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Trek de stevige schoenen aan
Weet je nog? Die schoenen die je als puber
tijdens de verplichte wandelvakanties niet aan
wilde, omdat ze zo godsgruwelijk lomp waren en
je daarin nooit die fijne vakantieliefde voor je zou
winnen? Die zijn nu dus hipper dan hip. Ganni,
Gucci, Off-White of Louis Vuitton: ze kunnen niet
praktisch en onooglijk genoeg zijn. Dat zegt
verder trouwens niets over de rest van de outfit,
die mag – nee: moet! – zo onpraktisch mogelijk
zijn. Denk aan blote benen, lange fladderrokken
en kasjmieren sokken.

Wat gaan we doen dit seizoen?
Op stevige schoenen naar een
oogstfeest of thuisblijven met
whisky en avocado’s?
Steffi Posthumus

Eet uit de gezonde snackmuur
Druk, druk, druk, haast, haast, haast, geen tijd te verliezen. Je
kent het wel. En steeds meer restaurants ook. Dus zijn de
afhaalopties niet enkel meer voorbehouden aan de toko en de
Chinees, maar openen ook de hipsterwalhalla’s Avocado Show
en Happyhappyjoyjoy afhaalspots in Zuid. Wie trouwens voor
een #hotwinterbody wil gaan, kan z’n lol op bij de eerste gezonde
snackmuur van de stad: de Health Food Wall in West.

Mix whisky met bier
Bij herfstige drankjes zullen velen (vooral
13-jarige meisjes) denken aan de immer
populaire Pumpkin Spice Latte van koffieketen Starbucks, maar heb je al eens aan
donker bier als Guinness gedacht?
Cocktailgoeroe Tess Posthumus mixt het
met Ierse Writers’ Tears whiskey en wat
citroen. Ierse whiskeys gaan we volgens
Posthumus sowieso meer tegenkomen.
Liever een combo van de twee
bovenstaande? Wat dacht je van een
(frozen) Irish coffee? Daar wordt elke
druilerige herfstdag beter van.
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Ga languit op Ikeavintage
Ikea bestaat 75 jaar en daarom brengt het Zweedse
woonwarenhuis een aantal van zijn klassiekers terug op
de markt. Denk aan de Klippan, de bank die elke studentenkamer vervolmaakte, en het Lövbackentafeltje,
Ikea’s eerste ‘flatpack’-product. Het eerste deel van de
historische collectie (1950-1960) is sinds 1 september
te koop. Het tweede (1970-1980) en derde deel (19902000) volgen later.

Onderzoek het heelal
Zo oneindig groot als het heelal is, zo oneindig veel
valt er ook over te leren. Dat kan de komende
maanden volop: in wetenschapsmuseum Nemo
bijvoorbeeld, waar een ruimtesteen van 4,6 miljard
jaar oud ligt. Die je nog mag aanraken ook. Feest.
Ook leuk: Artis heeft een vijfdaagse cursus
Sterrenkunde voor beginners (16+), waarin je alles
leert over supernova’s, zwarte gaten en de
kosmische kringloop waaraan wij ons bestaan te
danken hebben. Nog niet uitgespaced? In Ziggo
Dome staan wekelijks grote artiesten, maar tijdens
de SpaceXperience van ruimtevaarder André
Kuipers vult de zaal zich pas écht met sterren.

Trek de natuur in

Laat je nagels opfleuren
Last van keuzestress bij het zien van al die kleuropties
in de nagelsalon? De French Manicure is terug van
(niet zo heel lang) weggeweest. Dit keer alleen in
andere kleurstellingen dan de originele wit-roze
combo. Deze herfst gaan we voor goud met oranje
of bloedrood met crème. Of wat dacht je van
brandweerrood met millennial pink? Kan gewoon.

Herfst mag dan nat, winderig en fris zijn, de
bossen zijn wel op hun mooist. Dus hup,
trek die regenlaarzen (of hippe wandelschoenen) aan en snuif wat natuur op.
In het Amsterdamse Bos barst het van de
activiteiten: van duurzaam wildplukken tot
hutten bouwen en van nestkastjes timmeren tot nachtklimmen. Ook in Stadsboerderij Osdorp wordt de herfst gevierd,
met een oogstfeest op 29 september om
precies te zijn. Compleet met boerenmarkt, workshops, muziek en een speurtocht voor de kinderen.

