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DRIE MUSEA VOOR
EEN

zomerdag

KIJKEN MET JE
OREN, NEUS
EN MOND

1.

Kijken met je ogen? Saai! Bij Naturalis kunnen kinderen ook ‘kijken’

dichtbij. Loop door een levensgrote

met hun oren, handen, neus en mond. In de tentoonstelling Superzin-

mond, ontdek hoe je knie in elkaar

tuigen ontdekken kinderen dat dieren nog veel meer waarnemen dan

zit en breng een bezoekje aan de

wij. Speur als een politiehond, vang zoveel mogelijk nachtvlinders met

hersenen. Na afloop kun je aan de

echolocatie of zoek als een bij naar nectar met UV- licht. Ondertussen

slag met leuke testjes en uitdagen-

kijk je je ogen uit bij het zien van dinosaurusskeletten, ga je aan de slag

de games.

www.naturalis.nl

Aap en Mol

CORPUS

Het Rijksmuseum saai voor

twee jaar op verkenningstocht langs

kinderen? Niet met de

bekende werken als De Nachtwacht en

Hoe werkt dat eigenlijk, het li-

app Aap en Mol.

chaam? In CORPUS zie je alles van

in de Doe en ontdek-ruimtes en kun je aanschuiven bij de interactieve
theatervoorstelling Garnaalverhaal.

Hebben die app

www.corpusexperience.nl

2.

Het Melkmeisje, terwijl de twee vrien-

Het interac-

den achterna worden gezeten door de

tieve pren-

suppoost. Met voorleesfunctie.

tenboek leidt
kinderen vanaf

€3,59-appstore > Aap en Mol

LEKKER LEZEN
BRAINFOOD

DELICIOUS. HÉT

Dus zo ging dat vroeger! In het Ne-

De hersenen

BAKBOEK.

derlands Openluchtmuseum ontdek je

fit en gezond

Friszoete

hoe het boerenleven er tweehonderd

houden met

brioche-appel-

jaar geleden uitzag. Struin over boe-

eten, hoe doe

taartjes met lob-

renerven, rij mee in een historische

je dat? Froukje

bige slagroom,

tram of neem een kijkje in een oude

Wattel ging na

luchtige, zoete

molen. En er moet natuurlijk ook

een herseninfarct

ontbijtbrood-

gewerkt worden!

op onderzoek uit bij vrienden, collega’s

jes en zomerse

en culinaire schrijvers. Het resultaat is

pruimentaart met

een kookboek boordevol recepten met

amandelen. De redactie van tijdschrift

‘brainfoods’ als walnoten, avocado en

delicious bundelt wederom haar favorie-

zalm, en tips om meer gezonde vetten

ten in een nieuw kookboek: hét bakboek!

VILLA ZEBRA

en vitaminen en minder zout binnen te

Met haalbare recepten van bekende

Kunst? Doe het lekker zelf!

krijgen. Met bijdrages van ‘hersenprofes-

koks, verhalen van mensen over hun

In Villa Zebra ga je zelf aan de

sor’ Dick Swaab, psychiater René Kahn,

passie voor eten, net dat ene speciale

slag met beeldende kunst. In de

NOS-anchorman Rob Trip en presenta-

adresje en verleidelijke fotografie.

interactieve tentoonstelling ‘Ah,

trice Paula Udondek.

OPENLUCHTMUSEUM

www.openluchtmuseum.nl

3.

wat lief’ ga je op een spannende
verkenningstocht naar dieren. Welke

€16,95 via Bol.com

€17,95 via Bol.com

vind jij lief? Of juist eng? Natuurlijk
maak je ook je eigen kunstwerk. De
allerkleinsten kunnen terecht in de
zomerworkshop ZELF!. Wie knutselt
de superbijzonderste, grappigste of
stoutste vis? En welke verhalen be-

TUSSENDOORTJE

HAPPI•FOOD
Deze special van tijdschrift Happinez draait

leef jij in de keuken, het ziekenhuis

helemaal om lekker eten en gezond leven. Met

en de blacklight disco?

verhalen van mensen over hun eetgewoonten,
inspirerende recepten en topics als superfoods,

www.villazebra.nl

duurzaam koken, natuurlijke wellness en oude
Oosterse filosofie.
€5,95 via de webshop van Happinez
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FEIT OF
Vragen over uw gezondheid
We controleren de bronnen van de berichten over gezondheid op deze pagina’s
zorgvuldig. Klopt er volgens u iets niet? Laat ons dat weten! Stuur uw e-mail aan
lijfenleden@onvz.nl

fabel?

1.

BIJ SCHADUW OF BEWOLKING
HOEF JE NIET TE SMEREN

Fabel. Schaduw beperkt de schadelijke inHeeft u vragen over het voorkomen van ziektes, of wilt u advies of informatie

vloed van UV-straling, maar neemt het niet

over bijvoorbeeld preventiecursussen? Bel gerust:

weg. Ook de zonkracht is belangrijk: hoe

0800 022 14 50 (gratis, op werkdagen van 08.30 – 17.30 uur)

sterker, hoe minder bescherming schaduw

www.onvz.nl/zorgconsulent

biedt. Smeren dus, ook in de schaduw.

Dennis

ADRENALINE:

2.

BIJ EEN ZONNEBRANDCRÈME
MET HOGE BESCHERMING

HOEF JE NIET ELKE 2 UUR TE SMEREN
Fabel. Een hogere beschermingsfactor

VECHTEN OF VLUCHTEN!

zorgt ervoor dat er minder UV-straling

Tijdens een spannende presentatie, een flinke work out of een plotseling ge-

standig om elke 2 uur te smeren. Een deel

vaarlijke situatie in het verkeer giert de adrenaline door het lichaam. Je staat

van het product gaat er door zweten,

op scherp, voelt je sterker en bent klaar voor actie. Hoe komt dat?

wrijving van kleding of afdrogen weer af.

DIT GEBEURT ER IN JE LICHAAM ALS JE GEVAAR WAARNEEMT:
De hersenen

doordringt tot de huid. Toch is het ver-

3.

VERBRANDEN BESCHADIGT
DE HUID BLIJVEND

waarschuwen

Cellen uit de bijnieren

Feit. Elke keer als de huid verbrandt,

de bijnieren

scheiden adrenaline en

beschadigen de huidcellen. Bij kinderen

andere hormonen af

in de groei hebben cellen weinig tijd om
te herstellen. In die cellen ontstaan een
soort ‘littekens’ die kinderen hun leven

Via het bloed verspreidt

lang meedragen. Hoe meer ‘littekens’,

de adrenaline zich door

hoe groter de kans dat een kind later

het lichaam

huidkanker kan krijgen.
Bron: KWF

Binnen twee seconden maken al deze

REGELMATIGE
INSPANNING =
VET VERBRANDEN

reacties het lichaam
klaar voor actie. Je
bent sterker, alerter

Lekker lang jong

en kan razendsnel

Clara ten Houte de Lange en Nelleke

reageren.

van Lindonk brengen de theorie van
het boek ‘De voedselzandloper’ van

Bewegen, heerlijk! Om fit te blijven, maar ook om af te vallen.

Kris Verburgh tot leven. Alle 170 re-

De meeste vetcellen verbrand je met regelmatige en mid-

DE VOLGENDE REACTIES OPGEWEKT DOOR VERSPREIDING VAN ADRENALINE:

cepten nodigen uit tot gezond en lek-

delzware inspanning, zoals bij wandelen, fietsen en zwemmen.

› Spieren spannen zich aan

ker eten volgens de theorieën van de

Korte, krachtige inspanning zoals tijdens het sprinten of squa-

› Er gaat meer bloed naar de hersenen;

shen is goed voor de doorbloeding, maar minder effectief bij
afvallen; u gebruikt vooral korte-termijnbrandstof in plaats van
de opgeslagen vetvoorraad.

je bent alerter
› De longspieren verslappen zodat je

› De hartslag en bloeddruk gaan
omhoog om meer zuurstof rond te

Belgische arts. Een handige leidraad

pompen naar de spieren

voor wie lekker lang jong wil blijven.

› De levert produceert meer glucose

intensiever adem kunt halen voor

en er komen vetzuren vrij voor extra

meer zuurstof

snelle energie

€19,95 via Bol.com
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ZZZZZZZ

Echt goed uitrusten? Geef dan toe aan uw natuurlijke ritme:
rond tien uur ’s avonds maakt het lichaam het slaaphormoon

kids

TABLETS

Ouders zien dat gebruik van tablets,

smartphones en computers hun kinde-

melatonine aan, waardoor u makkelijker in slaap valt. Stop dan

ren helpt bij ontwikkeling van taal, reke-

wel ruim vóór tienen met bijvoorbeeld televisiekijken of werken

nen en motoriek, zo blijkt uit onderzoek

achter de pc: licht saboteert de aanmaak van melatonine. De

van Stichting Mijn Kind Online. Maar

eerste vier tot vijf uur slaap zijn het belangrijkst. Tijdens deze

ook hier geldt: alles met mate. Drie tips

‘kernslaap’ herstelt het lichaam al grotendeels en verfrist de

voor een goede balans.

geest. De uren hierna zorgen voor mentale fitheid.

1.

TABLETGEBRUIK DOOR JONGE KINDEREN

Spreek schermtijd af. Bespreek
vooraf met uw kind hoe lang het

met de tablet mag spelen, bijvoorbeeld
een half uur per dag.

2.

Niet in de slaapkamer. Door de

LEEFTIJD IN JAREN à

1

2

3

8

felle schermverlichting van ta-

blets en smartphones kunnen kinderen

1 op de 3 één-

2 op de 5 tweejarigen

2 op de 3 peuters

moeilijk in slaap vallen.

jarigen speelt

weet hoe ze een com-

weet al precies hoe jarigen heeft een

3.

geregeld of vaak puter moeten opstarSamen spelen. Houdt het so-

op een tablet

ciaal en spreek bijvoorbeeld af

ze bewegingen en

ten of afsluiten of hoe

geluidjes op een

ze met een mobiele

tabletscherm

1 op de 4 achtmobiele telefoon

telefoon kunnen bellen kunnen krijgen

dat uw kind op de tablet mag wanneer u
samen aan tafel of op de bank zit.

FIT VAN GEEST
Een gezonde geest leeft echt in een gezond lichaam, zo

bezig waren met een andere taak. Ook werkte hun autonoom

bevestigt Amerikaans onderzoek. De sportieve proefpersonen

zenuwstelsel beter wanneer ze langdurig cognitieve taken uit-

scoorden beter op cognitieve testen dan degenen met een

voerden. Fit zijn lijkt de hersenen gezond te houden: het voor-

slechtere lichamelijke gezondheid. De fitte mensen hadden

komt achteruitgang van de hersenfuncties en stimuleert de

een beter reactievermogen en reageerden sneller terwijl ze

groei van zenuwen en haarvaatjes in delen van de hersenen.

Hebben die app

Kleuren leren

iGrow

Z@ppelin

Kinderen leren de kleuren door foto’s

Praktische TNO-app met voedingtips,

Geheugenspelletjes, verhaaltjes lezen

te maken in en om het huis.

groeidiagrammen en speelplekken in

en luisteren, liedjes zingen en tv-

de omgeving.

programma’s terugkijken.

€1,79-appstore > Kleuren leren

gratis-appstore > iGrow

gratis-appstore > Zappelin
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ZOUT!

‘IK WIL MINDER ZOUT ETEN.
WAAR MOET IK OP LETTEN?’

Recept

In de zomer is een goede vochthuishouding onmisbaar. Toch is extra

1. GA VOOR VERS

zout niet nodig. Voor de meeste

Aan bijna alle bewerkte producten is zout toegevoegd. Om het eten op smaak

mensen is een halve gram zout per

te brengen, maar ook om de houdbaarheid van producten te verlengen. Zo krijg

dag al genoeg, terwijl we gemiddeld

je ongemerkt te veel zout binnen via bijvoorbeeld brood, kaas en vleeswaren en

bijna twintig keer zoveel binnen

via kant en klare maaltijden als soepen en pizza. Gebruik daarom zoveel mogelijk

krijgen. Dat zakje zoute chips op een

verse producten. De richtlijnen die op producten staan over minder zout zijn

hete zomerdag is dus vooral lekker,

overigens wettelijk vastgelegd, dus daar kun je op vertrouwen als je een product

en niet nodig.

koopt.

Kruidige couscous

2. KOOK MET KRUIDEN

Zoutloos en toch smaakvol: met dit

Tachtig procent van het zout dat we binnenkrijgen zit al in eten en drinken, maar

couscousrecept zet je binnen een

zo’n twintig procent voegen we zelf toe tijdens het koken of aan tafel. Laat het

handomdraai een gezonde en lek-

zout voortaan staan en kies voor andere manieren om een gerecht op smaak te

kere maaltijd op tafel.

brengen. Dat kan bijvoorbeeld heel gemakkelijk door het gebruik van kruiden en
specerijen.

Karin

Vragen? Onze consulentes beantwoorden ze graag.

WAT HEB JE NODIG?
voor 2 personen

0800 022 14 50 (gratis, op werkdagen van 08.30 – 17.30 uur)

› 3½ dl bouillon

www.onvz.nl/zorgconsulent

› 200 gram snelkokende couscous

3X sunproof FRUIT

Veilig zonnen begint met het smeren van zonnebrandcrème. Maar, u kunt uw

› 1 teentje knoflook
› 2 bosuitjes
› 1 eetlepel olie
› 2 eetlepels pijnboompitten
› 2 theelepels kaneel
› 1 theelepel gemalen komijn

huid ook van binnenuit helpen beschermen. Lekker én gezond!
EN HOE MAAK JE HET KLAAR?
Breng de bouillon aan de kook. Doe
de couscous in een kom en giet er
de kokende bouillon over. Roer dit

1.

PERZIK
Perziken, abri-

2.

FRAMBOOS
Een schaaltje

3.

met een vork goed door elkaar en
WATERMELOEN

laat de couscous 5 minuten wellen.

Verfrissend op

Maak de knoflook schoon en snijd

frambozen helpt de

een warme dag en super-

het teentje klein. Maak de bosuitjes

niet alleen heel lekker,

huid beschermen tegen

gezond; watermeloen.

schoon en snijd ze in ringen.

maar bevatten ook veel

schade door veroudering,

Dankzij het stofje lycop-

Verwarm de olie in een wok of

bèta-caroteen (provita-

zonlicht, roken en milieu-

een helpt watermeloen

braadpan en fruit hierin de knoflook

mine A). Dit stofje helpt

vervuiling. Dat komt door

de huid beschermen

zacht. Bak de pijnboompitten al

bij het krijgen van een

de vele beschermende

tegen zonverbranding.

omscheppend bruin. Voeg de

mooie bruine kleur. Geel

anti-oxidanten - tien

De bètacaroteen helpt

kaneel, de komijn en royaal peper

en oranje fruit bevat ook

keer zoveel als tomaten

tegelijkertijd cellen die

toe en bak dit even mee. Schep de

de anti-oxidanten lute-

– en dan met name de

beschadigd zijn door

couscous en de bosuitjes er door en

ine en zeaxanthine. Die

ellagitannines. Volgens

de zon te herstellen en

warm alles omscheppend met een

beschermen het netvlies

Wageningse wetenschap-

beschermt het lichaam

vork goed door.

van binnenuit tegen de

pers zou die stof sterke

tegen vrije radicalen.

schadelijke werking van

geneeskrachtige eigen-

zonlicht.

schappen hebben.

kozen en nectarines zijn

Bron: Voedingscentrum
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