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De w eid
over SUIKER

Op elke lee tijd

ALS JE KIND NIET MEE KAN IN DE KLAS

"Lene zit pas in het tweede en
heeft het al zo zwaar dat ik denk:
dit houden we nooit vol"

EVEN STRALEND
Ontdek jam beautyplan op maat

Nazomerbuffet
Laten we de vakantie heerhjk afsluiten!
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De mode zegt country!
Op de buiten
Bloes zonder kraag (Libelle samen met e5,
maten 36-52, € 44,95). Lang tricot vest in
cognackleur (Lee, maten XS-XL, € 730). Rok
met plooien en gekleurde band (Ginger,
maten XS-XL, 119,95). Lange halsketting
met houtparels en medaillon (Twice As Nice,
€ 29,95). Armbandje met leer en stras
(Twice As Nice, € 29,95). Leren tasje met
muOes (Noosa Amsterdam, € 129).

Bloemen
palet

Klaar
voor het najaar

T-shirt-bloes met bloe-

Ellen terracotta bloes met
striksluiting (New Look,
maten 34-46, € 22,99).
Donkere jeans met bootcut
(La Redoute, maten 34-48,
€ 34,99). Leren ceintuur
(Desigual, € 49). Stola met
print (Caroline Biss, € 75).
Donkerblauwe hoed
(Herman Headwear, € 74,95).
Suede laarzen (La Redoute,
€119,99).

menprint (C&A, maten
32-48, € 15). Broek met
lurex- en kasjmierprint
(Brax, maten 34-44,
€109,95). Halsketting
met medaillon (Twice As
Nice, € 19,95). Metalen
armband (Desigual, € 34).
Suede ceintuur (Pepe
Jeans, € 45). Kelim
(Didden & Co).
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