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Rode Duivel Simon Mignolet 
heeft afgelopen weekend de 
wereld weer opgewarmd voor 
de Ice Bucket Challenge – de 
‘gooi een emmer met ijs over je 
hoofd’-actie om geld in te 
zamelen voor de ALS Liga. 
Mignolet, die zelf peter is van 
de organisatie, maakte op za-
terdag enkele schilderijen met 
kunstenaar Pim Smit om te 
veilen ten voordele van de 
Liga, en op zondag herlan-
ceerde hij zelf opnieuw de 
challenge. Doel: een nieuwe ijs-
emmer-ketting starten in juni, 
ALS Awareness Month. De 
kunstwerken zullen verkocht 
worden op 10 juni, op het bene-
fietdiner van Mignolet voor de 
strijd tegen ALS.  (sobu, vrs)

Rode Duivel Simon Mignolet doet 
de Ice Bucket Challenge opnieuw
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Het mondaine 
Monaco  was dit week-
end weer the place to
be voor wie gezien
wilde worden. De
pitlane van het For-
mule 1-circus had
veel weg van een
catwalk vol cele-

brities. Onder
meer Adriana
Lima – topmo-
del en ex-liefje

van Cristiano Ronaldo –,  
Keshia Peterson, Bella 
Hadid en Winnie Harlow 
zorgden voor de vesti-
mentaire hoogstandjes. 
Lindsay Vonn, kersvers 
Europa League-winnaar 
José Mourinho en wiel-
renners Mark Cavendish 
en Mark Renshaw ruil-
den hun favoriete sport 
even in voor de snelle 
racewagens.  (red)

Victoria Secret Angel 
Adriana Lima had haar 
beste pak aangetrokken. 

W Mark Cavendish en Mark Renshaw brachten een 
bezoekje aan McLaren, de renstal van Vandoorne.

W Skikampioene Lindsay Vonn kwam ook 
een kijkje nemen in de pitlane.

W Topmodel Keshia Peterson liet de 
catwalk even voor wat ze was.

José Mourinho: woensdag nog winnaar van de Europa 
League, dit weekend op het circuit van Monaco.

Modellen onder elkaar: Bella
Hadid en Winnie Harlow.

Cavendish bezoekt 
Vandoorne, modellen 
veroveren de pitlane

Frank Boeckx geniet 
van een welverdiende 
vakantie op Ibiza. Dat 
de doelman die kam-
pioen werd met Ander-
lecht daar in goed ge-
zelschap is, mag blijken 
op Instagram. Boeckx 
vormt een koppel met 
Julie Van Weehaeghe 
alias de Hapjes Prin-
cess, haar pseudoniem 
op haar foodblog. 
Boeckx heeft niet al-
leen zijn vriendin, 
maar ook zijn Ander-
lecht-short meegeno-
men naar Ibiza.  (vdm)

Boeckx en zijn 
prinses genieten 
op Ibiza


