misniksmix

de aard van het baasje
Dat mensen op hun hond lijken, weten we nu wel. Maar ook qua karakter? Uit een studie
onder 355 hondenbezitters blijkt dat slechts 1% van de baasjes van lieve honden (zoals
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Trek in een snack? Insecten zijn nu
ook via internet te bestellen. Op de
site www.insecteneten.nl bestel je
20 gram krekels voor slechts € 4,95.
Aanbraden, beetje groente erbij en
klaar is Kees. Op de site vind je ook
recepten als krekelpasteitjes en
quiche met meelwormen.

%

doet zich
weleens
slimmer voor
dan hij/zij is
stem mee: elke week een andere
stelling op esta-online.nl

poedels en collies) ooit in aanraking is gekomen met justitie. Dit in tegenstelling tot de
bezitters van agressievere honden zoals pitbulls; 30% van de onderzochte baasjes
bleek crimineel gedrag te vertonen. Cincinnati Children’s Hospital Medical Center

eersteklas
tweedehands
Hier houden we van: online merkkleding shoppen
voor redelijke bedragen. Op www.1k2h.nl (1k2h staat
voor eersteklas, tweedehands) wordt hoogwaardige
merk- en designkleding verkocht. Denk Pradapumps (€ 59,95), een Mart Visser-jurkje (€ 395) of
een outlet Diane von Fürstenberg-rok (€ 199). Ook
meubels worden aangeboden. En voor degenen die
zelf van hun designstukken af willen: de beheerders
van de site nemen ook kleding in.

ongeveertig

www.1k2h.nl

Beeldend kunstenares en ontwerper Willemien Brand (42) heeft gewonnen in het tv-programma Sterren op het doek. Ze is
getrouwd met Robert (44) en is moeder van Tijn (14) en Guus (13).
Voel je je een kunstenaar?

‘Het kunstenaarschap is een vrij eenzaam
beroep. Ik ben niet zo’n zweverig type, voel
me meer een ontwerper en beeldend kunstenaar tegelijk. Ik ben dan ook blij dat ik
het ontwerpen, waarbij ik meer onder de
mensen kom, kan combineren met mijn
baan als kunstenares. Op deze manier haal
ik er alles uit wat erin zit.’
Wat maakt je werk uniek?

‘Ik heb een duidelijke signatuur, in mijn
werk zit altijd een ooievaar verstopt. Ooit
heb ik voor een vriendin een geboorte8-
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kaartje ontworpen waaruit dit is ontstaan.
Het dier blijft overal in terugkomen; de
lange poten en het vrolijke lijf zijn heerlijk
om te schilderen. Ik merk dat mensen blij
worden van mijn kunst en dat geeft een
goed gevoel. Soms sta ik zelf ook te dansen
van geluk tijdens het schilderen.’
Heeft je leeftijd invloed op je schilderijen?

‘Ik merk dat mijn schilderijen, in tegenstelling tot tien jaar geleden, meer diepgang
bevatten. Dat geldt ook voor mijn leven:
vroeger wilde ik honderd dingen tegelijk, nu
neem ik genoegen met mooie dingen in het

leven zoals een mooie vakantie of genieten
van mijn gezin. Ik heb twee heerlijke zonen,
een man die mijn werk accepteert en de
schilderijen verkopen ook nog eens goed.
Die vorm van zekerheid had ik niet op mijn
30e. Achteraf gezien is de keuze voor een
vogel als terugkomend object niet voor
niets geweest. Het is een link naar mijn vrijheid. Ik laat me nu niet meer leiden door
mijn omgeving.’
www.willemienbrand.nl

Twiggy is terug
Lesley Hornby, alias Twiggy, kondigde begin jaren 70 na
slechts vier jaar poseren het einde van haar modellencarrière
aan. Deze week wordt Twiggy 60 en pakt ze haar modellencarrière weer op. Ze poseert voor een nieuwe reclamecampagne
van Olaz, een cosmeticamerk waar ze veertig jaar geleden ook
al model voor stond.
H o l l a nd se H o o gte

estapoll

voor alleseters

bekerbol

Lampen van
plastic bekertjes,
vanaf € 145.
www.acupoflight.nl

‘Je kunt niet je
leven lang een
kledinghanger zijn’
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