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«Regeringsvorming mag niet aanslepen»
BRUSSEL De informatieopdracht van Didier Reynders
(MR) en Johan Vande Lanotte (sp.a) is door koning Filip
verlengd. Het duo heeft al met verschillende betrokkenen
gepraat en zet die gesprekken nu verder. Op 17 juni moeten ze opnieuw verslag uitbrengen aan de vorst. Vlaams

Belang en PVDA krijgen geen uitnodiging meer voor het
vervolg. «Het is niet mogelijk om met hen een regering te
vormen», klinkt het. Eerder had cdH zelf al voor de oppositie gekozen. De informateurs benadrukken dat het geen
optie is om de regeringsvorming te laten aanslepen. p. 2

Strijden voor
de hoogste eer
PARIJS De Franse nationale vrouwenvoetbalploeg verkent het veld in het Parc des Princes.
Het stadion in de Franse hoofdstad Parijs vormt
vanavond het toneel voor de openingswedstrijd
van het WK voetbal voor vrouwen. Gastland
Frankrijk start het toernooi tegen Zuid-Korea. ■
AFP / L. Bonaventure

Klacht ingediend na
racistische brief
p. 2
in AALST

België onderschept het
meeste COCAÏNE
van heel Europa p. 6

PROFVOETBAL
levert onze economie
615 miljoen op p. 24
FOTO NATHALIE SAMAIN
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FASHION
Festivalkoorts
op de prairie
FESTIVAL
Jouw muziekkalender
voor deze zomer
FOOD
Een sprookjesachtig tuinfeest

HOED - LAS FIESTAS, BROEKPAK - BERSCHKA, BIKINI - LOVE STORIES
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Vijf beauty essentials voor in de festivaltent
Heb je een of meerdere
festivals op je zomeragenda staan? Vergeet dan
zeker niet deze lifesavers
in te pakken. Je zal ons
nog dankbaar zijn.
JANNE VANDEVELDE

Op avontuur in de woestijn
Met deze geur waan je je op het
legendarische festival Burning
Man in de woestijn van Nevada. De zoete lychees en het
houtachtige eikenmos nemen
je mee op een verre reis. Voor
een vogelvrij gevoel!
Nomade Eau de Toilette
Chloé - 74,40 euro voor 50 ml

Biologische bescherming

Vrolijke voeten

Lippen om (lang) te zoenen

Zoemmmmm

Op een festival is er maar weinig schaduw, dus is het cruciaal je te beschermen tegen
de zon. De zonnecrèmes van
Bioregena zijn biologisch. Dat
ZLO]HJJHQGDWGHPLQHUDOH¿O
ter het licht en de UV-stralen
UHÀHFWHHUW HQ GH VWUDOHQ QLHW
in aanraking komen met de
KXLG 'H FKHPLVFKH ¿OWHU YDQ
andere zonnecrèmes absorberen daarentegen de stralen,
waardoor je huiduitslag kan
krijgen. Bovendien zijn deze
producten biologisch afbreekbaar.

Je hebt uren gedanst en je
voeten zijn oververhit? Deze
Belgische deo voor je voeten
biedt de oplossing en pakt de
oorzaak van zweetvoeten aan.
De deo in scrubvorm verwijdert dode huidcellen en bacteriën. Onfrisse geurtjes maken
plaats voor een parfum van
eucalyptus en sinaasappel.
Dankzij de scrubdeeltjes worden je voeten ook zalig zacht.

Om je make-uplook af te werken, ben je vast op zoek naar
een lipstick die lang blijft zitten en niet na de eerste hamburger verdwijnt. Dit matte
exemplaar feest 16 uur lang
met je mee, en dat is niet overdreven. Je hoeft bovendien
niet te knoeien in je tent, want
met de pijlvormige applicator
kleur je niet buiten de lijntjes!

Niet alleen jij bent gek op festivals, ook muggen zijn echte
muziekfans. Om ze uit je tent
te jagen, kan je een armbandje
dragen dat de prikgrage beestjes op een natuurlijke manier
op een afstand houdt. De
Belgische Bangle verspreidt
immers het lemon-eucalyptusextract citriodiol, dat ook
door het Tropisch Instituut
aanbevolen wordt.

Deo Scrub OY - 26,40 euro

SuperStay Matte Ink
Maybelline - 9,99 euro

Bangle Bye Bugz - 12,90 euro

Zonnecrème
Bioregena - Vanaf 12,74 euro
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