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Clothes:

10 DAYs
80DB
AlIX
CoCo Mero
CoMpAgnIA ItAlIA
Cro
DAMe BlAnChe
Des petIts hAuts
DIesel
DreAMCAtCher
Due AMAntI
eIC-pI 
etoIle Du MonDe
FunkY Couture neW!
grACe
hAlé BoB
hIgh neW!
IBAnA
JBrAnD
JulIA June
korAllIne
léo & ugo
lIu JeAns
MIsChA
oAkWooD
ooF neW!
pAtrIzIA pepe
peACoCk Blue
poupée ChIC
rAFFAelo rossI
rAIls
tWIn-set
MY tWIn neW!
WhIte & WArren neW!
WIlDFoX
WoM&noW neW!
YuMI

gIrls:

noAlI
tWIn-set gIrl

ACCessorIes:

ACCento
AtelIer 11
BBelt
BeAr DesIgn neW!
BeCk sönDergAArD neW!
BettY BogAers
BuBA lonDon
CArol J
CIAo tuttI
DAMe BlAnChe shoes
De MorteuIl
DIesel
FrIDA neW!
gAYnor neW!
hAnnA WAllMArk
hYpnoChIC
IzuskAn IBIzA neW!
Jools
MAIsonIreM
MArCh23
MurIelle perrottI
MYA BAY
nIlu
noosA-AMsterDAM
noosA-petIte
oorBellen vAn MArthJe
pepe Moll neW!
phAntAsYA
poppY
QuDo
sABrInA neW!
tItto
tItto FIne
WIlleke vAn BerkuM
Yz’Bel soul & Yz’Bel BlACk
zIzI zAzA
zoo FootWeAr

skInCAre:

lìkAMI

Ola Guapa’s,

Ik opende Pinterest deze morgen en volgende quote kwam op mijn 
scherm: ‘We believe that creative people can change the world.’ 
Wel, ik geloof dat daar veel waarheid in zit. Onze wereld heeft  
creatievelingen meer dan nodig…

Nieuwe ideeën, nieuwe ontwerpen, nieuwe mogelijkheden, 
nieuwe oplossingen… naar een betere wereld. Dit is ook de  
challenge waar modemerken ieder seizoen opnieuw voorstaan. 
Breng iets vernieuwend!

In de kleine Guapa-wereld probeer ik net dat zelfde te doen. Ieder seizoen kiezen we  
de vernieuwende stukken uit de collecties die ons verrassen en de high-fashion van de 
catwalks vertalen naar kledij die wij dagelijks dragen.

Kledij waar wij ons goed in voelen. Kledij die ons ruimte geeft om te zoeken naar nieuwe 
perspectieven en uitdagingen in ons leven. Zomer 2017 brengt ons een nieuwe wind met 
invloeden van Cuba en de jaren 80, met veel kleur en franje. Ze ademt, beweegt en verrast.  
Nieuwsgierig? Spring binnen en we openen de poorten naar een nieuwe zomer 2017! 

CREATIVITY SAVES THE WORLD!

Het Guapa-team
Isabelle, Anja, Chantal & Philine ;-)

V.U. Isabelle VanhIe 
KonInKlIjKe baan 27 

8420 De haan
T 059/237760 

www.gUapa-Dehaan.be 
Info@gUapa-Dehaan.be

Met Medewerking van:

de Spin - Korneel Bonte - lay-out en opmaaK Brochure

KriStel nijSKenS - FotograFie

miSS coaSt Belgium - modellen
Lene Van RenteRghem - nathaLie Vanden BeRghe - LauRa matthijs - taiLina seeRy- angeL WhitfieLd 
- anneLien ReynaeRt - CéLine VanhoenshoVen - KeLLy hieRnaux - sandRine Van BuyndeR - shiRLey 
ZeeBRoeK - tatjana Van Weehaeghe - CaRine mathys

nancy deVolder - ViSagie

hairStudio Zyom jaBBeKe - KapSelS

EDITO
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TRENDRAPPORT
ZOMER 2017
Trendwatcher Li Edelkoort 
zette begin 2016 de mo-
dewereld op zijn kop met 
de volgende woorden: 
‘De mode is dood, leve 
het kledingstuk!’ In haar 
nieuwe trendpresentatie 
‘The emancipation of 
Everything 2017’ blikt ze 
vooruit op de uitdagingen 
van de consumptie-
maatschappij.  Loopt de 
consumptiemaatschappij 
zoals wij ze kennen op 
haar laatste benen? Vol-
gens Li gaan we op zoek 
naar nieuwe modellen in 
plaats van de traditionele 
markteconomie, die dit 
jaar grote ontwerpers 
deed bezwijken onder de 
enorme werkdruk.
Er komt plaats voor 
iets nieuws. De vrouw 
zal steeds belangrijker 
worden in de samenle-
ving. Mannen zullen zich 
bij gevolg ook zachter 
gaan kleden.  Ook het 
verschil tussen generaties 
vervaagt. Jong en oud 
dragen gelijkaardige 
kleding. Het consumeren 
om te consumeren heeft 
ook zijn beste tijd gehad. 
We gaan ethischer en 
tijdlozer kopen en met 
meer aandacht voor 

éénvoudige maar mooi 
gemaakte kledingstukken 
van goede kwaliteit. Wit 
wordt een belangrijke 
kleur voor hemdjurken 
en mannenpakken en 
kleur komt er als wapen 
tegen terreur, als dat geen 
positieve boodschap is. 

Rokken
Je ziet rokken in alle 
lengtes. Van mini tot op 
en ver over de knie of tot 
op de enkels en eigenlijk 
in alle lengtes daartussen. 
De rokken zijn over het 
algemeen wel wijder of 
lopen wijd uit. Plissérok-
ken zijn blijvers…

Broeken
Behalve veel wijdere 
broeken van normale 
lengte waren erop veel 
broeken met 7/8.  Volle-
dig nieuw deze zomer is 
de cropped Flare pant.

Jeans met patches en 
rafels
Uitgerafelde jeans en 
jeans met versieringen 
zijn hip dit seizoen.  
Ook jeansbloes en jeans-
kleedje zijn trendy.

Bustiers
Opvallend veel bustiers 
of in ieder geval heel 
kleine topjes die veel weg 
hebben van een aange-
klede bh of corset.

Wit overhemd
Het wit overhemd is nog 
steeds helemaal hip maar 
dan wel in een aange-
paste uitvoering. Met 
speciale mouwen, in een 
bijzonder model gegoten 
of van een bijzondere stof 
gemaakt.

Strepen
Zowel verticale als hori-
zontale strepen zijn dit 
seizoen helemaal top.

Geschulpte mouwen
Het silhouet dit seizoen 
wordt breder. Geschulpte 
mouwen zijn daar dan 
ook een must voor.
Trenchcoat
Net zoals afgelopen win-
ter is de trenchcoat een 
musthave deze zomer. Je 
ziet ze in allerlei kleuren 
en lengtes, met of zonder 
centuur. Onze favoriet is 
de enkellange… Tip!

Transparantie blijft
Het is al een paar seizoe-
nen te zien maar het blijft 
onverminderd populair 
om grote delen van het 
lichaam met transparante 
stoffen te bedekken.

Asymmetrie
Veel asymmetrische 
topjes, zowel moouwloos 
als met mouwen, die één 
schouder of een hele arm 
vrijlaten.

Laagjesrok
Laagjesrokken, rokken 
met veel volume. We 
hebben ze al eerder 
gezien maar dit voorjaar 
zijn ze niet weg te den-
ken uit het modebeeld.

Rouches en frullen
Rouches zijn echt hip 
dit seizoen en het is een 
trend die dit voorjaar 
slechts zijn begin kent.
Geïnspireerd op het 
warme cuba. Lang leve 
de frullen! 

Lange mouwen
De trend van veel te 
lange mouwen was op 

de catwalks ook duidelijk 
nog aanwezig. Een trend 
die wij niet volledig be-
grijpen maar wel hip.

Cape mouwen
Een variatie op die te 
lange mouwen, zijn 
de cape mouwen. Het 
zijn mouwen waarvan 
de naad niet of niet 
helemaal is dichtgenaaid 
waardoor je de illusie van 
een cape wekt.

Diepe V-halzen
De V is terug. Bij verschil-
lende designers waren 
op de catwalk diepe 
V-halzen te zien.

Gehaakt
Gebreide mode is al een 
tijdje in en daar lijkt nu 
ook gehaakte kledij bij te 
komen.

Uitsparingen
Veel kleding met uitspa-
ringen en doorkijkjes… 
Nog wat meer bloot dus 
deze zomer.

Haltermodel
Het haltertopje of een 
haltekleedje is ook een 
van de items die veel ge-
spot werd op de runways.

Plat schoeisel
Eureca voor working 
ladies… We mogen 
massaal op plat schoeisel 
lopen. Zelfs miss naald-
hak Victoria Beckham 
liet haar modellen op 
plat schoeisel over de 
runway paraderen voor 
dit seizoen.
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Laura
BlOES - COMpAGNIA ItAlIA / BlAZEr

CHIpIE / BrOEk - rAFFAElO rOSSI
 COllEGESCHOENEN - SENSuNIquE ArCADE

Tania Decock 
GroTesTraaT 1/3
8420 De Haan
050/334655

WANTED!
HIGH FASHION, BEAUTIFUL BLONDE
… GET YOUR SUMMER LOOK NOW

Making Of

Neem deze BoN mee Naar U volgeNde  
afspraak eN oNtvaNg
10% kortiNg op je HigHligHts*
*GeldiG tot 30 april 2017 en niet cumuleerbaar met andere acties
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WebsHop 
www.arcadeshoes.be

 dames
 181  
 candice cooper
 catwalk
 dany G. 
 dl sport 
 evaluna 
 Gp-design
 Jeannot neW
 Julz neW
 Kennel & schmenger 
 mai mai neW
 maypol
 sebago
 sens unique 
 twin-set 
 ugg 
  
 accesoires 
 abro 
 aymara
 calvin Klein
 dany G. 
 Gum
 House of sakk
 roberta pieri
 scarf 
 twin-set 
  
 HereN 
 catwalk neW
 dl sport  
 Floris Van bommel 
 Florsheim
 olivier strelli neW
 paraboot neW 
 polo ralph lauren  
 sebago
 uGG 
 Vico neW

Jouw VIP-jaarplan
voor een jonge, stralende huid

Het meest geavanceerde natuurlĳke huidverjongingsplan op maat van jouw huid

Het VIP-jaarplan is een unieke, natuurlĳke verjongingskuur voor langdurig effect: je draait
de klok 10 jaar terug.
Dit bĳzondere anti-agingconcept helpt jou stralen op een 100% natuurlĳke manier.
Zonder botox of plastische chirurgie. Ben jĳ klaar om de beste versie van jezelf te worden:
jonger, mooier, stralender?

Op maat gemaakte
en gepersonaliseerde
cosmeticaproducten
volgens jouw DNA!

Microblading

Een GRATIS informatiegesprek t.w.v. € 35
Op vertoon van deze pagina
Bel: 0473/97.06.30

Facebook: Natuurlijk Jonger
E-mail: sofie@natuurlijkjonger.be
Natuurlijkjonger.be
0473/97.06.30

Kerkstraat 342, 8370 Blankenberge

leopoldplein 4  -  8420 de Haan  -  059 23 83 54
elke dag open van 10u00 - 12u30 en van 14u00 - 18u30



De badslipper

De slipper! Wat in het verleden ‘not done’ was, is nu een trend.
Je spot ze aan de voeten van blogsters, fashionistas en zelfs van  

celebs. De modieuze slipper vind je met kruisbanden, brede banden, 
één dikke band over de wreef of form-achtige zolen, comfortabel en 

minimalistisch. Ideaal voor wanneer de temperaturen stijgen!

Versieringen op je schoenen

Borduursels! Gestikte prints zoals bloemen, vlinders, een Barok touch of 
luxe met paillettes en steentjes zijn super funky en echte eyecatchers aan je 
voeten. De expressieve dessins zijn afgewisseld in zowel platte schoenen als 

modellen met een blokhak of plateauzolen.
Het wordt deze zomer allemaal net iets gedurfder en opvallender!
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Sporty with style

De sneaker trend is nog steeds in! Door het draagcomfort en 
het feit dat ze zowel bij een sportieve als bij een meer vrouwe-

lijke outfit niet mistaan, blijven we ze omarmen. Deze zomer 
staan nieuwe zooloptieken en combinaties met opvallende 

materiaalkeuzes centraal. Modellen die fris overkomen door 
structuurmaterialen en details zoals perforaties, vlechten en 

strikken maar ook de verhoogde modellen die zorgen voor de 
vrouwelijke touch.

Stoere Zolen

De schoenmode van zomer 2017 staat helemaal in het teken van dikke, verhoogde zolen. 
Je komt ze in alle vormen en kleuren tegen. Sandalen, pumps en zelfs sneakers met pla-

teau. Het zijn niet zomaar plateauzolen maar de zolen zijn voorzien van stoere profielen 
en bewerkt of opgebouwd uit kleuren. Een must-have want naast het feit dat ze ontzet-

tend stijlvol zijn, worden ze steeds gangbaarder en lopen ze heel erg comfortabel.  
De extra cm’s lengte zijn bovendien meegenomen!
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