FASHION NEWS

Kom maar

ZOMER!
Corona of niet, de zomer komt eraan. En dus hebben we
zin in een nieuwe strandoutfit, ah ja! Wie het stijlvol,
trendy maar ook vooral betaalbaar wil houden, kan bij
Hunkemöller terecht. Zij gingen voor hun nieuwe
swimwearcollectie alweer in zee met het Nederlandse
topmodel DOUTZEN KROES. Niet letterlijk, want in
plaats van de zee is het een zwembad geworden.
Maar het mag gezegd: dit ziet er geweldig uit!

BILLIE OP JE BORST
Popster BILLIE EILISH (18) heeft de ontwerpster in
zich naar boven gehaald. Billie ging een samenwerking aan met het Japanse Uniqlo, waarvan je
ook bij ons heel wat winkels vindt. Billie maakte
enkele variaties op haar logo en dat resulteert in
zes verschillende T-shirts voor vrouwen, vier voor
mannen en zes voor kinderen. Voor een T-shirt
voor volwassenen betaal je € 14,90, een T-shirt
voor kinderen kost € 9,90. Ze zijn te koop via een
speciale link: www.uniqlo.com/eu/en/content/
billie-eilish-takashi-murakami.html.

Mama is niet blij
50

Die ELLEN DEGENERES toch!
De 62-jarige comédienne en talk
geshowhost besliste om - bij
brek aan een kapper - zélf het
haar van haar 90-jarige mama
Betty te knippen. Maar daar
was die laatste achteraf niet zo
blij mee. ‘Ik moet er echt nog
aan wennen. Het is te kort’, zei
ze in een filmpje dat Ellen met
haar volgers heeft gedeeld.

Stijlstalker
We hebben het al ’ns
gezegd: wij hébben het
voor huidig Miss België
CELINE VAN OUYTSEL
(25). Deze Kempische
juriste heeft flair. En ze
zet haar schoonheid
blijkbaar graag extra in
de verf met juwelen
van Victoria.
Benieuwd? Surf naar
victoria-benelux.com.

Bella Ha-tiet
Wat als je een topmodel in lockdown bent? Dan zorg je zelf
voor sexy foto’s, tiens! Althans,
dat is wat de 23-jarige Amerikaanse schone BELLA HADID
volop doet. Al zouden we haar
Bella Ha-tiet kunnen noemen,
met de underboob die ze hier
toont. En kijk, Bella trekt haar
buik in. Wat haar ménselijk
maakt, vind je ook niet? Want
dat doen we toch allemaal?

HM, RAAR GEURTJE...
Een weedgeurtje, meer bepaald.
De legendarische actrice JANE
FONDA (82) heeft lipbalsem en
bodylotion ontdekt waar CBD in
verwerkt zit. En da’s inderdaad
een - niet verslavend - goedje dat
je terugvindt in cannabis.

