Pa a rd e n e n pa pa ’s :
é é n ve r b o n d m et Eq u i b o ost

Vaderdag

Papa’s hebben het vandaag de dag niet altijd even gemakkelijk. Werken op het
werk, werken thuis, mama bijstaan, voor de kinderen zorgen, tuin onderhouden,
file rijden, amper nog tijd voor hun hobby ... De stress stapelt zich snel op en voor
hij het weet is er de burnout. Dat verdient toch geen enkele papa? Doe daarom je
papa een antistress sessie cadeau met deze Equiboost cheque. Equiboost zet paarden in om mensen te laten ontspannen en zelfzekerder te maken. Meer info lees je
op www.equiboost.com.

M a g i x P C C h e c k & Tu n i n g : u w P C- d o kte r
De computer kan uw beste vriend zijn. Maar wilt u het
ding soms niet uit het raam gooien? Langzame of slecht
presterende PC’s, vastlopers, conflicterende software,
out-of date programma’s, verkeerde drivers etc. etc. Bestrijd deze irritaties met de nieuwe Magix PC Check & Tuning! Een PC die te langzaam werkt of opstart,
programma’s die met elkaar conflicteren, het niet aanwezig zijn van de juiste hardware, drivers of software-updates, bestandsverlies, een trage Internetverbinding. Zaken die u aanpakt met
Magix PC Check & Tuning! Hij is de complete oplossing voor optimalisatie, versnelling en beheer van PC’s, notebooks onder Windows XP, Windows Vista en Windows 7. In één stap doorzoekt het programma de computer op zwakke plekken,
identificeert oorzaken voor systeemspecifieke problemen en lost problemen zelfstandig op.

Zoa l s pa pa ze l f: h a n d i g , co m pa c t e n sto e r,
d e O l y m p u s μ TO U G H - 6 020.

Je tuinmeubilair wil verwend worden: V33 dus

Deze Olympus is waterdicht tot op 5m, opgewassen tegen een val van 1.5m en bestand
tegen temperaturen tot -10°C. Da’s sterk!
Neem hem mee tijdens een afdaling in een kolkende rivier, een mountainbiketocht in de bergen of op skivakantie. Het toestel laat je nooit
in de steek en legt al die ultieme momenten
haarscherp vast. Dit handige mobiele fotoalbum is
speciaal geoptimaliseerd voor de [ib]-software van Olympus. Welke vorm en structuur je ook kiest; je hoeft zich nooit zorgen te maken over de grootte van de bestanden. De nieuwe camera’s beschikken nl. over een intern geheugen van maar
liefst 2 GB en hebben daarnaast een SD-slot voor extra geheugen. Deze ijzersterke
camera’s met een behuizing van geanodiseerd aluminium en een dubbele sealing
zijn speciaal ontwikkeld voor de meest veeleisende acties, zowel binnen als buiten.
Hét perfecte geschenk voor actieve vaders die houden van avontuur.

Meubels in tropisch hout zijn een droom voor wie
van natuurlijke tinten houdt. Maar zonder onderhoud verliest het hout al snel zijn oorspronkelijke kleur en krijg je tuinmeubilair in
troosteloos grijs, als resultaat van blootstelling
aan de zon en barre weersomstandigheden. Hoewel hout een sterk materiaal is, wordt toch aangeraden om je tuinmeubilair te voeden en zo te beschermen. Ideaal is een
behandeling met speciale olie. Hout heeft immers een heel compacte structuur
waar traditionele producten niet kunnen indringen. Hetzelfde geldt voor de reiniging, waarvoor je het best een aangepast product gebruikt. De ‘Olie tuinmeubilair’
van V33 werd speciaal ontwikkeld voor houten tuinmeubilair: ligstoelen, stoelen, tafels, banken, enz. deze waterdichte olie dringt tot diep in het hout binnen om het
te verzadigen. de olie beschermt het hout zo tegen wind, regen, zon en slijtage,
behoedt het voor vlekken en remt de vergrijzing van het hout af.

Vo o r d e re i ze n d e pa pa : N e pa l

Het complete andere wijnboek

Nepal. De Himalaya. Mount Everest. Kathmandu. Namen die een
exotische droomwereld oproepen. Maar beantwoordt dat beeld
aan de werkelijkheid? Nick Meynen bond de bergschoenen aan
om op zoek te gaan naar het Nepal dat niet in de brochures en de
reisgidsen staat. Ongeveer 2500 km later bundelde hij zijn ervaringen en indrukken in dit journalistieke reisverhaal. Voortdurend
koppelt hij het relaas van een lange trektocht doorheen het geïsoleerde westen van Nepal aan de bredere Nepalese en globale
context. Zijn fascinatie voor de verbanden tussen de leefwereld van de Nepalezen
en onze wereld mondt uit in een verrassende kijk op onderwerpen die uiteenlopen
van missionarissen tot machinegeweren en van milieurampen tot maoïsten. Laat
je meevoeren naar een klein land ver weg dat in vele opzichten niet veel verder
ligt dan de wijk om de hoek.

Ruim 80% van alle wijn wordt in de supermarkten gekocht. Toch hebben deze winkels één groot nadeel ten
opzichte van gespecialiseerde wijnhandels: je kan er niet
proeven. Deze gids biedt een leidraad. De gids geeft een
selectie van de beste supermarktwijnen en deelt ze in
op een volledig nieuwe en superhandige manier: niet per streek of per druif maar per
smaaktype en per bijpassend gerecht. Drink je graag een soepele, niet te zware rode
wijn? Deze gids geeft meteen een overzichtelijke selectie. Zoek je een frisse, droge witte
wijn? De gids brengt raad. Elke geselecteerde wijn wordt voorzien van beknopte maar nuttige informatie: smaak, pluspunten, minpunten, winkel, prijs en bijpassende gerechten.
Ook zijn de 30 populairste gerechten in Vlaanderen opgenomen, steeds gelinkt aan 5
bijpassende wijnen. De wijnkeuze zelf is gebaseerd op de bevindingen van consumenten
zoals die al sinds jaar en dag worden verzameld door de website kurkdroog.be.

M i j n va d e r i s d e c h e f
Kinderen zijn niet altijd de makkelijkste eters. Al snel klinkt
er een: ‘Bah, ik lust dat niet.’ Zelfs als hun kostje wordt
klaargemaakt door papalief die topchef is, moet er nog
hard onderhandeld worden over die bittere spruitjes. Gelukkig weten papa-topchefs raad én die delen ze graag met
andere ouders. In Mijn papa is de chef vertellen 11 topchefs
wat ze hun kleine gasten dagdagelijks voorschotelen en
hoe ze kinderen ingrediënten laten eten die ze niet lusten.
Het kan immers niet elke dag kip met appelmoes en frietjes zijn. Chef-koks als Sergio Herman, Viki Geunes en Dominique Persoone geven uit persoonlijke ervaring tips over hoe je kinderen gezond
en evenwichtig culinair kan ‘op-voeden’. De recepten in in dit boek zijn geen gastronomische hoogstandjes, maar wel eenvoudige en originele gerechten die elke
papa en mama zelf thuis makkelijk kan klaarmaken.

Vaderdagwedstrijd
Je mag er voor de vakantie nog eens echt tegenaan gaan want we pakken alweer uit met een grote
lezerswedstrijd. Het thema is ditmaal uiteraard
‘papa’. Vertel ons in twee zinnen waarom je de
papa van je dromen hebt. Stuur uw antwoord naar

Vaderdagwedstrijd
Camiel Huysmanslaan 10
9100 Sint-Niklaas

S l i m L i n e : h et we e r b e r i c ht
o p z i j n s l a a p ka m e r m u u r
Oregon Scientific introduceert twee nieuwe oplossingen binnen de collectie Slim Line. De Slim
Line is een trendy designreeks die zijn naam
niet gestolen heeft: de nieuwkomers zijn niet
alleen intelligent, bovendien zijn ze flinterdun.
De RMR 391PW en de RMR 391PK, beschikbaar
in een witte en zwarte uitvoering, projecteren
de beschikbare data op de slaapkamermuur of
het plafond. Het ideale geschenk voor papa’s
die graag goed voorbereid uit bed stappen en zich graag omringen met de nieuwste technologische snufjes. Slim staat ook voor intelligente technologie: in beide oplossingen vinden we een ingebouwde, richtbare projector terug, die 180° kan
draaien. U kan hem zelf richten op die plaats die u verkiest: een muur, een kast, het
plafond. U hoeft zich ‘s nachts dus niet meer om te draaien naar uw wekker om te
zien hoe laat het is. De slimme technologie geeft het uur weer, laat een kalender
zien, en afficheert ook de binnen- en buitentemperatuur. Zo kan u vanuit uw bed
perfect inschatten welke kledij u die dag het beste aantrekt.

