NIEUWE RUBRIEK

Onze Marcel beantwoordt
jullie mannenvragen
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'Papa vroeg wie hij
eerst moest doden:
mij of mijn zus?'
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MERSEDES VERWERKTE HAAR
TRAUMA MET EEN TATTOO

PARKA • TRENCHCOAT •
NEPBONTJE...

30 TOPJASSEN!
REDACTIEKLUNS
NELE TEST VIER
TRENDY HOW-TO'S

STOEF

TAARTEN
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ALS LIE
TE VER GA
DE ERGSTE DINGEN DIE JULLIE
EN WIJ DEDEN VOOR EEN MAN
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VANAVOND BLEITAVOND
ZAKDOEKJES IN DE
AANSLAG, WANT ECHT:
STRAFFE MADAM DIE HET
DROOG WEETTE HOUDEN
BIJ TEARJERKER
MY SISTER'S KEEPER.

WAT? Een jong koppelwordt
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op de proef gesteld als ze te
horen krijgen dat hun
dochtertje aan leukemie lijdt.
Aileen beenmerg van een zus
of broerde kan haar redden.
En dus verwekken ze een
tweede kindje, dat als donor
moet dienen...
WIE? Intens melodrama van
de maker van The Notebook.
Cameron Diaz schittert als de
panische moeder, Abigail
Breslin (Little Miss Sunshine)
speelt de donordochter, die
zich niet zomaar bij haar lot
neerlegt.
WAAROM KIJKEN? Perfect
om te zien op een kille
herfstavond, zeker als je fan
bent van de betere huilfilm.
Donderdag 24 oktober om
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TEARJERKER
ESSENTIALS
1. EEN WARME ONESIE
Trek die skinny uit. Je in een
bolletje rollen op de zetel is
véél comfortabeler in een

onesie (of: pyjama-jumpsuit).
,
Onesie New Look - € 1999

44

2. EEN TV DEKENTJE
-

Want een zetel zonder knuffelzacht dekentje is als koffie
zonder koekje erbij: spartaans.

1

Dekentje Hema -€6,95

3. ZAKDOEKJES
Zakdoekjes Sniff - € 1,25

20u35 op VIJF.

4. EEN LICHTPUNTJE...
Een geurkaars die biologisch,

.401161,

ecologisch en fairtrade is? Die
maakt écht het verschil.

WOO Bottle Candles medium €27,50

DOE MEF

COME IN
FOR GIN*
Emixobeer
aitQ so6Y-ten t.fit

Je wist het waarschijnlijk al: James Bonds

martini heeft afgedaan, want in-tonic is
de nieuwe it-cocktai Vroeger was gin
een medicijn, maar anno 2013 wordt op
menig hip feestje gin gedronken als water.
Wil je kunnen meepraten met de ginlovers?
Probeer dan vanavond de Gin Tasting by
Ginovation in Drongen. Je mag er tien gins
proeven en ontdekt er allerhande cocktails

en leuke weetjes. Je leert ook hoe je gin kan
gebruiken in de keuken, en er is fingerfood!
Daarvoor komen wij graag uit onze zetel.
Tip: Zeifkennis is het begin van alle
wijsneid. Wij zijn na één gin-tonic al tipsy,
dus je reserveert het best een taxi.
Vanavond van 19u tot 21u in het inclustriepark
Drongen 158 in Drongen. Reserveer je
plaatsen via www.cookexperience.be .
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