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Metallic wollen trui, &Other
Stories, 43 euro

1

Pullover met driekwartsmou-
wen, French Connection via
De Bijenkorf, 49,97 euro

4

Winterweer vraagt om een winters pak. Of je nu werkt,
onderweg bent of thuiszit: een warme comfy trui is wel zo fijn.
Metro koos er zes voor je uit.

www.metromode.nl

Gebroken witte ‘Notice Me’
sweater, Nikkie, 44,95 euro

2

Gebreide trui, H&M, 19,99 eu-
ro

5

Volg Metro Mode hier:
facebook.com/metromode.nl
instagram: metromode_nl
Twitter: @metromode_nl

In hartje Amsterdam is de mo-
dieuze sfeer al te proeven,
maar vanaf vanavond om
18.30 uur starten ookde shows
op de catwalk. Ik heb het over
de Mercedes Benz Fashion-
Week Amsterdam. Vanaf van-
daag wordt de Westergasfa-
briek omgetoverd tot een vijf-
daags modewalhalla.

Voor we naar de toekomst
kijken, grijpen we eerst terug
naar het verleden. Curatoren
Iris Ruisch en Ferry van der
Nat stelden twee overzicht-
shows samen met ontwerpers
tussen 1960 en 2016. Deze

shows zijn een ode aan Neder-
landse mode en alle ontwer-
pers die hieraan hebben bijge-
dragen. Om 18.30 uur in de
Gashouder zienwe inDutch Vi-
sionairies drie tot vijf stukken
van merken zoals Spijkers en
Spijkers, Avelon, G-Star en Bas
Kosters. Tijdens Couture &
Crafts tonen onder andere cou-
turiers Viktor & Rolf, Claes
Iversen en Edwin Oudshoorn
een aantal van hun mooiste
creaties. Tussen de shows door
kun je de expositie Dutch Heri-
tage bezoeken.

Vrijdag trappenwedanecht
af met de najaarscollecties
voor 2016 van gevestigde ont-
werpers en nieuw talent. Ver-
wacht een spetterend begin
met ontwerpers zoals II by
Claes Iversen (je weet wel, hij
van de Songfestivaljurk van Il-
se de Lange) en JefMontes. Om
20.00 uur vindt de duoshow
van Lola + Lou en Tess van Za-
linge plaats. Ontworpen door
één dame, Tess van Zalinge,
kunnen we uitkijken naar een

prachtige show met lingerie
en bodywear. Ook Lisa Konno is
van de partij, die na haar afstu-
deren aan ArtEZ in 2014 al-
weer haar derde collectie
toont. Voor couturefanaten
zijn er shows van Said Mah-
rouf en Jef Montes.

Wil je zelf een show mee-
maken of kan je niet wachten
totdat je de nieuwe collecties
op de catwalk ziet verschij-
nen? Kijk dan op de Facebook-
pagina van Metro Lifestyle of
ga naar eventim.nl.

FashionWeek:
van vintage tot
visionairies
Mode. Vanaf vandaag
wordt de
Westergasfabriek
omgetoverd tot een
vijfdaags modewalhalla.
De Amsterdam
FashionWeek!

Ontwerper Aziz Bekkaoui toont zijn zomercollectie tijdens de Fashion Week in juli vorig jaar. /FASHION WEEK NEDERLAND

#mbfwa

NU in de bioscoop

'Sugar & Spice' trui, Topshop,
20 euro

3

Grofgebreide trui, Mango,
34,95 euro

6

Show

21
Er vinden 21 shows plaats, waarvan achttien

modeshows, twee overzichtsshows en één

haarshow in de Westergasfabriek.

PIM SPOOR
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Een pluizige hond die regelmatig wordt aangekleed zodat hij

matcht met de kleding van de kleinzoon van zijn eigenaar is

een internethit. De aandoenlijke foto’s kunnen op veel waarde-

ring rekenen van veel Instagrammers.

Reagan de labradoodle

De schattige foto’s zijn
te bekijken op Insta-
gram:@reagandoodle.

Zielig is het volgens de

eigenaar niet: „Het is

altijd maar voor een

paar minuten. Daarna

wordt Reagan weer een

normale hond.”

@metromode_nl
DE POPULAIRSTE FOTO’S VAN METRO MODE OP INSTAGRAM

Het groene goud wordt hij ook
wel genoemd. De avocado is
nietmeerweg tedenkenuit on-
ze koelkast en fruitschaal.
Maar volgens voedingsdeskun-
digen gooienwemassaal het al-
lergezondste van dit groene
goed weg: de pit.

Het meest voedzame van de
avocado is dus de pit. De pit be-
vat namelijk een flinke dosis
vanmaar liefst 70 procent anti-
oxidanten. Daarnaast bezitten
avocado’s polyfenolen (plan-
taardige componenten), gezon-
de vetten en oplosbare vezels.

Erg praktisch is die pit niet.
Want snijden lukt niet, happen
al helemaal niet. Dus het beste
is om middels een keukenma-

chine de pit tot poeder te
mixen. Deze poeder kun je dan
bijvoorbeeld weer door je sala-
de, smoothie of pasta gooien.
METRO

Dít is dus het gezondste
deel van een avocado

We gooien massaal het
allergezondste van de avocado weg:
de pit. / COLOURBOX.COM

Antioxidanten

70
De pit bevat een flinke dosis van maar liefst

70 procent antioxidanten. Daarnaast

bezitten avocado’s polyfenolen

(plantaardige componenten), gezonde

vetten en oplosbare vezels.

Huur/hypotheek

Boodschappen

Vakantie

Kleding

Tanken

Sportschool
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Actievoorwaarden: Skyradio.nlEen ontwerp uit de afstudeercollectie van Tess van Zalinge in 2012. /FASHION WEEK NEDERLAND
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