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Kortnieuws
Yvonne Lemmers: ‘De hit van 2013, 
het koolhydraatbeperkte dieet’

Niks mis mee in dit geval, vindt 
Lemmers, want zij predikt al ja-
ren het eten van minder koolhy-
draten en meer vet, en dat doet 
Wheat Belly in het Nederlands 
getiteld: Broodbuik, ook. Volgens 
Yvonne Lemmers legt Wheat 
Belly goed uit waarom het be-
ter is om weinig tarwe te eten. 
In de boeken van Yvonne staat 
hóe je dat kunt toepassen in je 
dagelijks eet- en leefpatroon. “De 
boeken vormen dus eigenlijk 
een mooie combi.” 

Lemmers heeft er inmiddels drie 
op haar naam staan. Het eerste 
en meest verkochte boek van 
haar hand verscheen in 2009 
onder de titel: Grip op Koolhy-
draten. Daarin beschrijft ze een 
zelfontwikkelde methode om 
(blijvend) af te vallen. Dat doet ze 
voornamelijk door het nuttigen 
van koolhydraten te beperken.

Een jaar later volgde samen met 
hobbykok Thea Bremer een 
kookboek vol met recepten die 
grip houden op koolhydraten en 
in 2011 kwam er nog een boek 
bij met recepten die helpen om 
op gewicht te blijven. Het eerste 
boek (basisboek) is veruit het 
meest verkocht en inmiddels 
toe aan de negende druk, de an-
dere twee doen het echter ook 
zeker niet slecht. In totaal heeft 
Yvonne nu al ruim negentigdui-
zend boeken verkocht. En mede 
door de eventuele komst van 
afslankrage uit Amerika,  sluit 
Yvonne niet uit dat er dit jaar 
nog wel eens een fors aantal van 
haar boeken over de toonbank 
zou kunnen gaan. 
Of ze dit jaar de honderddui-
zend haalt? “Ach, wie weet. Het 
boek zou zo maar eens een keer 
kunnen ‘ploffen’ zoals ze dat in 
uitgeversland noemen, dus een 

Door Angela Jans 

BENEDEN-LEEUWEN Plaatselijke profeten in Beneden-Leeuwen 
weten het zeker: dit jaar gaat het honderdduizendste afslank-
boek van Yvonne Lemmers over de toonbank. Yvonne (52) moet 
hartelijk lachen als ze hoort van de voorspelling die in haar 
woonplaats de ronde doet. “Maar”, weet ze vervolgens snel te 
melden, “ik denk wel dat 2013 inderdaad echt hét jaar van het 
koolhydraatbeperkte dieet gaat worden. In het voorjaar ver-
schijnt de Nederlandse vertaling van de bestseller Wheat Belly, 
een Amerikaans boek dat daar nu al een enorme rage is. En tsja, 
wij volgen de VS toch vaak.”

verkoopexplosie te weeg kun-
nen brengen. Maar nu vind ik 
het ook al prima. Ik hoef niet 
beroemd te worden, ik wil dicht 
bij mezelf blijven, graag oud 
worden. Ik ben bang dat ik veel 
stress krijg als ik veel in de pic-
ture zou komen en dat wil ik 
niet. Stress is funest voor mijn 
gezondheid.”

Programmeren en social media, 
dat zijn dingen die Yvonne heel 
erg leuk vindt om te doen. Ze 
is dan ook erg actief via social 
media en op haar eigen forum: 
www.opgewicht.forum2go.nl 
Op de achtergrond is ze daar 
toch ‘in beeld’ voor haar vol-
gers en dat zijn er nogal wat. 
Daarnaast werkt ze hard aan 
een grip-op-koolhydraten-app. 
Gebruikers die de app op hun 
smartphone plaatsen kunnen 
dan overal waar en wanneer ze 
maar willen speciale recepten 
ophalen, inclusief boodschap-
penlijstjes en tips. 

“Dat wordt heel leuk, daar zijn 
we nu druk mee bezig. Verder 
zie ik wel wat er in 2013 op 
mijn pad komt.” 

Zie ook: www.gripopkoolhydra-
ten.nl
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Korenfestival 
De Hucht
ALPHEN - Smartlappenkoor  
`t Anker uit Alphen houdt op 
zaterdag 26 januari een koren-
festival in dorpshuis De Hucht 
met medewerking van smartlap-
penkoor De Waredo`s uit Dode-
waard, Nederlands Liederenkoor 
van Eige Bojum uit Druten en 
smartlappenkoor `t Anker zelf.
Op het programma staan smart-
lappen en meezingers. 
De zaal is open om 19.00 uur, 
aanvang 19.25 uur.
Kaarten kosten 4 euro en zijn te 
verkrijgen vanaf  7 januari bij 
Versmarkt Verwoert in Alphen 
en Bloembinderij Creatief in 
Dreumel.

Kerstbomen
BEuNINGEN - In Beuningen kon-
den inwoners traditiegetrouw 
hun afgedankte kerstboom aan 
de straat zetten in de tweede 
week van januari. Deze werd ver-
volgens opgehaald en afgevoerd. 
Vanaf dit jaar moeten inwoners 
hun kerstboom zelf afvoeren. 
Het niet meer ophalen van de 
kerstbomen is een bezuinigings-
maatregel van de gemeente Beu-
ningen. De inwoners kunnen 
hun kerstboom in kleine stuk-
ken knippen en in de gft-con-
tainer doen. Het gftafval wordt 
sinds 1 januari overigens gratis 
opgehaald, voorheen moest hier-
voor betaald worden. De kerst-
boom kan ook kosteloos naar de 
milieustraat van de Dar gebracht 
worden. De milieustraat bevindt 
zich op Kanaalstraat 401 in Nij-
megen. Legitimatie is verplicht.
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