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Kim
Van Oneen
Elke week geeft een BV tips om je uit

UIT ETEN
Voor een brunch of lunch kan ik Foodbar Cordo

ba op t Eilandje in Antwerpen aanbevelen Alles
is er gegarandeerd vers gezond en lekker en de
gastvrouw is erg vriendelijk en enthousiast Het
fraaie uitzicht op het MAS is mooi meegenomen
en ook de prijs zit heel goed
Foodbar Cordoba Napoleonkaai 1 in Antwerpen

én thuis te amuseren Model Kim Van

Oneen 32 weet welk boekje in huis
moet halen als je baby je s nachts uitje

Ik ga graag

slaap houdt

r 4

eens naar

het Echt

Antwaarps
Teater om

DIGITAAL

Mijn vriend Niels
en ik gebruiken sinds
kort Letterboxd een app waar
alle mogelijke films op staan Je
kunt er bijhouden welke je al gezien
hebt en ook een wishlist maken van

de films die je absoluut nog wilt zien
Daarnaast kun je ze ook
een review geven zodat
niet vergeet welke je
en slecht vond Heel

handig en het zorgt
voor inspiratie

dat ik heel

grote fan ben
van Sven De
Ridder Ik
vind hem

een geweldige acteur met een
groot komisch talent Dit najaar
speelt hij mee in Kontente Venten
een stuk over twee onafscheide

lijke boezemvrienden Dat wordt
weer lachen geblazen
Kontente Venten speelt vanaf
9 september in het Echt Antwaarps
Teater

Meer info via

www echtantwaarpsteater be

De app Letterboxd is gratis
te downloaden voorlopig
enkel via iTunes

KIDS
Ik heb

Gina Ford

heel veel

SHOPPEN

Speciaal voor Diamonds
by CS heb ik mijn eigen
juwelenlijn The Stars

Collection mogen ont
werpen Eén juweel een
duurzaam exemplaar van
18 karaat goud met echte
diamanten is opgedragen
aan ons sterrenkindje dat
we onlangs zijn verloren
Elk juweel kun je laten
personaliseren zodat ie
dereen zijn eigen verhaal
kan vertellen

gehad aan
de tip en

DE

TEVREDEN tricks uit

Jfe BABYjvS

noc je DaD s nacnis aoorsiaapt

tqjf

De tevre

denhfy
j

j

j

van Gina
Ford

over slaap en eetroutines
Na de geboorte van ons
zoontje Jack deden we
zeven maanden lang geen
oog dicht maar dankzij dit
boek kregen we opnieuw
een goede nachtrust
De tevreden baby wordt
uitgegeven door Spectrum
en kost 17 50 euro

www kimvanoncen com
TEKST CHRISTOPHE D HUYSSER
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