
Tips om de wereld in te duiken Tips om je zetel in te duiken

Eten tussen stro, slapen in luxe
B&B Park 7 ontwikkelde een covidproof concept, en geloof ons: romantischer dan dit wordt 

het niet. In hun boomgaard zetten ze schattige waterdichte hutjes. Je eet bij kaarslicht op  

strobalen, en je hoofdgerecht maak je warm in een gietijzeren pan op het houtgestookte  

kacheltje. Na het eten overnacht je in de B&B. Hier krijg je dus the best of both worlds: een 

diner in een back to nature-hutje en slapen in een super-de-luxe bed. Voor het ontbijt ga  

je (in pyjama, hoe zalig!) naar beneden en vul je je plateau. Geniet van een ontbijt op bed!

KILLERS OP DE KUST
Wanneer Michael Fitzgerald thuiskomt en het lijk 

van een onbekende vrouw in zijn  badkuip vindt,  

belt hij meteen de politie. Maar wanneer die later  

op de stoep staat, hebben ze bewijs dat hij het 

slachtoffer kende. Waarom kan hij zich daar dan 

niets van herinneren? De kustmoorden is het  

begin van een bloedstollende nieuwe serie  

door thrillerlegende James Patterson en bestsellerauteur J.D. Barker.

J.D. Barker en James Patterson, De kustmoorden - € 20 - Uitgeverij Boekerij.

    THE DEATH AND LIFE OF MARSHA 
P. JOHNSON (2017)
Activiste Victoria Cruz bestrijdt het geweld tegen 

 vrouwelijke trans gender personen en onderzoekt 

het  verdachte overlijden van haar vriendin, de 

Amerikaanse activiste en  dragqueen Marsha P. 

Johnson, in 1992.

             

   LA 92 (2017)
Deze documentaire toont de onrust in de straten 

van Los Angeles nadat in 1992 vier agenten on-

danks filmo grafisch bewijsmateriaal werden vrij-

gesproken voor het in elkaar slaan van Rodney 

King, een Afro-Amerikaanse taxichauffeur die 

werd betrapt op dronken rijden.

    13TH (2016)
Wetenschappers, activisten en politici analyseren 

de  criminalisering van Afro-Amerikanen en de 

bomvolle  Amerikaanse gevangenissen. De titel 

verwijst naar het Dertiende amendement van  

de  Amerikaanse grondwet rond het verbod op 

slavernij.

3 documentaires om  
te zien tijdens Black  
History Month Belgium
Maart is Black History Month in België. Het is dus 

dé gelegenheid om je te verdiepen in de Afro- 

Amerikaanse geschiedenis, en dat doe je met 

deze drie documentaires op Netflix.

WIJ  
WILLEN 
WIJNEN

Femke Colenbie gebruikte de 

lockdown om haar passieproject 

op poten te zetten. Via haar site 

Flovino bestel je wijnboxen op 

maat. Geef aan wat je graag 

drinkt en wat je budget is, en 

Femke stelt een heerlijk pakket 

samen. Er is ook een singlebox 

met kleinere flesjes. Ook fijn: 

haar online Start 2 Wine-cursus. 

Ideaal lockdownvertier!

Flovino.be

GRAAG TRAAG
Toerismeredactrice  

Marie: ‘Voor wie reizen 

mist, is er Slow Travel, 
een inspirerend koffie- 

tafelboek over de wereld 

op een duurzame manier 

ontdekken. Penny Wat- 

son schrijft over off the 

beaten track-plekken, 

interviewt slow travelers 

en geeft praktische tips 

om eropuit te trekken 

met de planeet in je ach-

terhoofd. Droom lekker 

weg bij de mooie foto’s!

Penny Watson, Slow Travel 

- € 29,99 - Uitgeverij Terra.

Shop-’n-roll
Gespot in hartje Antwerpen: Have a Roll, het paradijs voor elke zoete-

bek. Naast de klassieke cinnamon roll verkopen ze ook andere smaken: 

speculaaspasta, appel en karamel of pistache en amandelnoten. Het 

beste van al? Iedereen kan van hun gebak genieten, want het is vegan.

Oudaan 15 in Antwerpen, open van do tot zo (11u-17u, op vrijdag tot 20u), 
Havearoll.com.
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€ 59 p.p. voor het driegangenmenu, kamer vanaf € 140, park7. be, @bbpark7.

Happy Ending, de  
erotische podcast  
van Flair, trakteert  
je op de opwindende  
en  zinnenprikkelende 
fantasie van een vrouw. 
Zoek een rustig plekje 
op, sluit je ogen, ont-
span en...  geniet! De 
podcast is intussen  
een enorm  succes:  
hij werd al 70.000  
keer gedownload!

Beluister onze - voorlo- 
pig - laatste aflevering  
via Flair.be/happyending,  
Apple Podcasts, Spotify  
of je gebruikelijke pod- 
castkanaal.
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