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DE COOLSTE PARTYOUTFITS

OOK DE MINI ME’S FEESTEN MEE!
Nu de eindejaarsfeesten wel héél dichtbij komen, begint het bij heel wat kids (en mama’s en papa’s) al te kriebelen 

voor hun lente- of communiefeest volgend jaar! Een heel speciale gebeurtenis, en daar hoort natuurlijk een hippe outfit 

bij! Wij gingen alvast eens piepen in de feestelijke collecties voor kids. 

Glamoureuze rocksterren 
Glitter, tule en prints: ook de kleine diva’s 

schitteren op elk feestje. De rockchicks 

gaan voor een echt coole look met een 

paar stoere metallic boots, een glitter-

jurk, een speelse diadeem of een stoere 

broek in velours. Net zoals bij mama 

is mixen en matchen de boodschap! 

Dé  musthave: een knielange plooirok 

in metallic: je bent ongetwijfeld dé ster 

van het feestje!

 Guess Kids - guesskids.guess.eu

Strak (en schattig)  

in het pak
Een prachtig blauw pak met stipjes, 

een wit hemdje, rood velours strik-

je en een paar superstoere boots: 

Scotch & Soda heeft voor jouw coole 

zoon de perfecte outfit klaar! Net als 

papa is ook de mini-me een echte 

gentleman: strak – maar vooral erg 

schattig – in zijn pak! Is het de 

dag van jouw feest prachtig 

weer? Ook een (jeans)short 

past perfect bij deze look!

 Scotch & Soda -  

www.scotch-soda.com

Klassiekers met een sporty touch
Het is een klassieker voor de lente- en 

communie feesten: een witte outfit. Wil je de 

feesttenue een hippe toets geven? Combineer 

dan een vrolijk, meisje sachtig bloesje met kan-

ten details met een stoere grijze jeans: sportief 

én toch klassiek! Draag daar nog een paar stoe-

re sneakers bij, en je topoutfit is compleet! 

 Twin Set - www.twinset.com
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Claudia Van Avermaet is de powerlady van Vlaanderen. Na haar eerste 

boek Power, brengt ze nu een nieuw exemplaar uit: Powerbody. Ze 

belooft een strakker lichaam in zeven weken tijd.
TEKST: SHAUNI DEFERM  BEELD: LANNOO

Wat mogen we verwachten van je tweede boek 
Powerbody? Het is de bedoeling dat mensen met 

behulp van het boek in zeven weken 

tijd een strakker en vooral gezonder 

lichaam krijgen. Door de drie grote on-

derdelen - food, mind en sport - zorgt 

het boek voor een zeer evenwichtige 

steun om dat ook echt te bereiken. Je 

vindt er voedingsen work-outschema’s 

in terug. Zelfs mijn broer Greg geeft zijn 

eigen tips, specifiek voor sporters. Maar 

evengoed staan er praktische en kleine 

tips in om alles op je eigen tempo te 

kunnen realiseren. Ik wil dat het boek 

vooral een doel biedt waardoor men-

sen deze keer hun gezonde levensstijl 

volhouden dankzij kleine aanpassingen. 

Maar het allerbelangrijkste is natuurlijk 

dat iedereen zich goed voelt in zijn vel 

en met veel liefde naar zichzelf kijkt.Het is dus geen dieetboek?Zeker niet. De focus ligt op gezondheid. 

Als je je bewust wordt van wat goed en 

minder goed is voor je lichaam én jezelf 

beweging maar ook rust gunt, krijg je 

vanzelf een strakker lijf. Mijn bedoeling 

is niet dat mensen pakken kilo’s verlie-

zen. Je moet gewoon van jezelf leren 

houden. 

Wat is het grote verschil met je eerste boek Power, 

waarbij je ook de focus legde op een gezonde 
levensstijl?In Powerbody staan nóg meer recepten. 

De yogaoefeningen en de work-out kan 

je nu ook individueel doen, naargelang 

hoe je je voelt of waar je nood aan hebt. 

Als je bijvoorbeeld rugpijn hebt of je 

hebt geen zin in een lange wandeling, 

dan vind je makkelijke oefeningen die 

je pijn wegnemen of die als vervanging 

kunnen dienen voor een uurtje lopen. 

Het is vooral enorm realistisch opge-

steld. Het ís nu eenmaal zo dat mensen 

soms geen zin hebben om te sporten.Hoe ben je op dit idee gekomen?Er was heel veel vraag naar. Iedereen 

vroeg me hoe ik zoveel energie had: 

yogales geven, gezond eten, sporten, 

kinderen opvoeden, bijlessen volgen… 

Nu heb ik alle tips uit mijn eigen le-
ven gebundeld. Iedereen denkt dat 

ze moéten sporten of enkel groenten 

mogen eten. Dat is de val waarin velen 

trappen en ze na een tijdje opgeven. 

We moeten vooral genieten en plezier 

hebben in alles wat we doen, ook als 

we naar een gezond lichaam toewer-

ken.

Je belooft mensen een strakker lichaam in zeven 
weken. Waarom net zéven weken?
In de yoga geloven wij dat ons lichaam 

exact zeven weken nodig heeft om een 

gewoonte te creëren. Als je de oefe-

ningen zeven weken lang volhoudt, is 

je lichaam eraan gewend en gaat het 

vanzelf. Daarbuiten is zeven voor mij 

ook een beetje een magisch getal. Een 

regenboog heeft ook zeven kleuren, bij-

voorbeeld. Het is symbolisch.Kan je ons nu al enkele tips geven voor dat strakker 

lichaam?
Mensen vergeten vaak dat alles wat je 

eet of op je huid smeert, verwerkt moet 

worden door je lichaam. Zélfs zalfjes. 

Als je producten met veel geurstoffen 

gebruikt, moet je huid dit allemaal 
incasseren. Die energie wordt gewoon 

verspild, terwijl je die boost net zélf zou 

kunnen gebruiken. Net hetzelfde voor al 

die smaakstoffen in je eten. Als we daar 

wat meer op letten, zetten we al een 

grote stap. Verder kan je ook al begin-

nen met dagelijks vijf minuutjes te wan-

delen, met je kinderen buiten te spelen 

of eens de fiets te nemen in plaats van 

de auto. Je moet het integreren in je 

leven zodat je het uiteindelijk gewoon 

niet meer kan missen.   
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Wat mogen we verwachten van je tweede boek Powerbody? 

Het is de bedoeling dat mensen met behulp van het boek in zeven we-

ken tijd een strakker en vooral gezonder lichaam krijgen. Door de drie

grote onderdelen - food, mind en sport - zorgt het boek voor een zeer

evenwichtige steun om dat ook echt te bereiken. Je vindt er voedings-

en work-outschema’s in terug. Zelfs mijn broer Greg geeft zijn eigen

tips, specifiek voor sporters. Maar evengoed staan er praktische en klei-

ne tips in om alles op je eigen tempo te kunnen realiseren. Ik wil dat het

boek vooral een doel biedt waardoor mensen deze keer hun gezonde

levensstijl volhouden dankzij kleine aanpassingen. Maar het allerbe-

langrijkste is natuurlijk dat iedereen zich goed voelt in zijn vel en met

veel liefde naar zichzelf kijkt. Het is dus geen dieetboek?
Zeker niet. De focus ligt op gezondheid. Als je je bewust wordt van wat

goed en minder goed is voor je lichaam én jezelf beweging maar ook

rust gunt, krijg je vanzelf een strakker lijf. Mijn bedoeling is niet dat men-

sen pakken kilo’s verliezen. Je moet gewoon van jezelf leren houden.

Wat is het grote verschil met je eerste boek Power, waarbij je

ook de focus legde op een gezonde levensstijl?

In Powerbody staan nóg meer recepten. De yogaoefeningen en de

work-out kan je nu ook individueel doen, naargelang hoe je je voelt of

waar je nood aan hebt. Als je bijvoorbeeld rugpijn hebt of je hebt geen

zin in een lange wandeling, dan vind je makkelijke oefeningen die je pijn

wegnemen of die als vervanging kunnen dienen voor een uurtje lopen.

Het is vooral enorm realistisch opgesteld. Het ís nu eenmaal zo dat

mensen soms geen zin hebben om te sporten.

Hoe ben je op dit idee gekomen?

Er was heel veel vraag naar. Iedereen vroeg me hoe ik zoveel energie

had: yogales geven, gezond eten, sporten, kinderen opvoeden, bijles-

sen volgen… Nu heb ik alle tips uit mijn eigen leven gebundeld. Iedereen

denkt dat ze moéten sporten of enkel groenten mogen eten. Dat is de

val waarin velen trappen en ze na een tijdje opgeven. We moeten vooral

genieten en plezier hebben in alles wat we doen, ook als we naar een

gezond lichaam toewerken. Je belooft mensen een strakker lichaam in zeven weken. Waar-

om net zéven weken?
In de yoga geloven wij dat ons lichaam exact zeven weken nodig heeft

om een gewoonte te creëren. Als je de oefeningen zeven weken lang

volhoudt, is je lichaam eraan gewend en gaat het vanzelf. Daarbuiten is

zeven voor mij ook een beetje een magisch getal. Een regenboog heeft

ook zeven kleuren, bijvoorbeeld. Het is symbolisch. 

Kan je ons nu al enkele tips geven voor dat strakker lichaam?

Mensen vergeten vaak dat alles wat je eet of op je huid smeert, verwerkt

moet worden door je lichaam. Zélfs zalfjes. Als je producten met veel

geurstoffen gebruikt, moet je huid dit allemaal incasseren. Die energie

wordt gewoon verspild, terwijl je die boost net zélf zou kunnen gebrui-

ken. Net hetzelfde voor al die smaakstoffen in je eten. Als we daar wat

meer op letten, zetten we al een grote stap. Verder kan je ook al begin-

nen met dagelijks vijf minuutjes te wandelen, met je kinderen buiten te

spelen of eens de fiets te nemen in plaats van de auto. Je moet het

integreren in je leven zodat je het uiteindelijk gewoon niet meer kan

missen.

Claudia Van Avermaet“LEER VAN JEZELF HOUDEN”Claudia Van Avermaet is de powerlady van

Vlaanderen. Na haar eerste boek Power, brengt

ze nu een nieuw exemplaar uit: Powerbody. Ze

belooft een strakker lichaam in zeven weken tijd. 
Tekst: Shauni Deferm Beeld: Lannoo

CLAUDIA VAN AVERMAET“LEER VAN JEZELF HOUDEN”

Claudia Van AvermaetJOB: Elente duntiuntis non re 
cones doloreLEEFTIJD: 00MORE? claudiavanavermaert.be
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ZO DOE JE HET ZELFDE BEAUTYLOOKVAN GIGI HADID
Wil je dit eindejaar uitpakken met de 

flawless partylook van Gigi Hadid? 
Samen met beautymerk Maybelline 

creëerde het topmodel haar ultieme 
make-upcollectie. Dieprode lippen, 

een zachte glimmende blik en een 
sprankelende teint: met deze signature 

look schuim je zo alle hippe feestjes af! 
Met deze handige tips van Gigi creëer je 

stap voor stap haar partylook.

4 x beautycadeautjes  voor onder de kerstboom
Luxe met Mickey MouseHet einde van het jaar wordt extra 

feestelijk voor Kiehl’s. Het beautylabel 

pakt uit met een capsulecollectie met 

Mickey Mouse. De befaamde crème de 

corps, het cultproduct van Kiehl’s, is in 

een leuk jasje gestoken. Je kan de crème 

laten inpakken in speciale Disney-
cadeau verpakking. 49 euro  - kiehls.com

Minilippenstiftjes Helemaal gek van lippenstift? Dan is 

dit voor jou hét ultieme cadeau om op 

je wishlist te zetten! Bobbi Brown se-

lecteerde tien prachtige kleurtjes in een 

miniformaat. Van je dagelijkse make-up 

tot een partylook: je vindt ongetwijfeld 

een match! 135 euro - bobbibrowncosmetics.comBodybutter voor goed doelEen heerlijk zacht velletje én het goede 

doel steunen? The Body Shop maakt het 

mogelijk met het Peace Play Project. Bij 

de aankoop van een cadeauset help je 

Syrische vluchtelingenkinderen om ook 

te kunnen spelen. 25 euro - thebodyshop.beHet ultieme verwenhuisjeYves Rocher legt je in de watten met 

een heus beautyhuisje! In de schattige 

verpakking vind je een douchegel, body-

melk, handcrème en lipbalsem. 
 9,95 euro – yvesrocher.be
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STAP 1: ContouringContouring is hot! En het is 
ook een stuk makkelijker dan 

je zou denken. Kies een getinte 
primer die een tint donkerder 
is dan jouw huidskleur. Breng 

je primer aan in de vorm van 
een 3: op de kaaklijn, onder de 
jukbeenderen en tegen de haar-
lijn op het voorhoofd.STAP 2: OogschaduwKies voor oogscha-duw in warme tinten. Geef je look wat extra glam met een glinste-rend accent in het midden van het ooglid.

STAP 3: EyelinerUltieme tip van Gigi: maak je blik nog inten-

ser door een nude-eyeliner aan te brengen 

op de binnenste oogrand (de zogenaamde 

waterlijn).

STAP 4: MascaraGeef je wimpers een natuurlijk liftingeffect 

met twee laagjes mascara.STAP 5: HighlightTijd om een warme, luxueuze glow toe 

te voegen. Breng de Liquid Strobe Gold 

aan op de jukbeenderen, slapen, neusrug, 

cupidoboog (het boogje in 
het midden van de bovenlip), 
binnenste ooghoek en wenk-
brauwboog.

STAP 6: LippenGa voor een matte lipstick in 
een dieprood. Gigi’s tip: met 
een Lip Liner geef je jouw 
lippen extra volume.  

 Gigi Hadid voor Maybelline -  
www.maybelline.be
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