
De grote
eyelinertest
De beste kost 
nog geen 3 euro

Mijn mama
heeft kanker

‘Ik dacht: dit is 

het dan, mama 

haalt de zomer 

niet.’

Kom hier dat 
ik je knuffel! 
9 redenen om 
elkaar eens goed 
vast te pakken  

Z O M E R T R E N D

Crochet
Zélfs je klompen zijn 
gehaakt dit seizoen

8 lgbtqia+’ers 

over hun 

coming-out
‘Nu heb ik 

zoveel meer 

zelfvertrouwen.’

Mijn bestie

(en ik vind dat stiekem niet zo leuk)

krijgt een baby
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SELF-LOVE
Alles wat jij nodig hebt om je nog beter in je vel te voelen,  

letterlijk én figuurlijk. Want zelfliefde is het belangrijkste wat er is.

8  Lovelist  
De redactie deelt waar zij  
deze week instant  
happy van werden

12  My body & me  
Sophie

14  Openhartig  
Uit de kast

24  Psycho  
Groepsknuffel 

29  - € 100 look  
Bye, combinatiestress

30  Close-up Nette

33  A&A  
Arkasha & Anaïs schrijven 
elkaar over hun leven 

34  Love Trend  
Crochet all day

38  Beauty  
Over de streep 

 Yesha: “Ik sta altijd paraat 

om jonge trans personen 

steun te bieden, want ik weet als

geen ander hoe het voelt om 

alleen te zijn.’

Meer verhalen uit de

lgbtqia+-community op blz. 14

Foto: Dimitri Lowette
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LOVELIST
De redactie deelt waar zij deze week instant happy van werden
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Stoov begon ooit als merk met 

warmtekussens. Intussen hebben 

ze ook verwarmde zitkussens,  

warmtedekens (in mooie teddy-

stof!), infraroodwarmtekruiken, 

kussens voor buiten die water- en 

vuilafstotend zijn én de Hot Dog, 

een warmtekussen voor honden 

(al denken we dat onze katten er 

ook heel blij mee zouden zijn). Ide-

aal voor een frissere zomeravond 

en bij het kamperen. Het leukste is 

dat ze ook nog eens mooi staan in 

je interieur (of exterieur). Van een 

warme knuffel gesproken!

Vanaf € 79,95 - Nl.stoov.com.

DON’T SEND 

NUDES

‘Mme, your fi ancé is sexting 

me.’ Met die woorden weet 

Jasmien Witvrouwen

 meteen onze aandacht te 

trekken. De ontwerpster liet 

zich inspireren door een 

 fi ctieve internetaffaire voor 

een speelse collectie oorbel-

len met ondeugende quotes 

en dubbelzinnige bedeltjes 

– van ijsjes tot handboeien. 

Stuur ons dus a.u.b. geen

 nudes, stuur ons juwelen!

Zilveren oorbel met bedeltje 

- € 175 per paar - Jasmien 

Witvrouwen.

Wij zitten er
warmpjes bij

Wanted. Deze vrolijke lamp van het Nederlandse 

merk Mr Maria. Da’s élke morgen opstaan met 

een smile op je gezicht.

Verkrijgbaar in 3 maten - vanaf € 20 - Mrmaria.com.

H
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Wanted. Deze vrolijke lamp van het Nederlandse 

8 flair.be
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Drunk in love

Ein-de-lijk kan je Drunk Elephant 

bij ons gewoon in de parfumerie 

shoppen. Het cultmerk is wereld-

wijd razend populair en heel her-

kenbaar dankzij de verpakking in 

fl uokleurtjes. Het verhaal achter 

de naam? De oprichter van 

het merk ontdekte Afrikaanse

marula- olie (de basis van een van 

hun sterproducten: Virgin Marula 

Luxury Facial Oil) en raakte gefas-

cineerd door de mythe dat olifan-

ten dronken worden na het eten 

van de marula-vrucht.

Vanaf € 19, bij Ici Paris XL.

Onmisbaar in je handtas tijdens de zomer (en eigenlijk ook de rest van het jaar): een borstel met een mineraal poeder dat 

beschermt tegen de zon. Je kan het makkelijk over je make-up heen aanbrengen en ziet het niet zitten op de huid. 

Let wel: sommige van deze poeders hebben een lagere factor, dus hou er rekening mee dat je ’s morgens het best ook 

een dagcrème smeert met een hoge factor (SPF 30 of 50).

Even bijpoederen

Radiant Translucent 

Powder SPF20 - € 37 

- Ilia, Shopbeautyby-

kroonen.com.

Powder-Me SPF30 - 

€ 60 (incl. 2 refi lls) - 

jane iredale, Parfuma.

Sun Brush Mineral 

SPF30 - € 31,30 - ISDIN, 

apotheek.

Mineral Sunscreen 

SPF50  (geschikt voor 

alle huidtinten) -

 € 49,95 - Sunday Brush, 

Bloomsandblossoms.eu.

Mineral Powder Brush 

SPF20 - € 24,99 - 

Hawaiian Tropic, 

Kruidvat.

Psyche-

delische fl orals of 

sexy zwart? De sixties- en 

seventies-swimwear-collectie van 

C&A heeft het allemaal. Voor ons 

één badpak van elk, alsjeblieft.

Badpak met bloemenprint en striklint - 

€ 29,99, zwart badpak met cut-out - 

€ 39,99, korte kaftan met bloemen-

print - € 19,99 - alles C&A.
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l Shoppen in Knokke kan ook zonder 

financiële kater dankzij Les Jumelles.  

In de pop-up van het Antwerpse merk 

shop je tot eind september kleurrijke en 

betaalbare zomermode, inclusief opval-

lende prints ontworpen door oprichtster 

Magalie Aerts. 

  Les Jumelles, Zeedijk 654, Knokke-Heist. 

l Komono palmt Oostende in. In de pop-

up shop je tot 18 september zonnebrillen 

voor het hele gezin. Naast de collectie 

voor volwassenen lanceerde het Bel-

gische merk namelijk net een juniorlijn! 

Roze ronde zonnebril  - € 59 - Komono, 

Adolf Buylstraat 6, Oostende.

l Juttu opende niet één, maar twee win-

kels aan de kust dit seizoen: een tijdelijke 

Summer Store in Knokke en een perma-

nente boetiek in Nieuwpoort. De place 

to be voor vakantieoutfits en beach 

essentials. 

Juttu Summer Store, Lippenslaan 253-255, 

Knokke en Juttu, Residentie Sun Beach, 

Albert I laan 198b, Nieuwpoort.

l Na meer dan twintig jaar aan ’t zeetje 

opende Veritas een nieuwe flagship-

store in Knokke, de vierde in ons land.  

Je vindt er mode, accessoires én een 

uitgebreid DIY-assortiment, voor die 

regenachtige vakantiedagen. 

Parelketting  - € 0,99 tot € 6,99 voor een 

zakje parels - Veritas, Lippenslaan 175,  

Knokke-Heist.

l Mocht Carrie Bradshaw Belgisch zijn, ze 

was vast fan van Virginie Morobé. In de 

allereerste flagshipstore van de ontwerp-

ster shop je snoepstiletto’s en badstof 

slippers die slecht zijn voor je bankreke-

ning, maar oh zo goed voor je stijlgevoel. 

Blauwe badstof slippers  - € 280,  

Morobé, Kustlaan 255, Knokke-Zoute.

NIEUWE SHOPS  

EN POP-UPS AAN  

DE BELGISCHE KUST

De 

Zweedse  

Ellinor Nilsen up-

cyclet vintage handdoeken tot 

unieke badjassen. Speciaal voor  

& Other Stories creëerde ze een 

exclusieve capsulecollectie van 50 

exemplaren die zo mooi zijn dat 

je ze ook op het strand of 

zelfs in de stad wil 

dragen.

5x 
mode 
aan
zee

Geüpcyclede badjassen -  

€ 250 - & Other Stories 

 x Ellinor Nilsen.

Het is superbelangrijk om elke dag je haar 

te borstelen. Je hoofdhuid maakt van 

nature oliën aan om je haar te voeden, 

maar die blijven vooral op de haarwortel 

zitten. Dat verklaart waarom je kruin vet 

wordt, maar je puntjes meestal droger 

blijven. Door regelmatig te borstelen ver-

deel je de oliën over je haar, waardoor het 

gezonder, zachter en glanzender wordt. 

Opgelet: tenzij je krullen hebt, borstel je je 

haar best wan-

neer het droog 

is, als het nat is 

kan het makke-

lijker breken.

Brush 
it real 
good

LOVELIST
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