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Dankzij het hoge gehalte aan 
antioxidanten en biotine (beter 
bekend als vitamine B8) zijn 
schoonheidsproducten met 
amandel een weldaad voor huid, 
haar en nagels. En ze ruiken ook 
nog eens heerlijk. In het volledig 
vegan bodycare assortiment van 
Hema is de amandelserie gemaakt met amandelextract en 
a o  vera. De body otion trekt  n sne  in en zorgt voor een 
goede hydratatie van de huid. Dezelfde lijn met amandel 
voert ook een showergel, bodyscrub en showermousse.

Body Lotion Almond | € 3,75 | www.hema.nl

“Tĳ dens de ste ardessopleiding leer e dat e 
niet mag roken tĳ dens de omdraai , de veertig 

minuten die het op een bestemming duurt om passa-
giers uit en eer in te laden. aar eenmaal aan het erk 
zag ik elke omdraai eer de ene na de andere ollega 
het vliegtuig verlaten om te roken in de auto van lokale 
s hoonmakers of in kantoort es naast een landingsbaan. 
Wat mĳ  er altĳ d van eerhield is dat e er toestemming 
voor moet vragen aan de piloot. Sommigen zeggen nee. 
Dat vind ik g nant. 

Op een dag landden e op een Grieks eiland e en zette 
ik mĳ n s hroom opzĳ . De piloot zei dat het mo ht, 
mits ik op tĳ d terug zou zĳ n. Op mĳ n naaldhakken holde 
ik over de landingsbaan in de ri hting van een gebou t e 

aar ik da ht te kunnen roken. 

Een levensles van
Danique

‘Regels zijn er 
niet voor niets’

Ste ardess 

Amandel 
voor de huid
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et  ne van de o aire Knapzakwandelingen door 
Drenthe is dat ze vaak in kortere lussen zijn op te splitsen. 
Sinds kort zijn deze bijzondere routes gratis te down-
loaden. Ze voeren u langs de mooiste plekjes in deze 
wandelprovincie bij uitstek. Kronkelende beekjes, schil-
derachtige dorpjes, verstilde vennetjes, keienstraatjes en 
natuurlijk het heidelandschap, dat nu op z’n mooist is.

www.eindjeomindrenthe.nl

Knapzakroutes 
door Drenthe

AAN DE WANDEL

100% VEGAN

Ik opende de deur en stapte naar binnen. Die viel 
a hter mĳ  in het slot. Hoe ik vervolgens ook trok en 
du de  hĳ  bleef potdi ht. Ik zag of hoorde niemand. 
Om hulp roepend ben ik verder het gebou  ingelopen. 
Een trap op. Nog meer deuren door. Het z eet gutste 
over mĳ n lĳ f. Net toen ik zeker ist dat ik vast zat, stond 
ik ineens eer buiten. Heel in de verte stond mĳ n toestel. 
Ik ben erheen gerend. Het trappet e op. Alle passagiers 

aren al binnen dus ik moest, in mĳ n ste ardessenpak e, 
aankloppen op de deur van mĳ n eigen vliegtuig. 

Tĳ dens de terugvlu ht legde een oedende piloot mĳ  in 
de o kpit lang en duidelĳ k uit aarom e eigenlĳ k niet 
mogen roken tĳ dens de omdraai. Ik heb het nooit meer 
geprobeerd.”
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