leven ruim 20 keer 
verhuisd. Mijn moeder was nogal, laten we zeggen, onrustig. 
Daardoor hecht ik niet snel aan stenen en spullen. Wel wist 
ik zeker… Als ik ooit kinderen krijg ga ik dat nooit doen. 
Daar hebben we onze huidige woning ook op uitgekozen.”

Utrecht en omgeving “Dit is voor mij de perfecte mix 
tussen “onder de rivieren” en “de Randstad”. Zelf ben ik een 
echte Brabantse. Maar een stemmetje in mij wilde altijd 
naar de actie van de stad. Toen ik eenmaal in Utrecht 
werkzaam was miste ik die saamhorigheid en kneuterigheid 
toch. Dus Utrecht is qua wonen en leven Randstad max 
voor mij.”

Keerpunt “Keerpunt in mijn leven was de ontmoeting met 
mijn man Jorge. Meteen toen ik hem zag wist ik… Dit is 
hem. Ik leidde een nogal wispelturig leventje in Den Bosch 
en was veel in strijd met mezelf. Hij heeft mijn leven zo’n 
positieve wending gegeven. Daarna kwam vrij snel onze 
eerste dochter. En moeder worden is de allergrootste 
verandering die een vrouw kan meemaken.”

Bezinning “Doe ik elke ochtend op mijn yoga mat. Ik sta 
vroeg op voor mijn ochtendritueel waarin altijd een yoga 
sessie zit en meditatie. Liefst buiten in de tuin. Ik ben ervan 
overtuigd dat wij tijdens onze slaap veel verwerken en we 
inzien wat ons echt bezig houdt door onze dromen. Heerlijk 
om dan in de mooie vroege de ochtend de vorige dag en 
nacht af te sluiten. Namaste.”
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JNaam: Jesse van der Sluijs
Leeftijd: 27 

Eerste baan: Postbezorger
Beroep: Horeca-uitbater 

Woon- en werkplaats: Utrecht
Burgerlijke staat: Samenwonend

Grootste overtuiging: Met hard werken  
en veel inzet kom je er wel

Tip voor de mensheid: “Geniet van de  
dingen die je doet!”

Utrecht en omgeving “Ik ben geboren en getogen in 
Utrecht. Na een aantal jaar in Amsterdam te hebben 
gewoond keerde ik vanwege mijn werk terug in Utrecht. 
Wat ik zo leuk vind aan Utrecht vind ik altijd lastig uit te 
leggen want het bruisende leven in Amsterdam beviel mij 
erg goed en ik was bang dit te missen in Utrecht. Maar 
eenmaal terug ben ik er toch zeker van dat Utrecht mijn 
stad is. Je bent binnen 15 minuten op elke plek in het 
centrum en er zijn genoeg leuke, gezellige tentjes waar ik 
vaak te vinden ben om een hapje te eten of te drinken. 
Utrecht is het voor mij helemaal!”

Vrije tijd “Door de onregelmatige werktijden mis ik zeker in 
het hoogseizoen vaak de weekenden waarin je toch de 
meeste leuke dingen kan doen. Dit probeer ik in de 
weekenden dat ik wel vrij ben ruimschoots in te halen. De 
stad in of thuis lekker een biertje drinken met vrienden vind 
ik het heerlijkst om te doen in mijn vrije tijd. Daarnaast 
tennis ik zelf ook regelmatig en volg ik heel veel sporten vrij 
intensief.  Tijdens de Tour de France hoeft mijn vriendin niet 
te vragen wat ik aan het doen ben want dan zit ik voor de tv. 
Ook kan je mij op zondagmiddag samen met mijn buurman 
vinden bij FC Utrecht.”

Eigen baas Sinds 2016 pacht ik de horecagelegenheid bij 
tennisvereniging ULTC-Iduna, sindsdien ben ik dus ook 
eigen baas. Ik vind eigen baas zijn erg uitdagend en leuk. Je 
moet de problemen en valkuilen zelf oplossen en uitvogelen 
maar als je achteraf ziet dat alles goed is gegaan en de 
gasten tevreden zijn geeft dat een voldaan gevoel. Zeker als 
eigen baas vind ik het belangrijk dat je plezier hebt in wat je 
doet.

Vakantie “Sinds een aantal jaar kies ik er mede door mijn 
werk voor om in de winterperiode een lange vakantie te 
plannen. Zo ben ik 3 jaar geleden samen met een vriend 4 
weken door Zuid-Afrika getrokken van Johannesburg naar 
Kaapstad en ben ik de afgelopen 2 jaar met mijn vriendin 
naar Thailand geweest. In Zuid-Afrika heb ik veel gezien en 
meegemaakt maar echt vakantie is voor mij uiteindelijk toch 
op een verlaten eiland aan het strand liggen met een biertje 
in mijn hand.” 

Toekomst “Van jongs af aan vond ik de vraag ‘wat wil je 
later doen of worden’ al een hele lastige. Ik heb mijn 
toekomst dus ook nog nooit heel erg uitgestippeld. Een 
paar jaar geleden had ik dus ook nog niet voorspeld dat ik 
nu uitbater ben van mijn eigen tennisclub waar ik daarvoor 
altijd zelf kwam om lekker op de baan te staan. Ik laat alles 
altijd een beetje op mij afkomen om dan op een bepaald 
moment ergens volledig voor te gaan. In de toekomst droom 
ik om een zaak te runnen met vrienden, al snap ik dat ik 
hiervoor niet alles op me af moet laten komen maar hier zelf 
in de toekomst vooral veel werk van moet maken.”

Favorieten “Mijn favoriete momentje van de dag is ‘s 
ochtends met mijn eerste cappuccino in de hand al het 
nieuws, en dan vooral het sportnieuws, van voor tot achter 
uit te spitten. Als er dan ook nog nieuws is over mijn FC 
Utrecht start mijn dag helemaal goed.”
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J
HET VAK

“Utrecht is het  
voor mij helemaal!”
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IN DE  
WINKEL 

ÓF OP  
KANTOOR

“Alsof je met je beste vriendin 
gaat shoppen die toevallig een 
winkel heeft”, omschreef een 
klant Tenue de Ville aan de 
Oudegracht eerder in LEVEN! 
magazine. Bij deze boetiek krijg 
je een vrijblijvend kledingadvies 
op afspraak. Gewoon, online 
ingepland. Eigenaresse  
Lindsey Knoop is haar aanbod  
aan het verduurzamen én  
aan het afstevenen op de 
Nederlandse zakenvrouw. 
Letterlijk, met een pop-up store.

BEWUST SHOPPEN 
BIJ TENUE DE VILLE
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TEKST MONIQUE SMITSLOO EN SANNE DIJKGRAAF FOTOGRAFIE PAAR PHOTOGRAPHY

in werking om zo circulair mogelijk te zijn. Mocht 
je een item niet meer willen dragen, dan kun je 
het weer inleveren in de winkel en ontvang je kor-
ting op je nieuwe aankoop. De ingeleverde stuk-
ken worden teruggebracht naar de leverancier 
die ze als grondstof gebruikt voor de nieuwe col-
lectie. “Bovendien hangt er aan elk kledingstuk 
een kaartje waarop staat waar en door wie het is 
gemaakt en hoe de prijs tot stand is gekomen. 
Dat is bijzonder, want transparantie is in de kle-
dingindustrie vaak ver te zoeken.” Nog zo’n merk 
dat Lindsey met trots verkoopt is Japan TKY. “Zij 
doen alle kledingproductie op zonne-energie en 
ze werken met fantastische duurzame stoffen.” 

Shoppen op de werkvloer
Lindsey is inmiddels goed bekend met haar klan-
ten en is zich bewust van de drukke agenda’s van 
een grote groep zakenvrouwen die wel graag een 
goede, up-to date garderobe heeft. Daarom gaat 
ze naar deze doelgroep toe. “We gaan een pop-up 
store plaatsen in de lobby’s van een aantal grote 
kantoorgebouwen. Geweldig toch, als je tussen 
het werk door even kunt shoppen?” Welke kan-
toorgebouwen een pop-up Tenue de Ville gaan 
krijgen kan Lindsey nog niet zeggen. “Maar”, gaat 
ze verder, “er zijn al behoorlijk wat bedrijven in de 
regio met interesse.”

Er mogen dan in een paar jaar tijd twee baby’s 
zijn gekomen, volgens Lindsey blijft Tenue de Ville 
haar ‘eerste kindje’. “Het geeft enorm veel voldoe-
ning om zo’n goede relatie op te bouwen met je 
klanten. Ik vind het bijzonder dat ze zich openstel-
len voor mijn ideeën en dat ik van zoveel dames 
het vertrouwen krijg. Het gebeurt regelmatig dat 

er iemand binnenkomt die gewoon een hekel 
heeft aan shoppen. Als je haar met het juiste ad-
vies iets aan kunt trekken wat gewoon écht goed 
zit en iets voor haar doet dan geeft dat iemand 
enorm veel zelfvertrouwen en loopt ze anders de 
deur uit. Daar word ik heel blij van.”  

Tenue de Ville
Oudegracht 259 
Utrecht
T 030 879 45 49
www.tenuedeville.nl

OOndernemende vrouwen die graag re-
presentatief voor de dag komen en zich 
tegelijkertijd zorgen maken over de ver-
vuiling van de kledingindustrie. Het type 
klant waar Lindsey zich graag op richt. 
“Mijn concept was in feite altijd al duur-
zaam”, vertelt ze. “We geven kledingad-
vies waarbij we echt specialistisch 
kijken naar de juiste kleur, pasvorm en 
stijl. Hierdoor kopen klanten vaak veel 
bewuster en vermijden we impulsaan-
kopen.” 

Bewuste aankoop 
Dames die het lastig vinden zichzelf te 
kleden of die het simpelweg niet leuk 
vinden om te shoppen weten Tenue de 
Ville al sinds de start in 2016 te vinden. 
“Vaak hebben klanten iets in de kast 
hangen wat ze leuk vinden en toch zel-
den dragen omdat het gewoon niet de 
juiste kleur of maat is. Of ze hebben iets 
moois maar weten niet waarmee ze het 
moeten combineren. Wij kijken echt 
naar wat het beste bij je past en natuur-
lijk pak ik daarbij wel eens wat span-
nends uit het rek, om net even buiten 
iemands comfort zone te gaan, maar 
het moet wel passen bij diegene haar 
persoonlijkheid.”

Duurzaam
Lindsey is zich bewust van de commotie 
rondom de kledingindustrie en vindt het 
belangrijk haar steentje bij te dragen. 
“Ik ben heel trots dat we Bellamy als 
merk gaan verkopen. Dit label zet alles 

“ Geweldig toch, als je tussen het 
werk door even kunt shoppen?”



LAURENT X LEVEN
!

JAAR
30
LAURENT

 “Zodra je binnenstapt bij 
Laurent kom je in een sfeer 

van welkom zijn, persoonlijke 
aandacht met specialistische 
zorg voor jou in de kapsalon 
of spa. Verkwikt ga je weer 

huiswaarts; en dat al 30 jaar 
lang! Hartelijke gelukwensen 

en veel succes voor de 
toekomst.” 

MEVROUW VAN MIDDELKOOP-BERKHOFF
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In acht jaar tijd is het Utrecht International 
Comedy Festival (UICF) uitgegroeid tot een 
internationaal gerenommeerd evenement 

dat tot in Amerika bekend staat vanwege de  
kleurrijke programmering en de liefde voor 
stand-up comedy. Die elementen zijn terug te 
zien tijdens het festival waarbij op de hele boven-
ste verdieping van TivoliVredenburg in elk  
hoekje en gaatje een geweldige comedian of  
cabaretier staat te spelen.
 
Het UICF heeft dan ook voor ieder wat wils met 
een gevarieerde programmering. Op dit comedy-

feestje is aan alle voorkeuren gedacht: van  
bizarre clown-acts tot een show van een uur over 
S&M en van oude rotten als Anuar en Ronald 
Snijders tot nieuwe talenten als Maisie Adam 
(UK), Hassan el Rahaui en Mark Waumans.
 
Het UICF haalt elk jaar meer dan 50 van de bes-
te grappenmakers naar TivoliVredenburg voor 
een weekend met tientallen shows op één avond. 
Jeroen Pater: “Bij het UICF kan je met één kaart-
je bij alle shows naar binnen. Dat doen we  
expres. Wij hopen dat mensen na een show van 
een grote naam iets nieuws ontdekken. Zodat ze 
bijvoorbeeld komen voor die leuke absurdist 
maar daarna een nieuwe comedian ontdekken 
met geweldige grappen over de politiek. Zo  
verbreden wij de horizon van het publiek. Want 
er zijn echt zovéél soorten comedy, en ze zijn  
allemaal geweldig.”
 
Het UICF is op vrijdag 6 en zaterdag 7 maart 
2020 in TivoliVredenburg. Shows lopen van 
17.00 uur tot 01.00 uur.  

Hard lachen om de beste grappen, de meest 
verrassende acts en de leukste stand-up 

comedians van de wereld. Dat is waar het om 
draait bij het Utrecht International Comedy 

Festival op 6 en 7 maart. Artistiek leider  
Jeroen Pater: “Als je hier niks leuk vond, dan  

heb je écht niet hard genoeg gezocht.”

UIFC IN  
TIVOLIVREDENBURG

www.uicf.nl 

   Liefde voor  stand-up      comedy

FOTOGRAFIE ANNEMIEK VAN DER KUIL
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In juli is beeldend kunstenaar Couzijn van 
Leeuwen overleden. Voor het Centraal 
Museum heeft hij prachtige kunstwerken 
gemaakt, zoals het zilverachtige hekwerk 
naar de binnentuin van het museum wat 
tevens de voormalige begraafplaats van 
de Nicolaïkerk is. In dat hek heeft hij  
verwijzingen naar tuingereedschap en 
bloemsoorten verwerkt. Tegen een bin-
nenmuur in diezelfde tuin heeft hij vijftien 
grotere en kleinere keramische gedenk-
platen aangebracht, vol verwijzingen naar 
sterven en dood en de eeuwige cyclus 
van groei, bloei en verval. Van Leeuwen 
heeft hier verbeeldt dat de tuinman zijn 
leven lang de tuin heeft verzorgd en dat 
door zijn sterven nieuw leven ontstaat.

Op 26 november 1938 kuste Leo 
Vroman, zesdejaars student biologie, 
voor het eerst zijn levenslange liefde 
Tineke Sanders, eerstejaarsstudent 
medicijnen, op de wang, op een 
bankje aan de singel onder de 
Sterrenwacht Sonneborgh. Het re-
gende en was koud. Tachtig jaar la-
ter, ook weer op 26 november, 
onthulde de burgemeester van 
Utrecht op dezelfde locatie, een ge-
denkplaatje op een groen bankje. Dit 
plaatje herinnert ons aan het voor 
Vroman en voor zijn dichtkunst zo 
belangrijke moment. In verschillende 
gedichten heeft hij deze Kus gevierd: 
Die ene donkere nacht  
langs de sterrenloze sterrenwacht 
de koude regen op je gezicht  
en daarop mijn eerste kus 
de ijskoude regen 
mijn hete zoen op je wang
van nu en toen.

In 2017 werd gevierd dat honderd 
jaar eerder de kunststroming De 
Stijl ontstond. Vier Utrechtse kun-
stenaars waren daar nauw bij be-
trokken: Piet Mondriaan, Bart van 
der Leck, Gerrit Rietveld en Theo 
van Doesburg. Het De Stijl-jaar 
heeft tot een bijzondere serie van 
tien objecten geleid op de twintig 
kilometer lange fietsroute tussen de 

Kleine Singel bij het Griftpark in 
Utrecht en het treinstation in 
Amersfoort. Deze slanke objecten 
van elk 6,5 meter hoog, ontworpen 
door Boris Tellegen (1968), verwij-
zen naar de vormgeving en de  
primaire kleuren waarin de kunste-
naars van De Stijl-groep zich veelal 
onderscheidden. 
www.destijlutrechtamersfoort.nl

Couzijn van 
Leeuwen

BANKJE 
VAN LEO 
& TINEKE 

SPECIALS
ONDER REDACTIE  
VAN  JAAP RÖELL  

(KUNSTRUIMTE KUUB)

Kunst

DE STIJL-FIETSROUTE 

Vissen tussen  
de knekels,  
ca. 100x20 cm, 2015. 
Foto: Centraal 
Museum/Ernst Moritz

Object Chogokin,  
bij station Amersfoort, 

foto: Dirk Verwoerd 
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Talent van de HKU  
in IJsselstein
Het Museum IJsselstein (MIJ) is dit jaar een samenwerking aangegaan met 
de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (HKU) om aan geselecteerde ta-
lentvolle pas afgestudeerde studenten expositieruimte ter beschikking te 
stellen onder de titel: Vers. Een uitstekend initiatief dat de komende jaren 
een vervolg verdient, maar dan hopelijk op een wat grotere en meer uitda-
gende schaal. Iriée Zamblé is een van de vijf exposanten van de lichting 
2019 van de HKU die bij MIJ te zien is. Zij schildert met acrylverf in een los-
se toets koppen van jonge gekleurde mensen die in een combinatie van 
nieuwsgierigheid en trots de wereld bezien. ‘Hier zijn wij, de wereld is ook 
aan ons’ lijken ze uit te stralen. Dynamische portretten van mensen die hun 
kleur vieren. Tot en met 24 november jl. was haar werk ook te zien in de ex-
positieruimte EXboot aan de Nijverheidskade in Utrecht en de komende 
jaren zal haar werk, zo mag verwacht worden, op menig kunstbeurs te zien 
zijn. Meer dan een talent, nu al een fenomeen.
T/m 23 februari, www.museumijsselstein.nl

Sinds april van dit jaar zijn op de middenberm van 
de Croeselaan acht beelden of objecten geplaatst, 
Het Artistiek Team voor Kunst in het Stationsgebied 
heeft voor deze locatie niet gepoogd enige samen-
hang aan te brengen tussen de beelden of objec-
ten die allen uit de depots van de gemeente, het 
Centraal Museum en de Rabobank zijn gehaald. 
Het ging de samenstellers juist om het laten zien 
van diversiteit in materiaal, kunststroming en the-
matiek. Eén plek is vrij gehouden voor een jaarlijks 
wisselend beeld. Die plek is nu door Jessica 
Stockholder  (1959) ingevuld. Zij heeft met behulp 
van roestvrijstalen ‘matten’ en spanbanden  
het beeld van Paul Kingma (1931-2013) – De 
menselijke ontmoeting – en het Groot Gezadelde 
Paard van de Duitse beeldhouwer Hans Wimmer 
(1907-1992) , aan elkaar verbonden. 

BEELDENGROEP  
OP DE CROESELAAN

Iriée Zamblé, The Default #25, 
acrylverf, 50 x 35 cm, 2019

De Hollandse Aquarellistenkring (HAK) is een landelijke ver-
eniging, opgericht in 1945, van professionele kunstenaars die 
in ‘waterige technieken’ werken. Door het gebruik van water-
verf lopen contouren in elkaar over die daardoor een zweem 
van zachtheid krijgen. Aquarellen kunnen het gevoel van dra-
gelijke lichtheid oproepen, ze schreeuwen niet. Het is alsof 
Sint Maarten voorzichtig en met compassie zijn rode mantel 
doorsnijdt om de helft daarvan aan de arme sloeber aan de 
stadspoort te geven. De vereniging telt nu vierenvijftig leden, 
negen daarvan tonen werken in Galerie KuuB in Utrecht. Het 
thema is: op de grens van landschap en abstractie. Soms is 
de afbeelding herkenbaar, in andere gevallen gaat het om 
vage impressies daarvan. Wat overheerst zijn werken op pa-
pier waarbij de ruimte van landschappen in vorm en kleur wor-
den weergegeven. Die ruimte kan gevuld zijn met 
droomachtige verhalen, in andere gevallen overheerst de stil-
te van de abstractie. Gemeenschappelijk is de techniek van 

zachtheid. 
T/m 22  
december, 

LANDSCHAP  
& ABSTRACTIE

Assist: Rider, 
Jessica 
Stockholder, 
foto: Louk Röell

Jan Baas, 
z.t. aquarel,  
42 x46 cm, 
2018

www. 
kunstruimte
kuub.nl
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Het nieuwe 
feminisme 
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Mee met 

Erica Terpstra 
Sport

Auke Kok over 
Johan Cruijff

TKCD regelt het! 
Van concept en content tot design en drukwerk.

Interesse? Als jullie de koffie zetten,  
neem ik de chocola mee.
TESSA KOUDIJS - ART DIRECTOR  
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Toch is het belangrijk om hierover in ge-
sprek te gaan. Immers, de financiële 
gevolgen van een overlijden kunnen 

voor de nabestaanden erg groot zijn. Niet alleen 
voor de kinderen, ook voor de langstlevende ou-
der. Denk maar aan de kosten van de uitvaart en 
de erfbelasting. Maar ook aan de verplichting het 
eigen vermogen ‘op te eten’ bij opname in een 
zorginstelling. Help je ouders dus bij een goede 
regeling voor het geval ze plotseling overlijden 
vóórdat ze hun geld zelf opgemaakt hebben. 
Zit het vermogen van ouders voor een groot deel 
in hun eigen woning? 
Dan kan de erfbelas-
ting vervelend uit-
pakken. Hoe zit dat 
precies? Het wette-
lijk erfrecht zegt dat 
het hele vermogen van de echtgenoot die als eer-
ste overlijdt, naar de langstlevende gaat. De 
langstlevende betaalt pas erfbelasting als hij of 
zij meer dan € 650.000 erft. Wat veel mensen 
niet weten, is dat de kinderen ook erven bij het 
wettelijk erfrecht. Alleen wordt hun erfdeel  
omgezet in een vordering op de langstlevende  
ouder. En dus wordt dit bedrag pas uitgekeerd als 

ook de andere ouder is overleden. Er moet  
echter wel nu al erfbelasting over  
worden betaald. Voor kinderen is slechts  
€ 20.000 vrijgesteld. De erfbelasting over de 
kindsdelen mag door de langstlevende uit de  
erfenis betaald worden als voorschot op de vor-
dering. Deze erfbelasting kan voorkomen worden.
En als de ouders naar een zorginstelling gaan?
Als je ouders naar een zorginstelling gaan, beta-
len ze een eigen bijdrage op grond van de Wet 
Langdurige Zorg. Hebben je ouders spaargeld of 
overwaarde van de woning, dan betalen ze een 
hogere eigen bijdrage dan mensen zonder ver-
mogen. Maar je kunt voorkomen dat dit vermo-
gen ingezet moet worden op het moment van 

verhuizing naar een 
zorginstelling. 
Bijvoorbeeld door  
in het testament te 
bepalen dat de  
vordering van de  

kinderen ook opeisbaar is op het moment dat de 
langstlevende ouder naar een zorginstelling  
verhuist. Of door bij levenstestament te bepalen 
dat bij verkoop van de woning de overwaarde aan 
de kinderen wordt geschonken. 
Kortom, ga in gesprek met je ouders. Dan weet 
iedereen waar hij of zij aan toe is. En vraag raad 
bij een deskundige: dat maakt veel duidelijk! 

Voor kinderen is 
slechts € 20.000 

vrijgesteld

OVERLIJDEN  
EN ERFENIS

HLG accountants  
en adviseurs  
helpt je graag bij  
erfvraagstukken
Neem contact op met 
Renate van Schie, 
estate planner.
rvs@hlg.nl 
T 033 434 7200
www.hlg.nl 

TEKST OLGA LEEVER FOTOGRAFIE LOTTE BRONSGEEST

Praat  
erover! 
Over de dood praten we niet graag. En al 
helemaal niet met onze ouders. Laat staan dat 
we met ze praten over de financiële gevolgen 
van het overlijden. Want stel je voor dat onze 
ouders denken dat wij nu al azen op hun geld!
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et haar 29 jaar heeft de getalenteer-
de Tegeïst al voor bekende internati-
onale artiesten gewerkt, zoals French 
Montana, Daddy Yankee, Dinah Jane, 

Hadise (Turkije) en Wayne Wonder. Recent was 
de Utrechtse danseres met Ethiopische roots ac-
tief als choreograaf en één van de danseressen 
van de Nederlandse hiphopartiest en dj Bizzey. 
Een indrukwekkende carrière dus al, waarin 
Tegeïst haar eigen weg volgde. Nadat zij het vwo 
had afgerond ging ze niet studeren, maar een 
dansopleiding doen. “Ik kreeg veel steun van mijn 
moeder en die steun had ik ook wel nodig, want 
de dansopleiding bleek zwaar. Het vergde dat ik 
iedere dag keihard moest trainen en dwong me 
om mezelf volledig open te stellen. Voor een ver-
legen meisje als ik was dat best lastig, maar uit-

eindelijk is me dat wel gelukt. Ook 
in die zin heb ik veel aan de oplei-
ding gehad, het heeft me ook gehol-
pen om mijn persoonlijke drijfveren 
te ontdekken. Nog steeds moet ik 
best veel leren, maar dat is niet erg.” 

Tegeïst werkt momenteel als cho-
reograaf en danseres op concerten, 
in videoclips, tv-programma’s, bij ar-
tiesten en shows, maar doet ook af 
en toe modellenwerk. “Regelmatig 
dringt tot me door dat ik bezig ben 
mijn meisjesdromen waar te maken 
en dat maakt me ontzettend trots! 
Maar er blijft nog genoeg te dromen 
over en ambitieuze toekomstplan-
nen heb ik nog genoeg.” Zo wil 
Tegeïst binnenkort naar Los 
Angeles verhuizen om daar een 
nieuwe weg in te slaan en te kijken 
wat LA voor haar in petto heeft. “Dat 
zal nog pittig worden, want het ni-
veau is daar nog een flink stuk ho-
ger dan hier. Dansen is voor mij echt 
een tweede natuur. Ik danste bij wij-
ze van spreken al voordat ik kon lo-
pen en voel me leeg als ik niet dans 
of met dansen bezig ben. Door 
angst voor tegenslagen en afwijzin-
gen laat ik me niet tegenhouden. Ik 
heb altijd hard moeten werken om 
te komen waar ik wezen wilde, dus 
ik weet dat ik de juiste drive heb!”    

Sporten is voor menig Utrechter meer een passie dan een 
gezond en verantwoord tijdverdrijf. Heel wat Utrechters 

putten plezier, kracht en zelfvertrouwen uit hun sport en 
ervaren het als ultieme beleving. In deze rubriek staat 

hun passie en de voldoening die sport geeft centraal. De 
getalenteerde Tegeïst Fekre maakt als professionele 

danseres en choreograaf inmiddels internationaal furore.     

TEGEÏST 
FEKRE

“Dansen 
op dit niveau  

is keihard  
 werken”

M

Wie Tegeïst daarbij wil 
volgen, check Instagram 

onder @teggaf… 

TEKST MAURICE HENGEVELD FOTOGRAFIE ANGIE PERALTA, WATEENPLAATJE.COM



UTRECHTSE SPORTERS

“Ik ben bezig mijn 
meisjesdroom  

waar te maken”
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TEKST SANNE DIJKGRAAF FOTOGRAFIE JEAN-MARC BLOMMENDAAL

Ar   menië

EEN  
ROADTRIP  
DOOR DE 

GESCHIEDENIS
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REISREPORTAGE

Al rijdend over slingerende bergpassen en langs 
waanzinnige valleien dringt het steeds meer tot ons 
door; Armenië heeft een verbluffende geschiedenis. 
Een die niet alleen duidelijk tastbaar is tijdens het 
bezoeken van de tientallen kerken en kloosters van 

honderden jaren vóór Christus, maar voelbaar 
aanwezig is in het alledaagse leven van de bevolking.

Onsterfelijk 

Ar   menië

Het prachtige 
13e-eeuwse klooster 

Haghartsin
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Ik ben dol op het ontdekken van nieuwe steden, 
hoe drukker, hoe beter. In Yerevan waanden we ons 
in een nieuwe wereld die ik graag van alle kanten 
wilde bekijken. De stad omschrijven echter blijkt 
een uitdaging, net als de rest van het land. Wie zijn 
de Armeniërs en wat maakt dit land zo bijzonder? 

Yerevan als citytrip
Yerevan voelde als een kleine wereldstad, één 
waarvan ik me afvraag waarom ik hem nooit over-
wogen heb als een citytrip bestemming. De stad is 
levendig, vooral in de avond. Lekker eten, goede 
wijn, bijzondere architectuur, prachtige kerkjes, veel 
groen, kunst en een verscheidenheid aan mensen. 
Mensen die zich graag mooi aankleden, verzorgd 
zijn en tegelijkertijd niet heel benaderbaar. Waar ik 
vorig jaar in Iran meerdere malen per dag werd 
aangesproken met een warm welkom bleef dit in 
Armenië uit, iets wat me direct verbaasde. Blijkbaar 
had ik een vergelijkbare mentaliteit onbewust ver-
wacht. 

Het hart van het Christendom
Vanuit Yerevan maakten we uitstapjes naar verla-
ten kloosters van decennia oud, musea en het be-
roemde genocide monument. Echmiatzin, ook wel 
het Vaticaan van Armenië genoemd, is het hart van 
de Armeense geschiedenis en een must wanneer 
je het land bezoekt. Mocht je net als wij op een zon-
dag komen, zorg dan dat je een kerkdienst mee-
maakt. Dichterbij het Christendom kom je bijna niet. 
De geschiedenis heerst, niet alleen in de zichtbaar 
aanwezige gebouwen en monumenten, maar juist 
in de mensen en hun verhalen. Het wordt ons lang-
zaamaan duidelijk dat Armeniërs strijders zijn. 
Wellicht op het eerste gezicht niet zo voelbaar 
warm en verwelkomend als bijvoorbeeld Iraniërs, 
maar niet, zoals ik stiekem heel even dacht, omdat 
ze onaardig zijn. 

 Het volk is trots,  
sterk en wellicht een 
tikje beschermend

DDuizenden vierkante kilometers land dat 
is afgestaan, een vijandige relatie met 
twee van de vier buurlanden en een ge-
nocide die door een deel van de wereld 
nooit erkend is. De geschiedenis van de 
Armeniërs vloeit door hun aderen en tij-
dens onze reis begrijpen we steeds be-
ter waarom. Na de aankomst in Yerevan 
wanen we ons in een geweldige, leven-
dige stad. Vol met horeca, markten, 
prachtige groene parken en een promi-
nent aanwezige kunstcultuur. De hippe 
winkels en moderne panden steken af 
tegen de vervallen Sovjet-gebouwen. 
Handgemaakte tapijten uitgestald op de 
motorkap van een Lada Niva naast een 
prachtig ingerichte Burberry winkel. 
Interessante contrasten die we in ons re-
latief ongelaagde Nederland eigenlijk 
niet meer kennen.

Een nieuwe wereld
Afgelopen juli maakten we een reis naar 
Armenië waarbij we uiteraard startten in 
de hoofdstad. Middenin het centrum ver-
bleven we in een hotel van de Tufenkian 
keten, een Amerikaans-Armeense fami-
lie van tapijtenmakers. Hier binnen, in 
een prachtig, statig hotel met voor de 
deur een grote vlooienmarkt vol am-
bachtslieden, bevonden we ons direct te 
midden van die prachtige contrasten. 
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Kerkje bij het  
kloostercomplex Khor Virab

Zachtaardige weggenoot 
richting Amberd Fort

Een klein kapelletje  
bij Sanahin Monatery

Een van de mama’s van Gata House  
aan het werk om op traditionele wijze  

Lavash te maken in kleipotten in de grond
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Zorg dan dat je  
een kerkdienst  

meemaakt,  
dichterbij het 

Christendom  
kom je bijna niet

Een prachtige  
lichtstraal in een 
van de ruimtes 
 van het Middeleeuwse 
Geghard complex
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Vrijheid
Als een in 1985 in Utrecht geboren 
Nederlandse heb ik nooit hoeven vre-
zen voor mijn land, mijn vrijheid, mijn 
toekomst of mijn leven. Een privilege 
positie die voor Armeniërs niet is weg-
gelegd. Het land, dat als eerste in de 
wereld het Christendom als officiële 
staatsgodsdienst aannam in 301, be-
stond ooit uit duizenden vierkante kilo-
meters. Mount Ararat, de hoogste berg 
van wat ooit Armenië was, ligt nu offici-
eel binnen de Turkse grenzen. Toch is 
ze nog altijd een belangrijk symbool 
voor de Armeniërs. Om aan te duiden 
dat het een mooie dag is wordt vaak ge-
refereerd naar hoe mooi ze erbij ligt met 
haar besneeuwde top in de zon. De ge-
nocide die tijdens en na de Eerste 
Wereldoorlog plaatsvond kostte het le-
ven aan ruim anderhalf miljoen 
Armeniërs, maar wordt tot op de dag 
van vandaag door een aantal landen 
niet erkend. De relatie met buurlanden 
Turkije en Azerbeidzjan is vijandig en 
die met Georgië en Iran eigenlijk alleen 
strategisch neutraal. Niet zo gek dat we 
hier kennis maakten met een volk dat 
trots, sterk en wellicht een tikje be-
schermend is. 

Bounty-eiland
Vanuit Yerevan startten we onze rond-
reis en vertrokken we met een huurau-
to richting het Sevan meer. Via 
prachtige verlaten bergwegen met links 
en rechts adembenemende stillevens 
naderen we langzaam een van de 
hoogst gelegen meren van de wereld. 
En wat mij betreft een van de mooiste. 
Op 1900 meter vind je ruim duizend 
vierkante kilometer aan fel turquoise 
schoonheid. De tocht langs het meer 
richting ons hotel voelde als een vakan-
tie op een bounty-eiland. Langs het 

meer vind je strandjes met bijpassende Beach clubs, 
watersportverenigingen en hier en daar een kudde 
koeien. Wederom is het contrast met de onderweg 
bezochte eeuwenoude afgelegen kloosters adem-
benemend. 
Na een nacht aan het mooie blauwe water vertrok-
ken we richting Dilijan, ook wel ‘Armeens Zwitserland’ 
genoemd door de lokale bevolking. Een bijzonder 
sfeervol dorp dat in de Sovjet tijd een populair kuur-
oord was en getekend wordt door pittoreske, 
19e-eeuwse, houten huizen. Ons hotel is tegen een 
bergwand opgebouwd en de kamer voelt als een 
soort luxe boomhut met een schilderachtig uitzicht 
over de vallei. Met een wijntje in de hand vergapen 
we ons aan het uitzicht en fantaseren we over een 
leven te midden van zoveel natuurschoon.

Net een schilderij
Onze route vervolgt zich via de beroemde klooster-
complexen in Sanahin en Haghpat, beiden op de 

Het contrast met  
de eeuwenoude  
afgelegen kloosters  
is adembenemend

Een modernistische 
sculptuur in een  

fontein in de  
Cascade van  

Yerevan



LAURENT & LEVEN! 68

werelderfgoedlijst van Unesco vanwe-
ge hun bijzondere architectuur. Waar 
we de afgelopen dagen langs diepe val-
leien en grote vlaktes reden, zet onze 
weg vandaag zich voort dwars door de 
bossen, waar we onderweg een ver-
stopt CocaCola bord zien en in een ver-
laten tuin een heerlijke barbecue eten. 
Wanneer we aankomen in ons bijzon-
dere hotel in Dzoragets, voelt het alsof 
we een schilderij binnenstappen. Direct 
gelegen aan de ruige Debed rivier biedt 
het hotel een waanzinnig terras waar je 
tegen wilde bergwanden aankijkt. Het 
zwembad ligt binnen maar biedt uitzicht 
op hetzelfde plaatje en in de avond-
warmte genieten we van een heerlijk 
diner met Armeense wijn.
Met pijn in ons hart checken we uit en 
verlaten we deze bijzondere plek. De 
laatste dag in de auto realiseren we ons 
dat Armenië eigenlijk het perfecte land 
is voor een road trip. De wegen zijn 
prachtig en je ziet zoveel meer van het 
land dan wanneer je op één plek ver-
blijft. Ik verbaas me over de verschei-
denheid aan natuur waar we deze week 
doorheen zijn gereden. Van bossen en 
bergen tot azuurblauwe meren, rivieren 
en eindeloze diepe valleien. Het ene 
moment waan je je in Iran en het vol-
gende in de Dordogne. Onze weg leidt 

ons via een bijna off-road pad richting het Amberd 
Fort. Anderhalf uur lang wanen we ons alleen op de 
wereld en komen we niemand tegen behalve kuddes 
nieuwsgierige koeien. De hoogste berg van Armenië; 
Mount Aragats, ligt met haar vier pieken aan onze 
rechterhand en schittert in de zon. Aangekomen bij 
het fort, dat op 2150 meter hoogte liggen, schuiven 
we onder een boom aan een van de zes tafels naast 
een klein, chaotisch keukentje. Ook hier genieten we 
weer van een verse barbecue met uitzicht op een 
eindeloze horizon. 

Paarden en ridders
Als we een beetje afgekoeld zijn en energie hebben 
gekregen van het heerlijke eten wandelen we langs 
het fort, dat ervoor zorgt dat je je ineens bewust bent 
van hoe anders het leven eruit had gezien als je in 
een andere eeuw en in een ander bedje was gebo-
ren. De torenhoge muren maken dat we fantaseren 
over paarden en ridders. Zonder hekken of omhei-
ning kijk je honderden meters naar beneden in de 
vallei en voel je je, hier in de middle of nowhere, een 
nietig mens tussen alle natuur.
Vol van alle indrukken, dagdromen en natuurwonde-
ren rijden we rustig terug richting Yerevan. Onderweg 
nemen we afscheid van dit bijzondere land en terwijl 
ik op de onze laatste, warme avond op het terras mid-
denin de stadsdrukte van een heerlijk koel drankje 
geniet, vraag ik me af of ik het voor elkaar krijg dit 
land met haar geschiedenis eer aan te doen in een 
artikel. Ik heb in ieder geval mijn best gedaan.  

We maakten deze reis met het Utrechtse Dimsum 
Reizen, waar op een heel persoonlijke manier wordt 
meegedacht. Door veel samenwerking met lokale be-
volking en oneindig veel specialistische kennis wordt er 
altijd getracht een unieke ervaring te creëren. Een 
Dimsum Reis is helemaal op maat gemaakt.Ze kiezen 
bewust voor kleinschaligheid, met lokale beleving voor-
op, zijnduurzaam waar het kan en reizen graag buiten 
het massatoerisme. Om reiskeuzes zo makkelijk mo-
gelijk te maken, werken ze met vijf belevingen: Meet a 
local, Voer voor foodies, Actief (hike & bike), Ruig, (off 
the beaten track ) en Mindful.

Dimsum Reizen
Minrebroederstraat 5 
Utrecht
T 030 230 08 47
www.dim-sum.nl

De laatste dag  
in de auto  

realiseren we ons 
dat Armenië  
eigenlijk het  

perfecte land  
is voor een  

road trip
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Het fort Amberd,  
op 2300 meter gelegen 

tegen de bergen van 
Mount Aragats

Sanne in de binnentuin 
van B&B Armenia

Het terras van Tufenkian 
Hotel Dzoragets

Zelfgebakken gata, een 
beroemde Armeense 

zoete delicatesse



Bij aankoop van twee brillen krijg je tot het einde van het  
jaar één glas op sterkte cadeau. Deze aanbieding geldt bij  
aankoop van een enkelvoudige of multifocale bril. Naast  
zonneglazen kun je ook kiezen voor een computerbril.  

Afhankelijk van je sterkte kan het voordeel oplopen van 
€75 tot €450!  
Ben je weer toe aan een nieuwe bril? Kom maar langs.  
We zien je graag!
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Goed idee, want als je twee brillen koopt, 
krijg je één glas op sterkte cadeau.

In één keer klaar!
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Deze BRIL vind ik tof! En nu nog een zonnebril.
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“Mijn dochters komen hier 
ook om hun mooie lange 

haren te laten verzorgen en 
prachtig te laten knippen en 

kleuren, soms gaan we 
gezellig met z’n drieën voor 

een VIP dagje.” 
JOHN DIEPENDAAL

“Een relaxt feestje voor 
mezelf met oog voor 

kwaliteit, persoonlijke 
aandacht en duurzaamheid.”

MARIANNE FIAMINGO
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e gigantisch hoge plafonds met dito 
raampartijen en het moderne, goed 
doordachte interieur maken dat je je 
bij Metro even in New York waant. 
En dat was nou net de bedoeling, 

want de naam verwijst naar Utrecht als 
metropool. De locatie aan het 

Jaarbeursplein is er één die bewust geko-
zen is om zakelijk Utrecht van iets moois te kun-
nen voorzien. “Naast gewoon een goed 
restaurant en een leuke bar biedt onze vide 
‘Uptown’ geweldige mogelijkheden voor borrels, 
presentaties en meetings.” Linda Verkerk, mana-
ger vanaf het eerste uur, is voelbaar enthousiast 
over ‘haar’ Metro.

Van borrel tot lunch
De drie eigenaren zijn geen vreemden in het 
Utrechtse horecalandschap en wisten dan ook 
precies welk concept er op deze locatie  zou 
moeten komen. Oscar de Goede, Sander van der 
Meijden en Paul Kok wilden een allround 
restaurant neerzetten dat de zakelijke markt in 
het gebied bedient en tegelijkertijd een plek is 
waar iedereen graag wil komen. En dat is gelukt. 
“We hebben een enorm terras en het restaurant 
is een sfeervolle plek met lekker eten”, vertelt 
Linda. “Op donderdagavond wordt er heel veel 

TEKST SANNE DIJKGRAAF FOTOGRAFIE MAYA MATU PHOTOGRAPHY

Metro City Kitchen
Jaarbeursplein 15 
Utrecht
T 030 307 35 35
www.restaurantmetro.nl

Sinds de opening op 1 mei 2018 
weet zakelijk Utrecht Restaurant 
Metro te vinden. En dat is niet zo 
gek want de locatie, pal naast het 
WTC, biedt een enorm scala aan 
mogelijkheden. De kwaliteit van 
het restaurant, de service en het 

gave interieur maken dat  
Metro ook geliefd is onder de 

niet-zakelijke gasten. 

bij ons geborreld en in het weekend 
zijn er weer veel families die lekker 
kunnen lunchen.” 

De vide
Het restaurant is opgebouwd in 
twee delen, waardoor er heel veel 
mogelijkheden zijn. “De vide heeft 
een eigen keuken, bar en toiletten”, 
gaat Linda verder, “het leent zich 
dus perfect voor borrels, besloten 
feestjes, meetings of presentaties 
maar het is wel een open ruimte en 
staat dus in verbinding met het 
restaurant beneden.” En dat is een 
fijne toevoeging, want waar Metro 
wel alles voor de zakelijke markt in 
huis heeft, is de sfeer en uitstraling 
van het restaurant alles behalve 
zakelijk. 

Beste service
In september vonden ook de eerste 
bruiloften bij Metro plaats en 
daarmee lijkt het palet compleet. Is 
er dan nog wat te wensen over? 
“Jazeker”, sluit Linda af, “We willen 
bereiken dat iedereen hier op zijn 
plek is en zich op zijn of haar gemak 
voelt. Jong, oud, zakelijk of niet-
zakelijk. Dat is nu ook wel zo, maar 
het is belangrijk om dat vast te 
houden. Daarbij willen we echt de 
beste service bieden, iets wat in de 
horeca met alle personeels-
wisselingen een uitdaging is. Net 
dat extra tandje bij, dat vind ik wel 
heel belangrijk dus daar gaan we 
voor.”  

D
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NIMETO-STUDENTEN ONTWIERPEN  
ADVERTENTIE PAUL DIJKSTRA 

“ Ik was totaal 
overrompeld”

“Die advertentie van jou op de achterkant 
van LEVEN! magazine Utrecht kan wel wat 
creatiever. Waarom zet je de power van onze 
studenten hiervoor niet in?” Dat vroeg Nimeto-docent 
Jim Houtkamp vorig jaar aan makelaar Paul Dijkstra  
van Leef en Geniet tijdens één van onze borrels. 
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E
ling-opdracht. Deze opdrachten zijn 
heel geliefd. Op de dag dat de casus in 
ons computersysteem verscheen, heb 
ik me er meteen voor aangemeld.” 

Botanische Tuinen
Mathilde was één van de gelukkigen 
die de opdracht mocht uitvoeren 
(“Sommige opdrachten zitten 30 se-
conden nadat ze online staan al vol!”) 
en kwam erachter dat dit ook gold voor 
klasgenoot Aaron Preyer. Aaron: “Vaak 
zijn de omschrijvingen heel erg afgeba-
kend, maar hier lag nog veel open. We 
hoefden ons niet te houden aan huis-
stijlkleuren en vaste lettertypes. Dat 
sprak me aan.” Samen gingen ze aan 
het werk. Aaron: “We hebben ons voor-
bereid door een onderzoeksproces te 
doorlopen vanuit marketingperspectief. 
We bestudeerden de website van Paul 
Dijkstra en hielden een interview met 
hem: wat wilde hij bereiken met zijn ad-
vertentie, wat is zijn doelgroep en zijn 
visie?” Ook deed het tweetal straatin-
terviews in Utrecht-Oost, het voor-
naamste werkterrein van Dijkstra. 
Aaron: “Uit die interviews kwam onder 
meer naar voren dat mensen graag in 
een groene leefomgeving wonen. Dat 
werd het uitgangspunt voor ons ont-

werp.” Mathilde en Aaron kozen voor 
fotografie van groen en Utrechtse ge-
bouwen. Ze hielden fotoshoots in de 
binnenstad, in de Botanische Tuinen en 
in de plantrijke serre van een docent. 
Mathilde: “Tijdens het fotograferen in 
de binnenstad zijn Aaron en ik om 
beurten met een spiegel in onze armen 
voor mooie, typisch Utrechtse panden 

En inderdaad: Paul liet zijn advertentie ontwer-
pen door studenten van de vakschool. Het resul-
taat zie je op de achterkant van ons magazine! 
We praten met Paul en met de ontwerpers van 
de nieuwe advertentie. 

Studenten bij Nimeto hebben vier projectperio-
des per jaar, waarin ze twee weken fulltime aan 
een project werken. “Daarbij gaat het om vraag-
stukken van ondernemers. Dat is veel motiveren-
der dan een opdracht die je doet voor je docent,” 
vertelt Sanne Peters, die bij Nimeto de contac-
ten legt tussen het bedrijfsleven en het project-
onderwijs. “Je merkt dat de creativiteit bij onze 
studenten dan echt wordt blootgelegd.” Voor dit 
projectonderwijs leveren ondernemers vraag-
stukken aan. En zo kwam het dat Paul Dijkstra 
eind 2018 samen met Nimeto de casus bedacht 
voor het ontwerp van zijn advertentie voor de 
Utrechtse markt. Sanne: “We maken de op-
drachtomschrijvingen bewust in overleg met de 
ondernemer. Zijn vraag staat centraal.” 

Fotostyling-opdracht
Paul Dijkstra, makelaar in Utrecht-Oost, koopt al 
vanaf het begin van LEVEN! Utrecht de achter-
pagina op van het magazine: “Ik vind het een 
prachtig blad en ik steun de dames van LEVEN! 
graag.” Nadat Paul tijdens een van onze borrels 
werd aangesproken door een Nimeto-docent, 
nam coördinator Sanne contact met hem op. Dit 
leidde tot de opdracht die dit voorjaar in het pro-
jectaanbod verscheen van de derdejaars studen-
ten Styling, Interieur en Vormgeving. Student 
Mathilde van Bergen: “Het was een fotosty-

“ Dit sluit aan bij mijn visie  
op wonen: leef en geniet”
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gaan staan. Hierbij bedachten we de 
pay-off ‘omarm je woonomgeving’. De 
spiegel reflecteert de plek waar je wilt 
wonen. Onze gezichten zijn niet te zien, 
zo houden we de doelgroep breed. We 
fotoshopten deze beelden in de foto’s 
van de serre en de Botanische Tuinen.”

Pitch
De maandag na het inleveren van de 
opdracht kwam Paul naar Nimeto om 
het werk van diverse studenten te be-
kijken. Paul: “Maar liefst 70 studenten 
waren met mijn opdracht aan de slag 
gegaan, tien uitwerkingen waren gese-
lecteerd voor een pitch. Ik was totaal 
overrompeld door de kwaliteit van het 
werk en de verhalen erachter.” Paul zag 
schitterend werk, maar moest een 
keus maken. Paul: “Het beeld van 
Aaron en Mathilde spreekt aan, je her-
kent het verhaal erachter. Het omar-
men van de woonomgeving staat voor 
ontwikkelen en groeien in een omge-
ving waar je je prettig voelt. Dat sluit 
heel erg aan bij mijn visie op wonen: 
leef en geniet.” Ook projectcoördinator 
Sanne is blij met het resultaat: “Deze 
studenten hebben elkaars talenten op-
timaal benut.”

De komende nummers van LEVEN! 
Utrecht is het werk van Aaron en 
Mathilde op de achtercover te zien.  

Paul Dijkstra 
Makelaars
A. van Ostadelaan 16 
Utrecht
T 030 289 55 30
www.leefengeniet.nl

Nimeto Utrecht
Smijerslaan 2, Utrecht
T 030 271 46 24
www.nimeto.nl

Nimeto Utrecht is dé mbo-vakschool 
voor creatieve ruimtemakers. Op de 
school, vlakbij de Utrechtse Berekuil, vol-
gen ongeveer 1350 studenten een crea-
tieve, ondernemende of technische 
opleiding. Studierichtingen zijn onder 
meer Styling, Interieur en Vormgeving, 
Media en Communicatie, Signmaking en 
specialist Decoratie en Restauratie. 

Ben je ondernemer en wil je ook een  
ontwerpopdracht laten uitwerken door 
Nimeto-studenten? Denk hierbij onder 
meer aan ontwerp en uitvoering van de-
cor, stand, display of winkelinrichting, 
concept en interieuradvies bedrijfsruim-
te, concept en grafisch ontwerp van een 
nieuw product of verpakking of een nieu-
we huisstijl, stylingadvies, fotografie- of 
video-opdrachten. Neem contact op met 
Sanne Peters voor meer informatie! Mail: 
speters@nimeto.nl

Ook werken  
met studenten?



LAURENT & LEVEN! 77

“ 
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“Al ruim 12,5 jaar zijn wij een specialist op het 
gebied van verzekeren. Het bedrijf is de afgelo-
pen jaren enorm gegroeid, maar de basis blijft 
hetzelfde. Ik geloof dat ondernemen topsport is 
en zo benader ik mijn relaties dan ook.” Vanaf het 
kantoor op de Vleutenseweg bedient Werkhoven 
Adviesgroep haar relaties. “Maar ik kom ook 
graag langs, het liefst spring ik even op de fiets. 
Onder het genot van een goede kop koffie leg ik 
dan uit wat de opties zijn. Die zijn, vanzelfspre-
kend, per geval anders.” 

Lokaal ondernemerschap. Dat is waar  
Werkhoven Adviesgroep bewust voor kiest. 

Sander Werkhoven is zelf ondernemer en weet 
wat zijn relaties willen. “Voor ons als 

verzekeringskantoor staat het vinden van 
oplossingen die passen bij de wensen van onze 

relaties in Utrecht en omgeving voorop.”

Werkhoven 
Adviesgroep

Vleutenseweg 259 
Utrecht

T 030 290 00 70
www.werkhoven- 

adviesgroep.nl 

ADVIES  
OP MAAT

VERZEKEREN  
VOOR ONDERNEMERS

Betrouwbaar
Een totaaloplossing is waar Werkhoven 
Adviesgroep bijvoorbeeld nog wel eens op aan-
stuurt, maar wel een die voortvloeit uit persoon-
lijk en uitvoerig overleg. “Als voor de gehele 
verzekeringssituatie een op maat gemaakt plan 
kan worden bedacht, kan dat nog wel eens voor 
prettige voordelen zorgen”, weet Sander uit  
ervaring. “Denk aan meer duidelijkheid en inzicht, 
doorlopend lagere premies en een vast aan-
spreekpunt voor al uw verzekeringen. Dat zorgt 
voor een stuk meer overzicht. Bijvoorbeeld bij 
(jonge) ondernemers, een groep waarin wij graag 
investeren.” Alleen door open met elkaar in  
gesprek te gaan, boek je de gewenste resulta-
ten, gaat Sander verder. “Bij ons kan ook ‘nee’ 
een antwoord zijn, het is maar net wat het beste 
past. In bepaalde gevallen is het wellicht niet zo’n 
goed idee om actie te ondernemen. Geen enkel 
probleem, ook dat is een belangrijke rol in het 
adviseren.” Betrouwbaarheid is voor hem een 
groot goed. “Voor ons is één ding heilig: afspraak 
is afspraak.”

Passende oplossingen 
Uiteindelijk hoopt Werkhoven Adviesgroep in 
overleg het gewenste doel te bereiken. “Het 
eindresultaat moet zijn dat ondernemers en  
particulieren precies de meest passende oplos-
singen krijgen die ze nodig hebben”, omschrijft 
Sander dat doel. “Als verzekeringsspecialist is dat 
een dienst die wij hen bieden.”   
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Leukom te hebben

KOFFIEBONEN ‘BAR’ • DOOR: BUSCAGLIONE • SAMENSTELLING: 80% ARABICA UIT COLOMBIA,  
BRAZILIË, CENTRAAL-AMERIKA EN ETHIOPIË, TOEGEVOEGD MET 20% AFRIKAANSE ROBUSTA  

• INHOUD: 500 GRAM • VERKRIJGBAAR BIJ: BUSCAGLIONE • PRIJS: € 18,50
De bonen van Buscaglione worden gebrand in de eigen, moderne branderij net buiten Rome. Het familiebedrijf  

staat bekend om de lange traditie Italiaanse espresso van topkwaliteit. Het bijzondere aan de Buscaglione koffie is  
dat de verschillende single origins bonen afzonderlijk worden gebrand en later pas gemixt worden, waardoor de unieke 

smaken behouden blijven. 
Buscaglione www.buscaglione.nl

Koffie
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LEUK OM TE HEBBEN

BORSTEL ‘WOODEN PADDLE BRUSH’ • DOOR: AVEDA • VERKRIJGBAAR BIJ: LAURENT SALON & SPA  
• PRIJS: € 30,00

De Wooden Paddle Brush van Aveda is niet voor niets lieveling onder de kappers en stylisten. De borstel is  
speciaal ontworpen om het haar en de hoofdhuid tijdens het föhnen en stylen zo min mogelijk te beschadigen.  
De borstel egaliseert en ontklit het haar en door de extra lange borstelharen wordt de hoofdhuid gemasseerd.  

Ook nog eens erg prettig in het gebruik dus! Daarnaast is de borstel gemaakt van duurzaam Chinees honinghout  
en daarmee ook nog een heel verantwoorde aankoop.

Aveda via Laurent Salon & Spa www.laurent.nl

Borstel
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LEUK OM TE HEBBEN

SPIJKERJAS ‘WIPY’ • DOOR: AMERICAN VINTAGE • MATERIAAL: 100% KATOEN  
• KLEUR: STONE POIVRE ET SEL • PRIJS: € 180,00

Denim is altijd een goed idee. Als het dan ook nog eens duurzaam vervaardigd en winter-proof is, heb je  
geen excuus meer nodig om het te kopen. Een goed spijkerjasje hoort in iedere garderobe en  
dit knuffelbare exemplaar van American Vintage behoort tot de nieuwe denim collectie, die op  

een duurzame en ethische manier geproduceerd is. Shoppen maar!
American Vintage nl.americanvintage-store.com 

Spijkerjas



LAURENT & LEVEN! 81

LEUK OM TE HEBBEN

NAGELLAK ‘THINGS I’VE SEEN IN ABER-GREEN’ • DOOR: O.P.I. • KLEUR: DONKERGRIJS/GROEN  
• INHOUD: 15ML • VERKRIJGBAAR BIJ: LAURENT SALON & SPA • PRIJS: € 15,95

De nagellak van O.P.I. staat bekend om de kwaliteit én prachtige kleuren. Dit seizoen is de ‘Scotland’ lijn gelanceerd met 
prachtige kleuren voor de koudere maanden. Deze bijzondere kleur ‘Things I’ve seen in Aber-Green’ is onderdeel van de 

Scotland collectie en prachtig voor een avondje uit in je winterse outfit.
O.P.I. via Laurent Salon & Spa www.opi.nl

Nagellak
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LEUK OM TE HEBBEN

LIPPENSTIFT ‘URUKU LIP PIGMENT’ • DOOR: AVEDA • KLEUR: MARACUJA • INHOUD: 3,4 GR  
• SAMENSTELLING: 100% VEGAN • VERKRIJGBAAR BIJ: LAURENT SALON & SPA • PRIJS: € 20,00

De producten en verpakkingen van Aveda zijn allemaal duurzaam, verantwoord en vegan. Zonder schuldgevoel kun je dus 
genieten van onder andere de heerlijke make-up. Deze lippenstift, ofwel ‘lip pigment’ is een crème-achtige lippenkleur die 
de lippen glad maakt én tegelijk voedt. Uruk is een natuurlijk pigment afkomstig van de Yawanawa-stam uit Brazilië en de 

kleur van de ‘maracuja’ lippenstift komt, hoe kan het ook anders, van de maracuja (passiebloem). 
Aveda via Laurent Salon & Spa www.laurent.nl

Lippenstift
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LEUK OM TE HEBBEN

WATERFLES ‘CATH-IT’ • DOOR: RIG-TIG • MATERIAAL: TRITAN • AFMETINGEN: 7,5 X 24,5 CM  
• INHOUD: 0,6 L • PRIJS: € 21,95

Deze waterfles van RIG-TIG is handig en ziet er leuk uit. Het zeer duurzame kunststofmateriaal tritan is net zo helder als 
glas en gaat lang mee. Door het handzame formaat kan de fles altijd mee en hoef je nooit meer onderweg een plastic flesje 

water te kopen. Dubbel duurzaam dus. De hoes kan gewoon mee in de vaatwasser en hoef je er dus niet af te halen. Het 
handvat kan bevestigd worden aan je (sport)tas of kun je om je pols schuiven. De fles is verkrijgbaar met een zwarte of 

blauwe hoes.
RIG-TIG www.rig-tig.com

Waterfles
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FOTOGRAFIE (PORTRET) MARC DEURLOO

Daarnaast had hij met google trans-
late uitgedokterd dat ‘yum saap’ 
vertaald uit het Thais in het 
Nederlands ‘jammie’ betekent, vol-
gens Van Dale een verbastering van 
‘njamnjam’, oftewel het geluid dat 
iemand maakt om aan te geven dat 
men iets lekker vindt. Dat beloofde 
veel goeds. 

Yum Saap is een langwerpig res-
taurant met aan de linkerwand een 
lange bar en rechts een fraaie de-
coratie van geschilderde tropische 
fruitsoorten met daarvoor een stuk 
of tien tafels. Al met al een authen-
tieke Aziatische sfeer. 
Wij arriveerden vlak voor zessen, 
maar de zaak zat al bijna helemaal 
vol (wat altijd een goed teken is). 
Uiteraard begonnen we met een in-
heems Singha-biertje en voor mijn 
zoon een huisgemaakte ‘Thai Ice 
Tea’ met citroengras en gember. 
Deze drank is ook te bestellen met 
Vietnamese rijstvodka, maar dat lie-
ten we toch achterwege voor een 
dertienjarige.

Ondertussen kregen we een be-
stellijst waarop we konden aankrui-
sen welke soepen, salades en 
‘specials’ we graag op tafel wilden 
zien (de vriendelijke ober adviseer-
de om per persoon een stuk of drie 
gerechtjes te nemen). Voor grotere 
eters waren er ook nog curry’s en 
noodles.  Mijn zoon vulde keurig ons 
verlanglijstje in. We begonnen met 
twee verse en twee gefrituurde 
loempia’s (gemiddelde cijfers ach-

tereenvolgens een 8 en een 9), ge-
volgd door biologische kipsalade 
(8½), crabcurry (8½) en pla ga pong 
makham, oftewel gegrilde zeebaars 
met tamarinde en knoflook 
(gemiddeld een 10). 

Overdonderd waren we door de 
kakelversheid van alle ingrediënten 
en het overweldigende smaak-
bombardement: laos, limoen, Thaise 
basilicum, munt, tamarinde, venkel-
zaad, curry, gember. Wat een feest! 
Naast onze specials hadden we ook 
nog een traditionele phad thai 
chicken besteld (het patatje 
mayonaise van Thailand), maar die 
was niet heel spectaculair (een 7).
 
We besloten de maaltijd met verse 
mango en zoete plakrijst, waarop de 
bediening wat er over was gebleven 
— op verzoek van mijn zoon, zeg ik 
er nadrukkelijk bij — inpakte in een 
doggybag. Hierna verlieten we het 
restaurant met maar één over-
heersende emotie: jammie!   
 
Eten 9-
Entourage 8
Bediening 9

Yum Saap: 
Jammie!RONALD RECENSEERT

Je kunt niet vroeg genoeg 
beginnen met kinderen te leren 
uit eten te gaan en hen kennis 

te laten maken met andere 
smaakculturen, en daarom nam 

ik voor deze recensie mijn 
jongste zoon (13) mee naar  

Yum Saap, een Thais & 
Vietnamees streetfood-
restaurant in de hippe 

Twijnstraat. Mijn zoon nam zijn 
taak serieus en bestudeerde al 

een paar dagen voor ons bezoek  
de online-menukaart. 

RONALD GIPHART; 
AUTEUR, 
UTRECHTER EN 
VOEDSEL-
LIEFHEBBER.
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RONALD RECENSEERT

Overdonderd 
waren we door  

de kakelversheid 
van alle  

ingrediënten
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TEKST ANNEKE GILSING FOTOGRAFIE BILLIE-JO KRUL

ONLINE 
THERAPIE  
BIJ LICHTE 

VERSLAVING

komt bij je thuis

DIGITALE 
PSYCHOLOOG



LAURENT & LEVEN! 87

De glijdende schaal… Van een gezellig biertje op de 
vrijdagmiddagborrel naar dagelijks alcohol nodig hebben. Van af  
en toe blowen naar steeds vaker een joint roken om te kunnen 
relaxen. Van een uurtje gamen tot dagenlang aan het scherm 
gekluisterd zitten. Een verslaving. Van een gecontroleerde, prettige 
gewoonte naar een situatie van afhankelijkheid en controleverlies. 
Hoe krijg je je leven weer in de hand?

slag gaan, focussen we ons eerst op het heden, 
het nu. Wat heb je concreet nodig om vandaag 
en morgen niet te gebruiken? Maar daarna gaan 
we op zoek naar patronen en ervaringen die 
daaronder liggen. Die zoektocht, die puzzel, is 
interessant. En daarmee kunnen we je inzicht 
geven in gedrag en keuzes en dus ook samen de 
basis leggen voor een structurele, permanente 
oplossing,” zo legt collega GZ-psycholoog en 
eveneens verslavingsdeskundige Judith van 
Marle uit.  

Het is te lekker
Verslaving is anders dan andere problemen als 
depressie of angstklachten en vraagt dus ook 
een andere behandeling. Jorien: “Een verslaving 
is begonnen als iets prettigs, iets fijns. Drinken, 
blowen, gamen of kopen doen iets met je geluks-
gevoel. Dat prikkelt een deel van je brein waar-

door je je goed voelt. Er is dus altijd een deel van 
je dat zegt: ik wil er niet mee ophouden, het is te 
lekker… Dat is bij een depressie anders; daar wil 
iedereen vanaf. Daarom beginnen we ook altijd 
met motiverende gesprekken. Het is lekker, het 
voelt goed; maar je wilt maat kunnen houden, je 
beheersen. Dat ambivalente van een verslaving 
speelt altijd een rol.” Judith:  “De omgeving is 
vaak minder begrijpend dan bij een depressie. 
‘Dan stop je toch gewoon met drinken’ is vaak  
de opmerking.  Als het zo simpel was… Mensen 

GGZ-psycholoog Jorien Denie-van 
den Bosch is gespecialiseerd in ver-
slavingszorg. Zij ziet vaak hetzelfde 
patroon. “Je bent niet in een dag 
verslaafd. Het is een proces dat ge-
leidelijk gaat. Er kan een moment 
komen dat je zelf niet meer de baas 
bent; dat je de controle verliest. Dat 
je dus niet meer zo makkelijk kunt 
stoppen. Dat het gebruik of de ge-
woonte een steeds grotere rol gaat 
spelen. In je werk, bij je vrienden, je 
partner, je familie. Het beïnvloedt je 
financiële situatie en je sociale le-
ven. En dat is het moment om aan 
de bel te trekken. Om hulp te zoe-
ken. Om met jezelf aan de slag te 
gaan.” 

Andere pijn niet voelen
Niet iedereen die wel eens een 
wijntje drinkt, gamet of online shopt 
raakt verslaafd. ”Erfelijkheid, per-
soonlijkheid, trauma of stressvolle 
omstandigheden spelen een rol. 
Wat we veel zien is dat mensen mid-
delen gebruiken of verslavend ge-
drag vertonen om iets anders niet 
te voelen. Om een andere pijn niet 
te ervaren. Als we met je aan de 

“ Je kunt heel snel GROTE  
STAPPEN zetten; de kwaliteit van 
leven in korte tijd verbeteren”
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Sobriety Online
www.sobrietyonline.nl
info@sobrietyonline.nl

hebben vaak al geprobeerd om te 
minderen, ermee te stoppen. Maar 
dat is niet makkelijk. Ik heb enorme 
bewondering voor mensen die het 
aangaan. Dat zijn moedige, stoere 
mensen. Want het vraagt overtui-
ging en motivatie om een verslaving 
aan te pakken.” 

Verslaving is taboe
Praktijkhouder en GZ-psycholoog 
Bart Vemer: “Schaamte. Hoe kan 
het dat ik mijn gedrag niet kan con-
troleren, beheersen? Ik ben toch 
geen junk? Mensen voelen wel dat 
ze steeds afhankelijker worden en 
dat het steeds meer facetten van 
hun leven beïnvloedt, maar hulp 
zoeken is een grote stap. Zeker bij 
een grote instelling. Dat geeft direct 
een stempel. Daarom is het ook zo 
prettig dat deze therapie gewoon 
thuis, op het werk of onderweg 
plaatsvindt. Op een plek die jij kiest, 
op een moment dat jij dat prettig 
vindt. In een veilige, vertrouwde om-
geving kan je aan de slag met jouw 
eigen problematiek. Online therapie 
is bewezen zeer effectief. Wij heb-
ben daar al vijf jaar veel ervaring 
mee opgedaan binnen Aeffectivity 
therapy + coaching. Het is flexibel, 
persoonlijk, op maat en zeer com-
pleet. De behandeling bestaat uit 

gesprekken met je eigen digitale psycholoog via 
een beveiligde computer verbinding. Je ziet el-
kaar, maakt echt contact. Dat is de basis van een 
goede therapie. Daarnaast is er een uitgebreid 
online programma, met diverse modules waar je 
zelf mee aan de slag kan. Dit zijn bijvoorbeeld 
vragenlijsten, audiobestanden, filmpjes, informa-
tieve artikelen en oefeningen die aansluiten bij 
en afgestemd zijn op jouw specifieke behoefte. 
Deze manier van therapie is heel laagdrempelig 
en effectief. Je kunt snel beginnen, op je eigen 
tempo met je problemen aan de slag. Niemand 
hoeft te weten dat je behandeld wordt voor een 
verslaving. Juist in een vroeg stadium, als de ver-
slaving nog niet volledig heeft ingegrepen in je 
leven, kan je heel effectief het probleem aanpak-
ken.” Judith: “Deze cognitieve en oplossingsge-
richte online therapie werkt heel goed bij lichte 
verslavingen en achterliggende problemen. Je 
kunt heel snel grote stappen zetten. De kwaliteit 
van leven in korte tijd verbeteren.”

Geen dakloze junk
Mensen hebben een irreëel beeld van een ver-
slaafde. De haveloze, dakloze junk onder de brug, 
dat klopt alleen in de ernstige gevallen. Vaak is 
het de buurman, collega, zus of vriend met een 
probleem. Met een gewoonte of gebruik dat uit 
de hand is gelopen. Iedereen kan langzaam de 
controle verliezen; verslaafd raken. Jorien: “Een 
biertje of wijntje bijvoorbeeld is volledig geaccep-
teerd en dit begint inmiddels ook de tendens te 
worden voor recreatieve drugs. Makkelijk te krij-
gen en verweven met het dagelijkse, sociale le-
ven. Maar drank en drugs zijn gemene duiveltjes. 
Lastig om daar helemaal van los te komen.” 
Judith benadrukt: “Nooit meer drinken, blowen 
of gamen is niet per se de insteek. Wel gecon-
troleerd gebruiken, maat houden; dat willen we 
cliënten leren.”  

“ Alcohol is een gemeen  
DUIVELTJE”
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Sobriety Online biedt kortdurende behandeling bij 
lichte verslavingen. GZ-psychologen Bart Vemer, 
Judith van Marle en Jorien Denie-van den Bosch ont-
wikkelden deze vorm van online therapie bestaande 
uit persoonlijke gesprekken en diverse behandel-
modules.
• Online programma’s
•  10 tot 12 gesprekken via een beveiligde verbinding
•  Vergoed door de zorgverzekering
•  Eerste 100% online verslavingspraktijk in Nederland
• Bewezen effectief
• In eigen omgeving
• In eigen tijd en tempo
• Laagdrempelig
• Snel te starten
• Zeer privé

Online therapie
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30
LAURENT

“Laurent, met Jean-Marc aan het 
roer als Creative Director, is een 

begrip. Dank je voor 30 jaar 
kwaliteit en gezelligheid. Welke 
salon in Nederland schenkt zijn 

gasten op het laatste uur voor de 
Kerst champagne?” 

JEANETTE ESTOURGIE

“Waarom ik graag bij Laurent 
kom? Midden in de stad vind je 
een oase van ontspanning. Na 

een behandeling verlaat ik altijd 
weer verzorgd én opgeladen het 

pand. Wat een zaligheid!”
  

ANNELIES
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“Een bril  
is als een  
sieraad!” 

HALL OF FRAME: VOOR EEN 
UNDERSTATED EYECATCHER 

Zelfs als je geen bril nodig hebt, is het 
verleidelijk om het stijlvolle hoekpand 
van HALL of FRAME met de zwarte 
luifels binnen te wandelen. De winkel 
van Jolanda Reinink is hier al elf jaar 

gevestigd. Grote kans dat je als 
enthousiaste brillendrager weer naar 

buiten loopt. Jolanda: “Ik bel dol op de 
kracht van een goed montuur. Dat 

plezier draag ik graag over...” 

Zonder toeters en bellen
Het interieur van HALL of FRAME 
(met retro-knipoog) straalt de visie 
uit van Jolanda’s bedrijf: eenvoudig, 
chic, maar vooral: integer. “Er is een 
groot verschil tussen verkopen en 
echt advies geven. Ik vind een op-
rechte en meedenkende houding 

erg belangrijk. Bij ons vind je ‘un-
derstated’ modellen zonder te veel 
toeters en bellen. Van Het Berlijnse 
label Mykita tot het Amsterdamse 
merk Suzy Glam. Ik houd van krach-
tige materialen en vormen. Maar het 
belangrijkst vind ik dat de klant zich 
prettig voelt.”

Belangrijkste zintuig
Dat ‘prettig voelen’ begrijpt Jolanda 
als geen ander. Ze weet maar al te 
goed hoe lastig het kan zijn kan zijn 
om een goede bril te vinden. Tot 
haar dertigste voelde ze zich er niet 
comfortabel bij om er een te dra-
gen. “Ook omdat ik nog niet had 
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TEKST MONIQUE SMITSLOO

ontdekt wat voor positieve impact 
een bril op je uitstraling kan heb-
ben. Kies je de juiste, dan doet dat 
enorm veel voor je gezicht. Het 
montuur bepaalt je hele voorkomen. 
Net als een mooi gebit. Daarom ben 
ik inmiddels verknocht aan brillen. 
Dus vind ik het ook leuk om iemand 
anders er net zo gelukkig mee te 
maken. Mensen vergeten nog wel-
eens dat een bril je belangrijkste 
zintuig ondersteunt: je zicht.”  

HALL of FRAME
Korte Jansstraat 1, Utrecht
T 030 234 31 33
www.hallofframe.eu

“ Er is een verschil  
tussen verkopen  
en advies geven”

Let op: dit najaar heeft HALL 
of FRAME een actie: bij de aan-

schaf van een eerste bril krijg je de 
tweede voor de halve prijs. Jolanda:  

“Toch fijn als je – naast je multifocale bril 
– ook nog een ‘werkbril’ voor ach-

ter je computer hebt, bijvoor-
beeld. Of zonnebril  

natuurlijk!” 

Actie
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FOTOGRAFIE BILLIE-JO KRUL

baar
Jolien, niets
“Ik geloof in leven zonder eigendommen. 
Die zetten je alleen maar vast.”



FOTOREPORTAGE

Dierbaar
Toen de Utrechtse fotografe Billie-Jo Krul 

muzikant en theatermaker Mees ontmoette 
was het vriendschap op het eerste gezicht.  
Er ontstond een bijzonder project, waarbij 

een theatervoorstelling en een fotoreportage 
samen een geheel vormden. 

Met de vraag ‘wat is jouw meest dierbare 
object en waarom?’ gingen ze op pad.  
Het resultaat is een prachtige fotoserie 

waarvan we hier een deel laten zien.

BIJZONDERE  
FOTO’S
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Leon, Honda CB 750 uit 1976
“Ik rij mezelf naar de vrijheid.”
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FOTOREPORTAGE

Kristian, schaal uit Congo
“Ze zeggen dat ik er als 

baby in gelegen heb.”



Billie-Jo, leren jas  
van haar grote broer

“Gesterkt door zijn  
bescherming kan ik de 

hele wereld aan.”
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Benieuwd naar de rest 
van de serie? Elke  

maand zal er een deel 
van de serie te zien zijn  
in UITleven, het lifestyle  

katern van DUIC.

www.billie-jo.nl 

Martin,  
Afrikaanse conga
“De trouwste  
compagnon op 
mijn levenspad.”

FOTOREPORTAGE
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FOTOGRAFIE ROBBERT THOEN

LANCERING LEVEN! MAGAZINE UTRECHT #22, BIJ METRO CITY KITCHEN

Annette van Herk (LEVEN!)  
met Saron Petronilia

Janneke Jager en  
Sanne Dijkgraaf (LEVEN!)

Marlies Dinjens (Kwartetwinkel) 
met Marike van Pagée (Bongaloo)

Marc Th. Van der Voorn  
en Stefanie Snijders

Anne Els Bos (Inhuis Advocatuur) en  
Saskia van den Eerenbeemt (KaAeP Notaris)

Stella Koedam (Stella Agency), 
Marleen van de Ree en  
Janita Noorlander (BHG)

Dennis Dercksen (Stadsschouwburg Utrecht), 
Jan Willem Menkveld (Menkveld Advocaten) en 
Jan Willem Ausma (Ausma de Jong Advocaten)

Monique Smitsloo 
(Schrijfdametje)

Anneke Gilsing (Schrijflust) en Henk 
Slotboom met dochters Lili, Susi en Desi

Pascal Bier-de Jong (PAAR Photography)  
en Tessa Koudijs (TKCD)
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LANCERING LEVEN! MAGAZINE UTRECHT #22, BIJ METRO CITY KITCHEN

PLACES TO BE

Charlotte Köll (Zakenvrouwennet)  
en Anne Hardeveld (BoostBase)

Brechje Zijlstra-de Ru (Café la Rue) en Marieke Suters

Paul Dijkstra, Maarten IJzerman,  
Annemarijn van Haren (Paul Dijkstra Makelaars)  
en Paul Baas (Scherpenzeel Makelaars)

Myra Doodeman (Sites & Search) , Olga Leever (Schone Schrijfster), 
Anthony de Jonge (de OpendoelMan) en Dirk van der Lit

Martijn Rademakers (DUIC), Jacobien Vermande (Bienerbij),  
Maurits van Riton Logtenberg (MacLeasy) en Francien Eckelhoff (The Anthony)

Astrid Kremers en Billie-Jo Krul
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PLACES TO BE FOTOGRAFIE JAMIE VERBEEK (OCMN)

OCMN ONDERNEMERSBIJEENKOMST, BIJ DOWN UNDER NIEUWEGEIN
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PLACES TO BEFOTOGRAFIE BILLIE-JO KRUL 

OCMN ONDERNEMERSBIJEENKOMST, BIJ DOWN UNDER NIEUWEGEIN FUTURE FEMALES UTRECHT, BIJ MALIEBAAN45
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BoostBase doet het anders. Wij zien wat iedereen ziet en 
doen daarmee wat niemand anders doet.

BoostBase Events. Connection first. Business second.

BOOSTBASE

Visitekaartjes-
kwartet
het [o] · visitekaartjeskwartetten · visitekaartjeskwartetje

[1] betekenis visitekaartjes in je handen gedrukt krijgen terwijl
iemand je op een saaie netwerkborrel iets probeert te verkopen.

Boostbase organiseert (zakelijke) event voor  
organisaties. Ontspannen, unieke omgevingen  
om waardevolle connecties te leggen. Bekijk  
onze website en socials om te zien hoe we dat doen.

Oudegracht 245, Utrecht 
hello@boostbase.co
www.boostbase.co
@boostbase.co

Zelfstandig naamwoord



Visitekaartjes-
kwartet
het [o] · visitekaartjeskwartetten · visitekaartjeskwartetje

[1] betekenis visitekaartjes in je handen gedrukt krijgen terwijl
iemand je op een saaie netwerkborrel iets probeert te verkopen.

Adverteren in Utrecht
Utrechters bereiken en resultaat boeken 

door te adverteren bij DUIC

Onze adviseurs helpen je graag verder

• Groot bereik in Utrecht en omliggende plaatsen
• Slimme combinaties van print en online voor het beste resultaat

• Adverteren tussen hoogwaardige nieuwsberichten en achtergrondartikelen
• Maandelijks cultuur- en lifestyle katern UITleven met relevante agenda.

• Grootste online nieuwsplatform van en voor de stad Utrecht
• DUIC is regiopartner van NU.nl, dat zorgt voor een nog groter bereik en 

exclusieve advertentieproposities.

Neem contact op met Sanne voor meer informatie via 
sanne@duic.nl of adverteren.duic.nl

DUIC 19-0348 DUIC Advertentie LEVEN Special_V2.indd   1 08-11-2019   11:46



LAURENT & LEVEN! 106

VERSPREIDINGSGEBIED REGIO UTRECHT (CA. 721.000 INWONERS) 
LEVEN! magazine Utrecht wordt  
in de regio verspreidt over gemeenten, 
bibliotheken, opleidingsinstituten, 
musea, leestafels, wacht kamers, 
hotels, restaurants, sport clubs, 
kapperszaken, winkels en tal van 

bedrijven en organisaties van  
adver teer ders en relaties. Daarnaast 
wordt LEVEN! thuis bezorgd bij 
abonnees en is het magazine te 
verkrijgen in een select aantal 
boekhandels in de regio.

INTERESSE?  
Neem vrijblijvend contact  
op met Sales Director  
Annette van Herk of  
Uitgever Sanne  Dijkgraaf.

MAGAZINE UTRECHT

UTRECHT • NIEUWEGEIN • ZEIST • HOUTEN • MAARSSEN • IJSSELSTEIN • DE BILT • VIANEN  
• DRIEBERGEN • BUNNIK • BAARN • SOEST • BREUKELEN • WOERDEN • BILTHOVEN

JOUW  
BEDRIJF 

IN



“ Warm kleurenpalet
in de nieuwe Bron collectie ”

mail@goudsmederijvanbruggen.nl
www.goudsmederijvanbruggen.nl

Ganzenmarkt 30, 3512 GE Utrecht
Tel: 31 (0)30 2640414

103185_Bron_AdvNajaarLeven460x297mmSPREAD.indd   Alle pagina's 08-11-19   12:37



MAGAZINE UTRECHT
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Van reizen en mode

Duurzaam
TOT BUSINESS EN BORRELS

ONDERNEMERSCHAP

30 jaar
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Laurent Salon & Spa


