
MODE

TOMS: 
TOMORROW SHOES 

Bij elk paar TOMS dat je koopt, gaat 
er een paar naar een kind in nood. 
Wat ooit tien jaar geleden begon in 
Blake Mycoskie’s appartement, is nu 
uitgegroeid tot honderden winkels 
wereldwijd.  
Lees verder op pagina 8 

BEAUTY

DE NEUS 
VAN DIOR 

Exclusief! Metro Lifestyle kreeg  
een kijkje in het laboratorium  
van meesterparfumeur Francois  
Demachy van Dior. “Een parfum 
maken is als een stilleven 
schilderen.”
Lees verder op pagina 9

TRAVEL

BERGEN 
OP ZOOM 

Een spannende vakantie in eigen 
land, het kan echt. Met het oudste 
hotel van Nederland, de beroemde 
Crusio ijsjes én Fort Roovere ben je 
deze zomer in Bergen op Zoom op 
de juiste plek.  
Lees verder op pagina 13 

STORY

GELUK IN 
ISTANBUL

Voetballer Robin van Persie is we-
derom het gezicht van het parfum 
Hugo Boss Bottled. Metro Life-
style’s hoofdredacteur Karin Kuijpers 
sprak Robin en Bouchra in Istanbul. 
“Bouchra ruikt ’s ochtends het lek-
kerst.” Lees verder op pagina 10 & 11 

FOOD & HEALTH

ETEN 
MET JET 

Ze is druk, druk, druk en eet toch 
altijd gezond. Hoe doet Jet van 
Nieuwkerk dat eigenlijk? Nou, het 
is helemaal niet zo moeilijk, legt ze 
uit in Het boek van Jet. Daarin geeft 
ze ook nog eens heel veel briljante 
#tipsvanjet. Lees verder op pagina 14 
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ADVERTENTIE

SUSTAINABLE
Goede sustainable producten vind je in de nieuwe 
lifestylewinkel Verse ‘A good store’, in hartje 
Amsterdam. Zo kun je je zonder schuldig te 
voelen vele cadeaus inslaan. Zoals deze ap-
pelhoutjes. Zo vult een heerlijke appeltaart-
geur de kamer. versegoodstore.
com, haeckels apple wood raw 
incense, 17 euro.

DECEMBER

METRO LIFESTYLE IS EEN UITGAVE VAN TMG LANDELIJKE MEDIA BV. HOOFDREDACTIE: KARIN KUIJPERS (METRO LIFESTYLE) & ROBERT VAN BRANDWIJK. DESIGN: EEFJE SAVELKOUL. 
SALES: ANNEMIEKE HOMAN (A.HOMAN@TMG.NL). REDACTIE: FLEUR HOOGEVEEN, LIZA DIKKERBOOM, FLOOR GIJSBERTSE, ALICE BOOTHBY, PUCK VAN BEURDEN 

& CARLIEN SCHAFTHUIZEN. EINDREDACTIE: MARIJE VAN ‘T HOOG.

SAMENWERKING
Deze handzame leren laptoptas, die wordt 
geleverd met een compleet in leer gehulde 
travelspray met daarin de geur YVRA 1958, 
is een cadeautje voor elke business man. 
yvra1958.com

GESTRIKT
Ook de mannen komen weg met velvet. 
Stijlvol & chic voor de feestdagen, deze 
vlinderstrik van Tom Ford heeft het beide. 
tom ford velvet bowtie, 180 
euro.

PREMIUM QUALITY
Ik houd van de Premium Quality collecties 
van H&M. Nét iets mooiere, luxe en echt 
leren stoffen. Deze herenhandschoenen 
mogen heel lang meegaan, want hoe ouder 
het leer, hoe mooier. h&m, 24,95 
euro

LIZA DIKKERBOOM
 @lizadikkerboom

FLEUR LA MEILLEURE
 @� eurlameilleure

ONZE FAVORIETEN

FLOOR GIJSBERTSE
 @� oorgijs

 DRESSCODES 
EN PARTYTIME

TWINTIG JOINTS PER dag, dat was het moy-
enne van muziekproducent Julien Willemsen, 
alias Jack $hirak. Dat inspireerde hem, net als de 
klassieke pianolessen waar hij composities leerde 
van Erik Satie en Yann Tiersen tot de beats van de 
hit Drank & Drugs voor Ronnie Flex. 

In de Harbour Club Rotterdam ontmoeten we 
hem. Een jongeman van 23 jaar die fris uit zijn 
ogen kijkt en de joints voorbij is. Hij houdt nog 
steeds van feesten maar dat helemaal van de wereld 
zijn hoeft voor hem niet meer. 

Sinds het succes kwam, houdt hij liever ener-
gie over voor componeren en het scoren 
van kleding. Zijn favoriete merken zijn 
Balenciaga, Saint Laurent, Gucci en 
Balmain. Van die laatste heeft hij 
zelfs een pyjama. Aan zijn Louis 
Vuitton tassen hangen beertjes van 
Burberry. Lekker decadent dus. 

De Rotterdammer doet me den-

ken aan een jongere versie van 50 Cent. Behept 
met een goede dosis kapsones, een bak met talent 
en geen gêne om zich als nouveau riche te gedra-
gen. $hirak laat zich rondrijden door vriend Max. 
Max over zijn nieuwe leven: “Ik ken mijn eigen 
pincode niet meer, $hirak is zo gul.” Ze reizen de 
wereld over, vullen de kelken met champagne en 
vieren het leven. 

Eigenlijk zoals wij gewone stervelingen doen 
met de feestdagen. In deze bijlage blijven we be-
halve dan op de voorpagina ver van de high-end 

designer merken van $hirak. Want met mind-
er geld kun je er ook geweldig uitzien. 

Onze stylist Fleur la Meilleure zocht 
de hits uit en ging op zoek naar 
leuke prijzen voor jullie, dus ‘go 
go’ naar pagina 5.

Let the party begin!
  KARIN KUIJPERS

Hoofdredacteur Metro Lifestyle
   @karinkuijpers

ALICE BOOTHBY
 @aliceboothby
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RUIKEN

Het Markiezenhof – Cultuur snuiven doe je bij het Markiezenhof, ook wel 
bekend als het Versailles van Bergen op Zoom. Een stadspaleis waar vroeger 
de heren en markiezen woonden. Met haar prachtige stijlkamers, groene 
tuin en binnenplaats een bezoekje waard. Je leert er ook nog wat van de 
geschiedenis van de stad. Voor de kinderen is er een speciaal programma.

ZIEN

Shoppen - Bergen op Zoom heeft een prachtige historische binnenstad. 
Geen grote modeketens maar kleine boetiekjes sieren de straat. Je shopt er 
vintage, koopt er de beste chocola in De Tweede Helft en voor stijlvolle 
culinaire hebbedingen bezoek je Zin aan Tafel.

Ondergronds – De echte durfal bekijkt Bergen op Zoom onder de grond. 
Een wandeling met gids door stadsriool de Grebbe is niet alleen spannend, 
maar ook leerzaam en leuk. Neem wel een warme jas mee, want zelfs in de 
zomer wordt het er niet meer dan 13 graden.

VOELEN

Ford Roovere - Met de wind door je haar op hoge snelheid door Bergen op 
Zoom en omstreken kan met een E-bike. In een half uur fi ets je naar Fort 
Roovere, het grootste fort van de West-Brabantse Waterlinie. Vergeet niet 
de onderwaterbrug te bezoeken – een brug die in 2014 de BNG Bank 
erfgoedprijs heeft gewonnen.

Voor de kids – Ook voor kinderen is er genoeg te doen. Zo heb je een 
spannende afdaling in de Grebbe, een speurtocht in het Markiezenhof, 
escaperoom in de gevangenpoort of fruit plukken in de fruitgaarden bij 
Franken Fruit. Ze hebben er appels, peren, frambozen en kersen.

PROEVEN

Crusio - Bij deze bekende hotspot in Bergen op Zoom prijken de rijen zo-
mers tot buiten. Je komt hier voor huisgemaakt ijs van eigen familierecept, 
heerlijke koffi  e of thee uit alle uithoeken van de wereld, speciaal geselec-
teerd door theesommelier Kiona Malinka.

Café Helene – Een te gekke plek om te lunchen op de bovenste verdieping 
van boekhandel Quist. De hipste kookboeken, verse groente uit eigen tuin 
en huisgemaakte karamelrepen die smelten in je mond.

Hemingway – Dit restaurant hoort bij het oudste hotel van Nederland, De 
Draak. Ze serveren er Brabantse steekproducten, maar ook Zeeuwse kreeft. 
De chefkok liep onder andere stage bij sterrentent Noma en bereidt kunst-

werkjes die een lust zijn voor het oog en de mond. 

HOREN

De maagd – In een voormalige kerk bevindt zich stadstheather de maagd. 
Veel oude elementen, zoals de zuilen, kapitelen en glas-in-loodramen, zijn 
hier terug te zien. Met optredens van Kim Wilde, Nick Keizer en Hans 
Liberg ben je een echt avondje uit.  
Wil je meer weten over deze historische stad en zijn activiteiten? Ga dan naar 
aangenaambergenopzoom.nl.

FLEUR LA MEILLEURE
 @� eurlameilleure

LIZA DIKKERBOOM
 @lizadikkerboom

BERGEN 
OP ZOOM 

Een spannende vakantie in eigen land, 
het kan echt. Met het oudste hotel van 
Nederland, de beroemde Crusio ijsjes 
én Fort Roovere ben je deze zomer in 

Bergen op Zoom op de juiste plek. 

HOTSPOTS

Ga je op reis, dan moet je ook 
eten. En waarom niet in de meest 
fantasierijke restaurants van 
Europa?

parijs - germain

Vlakbij de Rive Gauche tussen 
alle galerijen en boetiekjes vind je 
restaurant Germain. Het interieur 
is een bonte mix van culturen en 
kleuren. Nogal opvallend is het 
gele standbeeld dat dwars door het 
plafond gaat. Ook de kaart is een 
eclectische mix van verschillende 
keukens. Germainparis.com  

barcelona – tickets

En dan bedoelen we voornamelijk 
de Tickets Dessert Bar. Met de 
enorme trossen aardbeien aan 
het plafond waan je je even in de 
wereld van Alice in Wonderland. 
Elk toetje houdt je voor de gek. 
De camembert blijkt witte chocola 
en ijs wordt gemaakt met stikstof. 
Niet zo gek, de broers van het 
voormalige moleculaire restaurant 
El Bulli zwaaien hier de scepter. 
Ticketsbar.es

polignano a mare - grotta 
palazzese

Romantisch met je liefje door Italië 
aan het toeren? Ga dan even langs 
bij Grotta Palazzese. Een restau-
rant gelegen op 25 meter boven 
het zeeniveau in, jawel, een grot. 
De kaart is natuurlijk Italiaans met 
veel vis. Dat kan ook niet anders 
als je met je voeten bijna de zee 
kunt raken. Grottapalazzese.it

londen – sketch

Roze, hip, art-deco, high-tea en 
mierzoet zijn de vijf woorden die 
het Londense restaurant Sketch 
omschrijven. Toevallig van dezelfde 
interieurarchitect als Germain in 
Parijs. Met zijn drie verschillende 
kamers - elk anders ingericht – is 
de roze gallery toch wel het beste. 
De kaart is er uitgebreid, van 
lamskroketjes tot gekon� jte eend. 
En daarna natuurlijk taartjes, gla-
zuur en suiker. Sketch.london

STORY

David Beckham gaat met Biotherm Homme, het luxe-merk van l’Oréal, 
een collectie dagelijkse huidproducten ontwikkelen. 

BECKHAM X BIOTHERM 
KARIN KUIJPERS

 @karinkuijpers

 D
e Sexiest Man Alive, vol-
gens People Magazine, gaat 
steeds meer in zaken. Met 
Biotherm Homme gaat Da-
vid Beckham voor enkele 
jaren een samenwerking aan 
voor de ontwikkeling van 
dagelijkse verzorgingspro-

ducten voor mannen.

HET EERSTE product is een vochtinbren-
ger, Aquapower, dat in juni in de schappen 
ligt. Biotherm begon dertig jaar geleden 
als een van de eerste merken met verzor-
gingsproducten voor de man. Aquapower 
en de anti-rimpelcrème Force Supreme zijn 
intussen klassiekers. Alle tachtig producten 
van het merk zijn gemaakt op waterbasis.

“DE SAMENWERKING tussen Biotherm 
Homme en David Beckham zal de grenzen 
voor huidverzorging voor mannen verleg-
gen en de leidende positie van ons merk 
versterken”, zegt general manager van Bio-
therm David Fridlevski.

EN WAT vindt Beckham zelf van de deal? “Ik 
was al langer aan het denken over de ont-
wikkeling van een huidverzorgingslijn en 
toen ik in gesprek raakte met Biotherm viel 
alles op zijn plek. Ze zijn net zo ambitieus 
als ik en we kijken ernaar uit om iedereen 
binnenkort de vruchten van onze samen-
werking te kunnen laten zien.”

WAAROM MOETEN mannen volgens Beck-
ham hun huid verzorgen? “Ik denk niet dat 
het per defi nitie een mannending is, ook 
voor vrouwen is het belangrijk dat ze hun 
huid verzorgen. Prodcuten van goede kwa-
liteit zoals Biotherm zijn meer toegankelijk 
voor mannen geworden en stimuleren om 
hun huid goed te verzorgen.”

HET MOTTO van Biotherm Homme is 
#LiveMore. Wat betekent dit voor Beck-
ham persoonlijk?

“DAT IS simpel voor mij. Haal het maximale 
uit het leven, geniet van ieder moment en 
geef alles wat je in je hebt.” 
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STORY

LOVE AND PEACE 

 I
n de etalage van de fl agshipstore van Barneys op Ma-
dison Avenue staat een boot. Geen gewone boot. Het 
woord ‘gewoon’ bestaat namelijk niet bij Studio Job, 
bekend van hun spektakeldesigns. Voor het luxe wa-
renhuis Barneys kregen zij de eervolle opdracht om alle 
27 fi lialen in de Verenigde Staten voor het wintersei-
zoen in te richten. Alle zuilen van de winkels zijn be-
kleed met hun grafi sch design en in de etalages pronkt 

de boot.

DE POPULAIRE tv-serie uit de jaren 70, Love Boat, gaf het duo 
inspiratie. Job Smeets: “Met de verkiezingsuitslag hebben de 
inwoners van de Verenigde Staten wel behoefte aan een beetje 
liefde en vrede. Wij houden van de camp-stijl van Love Boat 
en wilde de serie een theatrale swing geven.” 

DE LOVE Boat van Studio Job is een 
knotsgek bewegend ontwerp gewor-
den, waar vanuit alle hoeken en ga-
ten licht te zien en geluid te horen 
is. Natuurlijk de muziek uit de Love 
Boat-serie. Verder is het een indruk-
wekkend schouwspel. Een haaienbek 
vormt de boeg van de boot, een rode 
pump staat op een punaise, er zijn klau-
wen van krabben, orgelpijpen, paarden, 
rode lippen, rozen en taarten te zien. Alleen 
Love Boat-kapitein Merrill Stubing ontbreekt in 
het kunstwerk. Smeets: “Hij is de boot ontvlucht van-
wege totale muiterij.”

HET NEDERLANDSE design-duo maakte tot nu toe unieke, dure 
– vaak bronzen - objecten voor verzamelaars en musea. Hun 
werk is sinds zij in 2000 begonnen in veertig musea opgeno-
men. Twee jaar geleden ontwierpen ze hun eerste toeganke-
lijke ontwerp: een postzegel met het hoofd van onze koning 
erop. Erna volgde een samenwerking met het Belgische cho-
colademerk Godiva en nu zijn er de LovePeaceJoy producten 
voor Barneys, ook in Nederland te koop op barneys.com.

LOLLIES IN de vorm van een vredesteken, T-shirts 
met hun kenmerkende grafi sche vormgeving, tat-
too’s, een bomberjack gevuld met hun applicaties 
(de applicaties zijn ook los te koop), een Studio 
Job beer, puzzels en koekjes in de vorm van vre-
des- en liefdessymbolen als een witte duif en een 
regenboog, allemaal unieke cadeaus voor feest-
maand december. 

Barneys.com

Boat van Studio Job is een 

pump staat op een punaise, er zijn klau-
wen van krabben, orgelpijpen, paarden, 
rode lippen, rozen en taarten te zien. Alleen 
Love Boat-kapitein Merrill Stubing ontbreekt in 

FLEUR LA MEILLEURE
 @� eurlameilleure

het kunstwerk. Smeets: “Hij is de boot ontvlucht van-

design-duo maakte tot nu toe unieke, dure 
– vaak bronzen - objecten voor verzamelaars en musea. Hun 
werk is sinds zij in 2000 begonnen in veertig musea opgeno-
men. Twee jaar geleden ontwierpen ze hun eerste toeganke-
lijke ontwerp: een postzegel met het hoofd van onze koning 
erop. Erna volgde een samenwerking met het Belgische cho-
colademerk Godiva en nu zijn er de LovePeaceJoy producten 
voor Barneys, ook in Nederland te koop op barneys.com.

de vorm van een vredesteken, T-shirts 
met hun kenmerkende grafi sche vormgeving, tat-

Designers Job Smeets en Nynke Tynagel van Studio Job hebben een veertigtal cadeaus 
ontwikkeld voor het luxe warenhuis Barneys. Hun thema: LovePeaceJoy. 
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RECEPT
CHEESECAKE 
MET KARAMEL
Natafelen met patissier Rudolph van 
Veen en Warninks roomlikeuren.

Nodig:
• Mixer • Springvorm ø 22 cm • bakpapier • alumi-
niumfolie • boter om in te vetten • ovenschaal groter 
dan ø 22 cm
bodem: • 115 g amandelen • 120 g volkoren biscuit-
jes • 30 g suiker • 60 g roomboter, gesmolten
vulling: • 350 g verse roomkaas • 450 g mascarpone 
• 25 g bloem • 300 g witte basterdsuiker • 4 eieren 
• 1 vanille stokje • 45 ml Warninks Almond Dream
karamel topping: • 170 g suiker • 1 el citroensap 
• 240 ml slagroom • 25 ml Warninks Almond Dream 
• 30 g roomboter

Bodem Verwarm de oven voor op 180 o. Vet de 
springvorm in met boter en beleg met bakpapier. Doe 
de ingrediënten voor de bodem in de mixer, maal 
het � jn en druk stevig tegen de bodem aan. Bak de 
bodem in het midden van de oven, 12 min. op 180 o. 
Bekleed dat taartvorm met aluminiumfolie, zodat hij 
waterdicht is.

Vulling Schraap het merg uit het vanillestokje. Doe 
alle ingrediënten voor de vulling bijelkaar in de mixer 
en meng tot een glad geheel (mayonaise-dikte). Giet 
de vulling in de taartvorm en zet hem in de oven-
schaal. Vul deze met water totdat hij 2/3 onderstaat. 
Bak de taart 1 uur en 15 min op 160 o.

Topping Doe de suiker met citroensap in een pan en 
laat rustig karamelliseren tot een goudbruine kleur. 
Blus af met slagroom en laat dit 5 min. doorkoken. 
Daarna af laten koelen en boter en Warninks Almond 
Dream roomlikeur erdoor mengen. Bewaar in de 
koelkast.

Finale Haal de cheesecake uit de oven en laat hem 
volledig afkoelen voordat je hem uit de springvorm 
haalt. Bestrijk de bovenkant met de karameltopping 
(op kamertemperatuur) en voilà.

Het is feest. En dat vieren we met gezonde groentenpizza’s, Japanse 
wasabi, kruidige slakken en Oer-Hollandse smaken.

Montmartre aan de Maas
Waan je heel even in Parijs in het 
nieuwe restaurant van Francois 

Geurds, FG Bistro. Hij verplaatste zijn 
tweesterrenrestaurant FG naar onder de 
Hofbogen in Rotterdam en maakte op de 
oude plek een originele Franse Bistro. Niet 
alleen het interieur ademt Parijs, ook de 
menukaart bestaat uit Franse klassiekers. 
Je bestelt er onder andere handgesneden 
steak tartare, escargots in kruidenboter en 
îles � ottantes au caramel - eiwitschuim in 
warme vanillesaus. De wijnen zijn er Frans 
en een huiswijn heb je al voor 19,50 per 
� es. Uitstekend Frans eten voor een � jne 
prijs. Komt dat zien. Lloydstraat 204, Rot-
terdam

OM OP TE ETEN

Wasabi it is
Schilo van Coevorden, chefkok 
van het Aziatische restaurant in 

het Conservatorium hotel kiest elk jaar een 
ingrediënt wat centraal staat in zijn menu. 
Dit keer speelt wasabi de hoofdrol. Door 
de Japanners wordt de wasabi vers geraspt 
en geserveerd bij sushi en sashimi, bij 
Taiko eet je hem net even iets anders. Zo 
verwerkt Chefkok Schilo wasabi in soep en 
yoghurt, maar ook dessert zoals pannacotta 
en sorbet. Van Baerlestraat 27, Amsterdam

Guilty pleasure
Is pizza jouw guilty pleasure? Met 
de pizza’s van Magioni hoef je 
je in ieder geval niet schuldig te 

voelen. Deze pizzabodems zijn namelijk 
niet gemaakt van deeg, maar van bie-
ten, bloemkool, kastanjechampignons of 
geitenkaas. En hoe ‘healthy’ hij dan wel 
niet is… 30% minder vet, 50% minder 
suiker en 20% minder koolhydraten. Leuke 
bijkomstigheid: De pizza’s zijn gemaakt van 
(rest)groenten van Hollandse bodem. Dan 
smaakt het nog nét iets lekkerder. Magioni 
pizzabodem 3,29 euro, belegde pizza’s, 
5,49 euro, verkrijgbaar bij Albert Heijn.

Gouden eeuw
De Amsterdamse Rembrandt Tower 
introduceert de Rembrandtjes. 

Chocolademunten in de oer-Hollandse sma-
ken Oranjebitter, Oost-Indische kruiden en 
lijnzaad en praline. Alle smaken refereren 
naar de grootmeester zelf. Zo gebruikte 
Rembrandt lijnzaad als basis voor zijn verf. 
Chocolatier Job van Erkel maakte ze met de 
hand. Collection box, 14,50 euro, Deluxe 
box, 27,50 verkrijgbaar via de webshop 
shop.rembrandtje.nl.

LIZA DIKKERBOOM
 @lizadikkerboom
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PERFECTE 
PARFUMS
Van een super verleide-
lijke Jimmy Choo tot een 
frisse citrus van huize 
Margiela. Vijf uiteenlo-
pende geuren voor ieder 
wat wils.  LIZA DIKKERBOOM

Tropisch, houtachtig en vanille 
– Etro Patchouly Eau de Parfum 
100ml, 130 euro

Citrus, 
witte 
bloe-
men & 
bergamot 
– Maison 
Margiela 
Flying 
100ml, 
124,99 
euro

Sexy, fruitig en 
musk – Jimmy 
Choo Illicit Flower 
Eau de Parfum 
100ml, 95 euro

Bloemig, roos 
en perzik – 
Bvlgari Rose 
Goldea Eau 

de Parfum 
90ml, 91,80 

euro

Perzik, geroosterde 
cacao & Oosters 
– Hugo Boss The 
Scent for her Eau 
de Parfum 100ml, 
124,99 euro  




