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:et je barbecuel iefhebber heeft  n iet  a l leen het
toestel  in huis,  maar ook de hipste tools om
groenten en vis op de ju iste manier op de roos-
leggen. Met deze tang sta je niet  enkel  stoer te
r ,  je zorgt  er  ook voor dat je hand beschermd bl i j f t
rs het gr i l len.

tcuetang van Pascal  Charmolu,  €34,90.

rookum.com.

n water ig zonnet je tot  brandende
l :  zonnecrdme is net zo onmisbaar als
ed zi t tende onderbroek. Met deze
)raU neem je zonder problemen het
:z in een aantal  weken onder handen.
je dan toch aan het smeren bent,  ro l
k snel  met deze Bugsafe-ol ie over de
ie houdt insecten op afstand en ver-
rodheid en jeuk.

prag SPF 30 van Yves Rocher,

0.  Bi jwE! RoCHER, Beddenstraat 2,

Intwerpen. lnfo: www.gvesrocher.be.

fe rol f  -on van Solgvia,  €7,8O.

ww.biotglab.be.
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reessessie of  het
tekenen ti jdens een
str ipworkshop ontdek
1e welk meubelbi t
jouw bengel  past.
ARIHUR & FRIENDS,
Driekoningenstraat

63, Berchem.

0pen tot eindjuni
van wo tot za van
10u tot lgu.
fnfo: arthurand_
friends op facebook.

0m de kinderspeel_
meubelen van Arthur
& Friends zelf te kun_
nen 0ntdekken, werd
de Pop-Up Shop geor_
grnrseerd waarin
regelmatig work_
shops, poppenkast en
ander leuks plaats-
vtnden. De kalender
vind je op facebook,
en ti jdens het luiste_
ren naar een voor-

POP-UP SPELEN
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Het aantal Belgische foodblogs blijft stij-
gei, m4ar de Antwerpse Stefanie Durieux
heeft met haa.r blog Pinchofma de stap
gezet van denl(en*naar doen. Na heel wat
gedxperimenteer in de keuken, kan je

sinds kort terecht op haar webshop voor
gezonde snacks als rauwe kokosrepen of
crunchg granola. Onder de noemer 'food

for life' b^ereidt ze alles vers, zonder toeBe-
voegde suikers. Een gezonde terrassnack!

I nfu : ptnchofmc.solidthope.com.


