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Uit ervaring weten we dat het 
imago van Bridget Maasland 
als ijskoningin niet terecht is, 
maar ze kan wél lekker scherp 
uit de hoek komen.   

“Henny Huisman zei dat ik te 
aardig was voor De Zwakste 
Schakel. Verdomme, heb ik ein-
delijk iets aan mijn jarenlang 
opgebouwde ijskonijn-imago, 
ben ik weer te aardig!” 

“Vlak voordat André en ik met 
elkaar gingen, trouwde Tiësto 
met een vrouw die 28 jaar jon-
ger is. Niemand over gehoord, 
maar bij mij staat half Neder-
land op z’n kop.” 

“Eigenlijk interesseert het me 
überhaupt niet wat mensen 
van mij vinden.” 

“Mijn ouders zijn ook mijn beste 
vrienden. Soms kan het flink 
clashen, want op de mensen 
waar je het meest van houdt, 
reageer je je ook het snelst af.” 

“Ik ben echt heel blij voor André 
en Monique. Ik ben alleen 
wel heel erg benieuwd wie hij 
volgend jaar met kerst gaat 
vragen.”

Wát 
zeg je? 

Winters boek 
In De wintertuin 
van bestseller- 
schrijfster Kristin 
Hannah zijn  
zussen Meredith 
en Nina heel ver-
schillend, maar 

gedwongen de krachten te bunde-
len als hun vader ziek wordt. Op 
zijn sterfbed vraagt hij ze nog één 
keer te luisteren naar het Russische 
sprookje dat hun moeder altijd  
vertelde, behalve het einde…  
We geven 10 exemplaren weg! 
Mail snel uw contactgegevens 
naar winnen@vrouw.nl 
o.v.v. ‘Wintertuin’ om kans te 
maken! (Boekerij € 12,99) 

Dat is de laagst gemeten 
buitentemperatuur ooit, op het 

Oost-Antarctisch Plateau in 
augustus 2010. Weten we 

tenminste waar we níet op vakantie 
hoeven als dat weer kan…  

Ochtend  
“Als ik een vrije dag heb, slaap ik het liefst uit 
tot een uur of tien. Dan maak ik een lekker 
ontbijtje. Ik ben geen keukenprinses, maar 
ik kook een eitje en neem bijvoorbeeld wat 

cruësli met yoghurt en fruit. Daarna maak ik 
een lange wandeling met mijn hondje Dolly.”   

Middag  
“Misschien een beetje opruimen, dat heb 

ik al te lang niet gedaan. Dan kruip ik ach-
ter de Nintendo of doe een spelletje op de 
pc. Ik speel echt álles. Nog even een leuke 
Instagram-foto maken en posten, en dan 

reageren op reacties van volgers.”  

 Avond  
“Sushi bestellen en laten bezorgen. In  

gewone tijden maak ik mezelf uitgebreid  
op en ga gezellig naar een vriendin 

of vriend. Wijntjes drinken, lekker kletsen, 
beetje roddelen en leuke clips kijken.”  

In de mix
TANJA SPA ANDE R
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Journalist Tanja: “Kou en ik zijn geen gouden combinatie. Ik zit al 
snel te rillen, heb een hele collectie dikke vesten en de verwarming 
gaat regelmatig nog even een graadje hoger. Gek genoeg had ik, 
toen ik ooit in Lapland was, weinig last. Maar dat kwam vast ook 
door alle lagen (ski)kleding die ik toen aanhad.”  

Denise Speelman (23) werd afgelopen augustus 
gekroond tot Miss Nederland. Haar titel wil ze 

gebruiken om aandacht te vragen voor eetstoornissen.  

Daar heb je een speciale reden voor, 
toch?  
“Dat klopt, ik heb zelf een eetstoornis 
gehad. Daarvoor ben ik in therapie 
geweest. Het eerste doel was om  
weer op gewicht te komen en mijn  
menstruatie op gang te krijgen, het 
tweede om het ook tussen mijn oren 
goed te krijgen.” 

Wat ging daar precies fout?  
“Het begon bij het kijken náár en het 
nastreven ván het ‘perfecte’ plaatje. Ik 
dacht dat ik daaraan moest voldoen om 
mooi of leuk gevonden te worden. Nu 
weet ik beter: 10 kilo zwaarder werd ik 
Miss Nederland! Van die eetstoornis 
ben ik gelukkig helemaal af.” 

Hoe wil je dit thema onder de  
aandacht gaan brengen?  
“Ik wil meiden helpen en mijn verhaal 
gaan vertellen, bijvoorbeeld bij scholen 
en klinieken. Hopelijk zien ze dan: zij 
heeft het overwonnen, dat kan ik ook. 
Ook op Instagram deel ik mijn ervarin-
gen en relevante nieuwsberichten. 
Ik wil ook graag in gesprek gaan met 
ervaringsdeskundigen.”  

Wat is je belangrijkste boodschap?  
“Dat je kunt doen wat je leuk vindt als je 
maar goed in je vel zit. Je lichaam hoeft 
niet te voldoen aan een perfect plaatje, 
dat kán helemaal niet bij iedereen. Maar 
ook zonder kun je gelukkig zijn.” 

Denise op Instagram: @denisespeelman 

Miss met 
een missie 

‘Schat, ik heb het zo koud…’ 
Krijgt u van manlief soms te horen dat u zich aanstelt als u weer 
eens zit te koukleumen? Onterecht: het is écht zo dat vrouwen 
het nu eenmaal sneller koud hebben dan mannen. Zij hebben 
relatief meer spierweefsel, en spieren produceren warmte; wíj  
hebben relatief meer vetweefsel dat dat niet doet plús een  
slechtere doorbloeding. Wetenschappelijk bewijs dus! 

Even 
opwarmen  

Wat is er fijner in deze  
koude maanden dan een 

kruik? Bij kruikwinkel.nl vindt 
u leuke voor het hele gezin. Voor de 

kids is er bijvoorbeeld een gezellige aardbei 
of een pittenzak in de vorm van een schat-
tige dinosaurus, voor papa en mama zijn er 
warmwaterkruiken in veel verschillende 
prints en kleuren. (vanaf € 16,50) 

De favoriete 
zaterdag van… 
Dionne Slagter 
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