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ONTDEK DE LAATSTE TRENDS & LEUKSTE NIEUWTJES
SAMENSTELLING NANCY BOERJAN EN THALISA DEVOS

Warm donsje

Sneakers
met appelsmaakje
Leer gemaakt van fruitafval? Lekker is het niet,
maar wel duurzaam en milieuvriendelijk. Het
Belgische schoenenlabel Komrads APL brengt de
allereerste vegan sneaker op de markt, waarvan de
bovenkant vervaardigd is uit appelleer.
www.komrads.world

Frissere dagen vragen om
praktische kledij. Een bodywarmer of gilet is dan ook dé
oplossing voor de tussenseizoenen. Met warme donsvoeringen, om boven een
warme trui te dragen, en in
diverse stijlen van merken als
Tommy Hilfiger en Emporio
Armani tot Levi’s (foto).
www.debijenkorf.be

Bezegel jullie liefde
Niets mooier toch dan jullie liefde
bezegelen in... een zegelring. Het
Belgische juwelenmerk Elisa Lee
kte
maakt van dit wat in onbruik geraakte
ritueel opnieuw een hedendaags
rgebeuren. Vorm, materiaal, afwerking: de keuze is volledig aan
jou.
www.elisa-lee.be

Laat je zien
Croco’s met
kleur

Natuurlijkk kopje
Waarom zou je de keuze voor duurzamere producten niet doortrekken naar
je haarverzorging? De verzorgingslijn
De Natuurkapper werkt met uitsluitend
natuurlijke grondstoffen als essentiële
oliën, haver, zeewier, klei… Van shampoo tot haarbalsem en zelfs gel.
www.marma.be

Vintage handtassen en tasjes zijn
hot en in die trend past een
exemplaar in imitatiekrokodillenleer uiteraard perfect. Heel wat
collecties hebben ze in petto
voor deze winter, in stijlvol bruin
en zwart maar ook in modieus
blauw en groen.
www.guess.eu

Royals doen het wel
vaker: colorblocking, wat
dan zoveel betekent als
dat ze outfits met twee of
meer opvallende kleuren
aantrekken. Niet alleen
omdat ze dat mooi
vinden, maar ook om
beter gezien te worden in
een menigte. Deze winter doen we het allemaal,
en wij vinden het vooral
mooi.
www.aigle.com

1/3
© auxipress • +32 2 514 64 91 • info@auxipress.be • www.auxipress.be

PRINT MEDIA
ELISA LEE / ELISABETH LEENKNEGT + COVER
Ref: 39399 / 5F743E1198

APERO

Instagrammer van de week
@antonvasbinder

Het weekend van Fien

Anton Vasbinder (24) ging vijf jaar terug als fotograaf aan de slag in de evenementensector. Daar
speelt snelheid een grote rol. Maar naarmate hij
zich verder in de fotografie verdiepte, verlegde
zijn aandacht zich naar het in
beeld brengen van landschappen. En dat blijkt ook
overduidelijk uit wat hij op
Instagram post: rake, soms
mysterieuze impressies van
een indrukwekkende natuur.
Duitsland en Italië zijn zijn favoriete bestemmingen, naast Zweden, Noorwegen en Finland.
“Ik ben nog op zoek naar mijn eigen stijl maar
meestal hou ik het vrij naturel. Ik neem er alle tijd
voor om op die prachtige locaties naar verschillende composities te zoeken. Dat zijn voor mij
momenten waarop ik tot rust kom.”■

“Ik neem alle
tijd om naar
composities
te zoeken”
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GENIET VAN HET GOEIE WEST-VLAAMSE LEVEN

LEEN DEMARÉ

“RADIOMAKEN
ZIT IN MIJN DNA”
Mediargus met docroom pdf
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