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Doelvrouw Red Panthers

«MS bepaalt mijn leven niet»

A.
Magazine bij Het Belang van Limburg
25052019 • nr 301 . rw/no

Afin de garantir le respect des droits d'auteur relatif aux contenus de presse fournis, nous vous rappelons l'application de l'article 7 de nos conditions générales de vente à toute utilisation autre que la simple consultation.

Sjiek - Het Belang van Limburg 25/05/2019

Periodicity : Weekly

Printrun : 103,000

LENI'S KRUIDENBOEK

BELGIUM

Jasmijn Verluiden
Is marketing manager van juwelenmerk Wouters & Hendrix. Ze kleedt zich Belgisch en trekt ook in
haar interieur, boekenrek en keukenkast de Belgische kaart. Haar beste ontdekkingen
deelt ze met Sjiek. #ikkoopbelgisch!
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Het bos in
Speciaal voor haar kleindochter
pende herboriste Martine Van
Huffel haar kennis over kruiden en
planten neer. Mooie verhalen en

i:l^ —>^it^

fijne weetjes voor kleine én grote
natuurliefhebbers! > Leni's

F.^; ;;1-^?Js Kiein Duimpje * Sneeuwwitje

kruidenboek, Martine Van Huffel,

+CDU-1P3

25 euro, via eyneakker.be

Er was eens...

Pink
perfection
Als ik m'n buik"

Kapitein Winokio sprak drie

ver genoeg intrek en

sprookjesklassiekers in en maakte

mijn adem inhoud,

er piepkleine liedjes bij. Het

moet dit schoentje

perfecte tijdverdrijf voor lange

mij ook passen.

autoritten! >• Kapitein Winokio

Toch? >• CKSGersha,

Sprookjes, 24,95 euro, o.a. via

69,99 euro, o.a. bij CKS

Standaard Boekhandel

Hasselt

^
Dubbel goed

FOLIE PIMCTS

Met twee hevige zonen in huis,
draait mijn wasmachine op volle

Mijn jongste vindt het

toeren. Alle ontwerpen van

steeds opnieuw gieren
om gekke dieren samen

Bonjour Maurice kan je ook \^

te stellen met de

binnenstebuiten dragen, dat

magnetische dierensets

scheelt de helft in was! >• Bonjour

van Smartmax.

Maurice Issey, 49 euro, via

> SmartMax dino's, 19,99

bonjourmaurice.be

euro, o.a. bij De Banier
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