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MET DE APP 
NAAR HET 
MUSEUM
 Altijd de stad op een nieuwe 
manier willen ontdekken 
zonder achter een stadsgids 
aan te hoeven lopen? Dat kan 
met de MuseumApp. Deze app 
verzamelt namelijk interac-
tieve multimedia-tours die 
zijn samengesteld door Ne-
derlandse musea. Zo bieden 
onder meer het Rembrandt-
huis, het Cobra Museum en 
het Haags Historisch Museum 
een eigen stadstour aan. Deze 
tours vind je door op de kaart 
van de stad waar je bent te 
kijken of door in het overzicht 
van musea te zoeken die tours 
aanbieden. Als je er een hebt 
gekozen, krijg je de te volgen 
route in de app te zien met 
stoppunten. Aangekomen bij 
een stoppunt wordt er iets 
over die plek verteld en krijg 
je foto’s of video’s te zien – de 
plek bijvoorbeeld waar een 
kunstwerk is gemaakt of een 
kunstenaar heeft gewoond. 
Zo zie je de kunst tot leven 
komen, terwijl je door de stad 
loopt. Het enige wat je nodig 
hebt, is je telefoon en de tour 
kan beginnen.  ←
MuseumApp is gratis te down-
loaden voor iOS en Android

IKEA GAAT IN PLANTJES

BOURGONDISCH 
GEZOND
Meer dan de helft van de Nederlanders 
eet al minstens drie keer per week vege-
tarisch. Vlees is niet langer het belang-
rijkste onderdeel van een goed gerecht. 
Dat bewijst ook Isabel Boerdam (25) in 
haar kookboek De hippe vegetariër. Het 
prachtige boek, stijlvol opgemaakt en 
geïllustreerd met mooie en frisse foto’s, 
staat vol recepten, tips voor vleesvervan-
gers en vegetarische hotspots. Extra leuk 
is dat ze zeven dagmenu’s heeft samen-
gesteld: ontbijt, tussendoortjes, lunch en 
avondeten. Ze maakt hierbij onderscheid 
tussen typen dagen, zoals bijvoorbeeld 
normale dagen, sportdagen, balansdagen 
en drukke dagen. 
Boerdam, zelf sinds haar negende vege-
tarisch, begon in 2013 haar blog dehippe-
vegetarier.nl. Inmiddels trekt ze daarmee 
maandelijks 50.000 unieke bezoekers. Met 
haar boek hoopt ze anderen te laten zien 
dat je ook op gezonde wijze bourgondisch 
kunt genieten, zowel thuis als uit.  ←

Tuinieren is niet langer 
voor oude dames met grote 
landgoederen. Jonge stede-
lingen, kinderen, gezinnen – 
iedereen lijkt ervan in de ban 
te zijn. IKEA komt daarom 
in mei met een systeem dat 
het ook daadwerkelijk voor 
iedereen mogelijk maakt 
om kruiden, vruchten en 
groenten te verbouwen. Of je 
nu een grote tuin hebt, een 
dakterras, klein balkon of 
zelfs helemaal geen buiten. 
Met de indoor-serie KRYDDA/

VÄXER kun je elk zaadje laten 
uitgroeien tot een mooie krop 
sla of prachtige paprika. 
Hoe het werkt? Alles draait 
om water. Eerst doe je de 
zaadjes in een soort watje in 
een vorm, die eruitziet als 
een bakvorm. Je zorgt dat het 
watje goed nat is en je zet een 
plastic deksel over de vorm 
heen – de kas. Wanneer het 
zaadje is ontkiemd, verpot 
je het plantje naar een bakje 
met grind dat veel water 
opneemt. Je zet dit in een an-

dere, speciale bak en zet die 
bak in een soort klein huisje 
waar licht is ingebouwd dat 
hetzelfde eff ect heeft als 
zonlicht. Het huisje heeft een 
slim watersysteem, waardoor 
de plantjes altijd voldoende 
water hebben. Slim, compact 
en het ziet er ook nog eens 
leuk uit.  ←

→  Benieuwd? Bekijk het filmpje 
en meer tips voor tuinieren 
zonder grote tuin op 
www.elsevierjuist.nl/
tuinieren-in-de-stad

Je kunt op 
www.elsevier-
juist.nl/hippe-
vegetarier een 
recept vinden 
voor een 
heerlijke, 
home made 
granola uit 
het boek.
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