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jongens straks dan ook
‘natte dromen les’?”
Manon van Wijnen-Hakemulder
“Onze zoon (8) en dochter (6)
weten allang hoe of wat. Dat
horen ze van mij, hun moeder.”
Rianne Mulder “De eerste
informatie over ongesteld zijn
kan prima zonder jongens. In
de biologieles wordt het toch
nog uitgebreider behandeld.”
@VROUW

‘Zodra je de
wereld van het
daten instapt, besef
je dat het niet eens
líjkt op wat je als
klein meisje in
Disneyfilms zag…’
MEGAN FOX
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We hebben er
maanden op
gewacht maar
eindelijk is het
tweede seizoen
van De Luizenmoeder op tv. Met
allerlei nieuwe
avonturen van juf
Ank om je vingers
bij af te likken.
Vanaf 10 februari
op NPO3.

Hebben we echt
meer seks door
Tinder? En hoe
overwin je Facebook-jaloezie?
Relatie-expert
dr. Elizabeth
Timmermans
zocht het uit voor
haar boek Liefde in
tijden van Tinder.
Interessante
materie!

VECHTEN VOOR
HAAR MAN
Vanaf 14 februari
in de bioscoop: een
nieuwe versie van
het liefdesverhaal
If Beale Street Could
Talk. Over Fonny
en Tish, een stel
uit de New Yorkse
wijk Harlem. Als
zij zwanger blijkt,
wordt hij net
opgepakt.

MANNEN WETEN NA
GEMIDDELD DRIE DATES
OF ZE VERLIEFD ZIJN,
VROUWEN DOEN ER
LANGER OVER

TEGENPOLEN
TREKKEN ELKAAR AAN?

Sinds haar debuut Gesprekken met vrienden uit
2017 is de Ierse schrijfster Sally Rooney helemaal
hot. Nu is daar haar tweede: Normale mensen, over
Marianne en Connell die in hetzelfde Ierse plattelandsstadje opgroeien, maar wel in
verschillende milieus. Toch krijgen
de twee een bijzondere relatie.
We mogen 15 exemplaren
weggeven: ga voor 23 februari naar
VROUW.nl/acties om mee te doen!
(Uitgeverij Ambo Anthos, € 20,99)

LEKKER SAMEN
OPGESLOTEN

Liefde is… altijd samen blijven spelen.
Dat is de filosofie achter een origineel
uitje voor geliefden: de Escaperoom
voor de Liefde. Die is te vinden in
Geertruidenberg (Brabant) en biedt
van alles om samen een leuke tijd te
hebben. Goed alternatief voor een
avondje dineren, naar de bios of het
theater! Voor meer info en om te boeken:
www.altijdblijvenspelen.nl

TEKST EN PRODUCTIE TANJA SPAANDER FOTOGRAFIE MARLEEN SAHETAPY, ANP, 123RF

DAT VINDEN WIJ…

REACTIES

Petra van Veen “Sinds
wanneer wordt er les gegeven
over menstrueren? Krijgen de

Yes! Eindelijk die date gescoord. Maar nu
komt de nieuwe uitdaging: wat trekt u
aan? Uit onderzoek dat werd gedaan naar
aanleiding van het populaire programma
First Dates bleek dat een diep decolleté
niet nodig is: 75% van de vrouwen zonder
kreeg toch een tweede date. Verder bleken
‘simpele’ tops en T-shirts meer succes op
te leveren dan een blouse of jurk. Doe er
uw voordeel mee! (Bron: Dresscode.nl)

LIEFDE VIA DE APP

Tanja Spaander: “Als tiener viel er ooit een Valentijnskaart in de bus. Mijn ‘aanbidder’ had zelfs zijn naam
erin gezet! Alleen zei die me niets. Pas maanden later
kwam ik erachter dat de kaart kwam van iemand die
ik vaag kende van school. Het is nooit iets geworden…”

Hanne Fellow de Bruijn
“Jeetje, in welke eeuw leven
we? Daar kan toch gewoon
over gepraat worden, door
meisjes én jongens?”

❤
WAT MOET IK AAN?!❤

DOEN

NIEUWS
UPDATE

Reacties op: ‘Moet menstruatieles aan meisjes én jongens
worden gegeven?

NIEUWS

54%
VINDT HAAR
PARTNER NET ZO
ROMANTISCH
ALS ZIJZELF

VROUW ZOEKT MAN

Met haar bedrijf Laatste Liefde helpt
liefdesexpert Carla Ketelaar (56)
zelfredzame vrouwen op weg naar
dat laatste wat nog ontbreekt in hun
leven: een leuke man!
Wat is precies jouw rol?

“Ik help vrouwen de partner vinden voor
de rest van hun leven. De ‘eindman’, zeg
maar. Vrouwen willen toch een man met
wie ze een langdurige relatie kunnen
opbouwen.”
Waarom lukt dat vaak niet?

“Omdat vrouwen tegenwoordig veel te
ongeduldig en dominant daten. We willen
meteen Grote Gevoelens en weten of we
verliefd zijn, anders kappen we het snel af.
Maar in de liefde moet je de tijd nemen en
geduld hebben.”
Hoe word je een liefdesexpert?

NU OP

VROUW.NL
WELKOM IN HEARTBREAK HOTEL

Tja, het kan ook fout gaan in de liefde. En dat heeft vaak
flinke impact. Om uitgebreid aandacht te geven aan het
overheersende karakter van liefdesverdriet, verandert het
Tropenmuseum in Amsterdam in het weekend van 9 en
10 maart in Heartbreak Hotel. Met workshops, lezingen en
nog veel meer. Meer info: www.tropenmuseum.nl

Wat betekent
Valentijnsdag eigenlijk voor mannen? En
waar verrast hij ons
mee? We gingen de
straat op en vroegen
het! Bekijk de video op
onze website.

“Allereerst door zelf heel lang zoekende te
zijn. Ik was twaalf jaar alleen en heb alles
geprobeerd; ik begreep niet waarom het
niet lukte om een man te vinden. Nu wel:
ik was zo enthousiast en aanwezig dat ik
die mannen gewoon wegblies.”
Heb je een gouden tip?

“Ga altijd voor die tweede afspraak. Want
de eerste is voor beide partijen spannend:
mannen gaan daardoor veel praten, vrouwen veel vragen stellen. Om dan achteraf
te zeggen: ‘Hij vroeg mij niks…’”
Voor meer informatie over Carla, haar
werk en haar boek Vind Je Eindman:
www.laatsteliefde.nl
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