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De eerste baby met 3
ouders
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De mooiste vrouw van Nederland
Miss Nederland 2016

Zoey Ivory liet elf andere missen achter
zich. Nu ze Miss Nederland is, mag ze ons
land volgend jaar vertegenwoordigen
tijdens de Miss Universe verkiezing. Die
vindt in januari plaats op de Filipijnen.
Vorig jaar werd Jessie Jazz Vuijk (21)
uitgeroepen tot Miss Nederland. De
blondine is mede daardoor een
bekendheid geworden. Ze is deelneemster
aan Expeditie Robinson en tegenwoordig
de vriendin van zanger Tim Douwsma.
Zij woonde de verkiezing bij met haar
vriend Tim Douwsma. Die is nog steeds
trots op zijn vriendin, bleek uit een bericht
dat hij op Instagram plaatste. “Vanavond is
haar laatste avond als Miss Nederland
2015. Maar voor altijd is ze de meest
bijzondere vrouw die ik ooit ontmoet heb!”
Ook Kelly Weekers en Kim Kötter, die ooit
werden verkozen tot Miss Nederland,
waren van de partij. Albert Verlinde boog
zich als een van de juryleden over de
mooiste dames van Nederland.

Gisteren is de 23-jarige Zoey Ivory bekroond tot Miss Nederland 2016. Ze
zal in januari Nederland gaan vertegenwoordigen tijdens de Miss
Universe. Fernando belde Zoey vanmorgen en vroeg haar hoe het nu
voelt om Miss Nederland te zijn

Er is voor het eerst een baby geboren met 3 ouders
Vind je het moeilijk om te kiezen tussen je lovers?
Goed nieuws: Het is mogelijk om een baby te maken
met 3 ouders. Abrahim Hassan heeft namelijk het
DNA van 3 ouders, het jongetje werd vijf maanden
geleden gezond geboren in een ziekenhuis in New
York. Dit nieuws werd gister bekend gemaakt in het
wetenschap tijdschrift New Scientist.

De behandeling heet mitochondriale donatie. Door een
genetisch defect buiten de celkern dreigde de Jordaanse
vrouw een kind te krijgen met problemen in het zenuwstelsel.
Daarom werd bij een gezonde gedoneerde eicel de kern
vervangen door de celkern van de wensmoeder.
Vervolgens werd de eicel bevrucht. Het kind krijgt ongeveer
0,1 procent van het genetisch materiaal van de donormoeder.
Hoogleraar genoom-analyse Bert Smeets van het UMC
Maastricht zei op NPO Radio 1 dat de omschrijving ‘drie
ouders’ misschien te veel suggereert. “In het materiaal van de
donor zitten iets van 13 genen die tot eiwitten leiden. Op de
22.000 genen die je hebt, is dat dus niet zo veel.”

De drie ouder techniek was in dit geval nodig omdat
de moeder van Abrahim een erfelijke ziekte heeft,
waardoor ze geen gezonde kinderen kan krijgen. Ze
had al 4 miskramen gehad en beviel van 2 ernstig
gehandicapte kinderen die op jonge leeftijd
overleden. Haar wens voor een gezond kind bleef
echter bestaan – en door een extra eicel van een
donor werd de ziekte nu uitgeschakeld.
Voor de bevruchting moesten de ouders van Abrahim
wel voor 3 weken naar Mexico, daar zijn namelijk
geen regels voor het op deze manier verwekken van
een baby. Wel kreeg ze in Mexico gewoon hulp van
artsen uit New York.

Het taxibedrijf Uber gaat vanaf donderdag ook
eten bezorgen. Dit gaan ze doen met behulp van
fietskoeriers, waardoor bestaande platforms als
Thuisbezorgd.nl, Deliveroo en Foodora een extra
concurrent bij krijgen.
De bezorg dienst krijgt de naam UberEats – en er
zal de eerste tijd gratis bezorgen. Dit doen ze om
zo extra klanten te winnen, die ze hopen na de
gratis periode vast te kunnen vast houden.
Aangesloten restaurants zijn Burgermeester, Juice
& Salads, Yoghurt Barn en Nooch.
Om UberEats uit te kunnen proberen moet je wel
woonachtig zijn in Amsterdam.

Je kunt vanaf donderdag ook
eten bestellen via Uber

Dit is de futuristische zelf-strikkende schoen van Nike
Hoe werkt het?
Back to the Future fans opgelet! De HyperAdapt werkt
met een “adaptive lacing” systeem. In de binnenkant
van de sneaker is een sensor geplaatst, waardoor de
veters zichzelf aantrekken wanneer je je voet in de
sneaker plaatst. Daarnaast bevat de HyperAdapt ook
nog twee knoppen op de zijkant, waardoor je ze zelf
ook nog strakker of losser kunt aantrekken voor de

Wat precies het verschil is tussen de nieuwe
HyperAdapt en de al eerder verschenen zelfstrikkende
sneaker Nike MAG? De HyperAdapt zal beschikbaar
zijn voor de gewone consument en geen duizenden
euro’s kosten, daarnaast strikken de veters zichzelf
écht en zal ook de oplage een stuk groter zijn dan
slechts 1500 stuks. We like it!

perfecte pasvorm. Verdere informatie over de

De Nike HyperAdapt 1.0 is exclusief verkrijgbaar in de

HyperAdapt is nog niet naar buiten gekomen, maar als

zomer van 2016 via de nieuwe Nike+ app en beschik-

we de bovenstaande foto’s moeten geloven zal de

baar in het zwart, grijs en wit. De exacte prijs is nog niet

sneaker ook oplichten tijdens het lopen.

bekend. Wij zijn heel benieuwd!

Een gesprek met Lil Kleine
wie ben je nu echt?
Ja, wie ben ik? Eigenlijk ben ik een surinaamse jongen die zich elke
dag wit schminkt (lacht). Gewoon Jorik Scholten, geboren op 15 oktober 1995, kom uit de Jordaan.
heb je wel is gerookt, en wanneer heb je voor het laatst
gedronken?
Een paar uur geleden.
En gevochten?
Ik vecht niet, er wordt voor mij gevochten. Grapje. Ik weet niet wanneer ik voor het laatst heb gevochten.
En gestolen?
Als ik bij een tankstation ben en al heb ik al 100 euro uitgegeven, heb
ik altijd de neiging om een pakje kauwgom of zoiets te stelen. Dat heb
ik zeker vier maanden geleden nog gedaan. Ik heb ook wel eens
iPhone oortjes gestolen van een vriend omdat ik dacht: jij hebt er
twee en ik heb er één nodig.

“Ik wil wel vertellen wat voor drugs
ik heb gebruikt, ik heb volle schijt.”

Als je een overleden wereldleider kon meenemen naar de film,
welke wereldleider zou je dan meenemen naar welke film?
Dit is nu al de beste vraag. (denkt even na) Ik denk Napoleon. Hitler
zou ik ook wel willen ontmoeten, maar dat is misschien iets te heavy.
Napoleon is ook woest. En dan zou ik naar Harold en Kumar gaan

Portretten van Berlijnse clubgangers na een lange nacht stappen

“Blut zijn is geen pretje”
bdfssdsdsdsdsdsd

Wat is de kleinste hoeveelheid geld die je ooit hebt gehad?
Heb je ooit de nul bereikt? En dat bedoel ik dan niet in
abstracte zin, dat je even wat minder te besteden had of
je creditcard moest gebruiken. Ik bedoel nul euro, geen
enkele rekening waar je nog iets vandaan kan plukken,
rode cijfers alom. Je limiet op je creditcard is bereikt, je
kan niks meer van vrienden lenen, er zit geen kleingeld
meer tussen de bankkussens. De rekeningen stapelen
zich op en de koelkast is leeg, maar je hebt letterlijk geen
cent meer.
Ik heb al een paar keer de nul bereikt. Niets permanents
of te erg – vaak was het maar een dagje of twee. En ook
niet om tragische redenen: een laag inkomen + slechte
planning + een gebrek aan zelfbeheersing = nul euro.
Desondanks voel je je een minder mens als je de nul
raakt. Je bent onthand, machteloos, niet in staat tot
interactie met de wereld. Je bent een schim, gedoemd om
over een aarde te dolen waar je niets kan doen en niets
kan kopen, achtervolgd door alle dingen die je hebt
gedaan die je op dit punt hebben gebracht.
Natuurlijk, elke keer dat ik in deze situatie zit, heb ik dat
volledig aan mezelf te danken. Ik ben slecht met geld. Ik

heb nog nooit in mijn leven gespaard. Het dichtste dat ik
bij financiële planning kom is wanneer ik proberen uit te
vogelen welke schuldeiser me de langste uitstel van
betaling zal geven (Leuk weetje: als er ‘laatste
aanmaning’ op een rekening staat is dat een leugen; er
zullen nog vele aanmaningen volgen, maak je geen
zorgen.)
Ik spaar niet omdat geld het strijdtoneel van mijn
ondoordachtste en meest basale impulsen is. Ik heb geld
altijd alleen maar gezien als een middel om mijn
opwellingen te bevredigen. Extra geld? Tuurlijk zou ik dat
kunnen gebruiken om een stabiel leven en toekomst op te
bouwen

8 dingen die je nog niet wist
over de lion king
1. de film zou eigenlijk “king of the jungle” heette. Disney veranderde de naam toen ze erachter kwamen dat leeuwen helemaal
niet in de jungle leven
2. Disney wou eigenlijk Sean Connery als voice over van Mufasa
3. De lion king en pocahontas waren tegelijk in productie
Disney dacht dat pocahontas succesvoller zou zijn dan de lion
king
4. Pumba uit de lion king is de eerste disney figuur die een
scheet liet
5. De plot twist in de film is gebasseerd op Williams
Shakespeare’s Hamlet
6. Mufusa zou eigenlijk helemaal niet tevoorschijn komen na zijn
dood
7. De lion king is de best verkochte famillie film aller tijde
met 55 miljoen verkochte examplaren
8. De lion king is helemaal zelf geschreven
aniaa

Foto’s van het wereldkampioenschap gekke bekken trekken

Bronvermelding
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