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Een Apple voor de dorsi . : Win één van onze vilf iPads!
Koen Wauters onder vuur • De mooiste en duurste wagens ter wereld •
Een weekend elektriseh eruisen met de Tesla Roadster
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.
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PARTY HEMD

STREEPJESMANIE

SPORTIEF CHIC

MESTA TV
SNOEPKLEURE1V

Als het van de kids afhing, is geen kleur te veel.
Ook het lente/communiefeest wordt kwistig opgevrolijkt met fleurige kleu*s. Snoepen maar!

1. CLARKS Plezante 'Desert Boot' schoentjes in nubuck met multikleuren. Musthave voor stoere meisjes! (p.n.g. tel. 02 478 22 52) ^'
3. ESPRIT Short met kubusjes in verschillende blauwtin2. CHIPIE Speelse jurk, verkrijgbaar bij Zalando (39,95 euro, www.zalando.be )
5. BELLERO4. SAL Y LIMON Armbandjes in snoepkleuren (18,90 euro per stuk, www.salylimon.com )
ten. (35,95 euro, www.esprit.be)
SE / CKS Hij is gekleed in Bellerose, zij in CKS Fashion. Zijn ze niet om op te eten? (Bellerose: cardigan 62 euro, broek 69 euro, knitwear
6. ANNE
75 euro, wit hemd 65 euro, www.bellerose.be 1 CKS: blouse 44,99 euro, blazer 69,99 euro, broek 49,99 euro, www.cks-fashion.com )
7. S.OLIVER Gestreept
KURRIS Felgekleurde sjaaltjes maken je outfit af (58,80 euro per stuk, www.annekurris.com , foto CD Achim Lippoth)
8. ATELIER ASSEMBLE Hemdje met originele print: opvallen verzekerd! (105 euro,
en modieus jasje (49,95 euro, www.soliver.com )
Elk
laagje
telt bij een feestoutfit, ook het onderste laagje! Hip ondergoed voor jongens (13,95
9. 13.16RN BORG
www.atelierassemble.be)

euro per stuk, www.bjornborg.be)

62

10. Polkadots van kop tot teen, ook op je schoenen! (49,95 euro, www.converse.be )
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