
MODE

Grasgroen of paars met oranje,
kanariegeel met jeansblauw. Hoe
feller het contrast, hoe beter. Koen
Wauters’ echtgenote Valerie De

Booser (32) mixt knallende kleurtjes
a volonté. En wie wordt daar niet

vrolijk van?

KLEUREN
DIEKNALLEN
KLEUREN
DIEKNALLEN

KoenWauters’ echtgenoteValerieKoenWauters’ echtgenoteValerie

StijlTip
Colourblocking was een
toptrend in 2011 en die zet
zich ook dit jaar voort,
zeker voor de schoenen
en accessoires. Maak een
statement met felle en
opvallende accessoires
en mix ze met pastel-
kleuren. Zo krijgt uw out-
fit een echte boost. Hou
het op een mix van drie
kleuren als u een te girly
look wilt vermijden.

Blouse met top (Holly Blue,
€ 209), jeansshort (Super-
trash, € 80), sandalen
(D&G, € 324), halsketting
(Francis & Pi, € 95)

Blouse met top (Holly Blue,
€ 209), jeansshort (Super-
trash, € 80), sandalen
(D&G, € 324), halsketting
(Francis & Pi, € 95)Maxi-jurk

(Halé Bob,
€ 423), sjaal
(Blanc Kelly,
€ 118), arm-
band (Francis
& Pi, € 74)
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De BooserDe Booser

INFO

l KLEDING, SCHOENEN EN ACCESSOIRES:
HISTOIRES DE FEMMES: GENTSESTEENWEG 125A, 2800 MECHELEN,
015/64.08.83, WWW.HISTOIRESDEFEMMES.BE

l STYLING: BÉ DE MEYER
l KAPSEL ENMAKE-UP: GIUSI SCIARRATTA
l FOTO’S EN POSTPRODUCTIE: MARC DROFMANS EN KEVINWUYTS

Broek (Citizens of
Humanity, € 249),
blouse (Holly Blue,

€ 209), riem en
armband (Francis &
Pi, € 247 en € 105),
handtasje (Patrizia

Pepe, € 190)

Blouse (Holly Blue,
€ 259), broek

(J Brand, € 205),
haarband (Francis &

Pi, € 27), handtas
en sandalen (TOV

Essentials,
€ 449 en € 249)

Broek met riem
(€ 95), T-shirt

(€ 39) (beide Circle
of Trust), handtas

(Patrizia Pepe,
€ 518), vestje
(Mucho Gusto,

€ 399)
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