
11 schlagerzangers 
die van elke 

avond een 
feest maken 

Van midi 
en mini 

tot militair 

'Geen mens 
raakt 

chocolade 
ooit beu' 

Zonder applaus 
verlies jj een groot 
deel v 	ie ik ben 
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Essentiel 185 euro 

4:42  

Daar komt het 

COS 89 euro 

Jo De Visscher Gesplitst  215 euro 

Killer legs? Je zet ze 
subtiel in de kijker 
met een hoge split a 
la Louis Vuitton en 
Nina Ricci. Die zit 
anno 2015 niet meer 
aan de achterkant 
van de rok, maar 
onthult de voorkant 
van je benen 

s.Oliver 

Van midi en mini tot militair: deze zomer 
gaan je benen met alle aandacht lopen. 
Samenstelling Hanne Vandenweghe 

Marciano Main 
149 euro 

89,99 euro 

Bloemenmeisje 
Fantaseren over lente en zomer, 
dat is denken aan kleurrijke 
bloemen in bloei en heerlijke 
geuren. Wentel je - letterlijk - in 
de plantenwereld zoals bij Miu 
Miu en Victoria Beckham. Grote 
of kleine prints: alles mag! 

Caroline 
Biss 

145 euro 

Zara 49,95 euro 

4. ,  

diat,
• 

Ted Baker 180 euro 

Guess 110 euro 

Le Temps 
des Cerises ' 

55 euro 

A.P.0 
145 euro 

Gigue 
119 euro 

Blue jeans 
Het zit comfortabel, is 
eenvoudig te combineren en 
past bij iedereen: het denim 
rokje is nooit echt weg-
geweest, maar nu hebben 
ook beroemde designers de 
spijkerstof herontdekt. Ziet 
er extra stoer uit met nog 
meer jeans. 
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