
ACHTER DE SCHERMEN
ELKE WEEK GUNT FLAIR JE EEN BLIK BACKSTAGE. SAMENSTELLING: CATHERINE KOSTERS

Deze pagina zonder eten, dat is als 
een café zonder bier. Vorige week 

mochten we op de redactie de 
 salades van Heerlik uittesten, 

 gezond en gratis aan huis geleverd. 
Da’s dan toch minstens één dag op 

de vijf geen smos uit de  kantine. 
Bekijk het menu van chef Sabine en bestel 

zelf via www.heerlik.be.

DIKKE KUS VOOR ELS
Minder lekker dan een bordje salade: de pillenkuur die 
chief lifestyle Els moet volgen. Gelukkig wist de 
redactie haar ellende even te verlichten met bloemen. 
Die, vertelde Els ons, toevallig perfect matchen met 
haar peignoir. Je bent ’n fashionista of je bent het niet.

HOE MEER ZIELEN...
Grote gezinnen, je vindt ze niet alleen op het Vlaamsche 
 platteland, maar ook op de Flairredactie! 

○ Coördinator agenda Kristin: ‘Ik heb 
twee zussen en een broer. Vroeger vormde 
ik een kliekje met mijn oudere zus en noem-
den wij de andere twee ‘de kleintjes’. Een 
van mijn zussen is nu zwanger van baby nr. 
vier, maar zelf zie ik dat niet zo zitten (lacht).’
○ Redactrice Eline: ‘Ik heb drie broers. 
Samen spelen was de max, vooral omdat 
mijn jongste broer en ik acht jaar schelen. Ik 
kon ’m zonder schaamte als pop opvoeren.’
Op blz. 60 lees je meer over zéér grote gezinnen.

That’s the team spirit!
Elke week weer een steengoede Flair maken, daar heb je 
inspiratie voor nodig. Maar een teamuitje kan wonderen 

doen, dus trokken de eindredacteurs van Flair twee dagen 
naar een dé Blokhut in Brasschaat om in de frisse 

boslucht nieuwe ideeën te sprokkelen. Benieuwd naar het 
resultaat? Blijf dan vooral elke week je Flair lezen!

Wil jij ook eens in De Blokhut logeren? Boeken kan via www.belvilla.be. 
De code van De Blokhut is BE-2930-04. De foto’s van Flairs verblijf vind je op 

www.flair.be/blokhut.

Is het nog 
geen lunchtijd?

OOOOOH, ZO SCHATTIG!
Omdat we de Facebook- 

statussen van onze collega’s 
met kids niet meer aankonden, 

mochten de moeders onder ons 
zich uitleven  tijdens een 

 modeshoot. En het resultaat 
werd zowaar nog schattig ook!
De überschattige mini-me’s van de 

redactie, inclusief zoontje Oscar van 
eindredactrice Evi, vind je op blz. 10.
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