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Ellen Vermeulen (30)
Rok: H&M, €19,95

Julia Blioumi (21)
Rok: markt, €15

Myrthe Slootjes (26)
Rok: Vanilia, €59,95

Martine Bovee (24)
Rok: H&M, €29,95

7

➽ mijn weekendgevoel

Een ei pocheer je
door het zonder
schaal in kokend water te
garen, waarbij het eigeel
vloeibaar moet blijven. Heer-
lijk op bijvoorbeeld steak tar-

tare of asperges. Alleen jammer

dat het vaak mislukt. Je staat te

hannesen met twee lepels of een

plastic zakje, en die methode

waarbij je een draaikolk in je pan

met water en azijn creëert en

daar het ei in breekt, lijkt makke-

lijker dan hij is. Maar de redding

is nabij! Met dit handige bakje

van Cuisipro is pocheren een

eitje (€16,95 per twee, bij goed

gesorteerde kookwinkels).

cuisipro.com

Erg
lekker bijgroeneasperges!

Ookdefietswilerevenuit
Dit is het weekend van Cycling Zandvoort, een
evenement voor de recreatieve fietser. Dus stap op

je fiets of zet hem op de fietstrailer, want op het Circuit

Park Zandvoort worden zaterdag 25 en zondag 26 mei

diverse activiteiten georganiseerd voor jou en je fiets.

Voor de volhouders is er een 24-uurs race, maar die is

vooral leuk om naar te kijken. Verder kun je verschillende

mountainbikes en e-bikes testen, worden ATB clinics

gegeven en kun je meedoen aan een spinningmarathon.

Voor kinderen is er een dikke-bandenrace en een zeep-

kistenrace en ander vermaak. Voor wie ‘recreatief ’ vooral

associeert met ‘effe rustig an hoor, het is weekend’ zijn er

toertochten van 15, 30 of 50 kilometer. Voor de meeste

onderdelen kun je je tot op de dag zelf inschrijven, maar:

vol = vol. Voor sommige onderdelen wordt inschrijfgeld

gevraagd. cyclingzandvoort.nl

Vetteknipoog

Deze zomer slaan schoenenmerk

Converse en ontwerper Marimekko

opnieuw de handen ineen. De al

decennia populaire Converse Allstars

basketbalschoenenworden voorzien

van een fris en fruitig printje door het

Finsemerk. Maija Isola enMaija Loue-

keri tekenden voor de dessins. Ver-

krijgbaar in sneakerwinkels en via

marimekko.com.

Pocheer
jeeitje
ineenwip

➽ kookhulp

➽ groeiserum

➽ kopen

Finsbasketballen

Wie wil geen sensuele oogopslag met
lange, volle wimpers – en dan zonder
ze te hoeven vastlijmen. Gosh lan-
ceerde onlangs eenmascara (€11,50)
en een serum (€15,50) die sympeptide
bevatten, een stofje datmeer volume
enmeer lengte van je wimpers belooft.
Aardige bijkomstigheid: ook geschikt om
vollere wenkbrauwenmee te kweken.
Exclusief bij Kruidvat.


