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Oog voor stijl
Misja Beijers (1952) kent u
natuurlijk van haar rubriek
voorin in Zin. Zij fotografeert
al jarenlang op straat oudere,
stijlvolle vrouwen en mannen.
Nu is er het boek Oog voor
stijl met inspirerende foto’s
en interviews, goede
adviezen van experts op
divers gebied en een lijst
met begeerlijke adressen.
(Spectrum, € 24,99)

Ga naar Zin.nl/win1912

In dit boek leert Charlotte Labee u met de Golden Growth
methode een gelukkiger mens te worden. Bepaal uw
levensdoel, zorg voor minder stress en leer hoe u gezonder
kunt leven. De zes stappen moeten u binnen 60 dagen
helemaal in balans brengen. (€ 20)
charlottelabee.com

HET GEHEIM VOOR
VERANDERING

voltooid leven

BRAIN BALANCE

5X boek Een

BALANS IN HET BREIN
EN GOLDEN GROWTH!

Dit is mijn boek voor iedereen die wil groeien,

Dit is een boek voor iedereen die wil groeien, ontwikkelen

zich wil ontwikkelen en aanvoelt dat er meer

en aanvoelt dat er meer in het leven zit dan er nu uitkomt!

in het leven zit. Het geheim voor de verandering

Het geheim voor deze verandering zit in ons eigen brein.

zit in ons eigen brein. Kortom, tijd voor meer

Kortom, tijd voor meer breinkennis en een andere mindset!

breinkennis en dus een andere mindset!

Speciaal hiervoor heb ik het Golden Growth

model ontwikkeld. Dit model helpt je in 6 stappen
en 60 dagen op een relatief eenvoudige en
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je dromen!

We ontdekken en leren steeds
meer over ons brein. Hoewel het

?

Ontdek in dit boek het model en realiseer

5

Zonder dat je terugvalt in oude gewoonten.

6

toegankelijke manier structureel te veranderen.

4 WAAROM
VERBETEREN?

ongrijpbaar lijkt, krijgen we er toch
steeds meer grip op. Immers, met de

We ontdekken en leren steeds meer over ons

kennis van nu leren we steeds beter

brein. Met de kennis van nu begrijpen we meer

begrijpen hoe we onszelf kunnen

en meer hoe we onszelf kunnen veranderen en

veranderen en verbeteren. En dat

verbeteren. Dat begint met de juiste balans in

begint met de juiste balans in ons

het brein, en die bereik je met goede voeding,

brein. Een balans die we benaderen

beweging en rust. Zo voorkom je negatieve

door ons brein te voeden met goed

stress en terugval in oude patronen die je niet

Ik heb hiervoor een model ontwikkeld, dat ik het

voedsel, beweging en rust. Waarbij

meer dienen.

Golden Growth Model heb genoemd. Dit model helpt jou

je voorkomt dat de balans verstoord

in 6 stappen en 60 dagen om op een relatief eenvoudige

wordt door negatieve stress. Door

en toegankelijke manier structureel te veranderen.

de juiste balans te creëren val je

Zonder terug te vallen in oude gewoonten. Ontdek in

niet meer terug in oude patronen

dit boek mijn model en realiseer je dromen!

die je niet dienen.

- TIMO L. -

‘Na 2 jaar een burn-out,
eindelijk weer in balans!
Dankbaar!’
- ELLEN H. -

BRAIN BALANCE
het geheim voor geluk & gezondheid

LEESTIPS
Drink een groot glas water voordat je gaat lezen.
Hiermee presteer je beter en sla je dingen beter op.

IN 6 STA PP
EN
EN 60 DA
GE N
IN BA LAN
S!

Neem de tijd om rustig te gaan zitten.
Zoek een plekje uit waar je ongestoord kunt lezen.
Bepaal vooraf hoelang je wilt lezen.
Noteer van tevoren wat je wilt leren van dit boek.

het geheim voor geluk & gezondheid

Aangrijpende roman over de
laatste elf maanden van het
leven van de ongeneeslijk
zieke Doortje (78). Je voelt
mee met haar zorgen, hoop
en angsten. Begrijpt ook de
wil om zo lang mogelijk
zelfstandig te blijven en het
aarzelend aanvaarden van de
hulp van haar drie dochters.
(Futuro, € 18,95)
‘Door deze methode te leren
begrijpen kon ik als
ondernemer mijn bedrijf en
mijzelf beter in balans krijgen.’
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Zwarte schuur

Deze nieuwe roman van Oek
de Jong gaat over leven met
trauma en de verwerking
ervan. De wereld van
kunstenaar Maris stort in als
de bron van zijn obsessieve
werk wordt blootgelegd: een
misdaad die hij op zijn 14de
beging. Door deze onthulling
herleeft zijn jeugd en vooral
die zondagmiddag op het
eiland toen hij meeging naar
een boerenschuur en niet mee
had moeten gaan.
(Atlas, € 24,99)

5X boek Brain balance

EN

In elke Zin: win-pagina’s vol fijne
cadeaus. Zomaar, speciaal voor u.
Ga naar Zin.nl/win1912 en vink uw
favoriet aan – meer cadeaus
selecteren mag. Vul uw gegevens
(vóór 11 november) in en voilà: u
maakt kans. Lekker makkelijk toch?
En: meedoen is helemaal gratis!

10X boek

Je hersenen zullen dit beter opnemen en opslaan.
Eet tijdens het lezen een handjevol ongebrande en
ongezouten noten. Goed voor je hersenen!
Werk in het boek, markeer, en maak notities.
Dan kun je stukken makkelijk terugvinden.
Geef jezelf een mooi notitieboekje cadeau.
Maak samenvattingen. Zo blijft de stof beter hangen.
Lees af en toe je samenvattingen nog eens door.
Je haalt er altijd weer een ‘oja-momentje’ uit.

2X

2 vrijkaarten
Ramses leeft
Het Metropole Orkest
eert Nederlands
grootste chansonnier.
De mooiste nummers
van Ramses Shaffy
gezongen door een
keur aan Nederlandse
zangers, onder wie
Jenny Arean, Janne
Schra en Maarten
Heijmans. Wij verloten
kaarten voor 2
december in Nijmegen
en 11 december in
Venlo.
mo.nl

Nationall Archief

73x

Weggelopen mannen,
aangebakken eieren, verloren
kapitalen en lekke
waterbedden: geluk is onze
columnisten Mylou & Dorine
niet aan komen waaien. Maar
de twee cabaretières hebben
de mouwen opgestroopt en
de schouders eronder gezet.
Gewapend met piano en
gitaar laten deze veel
geprezen liedjesschrijvers
het achterste van hun tong
zien. Speellijst: ntk.nl

Zoek een sparringpartner.
En praat over je gedachten en gevoelens.
Vier alle successen! Groot en klein.
Het helpt in jouw ontwikkeling.

PRIJS € 20,-

En vergeet niet, waar jij het idee hebt vast te lopen,

“De balans tussen haar persoonlijke verhaal en de kennis
over de hersenen is een kadootje om te lezen. Op deze authentieke
manier laat Charlotte iedereen meer over hun eigen hersenen
te weten te komen”

zit jouw groei en ontwikkeling!

- MARK TIGCHELAAR BREIN EXPERT
EN BESTSELLER AUTEUR -

B RA I N B A L A N C E E X P E RT
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Joshua Vela

Deze natuurfilm neemt u mee naar de unieke eilandengroep
midden in de Stille Oceaan. Het is een film vol beelden van
ongerepte natuur en bijzondere diersoorten, zoals de
Galapagos pinguïns, hamerhaaien en de grootste
schildpadden ter wereld. Maar ook dit stukje aarde wordt
bedreigd door de klimaatverandering en invloeden van de
mens. Gepassioneerde onderzoekers laten zien hoe ze zich
inzetten om dit kwetsbare ecosysteem te beschermen en
zorgen voor een vleugje hoop. Vanaf 31 oktober in bioscoop.

1X oorbellen

2 filmkaartjes
Last Christmas
Natuurlijk heeft Last
Christmas iets te maken
met de Wham!-kersthit
uit 1984. Terwijl Londen
zich klaarmaakt voor de
mooiste tijd van het jaar,
lijkt niks goed te gaan
voor Kate (Emilia Clarke)
en Tom (Henry Golding),
maar soms moet je
gewoon naar je hart
luisteren... en een
beetje ‘faith’ hebben.
Vanaf 7/11 in de bios.

Universal pictures

Shane Mahood

De jonge Frances leeft
in New York met haar
beste vriendin, maar
mist haar net
overleden moeder.
Wanneer ze op een dag
de oudere weduwe
Greta (Isabelle
Huppert) ontmoet,
ontstaat er een
ongewone, intieme
vriendschap. Maar al
gauw blijkt dat de
weduwe een sinister
geheim met zich
meedraagt. Een
sfeervolle en
bloedstollende thriller.
€ 16,99

5X

Maarten Fleskens

hope for the future

dvd Greta

gaat over Sarah

Het Residentie Orkest o.l.v.
Jan Willem de Vriend speelt
de hemelse zwanenzang van
het Weense genie. De Vriend
ontmoet bovendien het
prijswinnende Van Baerle
Trio, violiste Maria Milstein,
cellist Gideon den Herder en
pianist Hannes Minnaar, in
Beethovens virtuoze
Tripelconcert. Geniet van
Schubert 9 op zondag 24
november tijdens Lazy
Sunday in het
Zuiderstrandtheater
in Den Haag.

10X 2 filmkaartjes Galapagos:

5X
5X boek Dit

voor Schubert 9

Happy end? Na Tocht (2009) en Walden (2016) sluiten acteurs
Arjan Ederveen en Jack Wouterse een tragikomische trilogie
over afscheid, vriendschap en het verstrijken van de tijd
af met de voorstelling ZIN. Deze keer in de rol van tv-koks
op leeftijd, maar met dezelfde fijne absurdistische humor
als altijd. T/m 10 april 2020. allesvoordekunsten.nl

Bowie Verschuuren

To tes nonsequi
berum aut
quiandem qui bere
dipsumquo
ipiendicid min
corepuda et que
ea cusantiat.
Ihictem porumqu iduntia dolorite explit, omni ipsa volo
testruptas voluptae explaborem iumquis soluptas is
assite volori rem. Itatas repel moloreperro magnim alis
acesti nest inctat ipsae. Et fuga. Xeris unt et pa eatias re
quam voles nus et qui te si dolorem adist il il eos reriorat
pero min plandellut. Icillam, se dolor secto estoreh
enimusa sa posa invendisciam ea ipiet et et ra simenis
eseruptus el eum facillia net harcipsapis est dolorum et
ipsae et vendelestio vellaut aliam volut accaes abor
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Hoe ver kun je gaan voor
de liefde? De verteller
heeft een geordend, kalm
leven. Ze werkt als
lerares, heeft een
dochter, vrienden, woont
in Parijs. Haar dagen zijn
hetzelfde, totdat ze op
oudjaarsavond Sarah
ontmoet. Een vrouw die
hard en snel praat,
vioolspeelt, een
mysterieuze schoonheid
is. Schitterend debuut
van de Franse schrijfster
Pauline Delabroy-Allard!
(Bruna, € 20,99)

De acties op deze pagina zijn speciaal voor
onze abonnees. Kans maken? Vul in het vak
Opmerkingen uw abonneenummer in.

Pure & Timeless

5X Neovadiol Rose platinum crèmes
Neovadiol Rose Platinum van Vichy is de nieuwe dagelijkse
huidverzorging voor vrouwen vanaf 60 jaar. Deze dagen nachtcrème geeft uw huid weer kracht, vitaliteit en een
gezond uitziende, rozig-frisse uitstraling. Nieuwsgierig
geworden? Wij mogen 5 pakketjes met deze dag- en
nachtcrème verloten t.w.v. € 70,90. vichy.nl

Een cadeautje uit de zee,
deze Tahiti pareloorbellen
van Pure & Timeless. De
grijs/groene Tahiti parels zijn
in zeven jaar tijd gekweekt in
het tropische Frans
Polynesië. Dit is het enige
gebied ter wereld waar de
Tahiti oester gedijt. Deze
oorstekers met een waarde
van € 295 zijn van 925
sterling zilver en de AA+
kwaliteit parels hebben een
doorsnede van 11-12 mm. De
winnaar krijgt er ook een
certificaat van echtheid bij.
pureandtimeless.nl

5X Nederland
kookboek

Nederland de underdog op
culinair gebied? Echt niet!
Van Limburgse vlaai,
Zeeuwse mosselen en
Groningse mosterdsoep tot
Goudse boerenkaas,
zeewier en wilde
wadoesters. Nederland
heeft prachtige regionale
streekgerechten en
producten, waar een
bijzonder verhaal achter zit.
In dit kookboek laat culinair
journalist Laura de Grave
geheimen van de regionale
keuken zien en deelt en ze
de recepten. (Uitgeverij
Brandt, € 30)

151

productie: Barbara Ruijgrok

..X

A L L E E N VO OR A B ON N E E S

