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Hay guys, 

Ik ben Gillian Vanhoenacker, editor van Look Fashion & Lifestyle, 
een online platform volledig in teken van de moderne gentleman. 
Ik schrijf voor de man die een verzorgd voorkomen heeft, een 
kwaliteitsvolle levensstijl beoogt en cultureel geëngageerd is. 
Iemand die op zoek is naar tijdloze klassiekers, waardevolle items, 
de nieuwste trends, parels op gebied van design, de hipste 
plaatsen, tips en trick op gebied van fashion, … 

Hi, ik stel mezelf graag even voor. Ik ben Aline, 20 -something  
fashionista, levensgenieter, en ik woon in het hart van Kortrijk 
city.  In 2014 richtte ik mijn eigen lifestyle blog op, waar ik alles 
kwijt kan over mijn passies voor mode, mijn liefde voor design, 
reizen en beauty tips and tricks.

Spring fresh
De lente is in town en door de zonovergoten dagen wordt de drang naar kleur 
steeds groter. Het is tijd om de donkere kleuren en prints van de winter op te 
bergen. Bloemenprints staan nog steeds op de trendlijst en steeds meer heren 
zijn hiervan overtuigd. Draag ze als statement piece of verwerk ze op een 
subtielere manier in je look. Durf kleur en prints dragen heren!

Het betere vlechtwerk 

We zagen er ook dit seizoen heel wat vlechtwerk 
passeren op de catwalk, waaronder de heel erg 
vrouwelijke en romantische visgraatvlecht. 
Moeilijk denk je ? Helemaal niet! Op mijn blog 
leg ik je de truc haarfi jn uit! 

Verkrijgbaar bij 

 Scotch & Soda

Horloge € 69,95 - armband € 34,95
Te bestellen via info@loofkl.com of 
via de Facebook pagina 
LOOK Fashion & Lifestyle Accessories

Some blue for you
In de mood for shades of 
blue? Blauw domineerde 
de streetstyle van vele 
heren dit jaar en zeker 
tijdens de modebeurs Pitti 
Uomo 87 in Italië. Deze heren 
gingen ofwel voor pops 
van blauwe tinten als accent 
ofwel voor een volledige 
look met verschillende tinten 
blauw. Ga je voor deze trend 
dan kies je het best voor 
overwegend krachtige 
blauwe tinten en mix en 
match je het best 
verschillende texturen. 
Let’s go bold with blue!

Jeans, jeans en nog eens 
jeans, dat is de grote 
modetrend voor de lente en 
zomer van 2015! Nog nooit 
was er zoveel jeans te zien op 
de catwalks als dit seizoen.  
Vergeet de spijkerbroeken 
met gaten, deze zomer dagen 
we rokjes, jurkjes, blazers –
in spijkerstof. Jeans is dit 
seizoen, elegant en luxieus.

Yes indeed! Je hoort het goed. De 
klassieke schoenen blijven steeds vaker 
op de plank staan. Sneakers dragen 
onder een kostuum werd al een tijdje 
gedaan, maar nu is het alomtegen-
woordig in het straatbeeld en vooral 
de modellen à la Stan Smith. Ze zijn 
comfortabel, stijlvol ogend en de 
perfecte balans tussen sporty en 
chique. Er zijn wel een aantal gouden 
regels die je in acht moet houden 
wanneer je deze trend volgt.

• Ga voor een minimalistisch design
• Kies een neutrale kleur   

(kleur van het moment: wit)
• Kies een sneaker bij voorkeur  

in leder

IJsjes kleuren je 
garderobe! 
De kleuren voor zomer 2015 
zijn o zo zoet! Aan de rekken 
vinden we alle ijsjeskleuren 
terug! Warme poederkleuren, 
zachtroze aabeienijs, custard 
geel en marsala worden 
afgewisseld met koude zoete 
varianten zoals aquamarijn en 
scuba blauw. 

Outfi t in Custard en vanille
tinten – Talking French 

Sneakers onder een kostuum?

Slip it on
Niet alleen zijn sneakers HOT op dit moment maar 
ook de slip-ons doen het enorm goed en zijn een trendy 
musthave geworden voor deze zomer. Deze hippe loafer 
met een dikke witte rubberen zool zie je haast overal 
verschijnen en heren ze zitten ongelofelijk comfortabel. 
Ga voor een exemplaar met leder om deze sportieve 
schoen naar een hoger niveau te tillen.

Massimo Villa, verkrijgbaar bij Veneto Kortrijk

Hoe kan je LOOK Fashion & Lifestyle volgen?

WEBSITE www.lookfl .com
FACEBOOK LOOK Fashion & Lifestyle / LOOK Fashion & Lifestyle accessories
INSTAGRAM look_fl 
OF MAIL NAAR info@lookfl .com

DE WEBSITE www.alineandthecity.be
FACEBOOK Alineandthecity
INSTAGRAM alineandthecity
MAIL decock.aline@gmail.com

Paracord bracelet
Van een survival tool naar een fashion item, 

dit staaltje design is het allemaal.
Paracord wordt vooral gebruikt door het Amerikaanse leger, 

bergbeklimmers, hikers, watersporters, ... Het is niet alleen 
enorm sterk, maar tegelijkertijd ook heel fl exibel, duurzaam en 

water- en schimmelbestendig is. Maak de armband los en het 
is perfect om een struikeldraad, vuurboog, tourniquet, .. 

te maken. Deze handgemaakte armbanden ogen niet alleen heel 
stoer aan de pols maar zijn ook op een stijlvolle manier geweven 

waardoor je ze gemakkelijk kan combineren in verschillende stijlen. 
A sporty look with a touch of class.

ALINE AND THE CITY,
WITH STYLE FROM KORTRIJK

Je kan mij volgen via

DE COMEBACK 
VAN JEANS

In de ban van quotes
Helemaal hip zijn deze armbanden. Eenvoudig, maar heel 
stijlvol en met een persoonlijke toets. Een liefdesboodschap 
voor je geliefde ? Of gewoon een statement voor jezelf ? 
“My aspiration in life is to be happy” 

Te koop bij Byttebier Kortrijk, prijs € 19,95

F van Franjes
Geen zomer in 2015 zonder franjes.  
Ze hangen vrolijk te bengelen aan je 
jurk, je truitje, je handtas zelfs aan je 
schoenen en bikini. De franjes zijn 
helemaal terug!
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match je het best 
verschillende texturen. 
Let’s go bold with blue!


