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Eigen ontwerp Gepersonaliseerde mode
Nagelnieuw Beauty boomt in België
Levenslessen Leen Dendievel schrijft
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De passie
van 5 insiders
bij justitie
“Het is niet
zo sexy als
CSI. Maar
het is wel een
fantastische
job”
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Ga voor groen in je
kleerkast met basics goed
voor mens, dier en

Strevers

planeet. Multi-inzetbaar,
deze afdankertjes.
tekst Jasmijn Verlinden

Overdressed

De ambitie van de drie Brusselaars achter het kersverse
Norm: de meest duurzame
sneakers ter wereld maken.
In elk paar worden zes gebruikte waterflessen verwerkt
én voor elk verkocht paar
plant Norm twee bomen.
Ook nog eens lief, die drie
van Norm.
Sneaker Norm
160 euro, via norm.shoes

De eerste capsulecollectie van
DailyMenu met zes uniseks
stukken is van a tot z gemaakt
uit bestaande stoffen en kleren.
De blazer is een ingenieuze
compilatie van verschillende
afgedankte jasjes. Minimale
voetafdruk, maximaal modestatement.

Op is óp

Blazer DailyMenu 485 euro,
via unitedfashionfestival.eu
of tijdens het United Fashion
Festival, tot 6/6 in MAD,
Graanmarkt 10 in Brussel

Winkels vol luchtige jurken middenin de winter en dikke jassen
hartje zomer? Absurd, vindt modeancien Dirk Smet. Met Wasted
Atelier transformeert hij stockstoffen tot volumineuze blouses, fluïde
jurken en patchwork kimono’s.
Snel zijn, met stockstoffen is op ook
écht op.
Bloes, Wasted Atelier
109 euro, via wastedatelier.be

Lapwerk:
lachen met je gat
Niet zo van de basics? Enter de
strijkpatch. Deze is eigenlijk bedoeld
om knie- en ellebooggaten van zoonof dochterlief te verstoppen, maar
doet het elders ook prima.
In tijden waarin elke portie pret van

6 Billie

harte welkom is, gaan wij voor een
oversized smiley op ons gat.
Lachen met onze poep, het is voor
één keer toegestaan.
Patches, JBC
4,5 euro, via jbc.be

