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ZO VOL HUMOR
z,IT DE NATUUR
Een chagrijnige schildpad met een baaldag, een blije
vis en een lachende eekhoorn: de Comedy Wildlife
Photography Awards zijn er weer. Met dit jaar een
Nederlandse inzending: The lnside Joke van Femke van
Willigen. Alle winnende foto's zijn te zien in Natuur-
museum Brabant in Tilburg. Algemeen wínnaar is Mark
Fitzpatrick met een briljante foto van een schildpad die
er duidelijk genoeg van heeft en zijn 'ntiddelvinger'
opsteekt... De tentoonstelling Comedy Wildlife Photo-
graphy Awards is te bekijken Vm 9 mei 2021.

Er zijn verschillende serums en oliën te
koop die onze wimper- en wenkbrauw-
haartjes laten groeien. Ik heb er al een
paar getest en ben lang niet altijd en-
thousiast. Maar nu is er Grow Oil van
Marr Cosmetics met een andere aanpak.
Deze olie zorgt ervoor dat we langere
wimpers en dikkere wenkbrauwen krij-
gen, door toegevoegde ricinolzuur (een
onverzadigd omega-9-vetzuur), dat be-
schadigde haarzakjes herstelt waardoor
de groei beter en sneller gaat.
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NOG DIT JAAR FLINK BESPAREN OP UW ZORGVERZEKERING
We staan er als Nederlanders om bekend zuinig te
zijn en zijn dol op koopjes. Maar gaat het om onze
zorgverzekering, dan komen we maar moeizaam in
beweging. En dat terwijl er vaak flink te besparen
valt. Hoeveel? Dat is afhankelijk van de grootte van
uw huishouden, maar besparingen van 1000 euro per
jaar zijn geen uitzondering bij bijvoorbeeld vergelij-
kingssite lndepender.nl. Er zijn zelfs uitschieters van
boven de 2.000 euro! De makkelijkste besparingen
zitten vaak in het kiezen van het juiste type basisver-
zekering. Nog eens kritisch uw aanvullende verzeke-
ringen onder de loep nemen kan ook wonderen doen.
Gebruikt u al die aanvullingen nou echt, of kunt u ook
af met wat minder of zelfs zonder? Kijk ook eens naar
uw eigen risico. Als u dat verhoogt, krijgt u korting
op de premie. Dan moet u wel zeker weten dat als u
in2021tóch hoge zorgkosten hebt er genoeg geld is
om dat eigen risico zelf te kunnen betalen. Eerlijk is
eerlijk er zijn leukere klusies te bedenken dan over-
stappen van zorgverzekering. Daarom is het zo handig

dat er vergelijkingssites ziin zoals Independer.nl. Daar
wordt u stap voor stap door alle keuzes geleid. Stapt
u over dan hoeft u uw huidige zorgverzekering niet
zelf op te zeggen - dat regelt de vergelijkingssite
voor u. U mag van í2 november tot en met 31 decem-
ber 2020 overstappen. Dan kunt u het eerste goede
voornemen voor 2021 alvast afstrepen.


