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Dankjewel…
Deze brochure kwam tot stand door veel mensen, die ik allemaal 
oprecht wil bedanken voor hun inzet.
Dankjewel aan de organisatie van Miss Coast Belgium. (www.misscoast.be)
Dankjewel aan de modellen Celine Vanhoenshoven, Laura Matthijs, Luna 
Timmerman, Melina Brackx, Annelien Reynaert, Louna Moreels, Sharon Van 
Waes, Nele Vandewalle, Shirley Zeebroek, Angel Whitfield, Taïlina Seery, 
Tatjana Van Weehaeghe, Kylie Vermeulen en Daphne Derammelaere.
Dankjewel aan de mensen van Thermae Palace in Oostende voor het 
geduld en de verdraagzaamheid tijdens de shoot. (www.thermaepalace.be)
Dankjewel Kristel Nijskens voor de leuke samenwerking en de mooie 
fotografie. (www.kristelnijskens.be)
Dankjewel Korneel Bonte voor de layout en opmaak van onze brochure. 
Dankjewel Thijs Simoen en het team van Arcade voor de leuke samen- 
werking!

V.U. Isabelle Vanhie - Koninklijke Baan 27, 8420 DE HAAN



Geloof het of niet maar we zijn alweer toe aan een nieuw modeseizoen. Time flies,  
lichtjes uitgedrukt maar het lijkt gisteren dat ik de wintertrends aan het samenvatten was.
Zoals steeds in deze brochure pen ik voor jullie de trendkleuren en stijlen van het nieuwe  
seizoen neer. Bij het kiezen van de collecties voor dit seizoen heb ik voor dilemma’s gestaan.  
Er was heel veel moois en de keuzes waren soms moeilijk te maken. De ene collectie overtrof  
de andere en dan wordt het soms moeilijk.

Kleuren
De zomermode voor 2016 
is opvallend kleurrijk. We 
krijgen nog pasteltinten als 
GEEL, ROZE, COOL BLUE  
en PEPPERMINT. Daarnaast 
is er veel WIT en ZWART 
maar ook de AARDETINTEN 
zijn dit jaar in in de lente. 
MARINE blauw is opval-
lend veel aanwezig in alle 
collecties. Uiteraard is er ook 
BEIGE en JASMINE. 
De tinten zijn wel opvallend 
minder fel als andere zomers. 
Minder felle tinten geeft een 
rustiger, aangenamer zonnig 
beeld. Fletse kauwgomballen 
kleurtjes zoals PEPERMINT, 

FONDANT PINK, PIMENTO 
NUDE en CUSTARD, doen 
denken aan de jaren 60. Een 
beetje nederig van uitstraling. 
De pastels  zou je deze zomer 
dus beter de ‘bijna’ pastels 
noemen omdat ze net ietsje 
meer kracht hebben. Fondant 
pink is een echte zomerkleur. 
GERANIUM is net geen 
roze en geen oranje. Het zit 
er tussenin en dat houdt het 
spannend. 
Getint ZWART WIT als 
key-combinaties maar dan op 
een zachtere ‘bijna’ zwart-wit 
manier. Het heftige van zwart 
is erafgehaald waardoor ze 

een extra avant-garde uitstra-
ling krijgen die heel natuurlijk 
overkomt. NEWSPRINT 
wordt zo het nieuwe zwart en 
JASMINE het nieuwe wit.
We sluiten de kleuren voor 
zomerkleuren af met BEIGE.  
Zoals in elk seizoen heb je 
ook neutrale kleuren nodig. 
Beige is prachtig warm,  
tijdloos. Het kan als basic,  
en zeker ook als ondertoon, 
gedragen worden. Het maakt 
de verbinding tussen seizoe-
nen. Het is een stabiele kleur 
die zeer goed combineert met 
alle kleuren in het kleuren-
palet.

Beste Guapa’s,

Wat de trends betreft, doen die het omgekeerde van de kleu-
ren… Waar de kleuren en tinten rustiger worden, worden de 
trends uitbundiger. In de fashionweeks werden we bedolven 
onder prints, glitters, logo’s, ruches en grote silhouetten.

Trends
De mode kan niet ROMAN-
TISCHER worden dan ze 
nu is. Als het van de grote 
modehuizen afhangt lopen we 
terug allemaal in lange bloe-
menjurken en semi-transpa-
rante stoffen. Zelfs in Londen 
barstte het op de catwalks van 
de sprookjesjurken.

MAXIMALISME wordt 
het nieuwe minimalisme. 
De mode is uitbundiger dan 
ooit, een veelvoud aan prints, 
stijlen, materialen en kleuren 
worden flink door elkaar 
geschud. De looks worden zo 
collage-achtige uitbundige 
beelden.

Voor wie niets moet hebben 
van al die zoetigheid en 
colourfullness is er ook een 
overvloed aan SPORTS-
WEAR. Geen gestroomlijnde 
pakjes en hightechmaterialen 
maar juist oversized, jersey 
kledingstukken zoals je vaak 
in hiphopvideos ziet. De 
hoodie wordt een van de 
belangrijkste kledingstukken 
in deze stijl maar ook petjes, 
bomberjacks, sweaters met 
opdruk, wijde sportbroeken 
en complete tracksuits zijn 
minstens zo in trek.

Waar een paar jaar geleden 
LOGO’S nog afgedaan 
werden als platte status-
symbolen voor de nouveau 
riche, worden ze nu bij de 
hoogste modehuizen weer 

gebruikt. Monogrammen en 
logo’s duiken overal terug op. 
Subtiel is anders maar het is 
bedoeld met een knipoog en 
bovendien illustreert het per-
fect dat de hoogtijdagen van 
de sobere, ingetogen mode 
voorbij zijn.

GLITTER Side Up… Het 
overgrote deel van de grote 
ontwerpers zijn overduidelijk 
in feeststemming. Vooral 
liefhebbers van glitters, 
pailletten, metallic stoffen en 
lurexweefsels komen uitste-
kend aan hun trekken. 
BLOTE SCHOUDERS 
zijn hip. De schouders zijn de 
nieuwe erogene zone du jour, 
waarbij ook het onweer-
staanbare rugdecolleté dat je 
er gratis bijkrijgt niet mag 
worden vergeten. Lang leve 
de plakbeha’s! 
Seks is ook terug. De model-
len zien eruit alsof ze zojuist 
na een succesvolle date uit 
bed zijn komen rollen in super 
sexy slipdresses en delicate 
behaatjes. Het wordt allemaal 
wat bloter en de materialen 
komen rechtstreeks uit de 
LINGERIE: kant, satijn en 
chiffon. Superfijne niemendal-
letjes, zeer mooi maar of ze 
ook dagelijks draagbaar zijn, 
blijft de vraag. Wie waagt 
zicht eraan?

VICTORIAANSE MOU-
WEN zijn dit seizoen ook hot. 
Waar mouwen de afgelopen 

paar jaar amper een rol speel-
den in de mode zijn ze nu 
weer terug van weggeweest. 
De schapenboutmouw - op-
geblazen bij de schouders en 
strak om de onderarm maakt 
zijn comeback. 
SATIJN is de hit! We vinden 
het in heel veel collecties en 
uitvoeringen terug. 

Guapa’s favoriete modetrend 
is toch de volgende BLUE 
JEANS FOREVER. Denim 
is al een paar jaar niet van 
de catwalk weg te denken. 
Dit seizoen is het echt in 
alle verschijningsvormen te 
zien. Vaal tot gerafeld, total 
destroyed, donkerblauw en 
clean, beplakt met patches en 
in alle kledingstukken terug te 
vinden. Spijkerstof blijft zeker 
niet tot broeken beperkt: man-
tels, lange rokken, salopettes, 
jasjes, rokjes, noem maar op.

Deze trends en kleuren van de 
highfashionlabels probeerde 
ik voor jullie te vertalen naar 
de meer draagbare alledaagse 
mode. De trendlijnen vind je 
er wel in terug en deze zul je 
herkennen in de foto’s van 
onze brochure.
Er zijn nieuwe verfrissende la-
bels te vinden bij Guapa en ik 
koos bij onze geliefde merken 
weer de meest vernieuwende 
items uit. Kom eens langs en 
ontdek de nieuwe collecties… 
Geniet van de creaties van de 
designers en kies uit waar jij 
je ‘je beste ik’ in terugvindt. 
Geniet van de mooie dingen 
van het leven!

Isabelle
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COOL BLUE               PINK              APPLEMINT       GERANIUM           JASMINE               MARINE                  GEEL                           BEIGE                      WIT                  TOBACCO              ZWART            NEWSPRINT        CUSTARD               ROEST
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 COLLEGESCHOENEN - SENSUNIQUE ARCADE
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De schoenmode dit seizoen volgt de kledijmode in zijn diversiteit.

Ook in de schoenmode blijven 
de FRANJES en dit keer zeer 
uitgesproken. Er zijn zowel 
Romeinse gladiatorensanda-
len met franjes als boots. De 
lintjes en koordjes komen dit 
voorjaar heel vaak voor in 
alle vormen en kleuren, er is 
geen enkel model van schoen 
die kan ontsnappen aan deze 
trend.

 

Ook de PLATEAUZOOL blijft 
in. Dikke zolen, kurken zolen, 
koordzolen met een motief, 
gekleurde zolen en plateau-
zolen: het is overduidelijk 
dat deze aardelopers vandaag 
even belangrijk zijn als de 
schoen zelf. ‘Laat je volledig 
gaan!’ lijkt hier echt de bood-
schap. 

Net als bij de kledij vinden 
we de glitter en METALLIC 
ook fel terug in de schoenen-
mode. Het gaat hier vaak om 
pure lijnen en architecturale 
modellen. Die doordachte 
maar sobere stijl zet zich ook 
dit jaar verder. Binnen deze 
trend zien we zilver, goud en 
rosé goud metallics. Deze stijl 
wordt vaak prachtig gecombi-
neerd met wit.

De SNEAKERS blijven nog 
steeds het HOT item bin-
nen de schoenenmode. Hun 
comfort en hippe uitvoeringen 
blijven het doen. Ze blijven in 
in vele variaties en voor alle 
leeftijden.

LEOPOLDPLEIN 4  -  8420 DE HAAN  -  059 23 83 54
elke dag open van 10u00 - 12u30 en van 14u00 - 18u30

WEBSHOP 
www.arcadeshoes.be

 DAMES
 181 
 Candice Cooper 
 Catwalk NEW
 Dany G. 
 DL Sport 
 Evaluna 
 Fru.it 
 GP 
 Gugliemo Rotta 
 J Heitor shoes NEW
 Kennel & Schmenger 
 Les Tropeziennes NEW
 Maypol NEW
 Pedro Anton NEW
 Pertini 
 Pielsa 
 Primabase 
 Sam Edelman 
 Scapa 
 Sebago 
 Sens Unique 
 TraNoi 
 Twin-Set 
 Ugg 
  
 HANDTASSEN 
 Abro 
 Dany G. 
 Roberta Pieri 
 Twin-Set 
  
 HEREN 
 DL Sport 
 Floris Van Bommel 
 Florsheim NEW
 Paul Smith 
 Ralph Lauren 
 Sebago 
 UGG 
 Vilebrequin NEW

SHOE FASHIONTRENDS
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