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GRANNY COOL
OMA'S IN
DE MODE

10 JONGE TALENTEN

ZWART & STERK

ZIJ GAAN HET
MAKEN IN 2014!

OP KOFFIESAF.PI
IN ETHIOPIE

SKISHOPPING
STIJLVOL OP
DE PLANKEN

ELLE SHOOT & INTERVIEW
LAST MINUTE
FEESTOUTFIT1

SCHOONHEIDSWEDSTRIJD
ELLE SELECTEERT
DE BESTE BEAUTYPRODUCTEN

Onvoorstelbaar hoeveel shit
ik over me heen gekregen heb./99
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Shopping joy
Twee jaar geleden lanceerde de aan La Cambre afgestudeerde Kim Stumpf
haar gelijknamige breigoedcollectie: ambachtelijk gebreide cardigans
en sjaals. Sinds kortverkooptze die in haar gloednieuwe eigen winkel in
Antwerpen.

Lombardenstraat 18, www.kimstumpf.com

In Gent opent ontwerpster Jo Devisscher een eerste eigen winkel. Goeie
timing, haar zomercollectie vol Afrikaanse vibes is een van de beste die ze ooit
ma a kte. Hoornstraat 6, www.jodevisscher.be
Voor 2014 kijken we reikhalzend uit naar enkele grote openingen, al zijn die bij
het ter perse gaan van dit nummer nog niet allemaal bevestigd. Op de Zavel
in Brussel bijvoorbeeld zou Christian Louboutin binnenkort een schoenenpaleis
openen. www.christianlouboutin.com / De Britse keten Primark opent naast een filiaal
in Gent, eind 2014, allicht ook een vestiging in de Brusselse Nieuwstraat op nr
15, in het afgebrande pand waar eerder Forever 21 zat. www.primark.be / Victoria's
Secret trekt dan weer naar de Nationale Luchthaven, waar het luxelingeriemerk in elk van de twee terminals een boetiek opent. Je weet tenslothe nooit
welke stud je in de lucht tegen het lijf loopt. www.victoriassecret.com / I n Antwerpen
strilkt in het vooriaar & Other Stories neer, het iets exclusievere label van de
H&M-groep. In de Korte Gasthuisstraat 17 is het te doen, al is een concrete
datum nog niet gecommuniceerd. www.stories.com
Kim Stumpf in Antwerpen.

VICTORIE!
De tweede lijn von Victoria
Beckham, Victoria by, brengt
onze nieuwe favoriete stukken, die net dat tikje betaalboarder zijn. Nu jam
Tennisjurkle, 650 €

Zacht aan de poep

Wij zitten - zeker tijdens de wintermaanden - graag zacht en warm. De in India hand-gebreide krukjes van
Claire-Anne O'Brien voor Gan komen dus goed van pas.
www.gan-rugs.com, 387 €
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