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Deze Flair heb je bijna uit. 

Maar er is nog zo veel meer 
leuks te doen, ook thuis.

4 t/m 10 februarivervolgd

GLIJDEN MAAR
Áls het nou eindelijk eens echt gaat sneeuwen in Nederland, 
zijn dit de perfecte plekken voor ouderwets sleeplezier. 
1. Vijlenerbos in Vijlen Dé plek in Zuid-Limburg waar vaak als 
eerste sneeuw valt. Bij Boscafé ‘t Hijgend Hert kun je sleeën 
huren of warme chocolademelk kopen.
2. Park Sonsbeek in Arnhem Niet alleen een prachtig natuur-
gebied, maar bij de stadsvilla is ook een fijne heuvel waar je 
tachtig meter naar beneden kunt glijden.
3. Schoorlse Duinen in Schoorl Dit dorp heeft een mooi klim-
duin: met sneeuw wordt het een spectaculair partijtje sleeën.

Journalist en Netflix-fan 
Jill Waas geeft elke  
week haar beste tip.
Omar Sy, die je kent van 
Intouchables, heeft nu zijn 
eigen hitserie op Netflix: 
Lupin. Hierin speelt hij de 
charmante meesterdief 
Assane Diop, die wraak wil 
nemen op een rijke familie 
die ervoor zorgde dat zijn 
vader in de gevangenis 
belandde. Een slim in  
elkaar gezette serie met de 
vibe van Luther en Sherlock 
Holmes, dus honderd procent 
binge-materiaal!

NETFLIXEN MET JILL

Met happy end?
De Britse bestsellerauteur Jenny Colgan heeft deze maand haar eerste boek uit de nieuwe  
Happy ever after-serie uitgebracht: Op goed geluk. Het gaat over bibliothecaris Nina, die haar 
eigen boekenbus begint omdat ze precies weet welk boek iemand helpt tegen bijvoorbeeld liefdes- 
verdriet of eenzaamheid. Helaas is een happy end vinden in haar eigen leven iets minder simpel 
dan in de romans die ze aanprijst. € 18,99, lsamsterdam.nl

NET ALS IN DE FILM
Wat de favoriete filmscène 
is van Géza Weisz, Monic 
Hendrickx, Robert de Hoog, 
Jan Kooijman of Yootha 
Wong-Loi-Sing? Acteur 
Thijs Boermans vraagt het 
in de negen afleveringen 
van zijn nieuwe visuele 
podcast The spotlight  
en duikt zo dieper in de 
carrières van zijn collega’s. 
Gefilmd in een bioscoop of 
theaterzaal, zodat je zelf 
óók het idee hebt dat je 
weer eens een avondje  
uit bent.
Te zien via YouTube-
kanaal The Spotlight 
Videocast
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Hond in de 
hoofdrol
Een heerlijke familiefilm  
voor een winteravond thuis  
is Het wilde avontuur, over  
de heldhaftige hond Buck.  
Hij leidt een rustig leventje in 
Californië, maar moet tijdens 
de goudkoortsperiode aan  
het eind van de negentiende 
eeuw verhuizen naar de  
woeste natuur van Canada. 
Buck ontpopt zich tot leider 
van een postbezorgings- 
hondenteam en beleeft het 
avontuur van zijn leven. Zowel 
spannend als heel ontroerend.
Ook met Harrison Ford.
Nu te zien op Disney+

Enzo to the rescue
Dat de dierenambulance zo’n 76.000 dieren per jaar redt, mag weleens gezien 
worden. Daarom gaan dertig influencers in de nieuwe EO-serie Op de dieren-
ambulance met... een dag mee als vrijwilliger om zieke en gewonde dieren op  
te halen. We zien onder anderen Nienke Plas, Rutger Vink, Hugo Kennis en Enzo 
Knol de mouwen opstropen. Dierengek als ze zijn, wordt er bij de reddingsacties 
hier en daar ook een traantje weggepinkt.
Vanaf 8 februari elke werkdag om 18.15 uur bij de EO op NPO Zapp ■

Mariska Boshoven (46) was 34 weken  
zwanger toen ze de diagnose kanker kreeg. 
Ze schreef er het boek Bij jou weet je het 
maar nooit over en vertelt aan Flair hoe  
ze anderen hiermee hoopt te helpen.

Waar gaat je boek over?
“Bij jou weet je het maar nooit is mijn  
dagboek dat ik schreef toen ik tijdens mijn 
zwangerschap te horen kreeg dat ik lymfe-
klierkanker had. Het was een turbulente  
tijd, want het heeft natuurlijk effect op alles: 
je moederschap, je vriendschappen, je werk.  
Ik was bang voor de gezondheid van mijn kind, 
dus we waren zielsgelukkig dat er tien dagen 
na de diagnose een kerngezond jongetje werd 
geboren. Ik vertel in het boek ook wat de 
impact van kanker is op een pril gezin.”

Waarom wilde je je verhaal delen?
“Ik begon met schrijven omdat ik die periode 
voor onszelf wilde vastleggen, en voor onze 
zoon Fynn. Mijn artsen zeiden: ‘Dit moet je 
uitgeven, we hebben alle verhalen nodig.’ 
Maar ik vond het aanvankelijk te persoonlijk 
en kwetsbaar. Pas vorig jaar kwam het besef 

dat ik met alle ervaringen die ik in vier jaar 
heb verzameld anderen kan helpen. Ik hoop 
dat mensen er iets uit kunnen halen: troost, 
herkenning, steun of kracht.”

Hoe gaat het nu met je?
“Ik heb een vrij afwijkend behandelverloop 
gehad, doordat ik allergisch reageerde op de 

chemo en de kuur niet kon afmaken. Ik weet 
dat de kanker een keer terugkomt, maar dat 
kan één jaar, vijf jaar of langer duren. Onder-
tussen proberen we voor Fynn een zo normaal 
mogelijk leven te leiden. Natuurlijk speelt de 
angst af en toe op, ik wíl Fynn zien opgroeien. 
Maar ik wil niet elke dag met mijn ziekte 

bezig zijn, je weet toch niet 
hoe het loopt.”

€ 20,95, te koop via  
mariskaboshoven.nl en 
online boekwinkels

Mariska Boshoven
3 VRAGEN AAN...

‘Ik wil niet elke dag met 
mijn ziekte bezig zijn’ 
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