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Lekker

verkoelend

Snijd de banaan en de aardbeien in stukjes.

Blend eerst de aardbeien tot een gladde massa en

schenk dit in een maatbeker.

Blend de banaan, met een scheutje water, tot een

gladde massa.

Schenk 2 vormpjes tot de helft vol met aardbei. Schenk

2 vormpjes tot de helft vol met banaan.

Zet de ijsvormpjes, met het ijsstokje erin, een half uurtje

in de vriezer om uit te harden.

Schenk vervolgens banaan in de vormpjes met aardbei

en aardbei in de vormpjes met banaan. Op deze manier

krijg je een mooie scheiding tussen de kleuren.

Laat de ijsjes minimaal 8 uur uitharden. 

Fris en zoet: Banaan-Aardbei ijsje

Nodig: 1 banaan en handvol aardbeien

Blend de kiwi en banaan door elkaar in de blender.

Schenk dit in de ijsvormpjes en zet dit in de vormpjes

in de vriezer.

Blend vervolgens de watermeloen en giet dit na 30

minuten in de ijsvormpjes.

Laat dit een nachtje in de vriezer staan.

Kiwi-Banaan-Meloen

Nodig: 1 kiwi, 1 banaan, 1/3 watermeloen

TWEE RECEPTEN

VOOR

WATERIJSJES
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Zomerse Schoenentrends
Bij een jurkje voor een feestje. Onder een rokje, of bij een short of broek. Op deze pagina vind je inspiratie voor jouw zomerse stappers.

Voor welk paar ren jij nu meteen naar de winkel?
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Relaxen, leuke dingen doen, hopelijk mooi weer en...

lekker eten natuurlijk! Maar thuiskomen met een paar

kilo extra - we hebben het niet over jouw bagage - is

niet leuk. Hoe vind je de balans tussen genieten van

lekker eten, gezond eten en je gewicht stabiel houden?

Met deze tips lukt het jou om maat te houden!

3 tips om maat

te houden
Zo is de vakantie  leuk, lekker en slank!
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Tip 1: Drink water. 

Wie zijn dorst lest met frisdrank, vruchten-sappen en

siroop werkt (ongemerkt) flink wat suikers en daarmee

calorieën weg. Eén glas van 250 ml bevat gemiddeld 6

suikerklontjes. Vulling geeft het niet, dus je blijft daarbij

evenveel eten. Wie twee weken lang drie glazen frisdrank

extra drinkt, heeft er na de vakantie ruim een halve kilo

bij. Water drinken is beter. Water saai? Maak het lekker

met fruit en kruiden.

Tip 2: Beweeg. 

Wandelen, zwemmen, hardlopen, fietsen, actieve

spelletjes, joggen, kanoën, tennis, yoga, golf, enz. Vaak

zijn er mogelijkheden genoeg. De een houdt van een

actieve vakantie en de ander ligt het liefst uren met een

goed boek in de zon. Ook goed natuurlijk, maar wil je

een beetje balans houden en net wat vaker een

extraatje eten, dan helpt dagelijks wat beweging de

balans houden. Onze tip: doe om de dag een workout uit

de Ladyline App. 

Tip 3: Kies jouw tussendoortje slim. 

Neem groenten en fruit tussendoor. Overal ter wereld

verkrijgbaar! Wanneer je uit eten gaat ligt de focus toch

vaak op vlees en vis, dus handig om tussendoor wat

extra groenten te eten om toch je dagelijkse portie te

halen. Ze zijn laag in calorieën, maar stillen tussendoor

wel goed de trek. Kies een aantal dagen van de vakantie

voor vegetarisch of een balansdag. 



Maak van je 

BBQ een 

succes

- Steek de kooltjes lang genoeg van tevoren aan. Reken op

minimaal een uur voor je gaat eten. Op die manier voorkom

je dat vlees verbrandt (omdat de kooltjes branden in plaats

van gloeien). Ook voorkom je dat door te geringe warmte

het eten niet goed gaar wordt. 

- In de gloeiende kooltjes kun je heerlijk in aluminiumfolie

gewikkelde aardappelen poffen. Leg de aardappels

gedurende 35 minuten in de hete as en vul ze daarna met

halfvolle crème fraîche en verse fijngehakte bieslook. 

- Kies bij de barbecue voor rode sauzen zoals schaslicksaus,

chilisaus, ketchup, curry en zigeunersaus. Deze bevatten

minder vet en hoewel ze soms wel suiker bevatten, leveren

ze minder calorieën dan sauzen als knoflooksaus, cocktail-

saus en dergelijke.

Wat is heerlijker dan lekker ’s avonds met vrienden of

familie buiten eten? Bij uitstek verbonden aan zomerse

dagen: barbecueën. Met deze tips, wordt het zeker een

succes!
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- Zet de schaal waarmee je aan het gril-len bent op een

bevroren koelelement dat je normaal in de koelbox

meeneemt. Dit houdt de temperatuur van het vlees/ vis

aanzienlijk lager. 

- Neem liever geen vet vlees. Buiten het feit dat dit meer

calorieën levert, druipt het vet op de kolen en verbrandt

daar. Dit kan schadelijke stoffen opleveren en geeft kans op

steekvlammen. 

- Naast mager vlees zijn ook vis, groente en garnalen/

gamba’s heerlijk op de barbecue.

- Maak eens een verrassingspakket met mager vlees of vis.

Wikkel het in alu-miniumfolie en voeg knoflook en verse

kruiden en/of specerijen naar keuze toe. Leg dit op de

roosters of in de kooltjes en laat het langzaam gaar worden.

Experimenteer met rozemarijn, tijm, selderij, stukjes ui,

wortel, lavas, gemberwortel. Lekker, sappig en heel

verrassend van smaak.

- Leg een handje Provençaalse kruiden op de gloeiende

kooltjes. Dit geeft het eten een heerlijke kruidige smaak.

Kijk op www.ladyline.nl/gezond-lekker-en-veilig-barbecuen/

voor meer tips over gezond, lekker en veilig barbecuen.



Neem een grote kan en vul deze voor een kwart met gekookt water. Neem twee zakjes thee (natuurlijk jouw favoriet), doe deze in

het gekookte water en laat het een paar minuutjes trekken.

Verwijder de zakjes en vul de kan nu verder aan met koud water en ijsblokjes.

Nu gaan we er een lekkere smaak aan geven: voeg fruit toe en een takje munt*.

Binnen een handomdraai heb je een verfrissende zelfgemaakte ijsthee!

IJsthee is een lekker verfrissend drankje. Helaas vaak met veel suiker. Als je dat zelf maakt, hoeft dat niet. Daarom delen wij hier een

recept om snel en makkelijk zelf ijsthee te maken. Want, soms heb je meteen behoefte aan een koel drankje zoals ijsthee. En dan wil je

niet een nacht hoeven wachten.

Benodigdheden:

Grote kan en een aantal glazen

Fruit naar keuze en bijvoorbeeld muntblaadjes

Ijsblokjes

Thee

Bereiding:

* Je kunt natuurlijk variëren, dit zijn lekkere combinaties:

Ginger Lemon – Voeg wat gember toe en partjes citroen of limoen, knijp 1 partje ook uit en roer even door. Muntblaadjes erbij en klaar!

Citrus Love – Voeg sinaasappelpartjes of -schijfjes en een partje citroen toe. Het zoete met het tikkeltje zuur is super verfrissend.

Spice Baby – Voeg een kruidenboeket toe aan het water, met blaadjes basilicum, gember en limoenpartjes.

Welke variant ga jij maken?

Homemade Ice Tea

Pagina 6
Zomermagazine

Ladyline



Lekker hè, genieten van het zonnetje? Gezellig op een

terras, het strand, zwemmen of gewoon lekker 'bakken'.

Leuk natuurlijk, maar het is niet ongevaarlijk. De

zonnekracht is kan erg sterk zijn. Dat betekent dat je

van tien minuten in de zon al kunt verbranden. Met

deze tips van het Rode Kruis voorkom je dat je de

volgende dag als een kreeftje rondloopt.

Zonnen zonder

zorgen
Zes tips om zonnebrand te voorkomen

Zomermagazine

Ladyline
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Blijf tussen 11.00 en 15.00 uur uit de zon. De zon

staat dan het hoogst en de UV-straling is dan op

haar sterkst.

Draag beschermende kleding en een hoed of pet

met zonneklep. Let wel op: natte kleding laat meer

UV-straling door dan droge kleding.

Drink voldoende water.

Je zou het misschien niet meteen verwachten, maar

bewolking en parasols laten UV-straling door. Smeer

je dus altijd in met zonnebrand, ook als je onder een

parasol ligt. Gebruik zeker in het begin minstens

factor 15, maar hoger als je een gevoelige huid hebt,

en herhaal het smeren elke twee uur.

Drink geen alcohol. Door alcohol verwijden je

bloedvaten, wat de zonnebrand kan verergeren.

Water en zand reflecteren zonnestraling, dus

wandelend in de branding of dobberend op een

luchtbedje in een meertje verbrand je sneller. Smeer

jezelf minstens elk uur opnieuw in met factor 30-50,

dan blijf je beschermd.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

En nog een tip: draag weinig tot geen make-up. Je huid

kan gaan irriteren of vlekken, doordat stofjes in je make-

up reageren op de UV-straling van de zon.

Bron: Rode Kruis



lekker weg

in eigen

land

Wat zijn jouw plannen deze zomer? Ga je naar het

buitenland, of maak je er een staycation in eigen land van?

Maak er in ieder geval samen een mooie zomer van. Wij

hebben voor jou een aantal leuke uittips verzameld, in de

omgeving van onze vestigingen. In willekeurige volgorde

maken we samen met jou een toer langs de Ladyline

gebieden.
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is meer te zien en te beleven. In deze koninklijke stad vind je

bijvoorbeeld ook Paleis Het Loo. Sinds 1984 is het als

Nationaal Museum Paleis het Loo opengesteld voor publiek

en vinden er tentoonstellingen en evenementen plaats. Tip:

flaneer door de mooie tuinen.

Wellicht onbekender, maar daarom niet minder leuk: bezoek

Heerlen. De interactieve beleefroute 2000 jaar Heerlen

neemt je mee op tijdreis. Van de Romeinen in Coriovallum

via de tijd waarin Heerlen dwarse, vooruitstrevende kunst

durft aan te kopen,  naar de tijd van de steenkoolmijnen, die

zorgt voor veel werk en welvaart. En je neemt zelfs een kijkje

in de toekomst van Heerlen. De route van circa 6 kilometer

met een gids vol weetjes, ontdekkingen, doe-opdrachten en

audiofragmenten maken dit tot een stadswandeling voor

jong en oud. Dicht bij de Ladyline vestiging vind je overigens

ook een echt kasteel: Kasteel Hoensbroek. De moeite waard

voor jong en oud!

Deventer is een eeuwenoude Hanzestad, gelegen aan de

rivier de IJssel, met een prachtige historie. En dat zie je

werkelijk overal in de stad! Schitterende monumenten,

mooie pleinen, oude musea maar ook volop gezelligheid

voor wie lekker wil winkelen of genieten van een gezellig

café of restaurant. Wandel bijvoorbeeld eens door het

oudste park van Nederland, het Worpplantsoen. 

Maastricht is een waar genot om heen te gaan. Niet voor

niets wordt de stad ook wel 'the good life capital' genoemd!

Er is veel te zien, veel te doen. Het Vrijthof ken je natuurlijk,

of het Onze Lieve Vrouweplein. Ideale plekjes om op terras

te zitten.  Bourgondisch Maastricht kun je perfect ontdekken

met de app Walk the City. Je kunt op verschillende plekken

instappen in deze stadswandeling van 4,6 km en je maakt zo

kennis met de mooie stad en haar historie. Ook verborgen

plekjes en verscholen, pittoreske pleintjes ontbreken niet in

deze wandelroute.

Een bezoek aan Apeldoorn, dan mag de Apenheul natuurlijk

niet ontbreken. Apenheul is al 50 jaar het mooiste natuur-

park met loslopende apen. Je bent natuurlijk ook zo op de

mooie Veluwe, voor een wandeling of fietstochtje. Maar, er

https://nl.wikipedia.org/wiki/Nationaal_Museum_Paleis_het_Loo
http://www.2000jaarheerlen.nl/


In de oude binnenstad liggen diverse openbaar toegankelijke

tuinen, parken en perken die men wel zíet, maar al te vaak

niet herkent voor wat ze zijn: verloren, vergeten pareltjes. 

Ga ze eens ontdekken!

Valkenswaard is een plek voor levensgenieters. Dat verdient

een bezoek, toch? Bezoek een museum, ga heerlijk shoppen

of pak een lekker drankje op één van de terrassen. Of ga de

natuur in: Valkenswaard wordt omringd door een aantal

unieke natuurgebieden: Natuurpoort De Malpie, het Leen-

derbos, de beekdalen van de Tongelreep en de Dommel,

Hageven Plateaux, De Drie Bruggen en de omgeving van de

voormalige viskweekvijvers. Alle natuurgebieden zijn onder-

deel van De Groote Heide. De Dommel is één van de belang-

rijke waterlopen in De Groote Heide. Hoe leuk is het om het

gebied vanaf het water in een kano te verkennen? Uitge-

strekte bossen, groene weilanden en mooi begroeide oevers

laten het beste zien van dit oude rivierenlandschap.

Op de Veluwe kun je eindeloos fietsen, wandelen en

paardrijden over heide, zandverstuivingen, grasvlakten en

door het bos. Een goede uitvalsbasis is de stad Ede. In en om

Ede vind je veel interessants: wandel over de klompenpaden,

geniet van buitenkunst, of kijk naar de mooie omgeving

vanuit een van de uitkijktorens. Ede is ook bekend van de

schaapskooien. Wist je dat Ede in de Tweede Wereldoorlog

betrokken was bij enkele militaire missies? De bekendste is

Operatie Market Garden in 1944. Veel plekken in Ede - zoals

de Ginkelse heide- herinneren hieraan. 

Veldhoven ken je wellicht van innovatieve en technologishe

bedrijven. Maar, deze plaats ten westen van Eindhoven is

ook bekend van monumenten. In Veldhoven vind je een

groot aantal rijksmonumenten en oorlogsmonumenten,

zoals De Leeuwenhof, een boerderij die nu wordt gebruikt

als woonhuis. Ook is er een archeologisch monument met

een aantal prehistorische grafheuvels: Toterfout-Halve Mijl.

Er is ook een dierenpark in Veldhoven: Zoo Veldhoven. Ooit

ontstaan als papegaaienpark, inmiddels uitgebreid.

Vanuit Heerlen ben je zo in Landgraaf. In deze gemeente kun

je elke dag van het jaar op wintersport, bij SnowWorld. Ook

kun je er de wereldtuinen van Mondo Verde bezoeken. Hier

worden vooral internationale tuinen getoond met de

bijbehorende cultuur. Ook zijn er leuke attracties en worden

er dieren gehouden. 

Sittard is een stad in Nederlands-Limburg, in het

overgangsgebied tussen Midden-Limburg en het Zuid-

Limburgse heuvelland. Het is een van de oudste plaatsen in

Nederland en de op een na oudste stad van Limburg, na

Maastricht. Het is een stad om lief te hebben. Het hele jaar

door is er van alles te beleven. Geniet op een zomerse dag

van een drankje op de historische Markt. Eén van de leukste

pareltjes van Limburg! Nederlands bekendste 'clown' Toon

Hermans is in 1916 in Sittard geboren. Erg leuk om te doen is

de Toon Hermans wandeling waarbij je de stad van Toon

leert kennen. Museum De Domijnen is een relatief jong

museum voor hedendaagse kunst, stedelijke historie en

archeologie. Zeker een bezoek waard. 
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Jouw eigen

moestuin in

10 stappen

Wil jij jouw eigen moestuin beginnen, maar weet je niet hoe? Logisch,

want er komt best veel bij kijken. Het Moesmeisje - Kim Nelissen - is

de expert op het gebied van moestuinen. Zij gaat  je stap voor stap

overal doorheen loodsen, zodat jij straks goed voorbereid een

moestuin kunt starten. Want een goede voorbereiding is het halve

werk.

Stap 1: Wat voor moestuin wil je aanleggen?

Ten eerste is het goed om na te denken over hoe je gaat

moestuinieren. In de volle grond of in potten/bakken? Heb je een

grote tuin, of een kleine tuin? Alleen een balkon/dakterras?  Kijk wat

voor jou het meest praktisch is.

Stap 2: De ligging.

Voordat je start met moestuinieren is het goed om te kijken naar de

ligging van jouw toekomstige moestuin. Een gemiddelde moestuin

heeft ongeveer 6 uur zon per dag nodig. Kom je daar niet aan? Geen

zorgen. Ook in de schaduw kun je jouw eigen moestuin beginnen. 

Stap 3: Bodem klaarleggen.

De bodem is eigenlijk het allerbelangrijkste bij moestuinieren. Als die

niet gezond is, kom je niet ver. Verwijder onkruid en gras voeg

voldoende compost aan de bodem toe. Is je grond heel arm? Dan is

het slim om voordat je start ook mest toe te voegen aan je bodem.

Stap 4: Moestuinplan.

Dit is Kim's favoriete taak. "Meestal begin ik er in de winter al mee,

maar later kan natuurlijk ook. Het eerste jaar deed ik maar wat toen ik

mijn moestuin startte en dat heb ik geweten haha. Ik was met zo

ongeveer alles te laat op het moment dat ik bedacht dat ik die

groente wilde verbouwen. Dus ik maak nu elk jaar een moestuinplan."
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tips van het Moesmeisje

Stap 5: Zaden bestellen.

Is je moestuinplan klaar en ben je klaar om met je eigen moestuin te

beginnen, dan kun je zaden bestellen. Je kunt ze op allerlei plekken

kopen: in tuincentra en in het voorjaar ook in sommige bouwmarkten

en supermarkten. 

Stap 6: Handige moestuinproducten.

Wat heb je eigenlijk allemaal nodig om met je moestuin te starten? Je

hebt natuurlijk mensen met een hele schuur vol spullen, maar je kunt

ook rustig beginnen en daarna kijken wat je nog mist. Maak een lijstje.

Op Moesmeisje's website vind je hier ook een voorbeeld van.

Stap 7: Voorzaaien.

Sommige groenten kun je het beste eerst voorzaaien. Vooral bij

groenten die pas na half mei naar buiten mogen is dat slim. 

Stap 8: Rechtstreeks zaaien.

Veel groenten kun je direct in de volle grond zaaien. Vooral voor

radijsjes, wortels en andere wortel- en knolgroenten geldt: liever niet

voorzaaien, omdat je dan de wortels/toekomstige knol kunt

beschadigen en die wil je juist eten. 

Stap 9: Bemesten.

Niet alle groenten hebben eventueel voeding nodig. Het is dus

belangrijk om daar op te letten en niet overal evenveel compost en

mest te gebruiken. 

Stap 10: Water geven.

Water geven is vooral heel belangrijk als je in potten teelt. Die drogen

heel snel uit, dus houd het goed in gaten en zorg dat je regelmatig

water geeft. Met warm en zonnig weer elke dag. Wat je kunt om je

potten te beschermen tegen uitdrogen is er een toplaagje

cacaodoppen in strooien.



Benodigdheden voor 4 personen

1 prei, in ringen

2 uien, in snippers

2 tomaten, in blokjes

1 gele paprika, in blokjes

6 el doperwten 

8 eieren

8 takjes selderij

8 el halfvolle melk

Zomerse

omelet

Zomermagazine

Ladyline
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Bereiden

Stap 1

Roerbak de prei en de ui in de margarine in een paar min.

bijna gaar.

Stap 2

Voeg de tomaat, de paprika, de doperwtjes en wat peper

toe.

Stap 3

Klop de eieren los met de selderij, peper en de melk.

Stap 4

Schenk de eieren over de groente en laat

het gaar worden.

Stap 5

Lekker met volkorenbrood. 2 sneetjes per persoon.

Voedingswaarde p.p.:

245 kcal, 15 g Eiwit, 10 g

Koolhydraten, 15 g Vet, 4 g Verzadigd Vet, 4 g Vezels

Licht en luchtig recept



Bah, 

bikinilijnleed
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Scrubben maar! Een gladde huid is het beste oppervlak voor jouw

scheermes. Verwijder voordat je met je scheermes aan de gang gaat

eerst de dode huidcellen. Er zijn genoeg milde scrubs op de markt om

ook je bikinilijn mee te scrubben. Zo komen haartjes die vastzitten los en

voorkom je huidirritatie.

Scheermesje. Het juiste scheermes bespaart je een hoop ellende. Ga

bijvoorbeeld niet aan de slag met een bot of vies mesje. Het is belangrijk

om regelmatig je scheermesje te vervangen en check ook of je mesje een

rubberen strookje heeft. Dat beschermt je huid tegen de scherpe mesjes.

Gebruik je altijd zeep tijdens het scheren? Tijd om over te stappen op

scheerschuim, – gel of -crème. Dit beschermt tegen scheerirritatie en

zorgt er ook voor dat je huid gehydrateerd blijft. Bij een gevoelige huid

kun je het beste kiezen voor ongeparfumeerde producten. Laat de gel

voor je gaat scheren even intrekken. Dat maakt de haartjes zachter en

het scheren makkelijker.

Scheren is een kunst. Druk niet te hard met je scheermes en scheer niet

te vaak over dezelfde plekken. Spoel tijdens het scheren je mesje

regelmatig schoon, zodat de losse haartjes je huid niet kunnen irriteren.

Scheer met de haartjes mee en trek bij de bikinilijn de huid strak, zodat

je geen wondjes en scheerbultjes krijgt.

Last but not least:  een voedende lotion of olie voor na het scheren.

Tegenwoordig bestaan er producten speciaal voor gevoelige plekken als

de bikinilijn. Vermijd producten met parfum of alcohol, want die zorgen

vaak voor meer irritatie. Ook handig is een fijne aftershavebalsem. Die

scoor je gewoon bij de drogist.

Bij de zomer horen natuurlijk mooie gladde benen. En je wilt natuurlijk

ook je bikinilijn mooi verzorgen. Helaas zorgt een scheerbeurt soms

voor vervelende scheerbultjes. Wat kun je daar eigenlijk tegen doen?

We zetten een aantal tips op een rij.

Uit: Linda Magazine - Linda.nl - Marijke van Broekhoven

5x tips om vervelende scheerbultjes te
voorkomen

https://www.linda.nl/lifestyle/scheren-vrouwen-scheermesje-irritatie/


Benodigdheden voor 4 personen

2 tl komijnzaad

2 uien, in snippers

2 tenen knoflook, in snippers

400 g rode linzen

2 kleine gedroogde chilipepertjes

1 groentebouillontablet

2 flinke preien, in ringen

2 winterwortels, in plakjes

citroensap

8 takjes peterselie

2 el olijfolieLinzen-

wortelsoep

Zomermagazine
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Bereiden

Stap 1

Verwarm de olie in een soeppan en verwarm hierin het

komijnzaad tot het gaat geuren.

Stap 2

Fruit de ui en de knoflook kort mee.

Stap 3

Doe de linzen, het pepertje, 800 ml water en de halve

bouillontablet bij de ui en breng het aan de kook. Kook

de linzen 15 min.

Stap 4

Voeg de prei en de wortel toe en kook het geheel in ca. 5

min. verder gaar.

Stap 5

Maak de soep op smaak met wat citroensap en

kleingesneden peterselie.

Geniet van een vezelrijk soepje

Voedingswaarde p.p.:

435 kcal, 25 g Eiwit, 55 g Koolhydraten, 8 g Vet, 2 g

Verzadigd Vet, 25 g Vezels



Als je goed kijkt

kun je

iedere dag

iets moois

zien 

Fijne zomer!


