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VAN NOOD


De hele tijd
binnen zitten?
Lekker binnen bewegen met deze
handige tips



Koffie op je
laptop
Op de een of andere manier
is er zo gemorst op je laptop.

EEN

DEUGD

deel 1

speciaal

magazine

Niet met deze producten.

MAKEN

met tal van tips om het samen goed te hebben

ER ZIJN INMIDDELS PRACHTIGE
VOORBEELDEN
VAN ONDERNEMERS DIE
VAN DE NOOD EEN DEUGD MAKEN

FIETSBEZORGING

01

Is het lastig om de winkel te bezoeken? Er zijn diverse
ondernemers die bezorgen. Zelfs op de fiets en zo combineren
ze gemak met duurzaamheid.

...

EVEN DE WINKEL VOOR JEZELF

WE INSPIREREN U
GRAAG MET DE
BESTE IDEEËN

02

Je kunt je winkel speciaal openen voor een klant. Zo creëer je
een bijzonder moment en dat maak je helemaal Corona-proof.
Exclusiviteit gaat hand in hand met gezondheid.

Aandacht voor thuis!
OF U OF UW PARTNER HEEFT EEN VITAAL BEROEP, ANDERS
ZITTEN WE DE HELE DAG IN HUIS MET ELKAAR. MET DIT
INSPIRATIEMAGAZINE WILLEN WIJ VAN TTP CONCEPTS U
INSPIREREN OM VAN HET HUIS

 THUIS IS EEN FIJNE PLEK

Wellicht het cliché van de week? Maar oh
zo waar in moeilijke tijden, en zeker waar in
nimmer eerder vertoonde tijden.
De afgelopen weken zijn we met z’n allen
een bizar scenario ingewandeld.

Niets is zo belangrijk als een
veilig en warm thuis. Bij TTP
Concepts begrijpen we dat als
geen ander. Dit

Opmerkingen als; ‘is dit dezelfde planeet?’,

magazine staat in het teken

‘zijn we in een slechte film beland?’, klinken

van uw thuis. Wij koesteren dat

ineens niet vreemd meer in onze oren.

en voegen er graag nog nieuwe

Tijden als deze brengen diverse dingen in

ervaringen aan toe. Zo maken

mensen naar boven; van angst tot wanhoop, van creativiteit tot zelfs energie.
Die mix van emoties deed me een aantal

we van de nood een (thuis)
deugd!

dagen geleden aanzetten tot het maken
van een inspiratie magazine met als rode
draad de situatie waar we allemaal in

van al deze mooie, handige tools maar

terecht zijn gekomen.

TTP Concepts wil ook een inspirator zijn voor de
plek waar mensen wonen en leven.

 VOORBEREIDEN OP BETERE TIJDEN

1,5 METER
AFSTAND!

Met dit magazine willen we onze klanten

 SAMEN SLAAN WE ONS ER DOORHEEN

op informatieve wijze een handvat geven

Ook deze kop is wellicht een cliché? Het mooie van

richting betere tijden. Betere tijden komen

een cliché is dat ze vaak ook zo waar zijn.

er altijd en na elke crisis. Het thema is: Van

Samen slaan we ons er doorheen, Vandaar de

NOOD een thuis DEUGD maken. Leuke tips,

beide handjes die ons thuis oppakken: dit is exact

hier en daar een recept, veel

hoe we het uiteindelijk zullen overwinnen!

ideeën om je THUIS decoratief, smakelijk
en praktisch nog meer thuis te maken. TTP

Stay together, stay strong, stay safe,

Concepts is niet alleen leverancier

Theo Rietbergen - TTP Concepts

MEN LIJDT
HET MEEST ONDER HET LIJDEN DAT
HIJ VREEST!

HUMOR SLEEPT ONS
ER DOORHEEN

01
GEZIEN OP SOCIALE MEDIA.

...

...

EEN BEETJE ORDE IN DE
CHAOS IS IN DEZE TIJDEN
ESSENTIEEL.

LEGO HEEFT PRACHTIGE
OPRUIMBOXEN DIE VOOR VEEL
MEER DAN LEGO TE
GEBRUIKEN ZIJN




ER IS VEEL TE DOEN
OVER HYGIËNE (OOK
VAN JE DEVICES)

SUPERMARKT HEEFT
GEWELDIGE OPLOSSING
TEGEN HAMSTEREN

Wij zijn al gewend aan het Whatsapp. Via

We letten goed op onze hygiëne. Was-

De eerste handgel bij deze supermarkt

dat programma kun je prima videobel-

sen onze handen meerdere malen per

is tegen een normale prijs verkrijgbaar.

len. Met Facetime (voor de IPhone) kun je

dag. Maar het gaat verder. Let ook op

De tweede kost ruim 25 keer zoveel. En

de hygiëne van je devices. Dat geldt

zowaar.... het hamsteren stopt. Nu verdelen

wordt ook veel gebruikt. Voor de profes-

dus ook voor je mobiele telefoons,

de handgels zich normaal en is voor ieder-

sionele gebruikers is Microsoft Teams (de

afstandsbedieningen, controllers,

een genoeg.

opvolger van Skype) een serieus alternatief

lichtknopjes, koptelefoons, etc.

waarmee je ook bestanden kunt delen en

Poetsen mensen, poetsen!

tot wel 32 personen laten inbellen. Skype



THUIS VIDEO
VERGADEREN:
HOE DOET U DAT?

kunt samenwerken. Voor alle programma's

WERKEN EN (KLEINE)
KINDEREN THUIS

geldt dat we niet door elkaar moeten gaan
praten.

Het is zo gemakkelijk gezegd; werk



maar thuis. Maar wat als er kleine
kinderen thuis zijn? Dan is het nog
niet zo gemakkelijk. Plan je werkzaamheden goed en wissel ze af met
aandacht voor de kinderen. Spreid
je werkzaamheden over de hele dag
zodat je ook 's avonds, als ze in bed
liggen, nog wat uurtjes kunt maken.

04

05

Van de nood een deugd maken

TTP Concepts - inspiratiemagazine

ARTOLA

Bij Artola geloven ze dat vuur mensen samenbrengt.
Vuur levert warmte om maaltijden te bereiden. Vuur

...

houdt mensen warm en zorgt voor een gezellige
sfeer. Maar bovenal raakt vuur de harten van mensen
en wekt het een brandend verlangen op om zich

HET GOEDE BUITENLEVEN DELEN MET JE
GELIEFDE EN/OF JE
GEZIN

opnieuw te verbinden met zichzelf en met elkaar. Vuur
ontsteekt de geest van saamhorigheid. Om mensen te
helpen bij hun behoefte aan gezellig samenzijn komt
Artola met een unieke buitenervaring: de FiQ.

Die lange
avonden buiten
Het Duitse bedrijf Rösle, dat als sinds 1888 een familiebedrijf is, richt zich altijd op de behoeften, interesses en gewoonten van haar klanten. Dit heeft geleid tot een expertise
op het gebied van voedselbereiden in de breedste zin van
het woord, niet alleen in de keuken, maar ook daarbuiten.

De Cube - De draagbare BBQ van

Elk product is intensief doordacht, exclusief ver vaardigd en

Everdure is per fect geschik t om mee te

perfect ontworpen, wat resulteert in de hoogste kwaliteit en

nemen naar het park, het strand of elke

functionaliteit. Dit geldt niet alleen voor de keukenhulpen,

andere plek waar je heerlijk met z'n

maar ook voor de mooie reeks barbecues.

allen kunt barbecuen. Aangezien dat er
voorlopig niet in zit met de gedeeltelijke



lock down, is het misschien een leuk idee
om er toch een picknick van te maken in
je eigen tuin. Heb je toch nog een beetje



een gevoel van vrijheid.

HÖFATS IS EEN JONG DUITS DESIGNBUREAU MET EEN FASCINATIE VOOR VUUR
DAT PRACHTIGE PRODUCTEN OP DE MARKT BRENGT, DIE HIER ALLEMAAL MEE
TE MAKEN HEBBEN, ZOALS VUURKORVEN, VUURSCHALEN, BBQ, LANTAARNS EN
VELE ACCESSOIRES. VEEL PRODUCTEN VAN HÖFATS ZIJN MULTIFUNCTIONEEL.
DE BBQ’S ZIJN IN HOOGTE VERSTELBAAR EN KUNNEN NA HET GRILLEN INGEZET
WORDEN ALS VUURKORF. DE BUITENLAMPEN KUNNEN STAAND, HANGEND OF
OP EEN STEEL IN DE TUIN GEZET WORDEN. EN DE MULTIFUNCTIONELE KRATJES
KUNNEN GEBRUIKT WORDEN ALS VUURKORF, MAAR OOK ALS BBQ OF HANDIG
KRUKJE.

06

07

Van de nood een deugd maken

TTP Concepts - inspiratiemagazine

GEZONDE SMOOTHIE

BLIJF WATER
DRINKEN

200 gram mango stukjes (diepvries)

200 gram bevroren frambozen (diepvries)

2 theelepels geraspte gember

1 kleine rode biet, in stukjes

175 ml vers sinaasappelsap

1 bloedsinaasappel of grapefruit, gepeld en in

Het sap van 1 citroen

partjes

1/2 theelepel kurkuma

120 ml granaatappelsap

1/4 theelepel cayennepeper

Neem uw dagelijks leefpatroon
onder de loep
Er zijn vele momenten in uw
dagelijkse leefpatroon die actiever
kunnen of waar u tijd kunt inruimen om te gaan bewegen. Een
aantal suggesties:



1. Bij het opstaan
Ontwaken uit uw slaap kost tijd.
Tien minuten eerder opstaan en
de dag starten met een aantal
rek- en strekoefeningen geeft u lichaam & geest de ruimte om wakker te worden. Of wandel langs de
bakker en koop lekker vers bruin
brood. Op deze manier start u de
dag met een frisse neus en vers
brood.
2. Tien minuten over?
Bewegen hoeft niet veel tijd te
kosten. U kunt lekker gaan wandelen wanneer u tijd over hebt.

Of geef bewegen een plekje in uw
dagelijkse gang van zaken.
Bijvoorbeeld door de fiets te pakken in plaats van de auto of door
de trap te nemen in plaats van
de lift.
3. Naar het werk of naar een
afspraak
Gaat u nog steeds naar uw werk
en gebruikt u vaak de auto? Kijkt
u eens of u dezelfde afstand ook
met de fiets kunt afleggen.
4. In uw flat, op uw werk of in
een gebouw
Hebt u de keuze tussen de trap
of de lift? Pak gewoon wat vaker
de trap.
5. Voor, tijdens of na de lunch
Trek tijdens uw lunchpauze de
wandelschoenen aan en ga
even naar buiten. Haal een frisse

neus en strak uw benen, u merkt
gewoon dat u meer energie hebt
om de middag weer volop aan het
werk te gaan.
6. Het huishouden
Ook huishoudelijke klussen
leveren een bijdrage aan het
fit blijven. Wist u dat u met 30
minuten stofzuigen 90 calorieën
verbruikt. Door meer dingen in het
huishouden te (blijven) doen, blijft
u actiever!
7. Voor het diner of het slapen
gaan
Hebt u 15 minuten over voor de
lunch, het avondeten of het slapen gaan, ga dan nog even een
blokje om.
8. In de tuin
De tuin onderhouden kost energie, maar zorgt ook dat u energie
krijgt. Vermijd langdurige en eenzijdige bewegingen. En geniet van
alles wat groeit en bloeit.
9. Direct beginnen
Hebt u een aantal aanknopingspunten gevonden? Kies een
aantal suggesties uit en houd
deze de komende weken vol. Gaat
dit goed? Pas dan meer suggesties toe.

...

WATER DRINKEN IS
GEWOON HEEL BELANGRIJK

MOOIE MERKEN VOOR
THUIS OF ONDERWEG

DE CENTRALE PLEK VAN
DE ZOMERTUIN

wegwerpbekers door duurzame flessen en bekers
die je steeds weer opnieuw kunt gebruiken. Of je nu
voor warme of koude dranken gaat, of voor allebei,
met de prachtige to go collecties van Aladdin en
Kambukka kun je overal voor de dag komen!

Duurzaamheid is vandaag de dag een hot
topic en het mooie is dat iedereen hier zijn/
haar steentje aan kan bijdragen. Bijvoorbeeld
door het vervangen van plastic (water)flesjes en
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HET VOORDEEL VAN THUISWERKEN IS DAT JE VRIJ BENT OM
ALLES TE COMBINEREN. EN EEN
BAD-HAIR-DAY MAAKT MIJ NIETS
UIT!

KEUKENWERELD
In onze keukenwereld zitten prachtige merken die
het tonen waard zijn. Maar ook merken die het leven
leuker en simpeler maken. Ontdek op onze website
de wereld van de keuken.



BAD EN BEAUTY WERELD
Persoonlijke hygiëne is nu belangrijker dan ooit.
In onze bad en beauty wereld zitten merken die
bijdragen aan dat doel. Stijlvol, handig en vooral
effectief. Bezoek deze wereld op onze website.


WINING EN DINING WERELD
In onze wining en dining wereld vind je alles voor een
goed gedekte tafel. Nu alles op orde maken is straks
weer met z'n allen genieten.
Bezoek naast deze wereld ook de andere 10
werelden op de website van TTP Concepts.

WERKEN, ORGANISEREN, OPRUIMEN
EN EEN WELVERDIEND DRANKJE

WWW.TTPCONCEPTS.NL
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WE GAAN RICHTING HET EINDE
VAN ALWEER EEN DAG
THUISWERKEN MET Z'N ALLEN

...
NIEUWE PRULLENBAKJES
VOOR IN DE BADKAMER

COOLE IJSJES MAKEN IS PRET MAKEN. JE MAAKT ZE NET GEZOND ALS JE
ZELF WILT. MET DE PRACHTIGE FIGUURTJES VAN ZOKU ZIJN JE KINDEREN
WEL EVEN ZOET. EN HET OPETEN MAAKT HET FEEST COMPLEET. ZO
MAKEN WE VAN IEDERE DAG EEN ZOKU DAG.

EEN HUIS WORDT EEN THUIS ALS HETOOK ECHT HEERLIJK
RUIKT. DE GEUREN VAN MAX BENJAMIN OVERHEERSEN
NIET MAAR ZIJN WEL EEN SENSATIE VOOR DE NEUS.

Hét accent in de
badkamer
MET HET WIJNSYSTEEM VAN CORAVIN SCHENK JE EEN
DIT ZIJN DE IDEALE DAGEN OM DE BOEL EVEN FLINK AAN TE PAKKEN. LEKKER ONTSPULLEN EN DE OUDE TROEP NAAR
DE STORT BRENGEN. EN DUS TIJD VOOR IETS NIEUWS. DE PRODUCTEN VAN KELA ZIJN STIJLVOL EN HANDIG EN GEVEN
DE RUIMTES IN JE HUIS IN ÉÉN HANDOMDRAAI EEN COMPLEET NIEUWE LOOK.

HEERLIJK GLAS WIJN IN, ZONDER DAT JE DE FLES HOEFT
TE ONTKURKEN. HANDIG ALS JE MAAR ÉÉN GLAASJE WILT,
OMDAT HET DE VOLGENDE DAG WEER DRUK WORDT. MET
CORAVIN BLIJF JE GENIETEN TOT DE FLES LEEG IS. HET
EERSTE GLAS SMAAKT NET ALS DE LAATSTE!
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WEES LIEF
STEUN ELKAAR

WAAR SOCIAL
DISTANCING NIET PERSE
HOEFT

DE REGEL ‘HOUD AFSTAND’ IS BINNEN EEN GEZIN
NATUURLIJK NIET TE DOEN, ZEKER NIET MET KLEINE
KINDEREN. ZORG ER WEL VOOR DAT JE, ÁLS JE DE DEUR
UIT MOET, JE VOLDOENDE AFSTAND VAN ANDEREN
HOUDT.

CRAYOLA GEEFT KLEUR AAN KNUTSELEN

SPELEN MET LEGO IS OOK
OPRUIMEN VAN LEGO

Wie kent ze niet: de prachtige potloden-, krijtjes- en viltsiftensets van Crayola!
Het iconische merk komt nu met een vrolijke en kleurrijke opbergreeks waarbij het onmiskenbaar is
wat je er zoal in kunt opbergen. Er zijn organisers en pennenbakjes in de vorm van de welbekende
krijtjes. Ze passen in elkaar, zodat je de meest leuke en handige combinaties kunt maken.

Er is niets leuker dan spelen met Lego! Het opruimen is echter minder leukl
Om het leed wat te verzachten zijn er reuze legoblokken en legohoofden
om de blokjes in te doen. Dan is het ineens nier meer zo erg. Een bijkomend
voordeel is dat het een blikvangers zijn voor elke kinderkamer. Verkrijgbaar
in vele kleuren en maten. Past in elk interieur!
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ALS JE GOED ORGANISEERT
HOU JE RUIMTE OVER



SPELEN, VERZAMELEN EN OPBERGEN
Nu de kinderen thuis zijn van school is het een kunst geworden om de boel een beetje opgeruimd te houden. Wij bieden u
hieronder enkele goede voorbeelden.

JOSEPH
JOSEPH
...

...

ZOVEEL
MEER
RUIMTE
DOOR

DEKSELS KEURIG IN DE
DEUR WEGGEWERKT

JOSEPH
JOSEPH

...

...

ALLES BIJ DE HAND EN
GOED GEORGANISEERD

WHITEFURZE

HET MERK WHITEFURZE WORDT ALGEMEEN ERKEND ALS MARKTLEIDER.
WE ZIJN TROTS OP ZOWEL DE KWALITEIT ALS DE STIJL VAN DE
PRODUCTEN EN ASSORTIMENTEN DIE WE AANBIEDEN, EN OP DE
INNOVATIEVE EN OVERVLOEDIGE PRODUCTLANCERINGEN DIE ELK JAAR
PLAATSVINDEN.
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KOM JE EEN STEKKERTJE TEKORT?



ELKE RUIMTE IN HUIS GOED
GEORGANISEERD

Met de handige stekkerdozen van Allocacoc kun je overal in huis
thuiswerken

...
SLIMME
BADKAMER
TOOLS
VAN
JOSEPH
JOSEPH

...
VOOR ALLES IS ER EEN
BAKJE. EN ONGEBRUIKT
PAST ALLES IN 1 BAKJE.

...

BARISTO & CO
GEEN PANIEK, NU JE GEEN KOFFIE KUNT HALEN BIJ JE FAVORIETE
KOFFIETENTJE. BARISTA & CO HEEFT VERSCHILLENDE SOORTEN COFFEE
MAKERS WAARMEE JE DEZELFDE KWALITEIT KOFFIE KUNT MAKEN DIE

...

STIJLVOLLE
ACCESSOIRES NU
OOK MET RVS

OVERAL EN ALTIJD
VERSE KOFFIE
BIJ DE HAND

JE GEWEND BENT, MAAR DAN GEWOON THUIS. OF JE NU VAN STERKE OF
MILDE KOFFIE HOUDT, AAN IEDERE SMAAK IS GEDACHT. KLIK HIER VOOR
EEN OVERZICHT VAN DE COFFEE MAKERS EN KIES ER EENTJE DIE HET
BESTE BIJ JE PAST:

WEBSITE
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BEWAREN HOEFT ECHT NIET MEER
IN PLASTIC: BEE'S WAX WRAPS

...
MET BEE'S WAX WRAPS
BLIJFT DE HOUDBAARHEID
GEGARANDEERD

...
...

...

HET NIEUWE
BROODZAKJE

BERESTERK GLASWERK
VAN PYREX

GROOT
ASSORTIMENT
VOOR ELKE
TAAK IN HET
HUISHOUDEN

GEZOND VOEDSEL VOOR EEN GEZOND LEVEN. BELANGRIJK IS OM NIET
TEVEEL TE KOPEN EN HET OP TIJD TE GEBRUIKEN. DAT LUKT NIET ALTIJD
EN DAN IS GOED BEWAREN VAN VOEDSEL BELANGRIJK. NATUURLIJK NIET
IN PLASTIC MAAR IN BEE'S WAX WRAPS! HEELNATUURLIJK.
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ALS JE NU TIJD HEBT
MAAK EENS JE EIGEN
PASTA


ZELF VERSE
TAGLIATELLE MAKEN

KELA HEEFT EEN PRACHTIG ASSORTIMENT VAN PASTA ACCESSOIRES. VAN
PASTAMACHINE TOT PASTATANG. VERDEROP LATEN WE ZIEN HOE EENVOUDIG
HET IS OM PASTA TE MAKEN.

400 gram basisdeeg

FILM
beetje bloem
pastamachine
scherp mes




AFGIETEN OP EEN STIJLVOLLE MANIER

COMPLETE SET MAAKT
PASTA MAKEN TOT EEN
WAAR FEEST

Als je het goed aan wil pakken, zorg je dat je een
complete set in huis hebt, accessoires voor het
maken van verschillende soorten pasta en een



handige pastadroger.

1

grote pan

1

theelepel zout

2

liter water

MAAK EERST HET BASISDEEG.
ALS DIT KLAAR IS KAN JE HET
WEGLEGGEN IN DE KOELKAST
AFGEDEKT MET BIJVOORBEELD
BEE'S WAX WRAPS. DIT IS
NOODZAKELIJK OMDAT JE MET
RAUWE EIEREN WERKT.

DE JUISTE GRIP VOOR
DE PASTA

Deze spaghettitang is perfect voor het serveren
De handige roestvrijstalen vergiet van Kela heeft

van je verse pasta. Gemaakt van roestvrij staal en

Snijd de bonk deeg in stukken die ongeveer

met de brede gaatjes). Snij de lange lappen

stabiele voetjes, praktische handvaten en een

wasmachinebestendig.

zo groot zijn als een groot ei. Leg de stuk-

deeg in lengtes die jij lekker vindt om te eten.

doorsnede van 20cm. Het is uitermate geschikt

ken die je niet gebruikt afgedekt weg om te

In tegenstelling tot gedroogde pasta kan je

voor het afgieten van je zelfgemaakte pasta.

voorkomen dat ze uitdrogen. Bloem een stuk

dit nu lekker zelf bepalen! Voer de gesneden

deeg in en kneed er een plat broodje van.

stukken deeglap door de snijder. Na twee of
drie lappen strooi je een beetje bloem over de

ZELF PASTA MAKEN IS
HET LEUKSTE
WAT ER IS
Zelf pasta maken is het leukste wat er is:
De kinderen vinden het leuk om mee te
helpen in de keuken en als we later aan
tafel zitten is het extra genieten.


PASTA
HAMSTEREN?

hamsteren is. Het is niet nodig omdat er
genoeg voorraad is. Maar het is ook niet
eigen pasta maakt.

een beetje los. Op deze manier plakt het niet

bel totdat er een soepele egale plak deeg

aan elkaar en kan je de tagliatelle best even

onstaat. Ga daarna stap voor stap naar een

laten liggen todat je het gaat koken.
Het koken is heel eenvoudig. Zorg dat je een

Je moest eens weten hoe zinloos het

nodig omdat je in een handomdraai je

tagliatelle heen en werk je het met je handen

ruimste stand. Vouw meerdere malen dub-

kleinere stand.





Haal het deeg door de pastamachine op de

VOLG DE STAPPEN
HIERNAAST VOOR EEN
HEERLIJK
TAGLIATELLERECEPT

Bebloem de lap deeg en vouw het een paar

grote pan met 2 liter kokend water klaar hebt

keer dubbel. Leg het afgedekt weg zodat het

staan waar één theelepel zout aan toe is

niet te veel uitdroogt.

gevoegd. Strooi de pasta in het water en roer
het door zodat het niet aan elkaar kleeft. De

Als je alle deeg tot lappen hebt gedraaid

pasta is heel snel klaar. Let op: het kookt heel

wordt het tijd om ze door de pasta snijder te

snel over! Als de slierten boven komen drijven

halen. Gebruik de stand voor tagliatelle (die

zijn ze klaar. Proef even voor de zekerheid.
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In dit magazine deelden we onze beste tips. Voor meer producten kijk op de werelden van TTP Concepts op onze website.

www.ttpconcepts.nl
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