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winter mode
In de winter denken mensen altijd dat je alleen maar warme kleding moet hebben, maar dat is zeker niet zo. Er zijn heel veel trends die deze winter ook weer naar voor komen. Een klein nadeel is
dat de temperaturen binnenkort heel erg gaan dalen en daar kunnen we maar beter goed op voorbereid zijn. Maar met zoveel mooie trends, is dat helemaal niet zo erg. Sterker nog, je krijgt bijna zin
in de winter. Met sommige trends hebben we al een beetje kennis mogen maken, andere zijn erg
nieuw en verrassend. Ik ben zelf ook groot fan van deze nieuwe trends. Hier komen de trends van
deze winter.
1 franjes

De westerntrend vereist franjes. Bewegingen worden bij franjes versterkt, de franjes geven je look leven. Wil je een lastminute aankoop doen, kies dan voor tassen met franjes. Het is laagdrempelig en de tas kan een klassieke jurk op een makkelijke manier op laten vallen.

2 hoofddeksels

Hoofddeksels, chic of trendy, waren te zien in verschillende modeshows. Alles kan deze winter, een hoed met borduursel of
een wollen exemplaar met marine look, muts of baret. Alles kan en mag. Maria Grazia gaf de baret een groot podium in de
catwalkpresentatie van Dior’s ready-to-wear herfst/winter collectie.

3 de ruiterlook

De Dior 2019 cruise collectie presentatie, die op 25 mei plaatsvond in de stallen van het Chantilly kasteel. Terug zijn de rijbroek, rijlaarzen, mantels en mooie gebruinde hoeden. (Paarden) dekens worden teruggevonden in de rok (Derek Lam) of
als korte jas bij(Hermès). Accessoires om de look af te maken zijn brede riemen, lange handschoenen en grote leren tassen.

4 de maxi trui

Knitwear is nog steeds populair. Dit najaar moeten gebreide truien en vesten oversized pasvorm de vrouwelijke consument
verleiden. Kleur is een vereiste, ga voor knal of zelfs fluoriserende kleuren. De voorkeur gaat wel altijd naar zachte materialen. Het is al gelijk een afknapper als het kriebelt.

5 dierenprints

Al heel veel seizoenen onmisbaar: dierenprints blijven op de catwalk. Een top-tot-teen look of een kledingstuk met dierenprint gecombineerd met andere items. Dit seizoen draait het om de combinatie van dierenprints met andere prints of kies
voor de sportkledinguitvoering (Kenzo). Luipaard-, panter-, zebra- en slangenprint.

6 lingeriejurk

Ondermode gedragen als bovenkleding is een terugkerende trend. De pyjamatrend was er al eerder, maar nu is het meer
gedurfd met zijden of satijnen slip dress, bekend uit de lingerie. Draag de jurk op blote huid of met een oversized trui. In
veel etalages zie je het al voorbij komen, maar dan met een lange jas of over een jeans.

7 schapenbont

Schapenbont is een grote trend in de mode en accessoires. Het zachte en warme materiaal kan op verschillende manieren
gedragen worden. Het wordt niet alleen gebruikt voor kledingstukken en decoratie, maar ook voor handschoenen, schoenen en tassen.

8 ruiten in de mix

De Schotse rok, de uitvoering voor de winter is veel levendiger! De chique tartanruit in verschillende maten en kleuren
zorgt voor mix and match resultaat. De meeste trendy looks zijn die met onwaarschijnlijke combinaties van ruiten. De ruit
kan klassiek, maar ook trendy overkomen.

9 logo’s

Er zijn grenzen natuurlijk. Maar een riem die volledig bedrukt is met logo’s is om verliefd op te worden toch? Dit zie je ook
veel bij tassen. Bijvoorbeeld cross body tassen. En natuurlijk sweaters, shirts en broeken. Lang leve de logo’s!!

10 alles leer

De meest dominante stof van dit najaar: leer. Trenchcoats, rokken en broeken: we willen alles van leer. En dit is natuurlijk
niet altijd alleen maar zwart. Juist niet! Neem een voorbeeld aan de bordeaux variant of groen?

Bron: https://fashionunited.nl/nieuws/mode/trends-wat-ligt-najaar-2018-in-de-winkel/2018082439624
En zelf bedachte tekst.

Geschreven en vormgeving door: Fie Oosterwolde

Interieur

Vormgeving en Geschreven door: Frederique Bekooy

In de winter is het fijn om veel sfeer te creëren. Zo heb je in de koude winterdagen toch een gezellig en warm huis. Dit kan je doen door bijvoorbeeld
warme kleuren in je huis te gebruiken zoals grijs, beige of oudroze. Het is belangrijk om sfeerlichten te gebruiken zoals kaarsen en lampen. Leuke lampen zijn bijvoorbeeld gloeilampen.
Ook passen dekens bij de winter. Deze zijn er in allerlei kleuren en maten. Je kunt dekens dus aan je interieur aanpassen en lekker mixen & matchen. Dit
doe je door bijvoorbeeld een licht kleed bij een donker interieur te gebruiken. Zo leg je accenten op de accessoires en kun je ook spelen met kussens,
kaarsen en bijvoorbeeld schilderijen of foto’s.
Natuurlijk in de winter en vooral in december is het leuk om te werken met kerstverlichting. Zo maak je met bijvoorbeeld kerstlampjes heel veel sfeer
en komt dat kerstgevoel al snel naar boven. Ook de kerstboom mag je natuurlijk niet vergeten. Door deze te versieren met kerstballen in de kleur van je
interieur of de kleur die erbij past, wordt de kerstboom een deel van je interieur. Het is nu geen los onderdeel en hoort het bij de rest van het interieur in
huis.
Naast dat je kunt spelen met de kleuren van de meubels en accessoires kun je ook variëren in de stoffen van de spullen. Zoals bijvoorbeeld fluweel of
leer. Door deze twee te combineren krijg je een contrast en hierdoor komt er meer leven in het interieur.
Wat ook niet geheel onbelangrijk is, is om te spelen met het licht dat van buiten in je huis of kamer komt. Door bijvoorbeeld een donkere kleur aan te
brengen in een lichte hoek van je huis, wordt de donkere kleur minder zwaar en wordt het makkelijker om verschillende kleuren te gebruiken.

Karpervissen in
															de winter
Geschreven door: Gido Spek
Vormgeving door: Onno Bosman

In de winter denkt iedereen al snel aan schaatsen, sleeën en skiën. Iets anders wat
heel leuk is, maar wat niet echt veel mensen in de winter doen, is karpervissen.
Stel, je verveelt je in de winter en je weet echt niet wat je kunt doen. Pak je tent en je
hengels erbij en ga aan de waterkant zitten vissen op karper. Neem je beetverklikkers
mee en ga lekker in je tent liggen relaxen met warme chocomelk erbij. Zo hoef je niet
heel de tijd je hengels in de gaten te houden, want zodra er een vis aan je haak zit,
gaat je beetverklikker vanzelf piepen. Je kan ook nog je slaapzak meenemen om lekker warm te liggen.
Het is niet makkelijk om in de winter een karper te vangen, want de karper zwemt in
de winter niet veel en eet ook niet zo veel. Daarom is het in de winter een kwestie van
voeren en een paar tactische voerstekken maken met de bedoeling en de hoop dat je
de karper op je voer krijgt. Denk daarbij aan: bruggen, dukdalven, takken en andere
obstakels, maar voer ook niet te veel, want wat ik al zei de karper eet weinig in de
winter daarom kan het ook van groot belang zijn om vanaf begin oktober tot eind november regelmatig wat voer op bepaalde stekken te voeren. In de maand november
is het wel beter om de hoeveelheden voer te verminderen van bijvoorbeeld 30 boilies
(aas) naar 15 boilies.
Dan nog is het niet makkelijk om karper te vangen. Er moet ook tijd gestopt worden
in het regelmatig kijken naar karper en ook het vinden van karper. Daarbij is het belangrijk om de karper ook te spotten op je voerplekken, want als je daadwerkelijk de
karper spot op je voerplekken is het belangrijk om door te voeren. Daardoor krijgen
de karpers steeds meer vertrouwen in het voer en zul je zien dat er steeds wat meer
karpers op je voerstek zullen komen. Als dit het geval is kan je de hoeveelheid voer
een klein beetje verhogen, zodat de aantrekkingskracht voor de karpers steeds groter
wordt en de karpers de voerstek uiteindelijk gaan zien als een voedselbron.
Bij een voerstek onder een brug of in de buurt van andere obstakels kan het in de winter ook zo zijn dat de karpers al regelmatig bij jouw voerstek rondhangen. De karper
zoekt namelijk in de winter vaak obstakels op om onder te liggen, omdat dat in de winter vaak de wat warmere plekken zijn. Heel belangrijk is ook dat op het moment van
vissen je een goede aaspresentatie hebt. Net zo zeer als bij het voeren. Zo zorg je er
voor dat de karpers het voer aantrekkelijker vinden en je sneller kans hebt op succes.
Daarnaast is het ook van belang om in de winter niet te veel bij de voeren. Denk daarbij aan maximaal 11 á 12 boilies, daardoor heb je ook sneller kans op een aanbeet en
zeker in de winter. In de winter neemt de karper het aas namelijk heel traag op. Het
soort boilie dat je gebruikt is ook belangrijk in de winter. In de winter kan het heel
goed zijn om een vismeelboilie te gebruiken die licht verteerbaar is, maar het kan juist
ook een goed effect hebben om met een zoete boilie te vissen.
Heel belangrijk is dat je je extra goed voorbereid en jezelf heel warm aankleedt, zodat
je geen kou vat. Maar het aller-allerbelangrijkste is dat je plezier hebt.
Succes met vissen!

De drie ergste winters in Nederland
We zijn in Nederland altijd bezig met het weer. Wordt het warm
of koud, gaat het regenen of blijft het droog, gaat het stormen of
is het windstil. Nederland heeft in het algemeen niet heel extreem
weer. Dat komt omdat Nederland een gematigd zeeklimaat heeft.
Toch zijn er wel extremen. Dit artikel gaat over de drie ‘ergste’ winters. Of iets een ‘erge’ winter is, hangt af van hoe koud de winter is
geweest, maar ook van andere omstandigheden. Ik bespreek drie
winters: de ‘Revolutiewinter van 1788–1789, de Hongerwinter van
1944–1945 en de extreem koude winter.
VAN KOUDEMETING

Hoe koud een winter is wordt aangegeven met het koudegetal. Een
koudegetal gaat over de periode 1 november van tot en met 31
maart. Je kunt het koudegetal uitrekenen door in deze periode van
elk etmaal de gemiddelde temperatuur te nemen en alle gemiddelden die uit komen beneden nul bij elkaar op te tellen. Het KNMI
heeft een lijst van alle koudegetallen vanaf 1901. Het minst koud
was het in de winter van 2013-2014. Toen is in geen enkel etmaal de
gemiddelde temperatuur onder nul gekomen. De koudste winter is
de winter van 1946-1947 met een getal van 348,3.

DE HONGERWINTER

De winter van 1944-1945 is ook een heftige winter geweest.
Het was wel koud maar niet extreem. Het koude getal was
83,3. Het is wel een ‘erge’ winter omdat het noorden en midden van Nederland nog niet bevrijd waren en er erge honger
was. Mijn opa heeft in deze tijd, net als andere Nederlanders
tulpenbollen moeten eten.
DE WINTER VAN 1963

De winter van 1962-1963 is de beroemdste koude winter. Het
staat tweede op de lijst met het koude getal 337,2. Van mijn
opa hoorde ik dat je in deze winter met je auto over het IJsselmeer kon rijden.
Tot nu toe staat het koude getal van deze winter nog op 0. Het
zal waarschijnlijk niet een extreem koude winter gaan worden. Ik hoop dat het ook geen ‘erge’ winter wordt.

DE REVOLUTIEWINTER

De eerste temperatuur metingen zijn in het jaar 1706 gedaan. Een
van de koudste winters sinds deze metingen was de winter van
1788-1789. Het koudegetal van deze winter IN Nederland is ongeveer 359. Deze winter was dus erg koud, maar het is ook een extreme winter doordat de prijzen van voedsel heel hoog werden en
de bevolking in opstand kwam. Volksopstand leidde tot de Franse
Revolutie.

Geschreven door: Younes Azzaoui, 3D
Vormgeving door: Noor van Ulft, 3B

Bronnen
https://wetenschap.infonu.nl/weer/107734-top-tien-koudste-winters-in-nederland-de-statistieken.html
https://www.knmi.nl/nederland-nu/klimatologie/lijsten/hellmann
https://nl.wikipedia.org/wiki/Winter_van_1788-1789
Mijn opa

Geschreven en voormgeving door: Anouk Everts

Kou ? geen probleem
Wim Hof staat ook wel bekend als de Iceman. Hij is in 1959 geboren in Sittard. Hij heeft meerdere koude records op zijn naam staan, zoals 1:53 uur in een bak met ijs zitten en de langste
afstand onder ijs door zwemmen. Hij heeft een methode ontwikkeld waardoor andere mensen
ook beter bestand zijn tegen de kou.
Wim Hof kwam erachter dat hij goed tegen de kou kon. Hij daagde zichzelf steeds
meer uit om steeds verder te gaan in zijn specialiteit. Uiteindelijk heeft hij 21 records in
het “Guinessbook of Records” staan die met kou te maken hebben. Zijn prestaties werden zo groot dat wetenschappers wilden weten hoe hij dit allemaal voor elkaar kreeg.
Er is daarom veel onderzoek gedaan naar de manier waarop Wim Hof tot deze records
kwam. Uiteindelijk is uit dit onderzoek de Wim Hof Methode ontstaan.
De methode is gebaseerd op 3 belangrijke onderdelen: inzet, ademhaling en koudetherapie.
Omdat de trainingen lastig zijn, is er veel inzet en doorzettingsvermogen voor nodig.
Bij het onderdeel ademhaling horen oefeningen om je ademhaling dieper en rustiger
te maken. De koudetherapie zorgt ervoor dat je went aan kou door bijvoorbeeld koud
te douchen en in koud water te zwemmen. Hierbij moet je dan rustig blijven ademen.
De methode heeft nog veel meer voordelen. Naast dat je beter tegen de kou kan, word
je minder snel ziek, heb je meer energie, kan je je beter concentreren, kan je beter
sporten en herstel je sneller.
Eerst was er alleen bewijs dat het bij Wim Hof zelf werkt. Daarom kwamen onderzoeker op het idee om een onderzoek te doen met een groep getrainde personen door
Wim Hof en een groep die niet getraind was. Beide groepen kregen via een injectie
een bacterie toegediend. De getrainde groep deed ademhalingen oefeningen waar
door er antistoffen werden aangemaakt. Waardoor ze minder ziekteverschijnselen vertoonden dan de ongetrainde groep.
Onderzoek heeft aangetoond dat zijn methode wel werking heeft, maar toch is het nog
niet duidelijk of de methode voor iedereen werkt. Het is wel bijzonder dat het mogelijk
is om de kou te doorstaan en niet dood te vriezen.
Bronvermelding:
Wikipedia
Http://www.innerfire.nl

Winter recept.
Hey kookliefhebber,
Ben jij benieuwd naar wat ik ga maken en hoe ik dat
doe? Lees dan vooral gezellig verder!
Winter brengt een hoop ellende met zich mee: regen,
kou en natte kleding onderweg naar school of je bijbaantje. Je kent het vast wel. Maar de winter brengt
ook een hoop gezelligheid met zich mee lekker eten.
Leuke, lekkere, warme gerechten die je kan maken en
vervolgens kan proeven met je familie. Ik ga vandaag
één zo een recept met je delen. Een hoofdgerecht: een
Marokkaanse runderstoof!
Marokkaanse runderstoof is een zachte stoofschotel met
abrikozen en kaneel geserveerd met couscous. Dit recept is
bestemd voor vier personen. In het geheel duurt het bereiden van de stoofschotel 2 uur en 45 minuten waarvan 2 uur
en 30 minuten stoven is.

Ingrediënten Marokkaansrunderstoof
650 gr sukadelappen
15 gedroogde abrikozen
½ theelepel citroensap
Snufje kaneel
300 ml runderbouillon
150 gr kikkererwten uit blik
1 klein blikje tomatenpuree
1 ui
1 aubergine
1 theelepel maïzena
1 paprika
250 gr (parel) couscous
1 eetlepel amandelstaafjes
Verse peterselie

Bereiding

Versnipper de ui en gooi de versnipperde ui vervolgens in
een pan. Snijd het vlees in stukjes en voeg het toe aan de

Geschreven door: Jasmijn De Bas
Vormgeving door: Iris Hoek

ui en bak rondom aan. Voeg het citroensap, komijn en kaneel er aan toe en schep het door. Snijd
de paprika in blokjes en voeg deze toe aan het vlees.
Voeg nu de tomatenpuree toe en roer de tomatenpuree erdoorheen. Giet dan de bouillon erbij en roer de maïzena erdoor en laat ongeveer 2 uur zachtjes stoven met de deksel op de pan (met een snelkookpan korter). Voeg dan de aubergine in blokjes toe en
stoof nu 30 minuten. Voeg de laatste paar minuten de kikkererwten en abrikozen erbij
en laat dat nog heel even mee stoven. Proef dan of de stoof goed op smaak is en of het
vlees goed zacht is. Als het goed smaakt, ga je de couscous bereiden. Serveer de Marokkaanse runderstoof met de couscous en als topping wat geschaafde amandel en de
verse peterselie.

Tips and tricks

Probeer dit verse, warme recept vooral uit. Je kan dit recept bijvoorbeeld opdienen tijdens een kerstdiner of als je gewoon op een lekkere winterse avond als je heel veel zin
hebt in een Marokkaanse runderstoof. Gezellig om met je familie te eten!

Geschreven en vormgeving door: Britt Rijneveld

Groenterijke Erwtensoep
Een heerlijk winters recept
om van te genieten!
In de winter is het belangrijk om goed en gezond te eten, daarom heb ik een heerlijk Hollands winters recept uitgekozen:
groenterijke erwtensoep. In dit stuk vertel ik welke ingrediënten je nodig hebt voor deze soep en hoe je het moet maken,
zodat je zelf de smaak van deze heerlijke soep kan beleven.
Groenterijke erwtensoep
Deze soep is rijk aan groentes en erwtensoep is een oer Hollands recept. Een lekker warm gerecht als het koud is buiten.
Dit gerecht is voor 4 personen en de bereidingstijd is 15 minuten.
Ingrediënten:
- 2 liter kraanwater
- 1 runderbouillontablet
- 1 gedroogd laurierblaadje
- 300 g spliterwten
- 1 verse bospeen
- 1 rookworst
- 1 prei
- 450 g diepvries tuinerwten
- 15 g verse munt
Bereidingswijze:
1. Breng de spliterwten, het laurierblaadje, bouillontablet
en het water in een soeppan aan de kook. Kook 30 min.
op laag vuur. Roer af en toe.
2. Snijd het loof van de bos peen, schrap de wortels en
snijd ze in plakjes. Was de prei en snijd in halve ringen.
Snijd de rookworst in plakjes. Voeg de wortel, prei en
worst toe aan de soep. Roer door en laat op laag vuur 45
min. zachtjes koken. Roer af en toe.
3. Voeg de bevroren tuinerwten toe en verwarm nog 10
min. Snijd ondertussen de muntblaadjes in reepjes. Serveer de soep in kommen en garneer met wat munt.

Tip: Je kan de soep een dag van te voren bereiden. Bewaar het dan afgedekt in de koelkast. Warm het de dag daarna op laag vuur op voor ongeveer 10 minuten.
Voedingswaarde [ per portie]
energie 670 kcal; eiwit 36 g; koolhydraten 57 g; vet 28 g
waarvan verzadigd 12 g; natrium 1.882 mg; vezels 25 g

Lekker voor bij de erwtensoep:
- Wit of bruin breekbrood
- Roggebrood met katenspek
- Geroosterd brood
Deze dingen zijn lekker om te eten bij je erwtensoep en horen er echt bij.
Ze maken de smaak helemaal af. Doop je brood lekker in de soep, zodat het
nog smaakvoller wordt!
Bron: Albert Heijn site en uit eigen ervaring.

Geschreven door: Joane Tol
Vormgeving door: Zeynep Degirmenci

Vergeten vakanties
De meeste mensen gaan in de winter op vakantie naar Oostenrijk of Zwitserland. Dat zijn de standaardlanden
waar wij naartoe gaan. Maar eigenlijk vergeten we de andere kant van de wereld: Canada, Amerika en IJsland.
De meeste mensen hebben wel een beeld in hun hoofd als ze denken aan deze landen. Maar klopt hun beeld
ook?
Als mensen denken aan wintervakantie denken ze vaak aan skiën en aan snowboarden
serland. Maar dat zijn toch niet de enige landen waar je op vakantie kan gaan? Tuurlijk
gebieden om te gaan skiën of snowboarden. Je hebt er nog veel meer. Voorbeelden
IJsland/Reykjavik, Duitsland/Düsseldorf. Je kan hier, zoals ik zei, skiën en snowboarden,
delingen maken en natuurlijk tot rust komen.

in Oostenrijk of Zwitheb je niet alleen die
zijn Canada, Amerika,
maar ook mooie wan-

Canada

Als mensen denken aan Canada denken ze meestal aan -20 graden in de winter en in de zomer +30 graden.
De winter in Canada begint al soms in september en eindigt pas in mei. De winter is vergeleken met andere
landen 3x zo lang. De skigebieden zijn daar heel groot en uitgestrekt, omdat het een heel groot oppervlak
heeft. In Canada vervoeren mensen zich in de winter met snowscooters, omdat vervoer met de auto niet kan,
door het er enorme pak sneeuw dat er ligt. Natuurlijk kan je er prachtige wandelingen maken in de bergen of
over het platteland.

Amerika

Eigenlijk zijn de mooiste wintergebieden in Amerika Colorado, Denver en Esben. Colorado heeft skigebieden
van minimaal 2 kilometer lang en heeft 270 skiliften aan een stuk doorlopend in een skigebied. De hoogste
skigebieden in Colorado bereiken minimaal 3000 meter. Het is zeker niet een goedkoop land om naartoe te
gaan maar zeker de moeite waard als je de kans krijgt. Ook leuk om te weten, is dat je van de ene stad naar
de andere stad kan skiën.

IJsland

Reykjavik heeft skigebieden van 7000 meter lang. IJsland is in het algemeen is niet echt een skiland, maar
meer van het langlaufen en het bewandelen van de mooie bergen die ze daar hebben. Wat veel mensen niet
weten is dat IJsland bekend staat om het Noorderlicht.
Kortom, je hoeft niet naar Zwitserland of Oostenrijk te gaan voor wintervakantie. Ook de andere kant van de wereld is
supermooi om te bezoeken.

HELP!
De winter staat voor de deur. Houd je helemaal niet van de winter?
En verlang je weer naar de zomer? Pech, want de winter gaat voorlopig niet weg. Hier een paar superhandige tips die de winter makkelijker maken.
Kaarsen
Geen kaarsen meer in huis en geen zin om naar buiten te gaan in
de kou? Hier is de oplossing. Je hebt vast en zeker wel een mandarijn in huis liggen. Snij de mandarijn door tweeën en haal de
inhoud eruit. Aan de onderkant van de mandarijn zie je duidelijk
een wit sliertje, dat wordt het lontje van de kaars. De schil moet
nog wel in tact blijven. Schenk nu een laagje olijfolie in de mandarijn. Het lontje mag meer dan de helft onder olijfolie staan (meer
niet). Nu kan je de mandarijnkaars aansteken.
Olieschep
Voor de deur ligt het vol met sneeuw en nu moet je het wegscheppen. Enig idee hoe dit makkelijk kan? Spuit je schep in met olie.
De sneeuw vliegt van je schep af. En je rug gaat je daarvoor later
ook bedanken!
Oude sok
Koud? En geen kruik in huis? Pak een oude lange sok en doe die
vol met rijst en dan in de magnetron voor 4 minuten en klaar is
Kees. Je eigen kruik.
Touchscreen
Geen zin om geld uit te geven aan handschoenen die touchscreen
hebben. Hier de oplossing. Hiervoor heb je naald, draad en de
goedkope handschoenen voor nodig. Maak op elke vingertop van
je handschoen een vierkantje met je naald en draad. Nu heb je
een handschoen die je niet steeds hoeft uit te doen op je telefoon
te gebruiken.
Lievelingstrui
Zit je lievelingstrui onder de pluisjes? En 1 voor 1 weghalen is
niet echt een heel goed. Pak een scheermesje uit de badkamer.
En ga met het scheermesje langs je trui. Zo! In 5 minuten is je trui
weer klaar voor gebruik.

Geschreven door: Keandra Agard 3d
Vormgeving door: Meike Greeve 3c

Waterdichte schoenen
Toevallig loop je in de natte sneeuw. En daar gaan je schoenen. Zeiknat! Hiervoor
heb je alleen een waxinelichtje en een föhn nodig. Wrijf met het waxinelichtje langs
je schoen. Als je schoen er helemaal onder zit en overal bedekt is föhn het dan helemaal droog ,totdat je helemaal geen sporen meer ziet. En nu kan je zonder zorgen
over straat lopen.
Dit waren een paar makkelijke life hacks. Als je 1 van onze lifehacks hebt uitgeprobeerd, deel het dan op Twitter met de hashtags #schoolmagazine.

Top 6 wintervakanties
De winter zit er alweer aan te komen.
Met deze top 6 wintervakanties beleef
je de leukste momenten met je familie
of vrienden.
Ga op stedentrip, naar de sneeuw of slapen onder het noorderlicht. Er staat vast
wel iets bij dat je kan inspireren.
Kijk of je er iets leuks bij staat en inpakken maar!

Wintersport naar Frankrijk of Oostenrijk
Stedentrips naar Parijs en Londen
Ontdek Parijs en London in de winter! Ga gezellig op een pleintje iets
drinken met vrienden of wat denk je van een sneeuwballengevecht bij de
Eiffeltoren. Beleef het allemaal in 1 dag door een stedentrip te boeken waar
alles al voor je gepland staat. Stedentrips zijn leuk om met vrienden of
familie naartoe te gaan.

Parijs

Scandinavië

Ben je iemand die van rust en natuur houdt? Dan is
Scandinavië echt iets voor jou. Veel mensen komen
daar voor het prachtige noorderlicht. Super mooi en
gaaf om eens een keer te zien. Je kan er de gekste en
mooiste dingen beleven.

Het Kakslauttanen Artic Resort

Het Resort is een uniek vakantiepark waar je letterlijk onder de sterren slaapt in een glazen iglo. Geen
zorgen: het zijn luxe iglo’s ,want ze hebben 4 kamers
en een badkamer. Je zou je ouders wel even lief aan
moeten kijken ,want voor 1 nacht ben je €508,- kwijt.
Bron :https://man-man.nl/iglo-noorderlicht/
De Lofoten

Geschreven en vormgeving door: Jade van den heuvel

Naar Parijs ga je met een luxe slaapbus. Eenmaal
aangekomen ga je naar de bezienswaardigheden
en musea. Of ga je liever zelf op pad, dan kan dat
ook, want je krijgt ook nog 9 uur vrije tijd waarin
je zelf allerlei leuke dingen kunt doen. Naar de
Eiffeltoren, naar het Louvre, naar een kerstmarkt
of natuurlijk je volstouwen met het lekkere Franse
eten. Nadat de 9 uurtjes erop zitten ga je weer met
z’n allen naar huis.

Londen

Als je naar Londen gaat, is het net zoals bij Parijs
allemaal voor je geregeld. Je er gaat met de boot,
trein of bus naartoe en gaat daar de stad bezoeken. Er is in Londen natuurlijk ook veel te doen. Je
kunt bijvoorbeeld naar: London Eye, schaatsen op
verschillende pleinen of naar de London Bridge.
Als je met kerst gaat, zijn er altijd wel leuke dingen
te doen.

De Lofoten

De Lofoten is een eilandengroep in Noorwegen
met gezellige vissershuisjes en prachtige meren en ’s
avonds natuurlijk weer het noorderlicht. Dit is echt
voor de actieve sportieve mensen. Je verblijft 3 nachten in een Rorbu vissershuis met ontbijt en de andere
4 nachten in een cabin op basis van halfpension. En je
kan gelijk gebruik maken van een huurauto. Hoe chill
is dat!
Bron: https://www.voigt-travel.nl/noord-noorwegen/
fly-drive/lofoten-fly-drive

Voor de echte actieve mensen is de wintersport natuurlijk het
toppunt van het jaar. Lekker de hele dag skiën of snowboarden
en daarna lekker naar de Aprés Ski. Of ga lekker gezellig in een
dorpje warme chocolademelk drinken. Mmmm, heerlijk! Haal
je vrienden over om mee te gaan naar deze te gekke wintersportvakanties!

Oostenrijk Tirol
Anton aus Tirol is misschien wel het meest
bekendst in Oostenrijk. Er liggen veel verschillende bestemmingen in Tirol en je kan er
skiën, snowboarden en alles wat je maar kan
bedenken. Er zijn genoeg pistes en activiteiten.
Er zijn ook veel gezellige dorpjes in het gebied
waar je lekker kunt shoppen, eten en feesten.
Bron: https://www.reisgenieten.nl/wintersport/
oostenrijk

Frankrijk Les Portes du Soleil
Dit skigebied is ideaal. Er zijn veel dorpen aan
de skipiste. Voor de mensen die liever beneden
willen blijven: geen zorgen! Er zijn ook genoeg
leuke wandelingen te maken. De belangrijkste wintersportregio’s in de Franse Alpen zijn:
Haute-Savoie, Savoie en Isère.
Bron: https://www.reisgenieten.nl/wintersport/
frankrijk

