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COVERFOTO KEE & KEE STYLING KARIN VAN DER KNOOP VISAGIE NATASHA KLAVERDIJK
KLEDNG PAILLETTENJURK LADRESS, SCHOENEN ZARA
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at ben ik er trots op dat
ik een week aan het roer
van VROUW Magazine
mag staan. Ik groeide op
met De Telegraaf en dat VROUW hoofdredacteur Marieke het stokje een week
aan mij gaf, voelt best
bijzonder. Ik heb meegedacht over de onderwerpen en wil u graag een inkijkje
geven in wat me raakt en bezighoudt.
Vroeger werd ik bijvoorbeeld gepest, of
lastiggevallen zoals ik het liever noem, en
daarom vind ik het belangrijk om nog
maar eens te benoemen wat de impact
is op kinderen, maar ook op hun ouders
die vaak machteloos aan de zijlijn staan.
Ook ben ik trotse ambassadeur van het
Wilhelmina Kinderziekenhuis. Ik lag
daar zelf ooit toen Muck te vroeg geboren
was en weet hoe intens het verdriet
kan zijn als je je zorgen maakt over je
pasgeboren kindje.
Verder stelde ik manlief Jaap de vragen die
journalisten meestal niet stellen, was ik
samen met mijn zussen en schoonzussen
een dag model én schoven we met het
gezin aan voor een pré-kerstdiner.
Ik wens u vanaf deze plek alvast fijne
feestdagen en veel leesplezier!

Mode
KERST MET KIM

Lekker lezen

9

10 INTERVIEW Kim interviewt haar
eigen man Jaap
24 REPORTAGE Zwangere Hester tussen
de couveusekindjes
30 PORTRETTEN Moeders en dochters,
allebei pestslachtoffers

Lekker kijken

9 SHOPPING Alles voor de baby
14 FOTOALBUM Heerlijke privéplaatjes
17 MODE Feestelijke voorpret met Kim en
haar prachtige (schoon)zusjes
23 BEAUTY Kim’s favorieten

Lekker leven

8 COLUMN Daphne Deckers
16 COLUMN Suzanne Rethans
34 CULINAIR Kerstdiner met stokjes
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Liefs,
Kim Kötter
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WAT HIJ VINDT
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