
DroomDorpje
Terence Schreurs vloog met JAN naar 

Zweden om daar in een Holly Hobbie-

achtige setting te worden gefotografeerd.

‘Ik ben van kinds af aan al groot fan van Holly 
Hobbie en Zweden was de perfecte plek om 
een serie in deze sfeer te fotograferen. Ons 
vakantiehuis van Belvilla leek wel een sprookje! 
Stiekem was dit gewoon een kleine vakantie, 
al hebben we allemaal harstikke hard gewerkt. 
Ik wilde dat dit mijn mooiste shoot ooit zou 
worden en dat kon ook eigenlijk niet anders 
op zo’n schitterende locatie. Alles was zo goed 
verzorgd en de eigenaren waren ontzettend 
aardig. Het was een absolute droomplek.’

Wil jij de jurk winnen die Terence 
draagt op de cover? Ga dan snel 
naar www.jan-magazine.nl en 
kijk hoe deze tulen, grijs-groene 
avondjurk met zeemeerminmodel 
van Unielle Couture  t.w.v. € 1450,- 
van jou kan worden!

vrijheiD
Kluun schreef een 

gastcolumn voor het 

thema Forever Young. 

Altijd jong willen blijven  

of toch maar gewoon 

ouder worden?

‘Ze zeggen wel: je bent 
maar één keer jong. Geen 
verantwoordelijkheden, 
alles vrijblijvend. Toevallig 
was ik laatst op het strand, 
zat ik naast van die jonge 
gozers, twintigers. Allemaal 
ouwehoeren en zuipen 
natuurlijk. Ik had totaal niet 
de behoefte om me daarin 
te mengen, maar stoorde 
me er ook niet aan. Tijdens 
het schrijven van de column 
realiseerde ik me dat ik het 
wel best vind om ouder te 
worden. Ik ben nu 48 en 
hoewel ik me 25 voel, bevalt 
deze leeftijd me stiekem 
eigenlijk prima. Het cliché is 
waar: het leven is leuker als 
je ouder wordt.’

Spierpijn & korting
Beautyredacteur Sophie Captijn coördineerde de Beauty, Body 

& Mind Special in deze JAN.

‘In deze bijlage behandelen we beauty in de breedste zin van het 
woord, van buikwandcorrecties tot de nieuwste nagellakkleuren. Ik 
heb ook met een aantal huidexperts gepraat, omdat het interessant is 
alledaagse problemen, zoals couperose en pigmentvlekken, eens van 
een wetenschappelijke kant te benaderen. Zij weten precies welke 
crèmes wel en niet werken. Voor een verhaal over bewegingstrends 
heb ik een aantal sporten uitgeprobeerd (spierpijn!!) en om de pijn te 
verzachten: JAN heeft een gidsje met de allerbeste spa’s – uiteraard 
met leuke aanbiedingen voor onze lezers.’

maatje S
Journalist Niki Rap onthult 

haar grote geheim achter 

slank worden en vooral: 

slank blijven.

‘Vorig jaar vertelde ik in JAN 
hoe ik 13 kilo afviel, terwijl ik 
elke dag snoepte en lang niet 
elk glas prosecco afsloeg. 
Intussen staat de teller op -22, 
heb ik dat begeerde maatje S 

en is mijn leven veel relaxter. 
Ik trek bijvoorbeeld weer 
zonder enige gêne een minirok 
en bikini aan. En als ik mijn 
omgeving mag geloven, straal 
ik een berg energie uit. Dat is 
zo fijn aan de afvalmethode 
van Het geheim van slanke 
mensen: het zijn niet alleen de 
kwijtgeraakte kilo’s, het werkt 
door op meerdere vlakken. Ik 

wacht niet meer passief af, 
maar pak meteen aan. 
Vrienden reageren soms 
verbaasd: “Dus je bent van 
plan om dit de rest van je 
leven vol te houden?” Maar zo 
zie ik het niet. Die bekende 
knop moet om. En nee, dat 
kost geen enkele moeite, want 
ik eet nog steeds alles wat 
ik lekker vind.’  
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