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'IK WAS EEN
CYBERSEKS
JUNKIE'

ANTWERPSE
ADRESJES

BELGIE

DE INSIDE
GUIDE

BELGIE - APRIL 2016
MAANDBLAD 4,90 €

OSCARWINNARES
BRIE LARSON
DE TRIOMF

DE MUST HAVES
VAN HET SEIZOEN

SEXY SANDALEN,
FLASHY TASSE
& TIARA'S

HET GROTE
HAARSTUK

DETOXPLAN
VOOR GEZONDE
LOKKEN

GRUNGE IS TERU

HOE DE NINETIE
DE MODE
INSPIRE

AAR ERFGOE

SPULLEN OM
TE KOESTEREN

BeTheCovennot
SPIEGELTJE SPIEGELTJE...
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Tuin van Eden

Erotiek en exotiek, Yazbukeys 'Garden of Pleasure' is er een vol excessen. Een orgie van comicbookkleuren,
kitsch en glitter, zoals we van de Ottomaanse prinses Yaz gewoon zijn: grappige broches, juwelen en clutches van plexiglas.
yazbukey.com

Vt,

ES
Chino van religstof,
lodevisscher, 240 €
Perfectvoor Posen... en vooralle andere dagen.
Bord met ienimieni eendie, Axis 71, 37,50 €

Tote bag
'Concertina',
Paul Smith, 950 €

'Oddish' heetdit
superschaitige
minivaasie,
gemaakt met een
3D-printer.'Cutie
pie Iiikt ons een
betere naam.
PrintAworldService
op Etsy, 139 € voor
twee.

Je t'aime moi non plus

ivlocassin uit kalfsleer, Closed, 259 €

Met hoar mediterraans geInspireerde zomercollectie tast Marie Jo de grenzen
af tussen frivool en glamoureus. Ultravrouwelijk als steeds en
met een fris kleurenpalet etaleert het Belgische lingeriemerk
kokette finesse die doet dromen van een sensuele vakantie
aan de zuiderse Riviera.
mariejo.com
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