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         DOEN 
OF NIET

schaep ahoy

Voordat je uit pure 
wanhoop je hoofd in 
de kaasfondue steekt: 

hulp is nabij

Mocht je zin hebben in een romantische actiekomedie, ga 
dan naar De Surprise. Het verhaal: de steenrijke, maar een-
zame Jacob (Jeroen van Koningsbrugge) meldt zich aan bij 
Elysium, een bedrijf dat mensen op verrassende wijze naar 
een andere wereld helpt. Dan wordt Jacob verliefd op de 
verlegen Anne (Georgina Verbaan). Regie: Mike van Diem. 
DE SURPRISE, 21 MEI IN DE BIOSCOOP

Je ziet de jurk van Carice,  
de enige echte troon en 
nog veel meer attributen 
uit de beroemde tv-serie 
Game of Thrones. Hoogte-
punt: in 4D virtual reality 
beklim je de torenhoge 
muur uit de serie.   
27-31 MEI IN AMSTERDAM,  

GOTEXHIBIT.COM

game of
    thrones

eva schrijft
Onze columniste Eva Posthuma de Boer 
schrijft óók nog steengoede romans. Zoals 
deze. Nadine is in de ban van de grote 
schrijfster Ica. De liefde gaat ver, heel ver.
€ 19,99, AMBO | ANTHOS

erg leuk

georgina   
& jeroen

etenzonnetje
        muziek
Foodtruck-festivals zijn het helemaal. Logisch, 
want ouders en kinderen vermaken zich prima 
met een hapje, drankje en muziekje in de zon. 
Deze zomer strijken de keukens met wielen op 
verschillende locaties neer. KIJK OP DE WEBSITES FESTIVAL-TREK.NL, 

ROLLENDEKEUKENS.NL EN AMSTERDAMCOFFEEFESTIVAL.COM

Prachtige nummers zijn het: Lost en 
Happiness van de succesvolle debuut-cd 
A Solitary Man van Jonathan Jeremiah.
Het youtuben meer dan waard, of schaf 
gewoon zijn nieuwe album Oh Desire 
aan. En nu komt hij 7 mei ook nog 
naar Paradiso. PARADISO.NL

gek op Jonathan

Grace and Frankie is een 
heerlijke comedyserie over 
twee vrouwen van zeventig 
die bevriend raken nadat hun 
echtgenoten er met elkaar 
vandoor zijn gegaan. De serie 
is geschreven door Marta 
Kauffman, de bedenker van 
Friends. Met Jane Fonda en  
Lily Tomlin. VANAF 8 MEI OP NETFLIX

Laten we eerlijk zijn: soms is het leven gewoon niet zo 

leuk. Je man praat net iets te vaak over die leuke Linda 

van de salesafdeling, je kinderen willen alleen nog maar 

soepstengels en chocopasta eten, en je moeder zit in  

therapie en belt je drie keer per dag om te vragen of ze 

wel een goede moeder voor je is geweest. 

Voordat je uit pure wanhoop je hoofd in de kaasfondue 

steekt: hulp is nabij. Niet voor al je problemen, want 

dat gedoetje met je moeder zul je toch echt zelf moeten  

oplossen. Maar als je even onbekommerd mee wilt blèren 

met liederen, dan is de dvd van Schaep Ahoy er voor je. 

Dit seizoen zitten Kootje, Doortje, Lukas, Lena, Riet, Greet 

en Huipie op een boot en zingen ze Het is een Nacht en 

Dinge-Dong. Zodat jij eventjes die verschrikkelijke Linda 

van de salesafdeling kunt vergeten. 
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Nynke de Jong over tv die we 
echt niet mogen missen
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bloemenplukken

Sallie Harmsen (25) speelde in de films Het 
Echte Leven, De Heineken Ontvoering, 
Lucia de B. en Kenau. Nu reist ze door het 
land met de theatervoorstelling Polleke.

POLLEKE  “Is mijn jeugdheldin. Ik verslond als kind de 
Polleke-boeken van Guus Kuijer. Ik herken mezelf in haar: 
ze is ook creatief en koppig. Ik oefende voor deze rol net zo 
lang tot ik de ziel van Polleke te pakken had.”

SPELEN “Polleke is mijn eerste jeugdvoorstelling. Totaal 
anders dan voor volwassen. Kinderen roepen gewoon:  
‘Nee, Polleke, niet doen!’ Dat is te gek.”
KINDEREN ‘Ik wil zelf graag moeder worden, maar nu nog 
niet – ik ben pas 25. Ik denk dat ik mijn kinderen net zoveel 
vrijheid zou geven als mijn ouders deden. ‘Wil je per se zon-
der jas in de regen gaan staan? Oké, maar dan ook de  
komende tien minuten niet naar binnen.’ Dat werk. En ik 
droom ervan later met mijn kinderen op Vlieland te kampe-
ren, zoals wij thuis vroeger deden.” NATIONALETONEEL.NL/POLLEKE

steek

  slimme vragen

Heeft een kikker een 
skelet? Zijn er ook 
paddenstoelen in de 
zomer? In Het Grote 
Natuur Doe-boek van 
natuurmagazine Roots 
vind je kind deze en nog 
veel meer antwoorden.   
€ 9,95 ROOTSMAGAZINE.NL

 Een trend in museumland: geacteerde 
rondleidingen. In Het Rijksmuseum kun 
je een rondleiding boeken waarin een 
acteur de verhalen uit Het Rijksmuseum 
Voorleesboek naspeelt. Mocht je dat boek 
nog niet hebben – het is een absolute 
aanrader. RIJKSMUSEUM.NL

 In het Muiderslot kruipen achtstegroepers  
in de huid van de kinderen van P.C. Hooft  
en Constantijn Huygens. Zo zie je precies 
hoe het er in de zeventiende eeuw aan 
toeging in het kasteel. 2-10 MEI, MUIDERSLOT.NL

met echte acteurs

dora
Het is geen geheim 
dat we Dora soms 
vervloeken met die 
irritante mengelmoes 
van Nederlands/
Engels die ze spreekt. 
Een voordeel: je 
peuter en kleuter 
leert spelenderwijs 
Engels. En nu is er 
de nieuwe show 
Dora Live! – Dora’s 
piratenavontuur.  
Spannend, lekker 
mee-zingen en 
dansen. T/M 6 JUNI IN DE  

THEATERS, VANHOORNEJUNIOR.NL

Wij gebruiken de 
titelsong van Frozen 
vooral als ons dagelijkse 
mantra,  maar als je je 
kind echt een plezier 
wilt doen, moet je naar 
Disneyland Paris. Daar 
wordt vanaf 1 juni een 
fantastische Frozen-
show opgevoerd.

Annemieke’s pluktuin in Hillegom – dat is een groot veld met een heleboel bloemen die de kinderen  

kunnen plukken. Voilá, een zelf geplukt boeket op tafel. T/M 18 MEI EN VANAF JULI, ANNEMIEKESPLUKTUIN.NL 

let it goMijn haar 
moest even worden 
bijgeknipt, de baard 

moest eraf 
WILLEM VOOGD (26) OVER ZIJN ROL IN MEES KEES 

OP DE PLANKEN,  NU OP DVD (BRON: ANP)

woorden 
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DAGJE WEG
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BOEK THEATER


