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Shoppen 
met Story
Onder redactie van LINDA WALLAGH

Reageren?  
shopping.story.nl@sanoma.com 
Story, Postbus 135, 1000 AC Amsterdam

Beeldschone badmode

POPPY 
TINTEN

JUWEEL VAN 
EEN GEUR

In de lente en zomer is de mode net 
iets frivoler. Blote armen verschijnen 
onder voile blouses vandaan en we zien 
weer veel vrolijke prints. Peter Hahn 
weet wel raad met deze zomertrend. 
Jurkjes worden uitgevoerd in bloemen-
prints en papegaaien duiken op bij de 
tops. Tropical, floral of paisleyprints, ze 
passeren allemaal de revue dit voorjaar. 
Laat de zon maar komen. Ga snel 
naar peterhahn.nl.Stuur een kaartje naar Story, Postbus 135, 1000 AC Amsterdam o.v.v. dvd Tessa.  

Of ga naar de website story.nl/winnen en vul het winformulier in.

De populaire BNN-serie Tessa 
vertelt het verhaal van een alleen-
staande moeder en lerares, maar 
niet zomaar één. Tessa is een stoere, 
politiek incorrecte docent, die voor 
haar leerlingen alles overheeft, maar 
van haar privéleven een puinhoop 
maakt. Thekla Reuten (Overspel) 
schittert in de rol van de stoere 
Tessa. Lies Visschedijk (Gooische 
Vrouwen), Guido Pollemans 
(Overspel) en Esmée van Kampen 
(Lieve Céline) zijn te zien als 
haar collega’s op school. Niels 
Gomperts (Penoza), Stefanie 
van Leersum (Celblok H) en 
Joes Brauers (Oorlogsgeheimen) 
spelen de drie kinderen van 
Tessa. Dit volledige eerste 
seizoen van Tessa is op 
dvd verkrijgbaar. Story 
geeft zeven dvd’s van 
€ 19,99 per stuk weg.

TESSA

Thekla Reuten speelt Tessa.
LENTE-
PRINTS

PASTELS A AN UW ARM
Laat u dit seizoen inspireren door soft 
colours en maak met deze fantastische 
tassen geweldige combinaties met uw 
zomeroutfit. Lichtroze, babyblauw, 
zachtgeel of mintgroen: ze zullen zeker 
niet misstaan bij uw garderobe. De 
trendy tassen zorgen voor een zachte, 
elegante ‘touch’ met een chique 
uitstraling. Bij Picard heeft u ze voor 
het uitkiezen (picard-lederwaren.de).

Fotomodel Maja Darving (bekend van de 
Calvin Klein-reclames en haar relatie met 
Ronaldo) is hét gezicht (en meer...) van 
de nieuwe Ani Ani-badmodecampagne. 
Op deze foto’s laat zij zien hoe prachtig 
de bikini’s en badpakken uit de laatste 
collectie zijn. Maar laten we eerlijk 
zijn, zelfs in een jute lap zou Maja er 
nog prachtig uitzien... Kijk voor alle 
verkoopinformatie op aniani.eu.

De nieuwste eau de parfum van 
Roberto Cavalli kreeg de 

prikkelende, sensuele 
naam Paradiso Azzurro. 
Deze bloemige 
mediterraanse geur is 

opgebouwd uit onder meer 
citrus, bergamot, lavendel, 

jasmijn en kasjmier. 
De flacon mag gerust 
een juweel genoemd 
worden; hij staat 
prachtig op elke 
toilettafel. Prijzen 
vanaf € 50,- voor 
30 ml. en exclusief 
te koop bij Douglas.

Leef u uit met felle kleuren voor 
uw ogen, lippen en wangen met 
de nieuwe Pop-producten van 
Clinique. Te koop vanaf half 
maart bij alle erkende verkoop-
punten en online: clinique.nl.
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STUUR IN & WIN!Stuur een kaartje naar Story, Postbus 135, 1000 AC Amsterdam o.v.v. Je m’appelle-vest óf denim 

blouse (met uw maat). Of ga naar de website story.nl/winnen en vul het winformulier in.

Dit mooie vest van Je m’appelle is 
een absolute ‘musthave’. Het maakt 
niet uit hoe u het draagt en combi-
neert, alles staat er prachtig bij. Het 
is gemaakt van een soepele stof met 
een linnenlookeffect. De print op de 
rug is absoluut ‘het einde’ en maakt 
het vest helemaal af. Story geeft één 
vest weg (verkoopprijs € 48,98). Dat 
is nog niet alles: deze supergave 
blouses (te koop voor € 44,98 per 
stuk) zijn nieuw in de collectie van 
Je m’appelle en nu al één van de 
favorieten. U draagt ze in combinatie 
met een van de Oil dyed pantalons, 
bikerpants of gewoon met uw 
favoriete jeans. En in de lente is het 
ook leuk om het shirt los te dragen 
over uw jurkje of short. Story geeft 
twee van deze denim blouses weg! 
Voor nog veel meer leuks gaat u naar 
jemappelle.nl en bij de aankoop van 
drie items betaalt u de laagste prijs.

JE M’APPELLE MODE

Shoppen 
met Story

Super sneakers
Het bruisende, soms hectische leven van 
de vrouw vergt ook veel van haar voeten. 
Daarom is het geen gek idee om onder uw 
jurkje eens geen hoge hakken, maar juist 
heerlijke comfortabele sneakers te dragen. 
Dat belooft de hele nacht feesten zonder 
zere voeten. De Biker-sneakers van Wolky 
zijn met hun sportieve driekleurige 
rubberen rand echte eyecatchers. Ze zijn 
verkrijgbaar in maar liefst elf verschillende 
kleuren, waaronder blauw, groen, zilver en 
bisque (lichtbruin). Elke Biker is voorzien 
van een uitneembaar voetbed en heeft 
standaard een gekleurde onderkant. 
Adviesverkoopprijzen vanaf € 89,-. 
Kijk ook op wolky.nl.
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Bij de röntgenafdeling van het 
ziekenhuis overhandig ik mijn 

ponskaartje. ‘Dit is een oud kaartje,’ zegt 
een aardige dame. ‘Dit mag u niet meer 
gebruiken.’ Ik schrik (bij de gedachte dat ik 
weer terug moet naar auto of huis) en zeg: 
‘Ohh, wat vervelend, wat nu?’ De dame 
antwoordt: ‘Er moet een nieuw kaartje 
worden gemaakt, hebt u een legitimatie-
bewijs bij u?’ Ik kijk haar met mijn 
cosmetische poppenogen zo verbaasd 
mogelijk aan en antwoord: ‘Ik geloof van 
niet, maar ik heb wel een pinpas. Daar 
staan ook naam en gegevens op.’ Nog 
steeds vriendelijk zegt ze: ‘Nee, dat is iets 
anders.’ En ik hoor haar denken: ‘Zo, die 
heeft inderdaad veel botox in haar hoofd.’ 
Ik kijk zo onthutst mogelijk en de dame 
zegt dat ik deze keer nog met het oude 
kaartje door mag. De mensen om me heen 
hebben meegeluisterd. Ik neem plaats 
naast een volslanke vrouw die met haar 
moeder is en hoor haar zeggen: ‘Ja mam, 
verschil moet er zijn, wij waren allang naar 
huis gestuurd...’ Ik knik vriendelijk naar 
iedereen en neem zo elegant mogelijk 
plaats. Eenmaal in het pashokje kan ik 
tot mijn verbazing het gesprek op de 
gang beluisteren. Het gaat over mij. ‘Nou 
nou,’ zegt een oudere man, ‘u hoeft niet 
zo onaardig te doen, dit is best een lieve, 
leuke vrouw.’ Waarop de dochter zegt: 
‘Ach ja, wellicht is ze iets voor u. U bent 
ook niet meer zo jong en bij haar weet 
je het maar nooit hè. Zo strakgetrokken, 
ze kan 50 zijn maar ook 85.’ Een andere 
dame: ‘Ik denk dat je jaloers bent meid, 
die vrouw ziet er gewoon goed uit.’ De 
vrouw antwoordt: ‘Mijn vriend zou gillend 
wegrennen bij zo’n strak hoofd.’ Waarop 
haar moeder zegt: ‘Hij is al weggerend, 
Roos!’ Ik steek mijn hoofd naar buiten 
en zeg lachend: ‘Ik houd wel van een 
beetje strak mevrouw!’ Terwijl ze in haar 
tas begint te rommelen, zegt ze: ‘Jaja, jij 
hebt lekker lullen pop, geld, slank, dan 
zou ik ook liters botox laten spuiten. 
Maar ehhh, mag ik met je op de foto?’ n

COLUMN  
Marijke Helwegen

Roddelen in  
de wachtkamer

Laat uw sieraden voor u spreken 
met deze Metallic Essentials van 
Close to Zen. Druppelvormige 
oorbellen of oversized ringen, met 
deze sieraden weet u zeker dat u 
opvalt. Surf naar closetozen.com 
voor alle verkoopinformatie.

VERLEIDELIJKE 
LINGERIE

OPVALLENDE 
SIERADEN

De nieuwste lingeriecollectie van Livera staat vooral 
voor draagcomfort. Maar deze setjes zijn ook nog 
eens beeldschoon. Zonde dat zo weinig mensen  

ze zien! Ga naar livera.nl voor alles wat u over 
deze lingerie wilt weten.

ZO COMFORTABEL 
ALS EEN LEGGING

Deze zomer kunt u een fashion 
‘shapement’ maken met de nieuwe 
leggings van Spanx. Deze Indigo 
knit-leggings zijn zo comfortabel 
als een legging, maar zien eruit 
als een jeans. Ze zijn voorzien van 
ingebouwde ‘secret shaping’ die 
uw buik platter maakt. Bovendien 
zorgt de stretchstof ervoor dat uw 
benen mooi gestroomlijnd worden. 
Ze zijn verkrijgbaar in vier verschil-
lende kleuren in de maten XS 
tot en met XL (€ 99,-). Kijk op 
hosierycenter.nl of op spanx.com!


