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Marks &
Spencer is
back in town!

It’s true: mijn liefde voor een goede ouderwetse picknick kan met geen enkele
andere zomeractiviteit geëvenaard worden. Can you blame me?
Wat gaat er boven een zonovergoten namiddagje met de tenen in het gras, een
zomers briesje in het gezicht en naast je een mand vol lekkers en jouw crazy
ass friends?
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De zomer kwam ons afgelopen week al even hallo zeggen en dat resulteerde in
een Belmodoredactie filled with smiling faces, blote beentjes en een vat vol
ste

plannen! 1 activiteit op de agenda: a city picnic in Ghent met de liefste
Belmodo-vriendjes! Pique-nique, nique, nique …
Belmodo zou Belmodo niet zijn moesten we er geen alfresco lunch in style van
maken! Scrol naar beneden en laat je inspireren door onze picknicktips.

Make-ahead snacks
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Spreek af met jouw vrienden dat ieder van jullie eigen, al dan niet zelf
klaargemaakte, snacks meebrengt. Dat maakt het picknickmenu verrassend en

Nathalie
Vleeschouwer

gevarieerd! Geen inspiratie? Check dan zeker de website van Albert Heijn, waar
je kan kiezen uit 180 (!) picknickrecepten.
Kies bij voorkeur voor hapjes die zowel warm als koud lekker zijn. Denk aan
wraps, quiches, kipkluifjes en pannenkoeken, to name a few.
Met de yummy-yummy La Favo van ons aller Belmodo Bie zal het ons alvast niet
aan superfoods ontbreken.

Benieuwd naar mijn inbreng in de Belmodopicknick? Pretty Purple Picnic Wraps,
baby!
Wraps zijn wat mij betreft het beste picknicketen. Ze blijven lang goed, je hebt er
geen bestek voor nodig en je kunt eindeloos variëren met de vulling! Ik vul ze
voor de gelegenheid op met sinaasappel-quinoavulling, bietjes, appels en …
geitenkaas! Mmm … kaas! Voor mij geldt: the cheesier the better!
Ben je al aan het watertanden? Het recept vind je hier.

Happy drinks!

Nu#op#Belmodo

Recente#reacties

Nieuw
PoolsBelgisch
label:
From Warsaw

BelmodoLars

Memoirs
of a
Geisha
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Hey Lieve, bedankt
voor je feedback!
Jammer dat je
verwachtingen niet
ingelost zijn, ik snap
je commentaar, maar
ik heb de expo enorm
kunnen appreciëren,
het werkt enorm
inspirerend en dat op
zich...
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Het wordt de zomer
van de Belgen! · 4
hours ago

H-UGGing high in
the sky!
Sundays
are brunch
days

#lifeisaparty by Dimitri
Wouters

MASCULIN!
Mijn favoriete picknickdrankje? Ha, easy! Een heerlijke bosvruchtensmoothie!
Gezond, easy en matchy-matchy met de kleur van mijn wraps!
Of wacht, wat verfrist meer dan een koel biertje? En dan nog liefst eentje
waarvan het spontaan begin te zomeren. De vernieuwde retro-versie van de
Mort Subite Kriek Lambic straalt 1 en al joi de vivre uit!

BelmodoLars

Hey Sanne, bedankt
voor de feedback! We
wouden eigenlijk een
zo beknopt mogelijk
verslag schrijven en
ons hier vooral
focussen op de
kleding. Maar het is
misschien wel een
goed idee om een
apart...

Karl
Lagerfeld
Sports
Collection

SASK
academieshow '15:
het verslag · 4 hours
ago

De 10
glossiest
lipglosses

Lieve Wouters

Naar de expo gaan
kijken met grote
verwachtingen maar
helaas... Het is een
rommeltje zonder
verhaal of rode
draad. Mooie
presentatie maar wat
nu precies Belgische
mode is of waar het
echt voor...
Het wordt de zomer
van de Belgen! · 1
day ago

Karen - Dressing in
Labels

Wow paradijs op
aarde! Looking good
Tiany!
BabyMoon: Part II |
BELMODO.TV · 2
days ago

Sanne De Coensel

leuk artikel, het was
een geweldige show!
maar over de
schoenen wordt niets
geschreven?

The classy-meets-comfy-outfit
Wanneer ik denk aan een picknick, denk ik aan salopettes! Ze zitten niet alleen
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goed, ze zijn ook nog eens super trendy!
En aangezien menig picknicker bij voorkeur kiest voor de klassieke
kleermakerszit, zou ik die dag zonder twijfel dat zomerrokje in de kast laten
liggen. Kwestie van gênante bloopers te vermijden!

Log In

Accessorize met een stylish zonnebril, een klein schoudertasje voor jouw
essentials en natuurlijk: een zonnehoedje!

Platja&memories&&&goeie&maatjes
! " ! &#tbt&#throwback
#friends&#memories&#holiday
https://t.co/VJy874pwFc
via @BELMODOBIE on twitter

Wedstrijd
Hermanos Inglesos stelt z’n
nieuwste EP voor @Culture Club.
Speel mee & win!
50% off Belmodo shopping night
@Smets

Win een duoticket voor de 2Y
ABSTRKT Boat Party!
1. Monki Dungerees: € 54,79 bij ASOS.
2. Contrast zijden Top: € 79,- bij COS.
3. Amalfi Creeper: € 89,95 bij Mint & Rose.
4. Cat eye zonnebril: € 45,- bij & other Stories.
5. Schoudertasje: € 125 bij & other Stories.

Win een Tavat Eyewear zonnebril!

6. Hoedje: € 17,95 bij Zara.

Win een L’Occitane 'Eau de
Cedrat' pakket

Beauty essentials
Win een paar sleehakken én
clutch van UGG!

Self confidence is the best make-up you can wear! Zeker op een zomerse dag.
Te veel foundation zorgt voor de typische spiegelneuzen en make-up cakes.

Win een Chloé Shades of Rose
parfum pakket

Keep it light, keep it simple, en vooral… keep it protected!

Win een La Favo pakket!

Win een Black Eye Lens!

Win de DVD van Fifty Shades of
Grey
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Win een Mort Subite pakket

Win Signal tandpasta for men!

Win een BB Milk van Lait Corporel
van Biotherm

Win een snoeppakket van Candy
Cars
1. Fake it like you spent a week on Ibiza met de Curasano Spraytan Express.
Sinds jaar en dag mijn n°1 tanning spray! Ze beloven het allemaal maar deze
doet het écht: prachtig egale, goudbruine beentjes in slechts enkele minuten.

Win sneakers van Muro.Exe!

Vind hem online of bij een speciaalzaak in jouw buurt voor € 39,95.
2. Een vochtarme huid gaat meer talg aanmaken en dus rapper vettig worden.
Gebruik daarom steeds een goede hydraterende crème tijdens de zomer. Zo
vermijd je een glimmende look! De nieuwe vochtinbrengende Pivoine Sublime

Win een I LOVE MY TYPE poster

Perfecting Cream van L’Occitane met pioenroosextract bevat een intelligente
textuurverbeteraar die zich aanpast aan het klimaat en de luchtvochtigheid.
Resultaat? #nofilter ready skin in no time! € 34,- bij l’Occitane.
3. en 4. Make-up matchen met accessoires? I vote yes! Deze peachy lippenstift
en pastel blush maken jouw picknicklook af! Peach Blossom lippenstift € 19,- bij
M.A.C en Brightening Brick Pastel Peach € 48,- bij Bobbi Brown.
5. Toch last van greasy skin? De blotting papers of anti-shine papers van

Win een T-shirt van Negenduust!

Catrice nemen overtallige talg op en maken de huid weer mat in a jippy! Ideaal
voor een snelle touch-up tijdens het picknicken! Je vind ze in het Kruidvat voor €

Win het Dries Van Noten boek

2,89.
6. Ik blijf het herhalen: bescherm je huid tegen de zon! De 40-year-old-you zal je
eeuwig dankbaar zijn! De Smoothing Protective Milk-Mist van Lancôme met

Win een duoticket voor
MOVEMENT#22!

SPF 30 beschermt niet alleen optimaal tegen de zon, het laat ook een
schitterende glow en zijdezachte finish na. Te koop bij Ici Paris XL voor € 29,75.

Win een Nespresso Pixie Clips

Picknick 2.0
Step up your pic nic game met deze superleuke accessoires!

11/06
12/06
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FashionClash:&DAY&1
EindejaarsdeIilé&Modeafdeling
Antwerpse&Academie:&DAY&1

12/06

FashionClash:&DAY&2

13/06

FashionClash:&DAY&3
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13/06
13/06
14/06

1. Pique-nique romantique? Deze lampionnen maken jouw picknickdate extra

EindejaarsdeIilé&Modeafdeling
Antwerpse&Academie:&DAY&2
Releaseparty&new&EP&Hermanos
Inglesos&@&Culture&Club
FashionClash:&DAY&4

18/06

Academieshow&KASK
Movement#22:&DAY&1

19/06

Academieshow&KASK
Movement#22:&DAY&2

04/07

Paradise&City&Festival:&DAY&1

05/07

Paradise&City&Festival:&DAY&2

08/08

We&Can&Dance&2015&DAY&1

09/08

We&Can&Dance&DAY&2

gezellig! Ze werken op zonne-energie en zijn per 2 stuks verkrijgbaar bij Hema
voor een miniprijsje van € 3,25.
2. Niet zo tuk op bijtende beestjes? Met de hippe BugWatch-polsbandjes ben je
gedurende 15 dagen volledig beschermd tegen muggen. Vind ze in de apotheek
voor € 7,99 en zeg bye, bye, bye to the Itchy and Scratchy shoooow!
3. Ik geef het toe: de rood-witte ruitjes blijven geweldig! Maar dit kleurrijk
picknicklaken met bloemetjesmotief matcht waaayy to good met de rest van de
accessoires! € 19,99 bij H&M Home.
4. Bij Belmodo geldt: the fancier the better! 24 karaats gouden bestek aan € 3,5!
Online te koop op de website van Creative Emotions.
5. Kies uit 1001 picknickmandjes op Picknickshop. Mijn allerfavorietje is er te
verkrijgen voor € 75,-.
6. Laat jouw smartphone voor één keer thuis en be the star of the pic nic party
met deze supercoole Instax Mini 8. Je vindt ze bij Hema voor € 79,-.
Your life will definitely be a picnic met deze tips! Enjoy, dear Belmodo-lover!
Met medewerking van Valentine Vandenbussche
Foto's: © Pinterest

LABELED: BugWatch, Hema, Mort Subite, Outfit, beauty, drinks, instax, lafavo,
lifestyle, picknick
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Inloggen

Sorteren op beste

Start de discussie...

Reageer als eerste.

WAT IS DIT?
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SASK academieshow '15:
het verslag

Vero Moda x Lily Allen
1 reactie • 22 dagen geleden

2 reacties • 3 dagen geleden

Karen - Dressing in Labels

— Ik ben erg benieuwd naar
deze samenwerking, Lilly
Allen heeft …

BelmodoLars — Hey Sanne,

bedankt voor de feedback!
We wouden eigenlijk een zo
…

#23 weeks: on drooling &
babymoons

Paul Smith signeert in het
Modemuseum

2 reacties • één maand geleden

1 reactie • één maand geleden

Tiany Kiriloﬀ — thanks dear

Modemuseum Hasselt —

Silke en echt het is de
moeite meer dan waard,
maar er wordt gewoon …

Paul Smith komt signeren
tussen 12u en 14u! Iedereen
welkom...
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Nieuwsbrief

Do it yourself

…

Do it yourself

Contact
Zin in een
partnership?

BELMODO#nieuwsbrief

Let's#get#together!

Schrijf je in op onze nieuwsbrief en we houden je op de

Zin in een samenwerking met Belmodo Media en het
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hoogte!
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