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In de kleerkast
van celine du caju

Ze is gek op schoenen en valt als een blok voor
accessoires met strikjes. Karaat snuisterde
in de kleerkast van ex-Miss Belgian Beauty
Céline Du Caju en vroeg haar intussen ook
enkele beautytips.
Nonchalant chic
Wat is je lievelingsstuk in je kleerkast?
Céline Du Caju: “Ik ben iemand die graag verandert van kleding.
Ik wissel dus dikwijls af en heb niet echt een favoriet. Als ik iets
moet kiezen, dan toch maar het zijden jurkje met felle print dat ik
mezelf vorig jaar cadeau deed voor mijn verjaardag. Het is natuurlijk een stuk dat echt opvalt, dus ik kan het niet te vaak dragen.”
Heb je favoriete merken of designers?
“Nee, niet echt. Merken zijn voor mij niet belangrijk. Ik vind het leuk
om duurdere stukken te combineren met goedkopere items. Het is
belangrijk om enkele goede basisstukken te hebben in je kast: bijvoorbeeld een mooi zwart jurkje, een zwarte blazer,…”

Jurk van Michael Kors,
schoenen van Buffalo London.
Locatie: @kenneth,
Astene (Deinze)

Wat draag je het meest?
“Als ik uitga, is dat een jurkje. Voor mijn job kan ik niet alle kanten
uit. Ik ben dus beperkt in mijn keuze van werkkleding. Dat vind
ik soms jammer. Het is nu bijvoorbeeld mode om jeansbroeken met
scheuren in te dragen. Ik heb die ook in mijn kast, maar ik kan ze
enkel in mijn vrije tijd dragen. Dan kies ik dus vaak voor een casual
outfit met jeans.”
Hoe zou je zelf je stijl omschrijven?
“Nonchalant chic, denk ik. Ik draag bijna altijd schoenen met hoge
hakken. Ik vind het leuk om die te combineren met een jeans of
een losse t-shirtjurk.”
Heb je een stijlicoon?
“In België vind ik Véronique De Kock altijd erg mooi gekleed. Ze ziet
er telkens uit alsof ze uit een doosje komt. Chapeau! In het buitenland kies ik Fergie, de zangeres van The Black Eyed Peas. Ik vind
haar kledingstijl leuk. Ook Gwen Stefani is zo een klassedame. Die
heeft een uitgesproken stijl. Ik hou niet van een te brave look. Het is
niet zo dat ik zelf altijd even gedurfd gekleed ga, maar ik vind wel
dat het getuigt van persoonlijkheid.”

“Je kan nooit
teveel schoenen hebben.”
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Shop jij graag? En heb je favoriete shoppingsteden?
“Ja, ik shop heel graag, zowel voor mezelf als voor mijn zoontje
Mathis. Bij speciale gelegenheden vind ik het heerlijk om mijn en

Kleurrijke schoenen en veel strikjes
Ben jij gek van schoenen?
“Ja, ik heb twee jaar in een schoenenwinkel
gewerkt vroeger. Schoenen kan je nooit te veel
hebben. Ze komen altijd van pas. (lacht) Ik
combineer graag de juiste kleur van schoenen
bij mijn outfit. Ik vind het mooi als kleuren
terugkomen, schoenen in dezelfde kleur als het
topje bijvoorbeeld.”
Heb je lievelingsmerken bij schoenen?
“Ik ga graag bij Bleu C’est Gris, zowel voor
kledij als schoenen. Ik vind er schoenen die
goed te combineren zijn met de kleding. Ik kies
dikwijls pumps in felle kleurtjes. Zeker deze
zomer is het een leuke mode.”

De groene jurk van Michael Kors doet Céline stralen.
Locatie: Parfumerie Center Latem, Sint-Martens-Latem.
zijn kledij een beetje op elkaar af te stemmen. Ik heb zijn geboortelijst bij Baby’s Corner gelegd en ga er nog steeds shoppen.
Barcelona is mijn favoriete shoppingstad. Ik
hoop dat ik er dit jaar nog eens naartoe kan.
Die stad heeft alles: zon, zee, strand, shops,…
Het is een stad waar ik mezelf absoluut zou
zien wonen. Ik droomde er vroeger van om ooit
in het buitenland te wonen. Het lijkt me super
om altijd mooi weer te hebben. De zon heeft
een positief effect op mijn humeur. Misschien
komt het er ooit nog van?”

Hecht je belang aan de juiste accessoires, zoals
tassen, sjaals of juwelen?
“Handtassen vind ik minder belangrijk, ook al
omdat ik niet snel mijn smaak zie, maar ik hou
wel van sjaals, juwelen en riemen. Ik koop vaak
armbandjes en oorringen. Ik heb veel accessoires met strikjes en felle kleuren. Ik bezit ook
een ring met een strikje, een beetje retro qua
stijl. Niet voor alle dagen! Sommige stukken
draag ik zelfs nooit, maar ik kan het niet laten
om ze te kopen!”
Opleiding schoonheidsspecialiste
Waar ben je momenteel zoal mee bezig?
“Ik werk bij een bank, in de regionale zetel.
Dat neemt de meeste tijd in beslag. Ik heb
ook een zoontje van 2,5 jaar en met hem ben
ik vanzelfsprekend ook veel bezig. Omdat ik
gescheiden leef van Mathis’ papa, voetballer
Jason Vandelannoite, heb ik het natuurlijk superdruk om mijn kleine gezinnetje draaiende
te houden. Mijn zoontje gaat sinds kort naar
school. En dat loopt goed. Hij was het natuur-

Het luitpaardjurkje en de beige schoenen van Michael Kors staan Céline beeldig.
Locatie: Hairstylist Uni, Sint-Martens-Latem.
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lijk al gewoon om naar de crèche te gaan, dus
het is niet zo’n grote overstap. Daarnaast probeer ik ook tijd te maken om af en toe uit te
gaan, iets te gaan eten en af te spreken met
vrienden. Dat gebeurt natuurlijk minder dan
vroeger, maar toch.”

Even zonnig op stap met deze jurk van Hale Bob en
schoenen van Buffalo London. Locatie: Interieurzaak
Camerich, Sint-Martens-Latem.

Wat zijn jouw dromen of ambities voor de toekomst?
“Ik zou graag lessen in avondschool volgen.
Het is een cliché voor een ex-miss, maar een
opleiding schoonheidsspecialiste spreekt me
aan. Ik heb al manicure, nagelstyling, gelaatsverzorging en visagie gedaan. En ik zou
deze opleiding graag afwerken. Jammer genoeg heb ik hier momenteel de tijd niet voor.
Ik zou ook kooklessen willen volgen, vooral
Italiaans koken interesseert me.”

Chef-kok en eigenaar Peter van Brasserie Latem
en Céline proeven van een heerlijke wijn. Locatie:
Brasserie Latem, Sint-Martens-Latem
09-282 36 17,www.brasserielatem.be.
Met dank aan:

Welke reis staat nog op je verlanglijstje?
“Vorig jaar ben ik met een vriendin naar Sri
Lanka geweest. We maakten toen een tussenlanding op de Malediven en toen wilde ik daar
wel een tijdje blijven. Het is een idyllische omgeving zoals je dat enkel in de boekjes ziet: een
wit strand, zee, zon,… (lacht)”

Céline geniet van haar zoontje Mathis.
Comfortabele jurk van Missoni met schoenen
van Buffalo London. Mathis ziet er heel
keurig uit met zijn rode broek van Armani
en het stijlvolle hemdje, sjaaltje en vestje van
Jottum. Alles is afkomstig van Baby’s Corner.
Locatie: Baby’s bij Corner, Nazareth.

Vanaf nu is de exclusieve
Pand Diependaele draagtas
(GRATIS) te verkrijgen.
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@Kenneth, Astene (Deinze), 09-380 36
01 • Hairstylist Uni, Sint-Martens-Latem,
09-282 47 42. • Styling: Viviane Audenaert, viviane.audenaert@telenet.be •
Parfumerie Center Latem, Sint-MartensLatem, 09-385 97 78. (Deze parfumerie
biedt in exclusiviteit parfums aan van o.a.
Martin Margiela en Juliette Has A Gun.
Je kunt er ook terecht voor nagelverzorging en make-up. ) • Baby’s Corner, Nazareth, 09-381 12 70, www.babyscorner.
be • Brasserie Latem, St. Martens-Latem,
09-282 36 17 www.brasserielatem.be.
(Brasserie Latem is gekend om zijn dagverse brasseriekeuken en zijn vlugge bediening. Bovendien heeft dit restaurant
duizend wijnreferenties op de kaart. De
mogelijkheid bestaat om per glas te bestellen. Het restaurant is eveneens een
wine shop. • Interieurzaak Camerich, SintMartens-Latem, 09-222 55 52, www.
camerichvlaanderen.com • Parrano, www.
parrano.be • Schoonheidsproducten Novavie Cosmetica, www.mynovavie.com.
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