
OLIEBOL
Deze olielamp werd in de vorige 
eeuw in de VS gebruikt om weg-
gebruikers te waarschuwen voor 
wegwerkzaamheden. Doordat de 
onderkant is verzwaard met grind, 
kiept hij niet om. Esschert Design, 
! 23,99. Esschertdesign.com

BOVENAARDS
David LaChapelle laat zich 
van zijn spirituele kant zien in 
zijn langverwachte nieuwe 
boek. Bijna surrealistisch 
brengt de fotograaf en regis-
seur, ooit ontdekt door Andy 
Warhol, beroemdheden als 
Elizabeth Taylor en Michael 
Jackson in beeld. Gezien  
van boven. Good news 
(Taschen.com, ! 49,99)

VRIJ  
Dat de ex-politica niet alleen een goede debater is in de 
Tweede Kamer, maar ook op het toneel een boeiende 
verschijning, laat Femke Halsema zien in haar nieuwe 
theatercollege Een vrij land. Met foto’s en video’s schetst 
ze het moderne Nederland van Spinoza tot de homo-
beweging in de jaren 70. Rode draad: wie zijn wij? O.a. 
17 januari in Amersfoort en 24 januari in Tiel. Senf.nl

OELALAA
Wat is-ie stoer, de 
nieuwe lipstick van 
L’Oréal x Balmain. 
! 15,99.

STAAT KOUD  
Je zou het niet zeggen, maar  
door de schapenvacht blijft de 
champagne of prosecco heerlijk 
koel. De stoere Kywie is gemaakt 
van 100% natuurlijke wol van 
Texelse en Engelse schapen.  
! 89,95. Kywie.com

KEIGOED  
Nadat de arbeiders uit de werkplaats van 
de NS vertrokken, is de Polygonale loods 
– een van de meest bijzondere architec-
tonische gebouwen in de Tilburgse 
Spoorzone – rigoureus opgeknapt. Deze 
maand gaat EVE (Eten voor Eten) open.  
Er zit een restaurant in en geregeld is er 
een markt in de grote hal. Ze willen jong 
talent een kans geven en doneren een 
deel van de opbrengsten aan het World 
Food Programme dat strijdt tegen honger 
in de wereld. Eve-tilburg.nl

WINNEN?
Blader door naar p. 147
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OP M’N PLEK 
Ben Akkerman (1942) is opticien. 
“Bij de bank werd een beetje 
 lacherig gedaan toen ik op m’n 
73ste een startersrekening kwam 
openen. Maar ik heb ze toch kunnen 
overtuigen. Het is gelukt, ik heb  
met mijn vrouw weer een winkel 
geopend. Ik ben nu weer op m’n 
plek. Met pensioen wil ik niet, dan 
word ik een onaangenaam mens.”
Streetstyle blogger Misja Beijers 
spotte Ben in Rotterdam. Meer? 
Misjab.nl

ZÓ DAN!  
Statement ring, met  
diep rode granaat 
edelstenen die energie 
geven en beloven je hart 
te openen, ! 129,95. 
Intujewelry.nl 

EMOTIE & KRACHT
De Brits-Japanse Kazuo Ishiguro mag 
op 10 december een geldbedrag van 

940.000 euro in ontvangt nemen.  
De winnaar van de Nobelprijs voor de 

Literatuur wordt door de jury geroemd 
om zijn boeken die een grote emo-

tionele kracht hebben. Net als vorig 
jaar, toen Bob Dylan de prijs kreeg, is 
Ishiguro geen voor de hand liggende 

keuze van de jury maar wel een 
 terugkeer tot de ‘echte’ literatuur.

DE PONT OP
Je komt er alleen met het 
pontje. Want restaurant  
Tante Kee ligt op een eilandje 
midden in de Kagerplassen, 
ergens tussen Leiden en 
Amsterdam. Ze serveren er 
Franse rode mul met harissa, 
maar ook Aziatische poulet 
noir. In de serre hangt een 
foto van de nieuwe Tante Kee, 
gemaakt door niemand 
 minder dan Erwin Olaf.  
Tantekee.nl

KLEINE MOEITE
Upload een foto, schrijf een persoonlijk tekstje en 
enkele dagen later valt bij moeder, tante of vriendin 
een écht kaartje in de bus. De app Omapost kunt  
u zelfs koppelen aan een eenzame oudere via 
 adopteer-een-oma. Omapost.nl
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SLIPPERJACHT
Ocean Sole maakt diervrien-
delijke jachttrofeeën van  
de 500.000 teenslippers  
die jaarlijks aanspoelen in 
Kenia. Ambachtslieden daar 
maken er kunstwerken van, 
en daardoor verdienen ruim 
700 gezinnen in het land 
een eerlijk inkomen… en 
slinkt de plastic afvalberg. 
Ocean Sole, Trophy head,  
! 245. Nicmic.nl

JA TOCH!  
Het leven moet gevierd worden, 
vindt ook culinair schrijfster 
Janneke Vreugdenhil. Daarom 
verzamelde ze haar favoriete 
recepten voor een kerstdiner, 
een mossel festijn of gewoon 
een verjaardag. Ze maakte er 
een fraai kookboek van: Altijd 
feest. (Uitgeverij Podium, ! 25)

DAT DOET MAAR 
Zijn Doe Maar-jaren zijn – nog  
steeds – legendarisch, maar Henny 
Vrienten (1948) heeft veel meer 
muziek gemaakt. Naast meerdere 
soloalbums, componeerde hij voor 
films, musicals en tv-programma’s, 
schreef de muziek voor een hoogmis, 
en voorziet al jarenlang Sesamstraat 
van leuke liedjes. In 2008 tourde hij 
met Frank Boeijen en Henk Hofstede 
als Aardige Jongens. Daarna deed hij 
nog wat solotourtjes, een stuk of wat 
Doe Maar-tourtjes en vorig jaar was 
hij samen met Boudewijn de Groot en 
George Kooymans in de theaters te 
zien als Vreemde Kostgangers. Dat 
beviel zo goed dat de heren vanaf 
februari opnieuw de theaters ingaan. 
Hun tweede plaat Nachtwerk 
verschijnt binnenkort.
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SOJA SMEREN
Corrigerende crème met  soja-  
eiwitten die rimpels van bin-
nenuit te lijf gaan. Timexpert 
Rides, 50ml, ! 32,60. 
Germaine-de-capuccini.com

ZIN IN EEN FFESTJE?
Kijk op p. 146

VIND EEN MAATJE 
Zin om naar de bioscoop te gaan, maar 
uw vriendin of buurvrouw heeft andere 
plannen? Zoek dan iemand via Go 
Mingle. Op het online platform geeft u 
aan wat u graag wilt doen: van een cur-
sus mindfulness tot samen op vakantie 
gaan. Vervolgens maakt u eenvoudig 
contact met de mensen die dezelfde 
interesse hebben. Gomingle.nl

DROOMPLEK
Anne Middelkamp (1963): “De baai van 
Bolonia, aan de Spaanse Costa de la Luz,  
is een  magische plek. Na een mooie rit over 
een bochtige landweg met aan weerszijden  
imponerende bergen zie je die sprookjes-
achtige baai liggen, met azuurblauw water  
en aan de overkant Afrika. Hier liggen de 
grootste Romeinse opgravingen van Europa: 
‘Baelo Claudia’, naast zandduinen van  
dertig meter hoog. Je kunt er prachtig  
wandelen. Restau rant Otero heeft een terras 
op het strand tussen de Romeinse pilaren.  
Onverge te lijk!”
Uw droomplek ook prijsgeven? Mail het  
waarom naar redactie@zin.nl, wij zoeken er 
de mooiste foto bij.
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