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STUUR IN & WIN!Stuur een kaartje naar Story, Postbus 135, 1000 AC Amsterdam o.v.v. Rebel & Rose armband 

(man of vrouw). Of ga naar de website story.nl/winnen en vul het winformulier in.

Het Hollandse 
sieradenlabel Rebel & 
Rose presenteert een 
frisse, trendy collectie 
armbanden met kralen 
van halfedelsteen.  
Alle modellen zijn 
onderling perfect te 
mixen en matchen, 
zodat u ze steeds kunt 
aanpassen aan uw kle-
ding. Er zijn armban-
den met fijne kralen 
voor dames (for the 
Roses) en wat grotere 
‘beads’ voor heren (for 
the Rebels). Story 
geeft drie armbanden 
met een totaalwaarde 
van € 150,- weg!

ARMBANDEN VOOR 
HEM EN HAAR

Shoppen 
met Story
HANDGEMAAKTE 
SIERADEN

Su ccesvolle kleding
De kledinglijn Look of Success van 
Madeleine Fashion is speciaal 
bedoeld voor werkende vrouwen. 
Een vergadering of een zaken-
lunch? Deze collectie heeft voor 
elke situatie een passende outfit. 
Zo is er een tijdloze blazer die u 
kunt combineren met een wijde 
broek of zakelijke rok. Surf voor de 
totale reeks kledingstukken in deze 
stijl naar madeleine-fashion.nl

Giordani Gold is Oriflame’s meest  
luxe lijn, met hoogwaardige produc- 
ten. Het eerste en tot nu toe enige  
parfum binnen Oriflame’s geurportfolio  
is Giordani Gold Essenza. Deze geur is hét  
toppunt van haute parfumerie en symboliseert 
geraffineerdheid en luxe. Kortom; een parfum  
voor vrouwen die genieten van de mooie dingen  
van het leven. Een flacon van 50 ml. kost € 62,-. 
Bijpassende bodycream € 13,- (oriflame.nl).

In dit thema is de hoofdrol 
weggelegd voor een 
belangrijk element in de 
mode: kunstbont. Werd 
‘faux fur’ eerder uitsluitend 
gebruikt voor winterkle-
ding, de laatste jaren dragen 
we het eigenlijk het hele jaar 
door. Voor deze Goosecraft 
jasjes, vesten en jackets is 
gebruikgemaakt van 
natuurlijke, aardse tinten, 
maar er zijn ook items in knalgeel 
en rood. Ga snel naar goosecraft.
com voor alles wat u over de 
kunstbontjasjes wilt weten.
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Wat zal ik nou eens zeggen over 
de nieuwste mode. Dat die 

super belangrijk is? Dat je voor gek 
loopt als je niet modebewust bent? Doe 
me een lol... Als je een eigen stijl hebt, 
zie je er altíjd leuk uit. Neem mij nou 
bijvoorbeeld. Ik ben een beetje uit de 
oude doos. Nou ja, als je het in de trant 
van deze tijd wilt uitdrukken, ben ik 
vintage. Ik ben in de jaren zestig blijven 
steken; de mode uit die tijd vind ik erg 
mooi. De meeste mensen die nu over 
mode oordelen, waren toen nog niet 
geboren. Sterker nog, de daad die nou 
eenmaal nodig is om ervoor te zorgen 
dat ze geboren werden, was nog niet 
eens verricht. Kun je nagaan... Jeetje, 
wat ben ik al oud en zo langzamerhand 
dus vintage. Ik ben IN, ik ben helemaal 
HOT! Terwijl ik mij niet aan de huidige 
mode houd. Ik heb geen styliste, geen 
visagiste, geen diëtiste, geen coach, 
geen waarzegster, helemaal niets van 
dat alles. Mijn oma zei altijd: Kindje, 
alles komt een keer terug, dus weer in 
de mode. Je moet alleen oud genoeg 
worden om dat te kunnen meemaken. 
En ze heeft gelijk gehad. Ik voel me 
heerlijk oud, en ik ben hot omdat ik de 
personificatie ben van vintage, van de 
jaren 60, van recyclen en dus van 
duurzaam ondernemen. Alles wat er in 
dit polderland verbouwd, gesloopt, 
gerecycled en gefacelift wordt, komt 
uiteindelijk bij mij uit. Dan kom ik in 
mijn Chanel vintagelook met prachtig 
hoog opgestoken sixties-haar een 
komisch praatje houden bij zo’n bedrijf 
dat verbouwd of gerenoveerd is of een 
nieuwe gevel heeft gekregen. Want 
tenslotte heb ik zelf ook diverse nieuwe 
gevels laten zetten door de plastisch 
chirurg! Dat is nog eens écht leuk: je 
niet hoeven aanpassen, niemand in 
zijn... hoeven kruipen en toch gevraagd 
worden om te speechen. Dus doet u mij 
een lol en blijf vooral heel modebewust. 
Dan val ik nog meer op! n

COLUMN  
Marijke Helwegen

Vintage 
is hot!

Ellen Beekmans presenteert haar 
negende serie sieraden die de 
toepasselijke naam Ninth heeft 
gekregen. Centraal staan ronde 
vormen, vrouwelijkheid en de 
bohemien look. De sieraden zijn 
gemaakt van halfedelstenen, 
goud, zilver, brons, koper en zwart 
metaal. Ze worden allemaal met 
de hand gemaakt in een voormalig 
koetshuis in Hilversum. Voor meer 
info: ellenbeekmans.nl

HAUTE 
PARFUMERIE

KUNSTBONT VOOR 
ALLE SEIZOENEN


