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STUUR IN & WIN!
74 75

Shoppen 
met Story
Onder redactie van LINDA WALLAGH

YELLOW 
BAG

De regen trotseren was nog nooit zo leuk! 
Dit jassenmerk van Nederlandse bodem 
voorziet de vrouw van de perfecte regenjas, 
die naast functioneel ook stijlvol is. De 
jassen zijn waterdicht, winddicht, ademend 
en verkrijgbaar in alle kleuren van de 
regenboog. Van klassieke trenchcoat tot 
sportief jack en van elegante lange regenjas 
tot een hippe poncho. Met de collectie van 
HappyRainyDays loopt u er, of het regent 
of niet, stijlvol bij. Meer informatie op 
happyrainydays.nl.

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

Vrolijk in de regen

GEKUST DOOR DE ZON

FRISSE
GEUR

Stuur een kaartje naar Story, Postbus 135, 1000 AC Amsterdam o.v.v. gouden ring 

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

Een nieuw seizoen betekent ook nieuwe My Jewellery drie- 
stenen-ringen uit de Gold-collectie. De gouden ringen hebben 
drie stenen in verschillende kleuren groen, in prachtige vormen. 
En natuurlijk  kunt u de ring ook mooi combineren met een fraai 
horloge of fashionarmbandjes! Deze bijzondere ring kost € 49,95 
(te bestellen via my-jewellery.com). Story geeft er drie weg!

DRIE-STENEN-RING
PAAS-
PUMPS

Laat u met deze heerlijke 
geur meevoeren naar een 
tuin in volle bloei door de 
frisse geurnoten van groene 
bladeren. In het hart ruikt u 
de poederige geur van witte 
seringen en in de fluwelige 
basis heliotroop en accenten 
van hout. Deze Innocent 
White Lilac eau de toilette 
komt uit de Oriflame 
Women’s Collection. 
Verkrijgbaar voor € 31,-  
(50 ml) via oriflame.nl

Het prachtige schoenenmerk Feraggio is eigenlijk 
geboren uit frustratie: alle vrouwen willen 
elegante schoenen waar ook lekker op te lopen 
valt. En die waren nauwelijks te vinden. Feraggio 
is het gelukkig wél gelukt om zulke schoenen te 
ontwerpen. Het is een prachtig, tijdloos model 
geworden in verschillende hakhoogten en in 
24(!) prachtige kleuren. En natuurlijk trekken  
we met Pasen de gele exemplaren aan! Op 
feraggio.com kunt u deze fantastische ‘high 
heels’ bestellen en vindt u de verkoopprijs.

De unieke Terracotta bron- 
zing powder van het mooie 
merk Guerlain geeft uw huid 
onmiddellijk een natuurlijke, 
zongebruinde teint zonder dat  
u daarvoor in de zon hoeft te 
zitten. U kunt kiezen uit acht 
verschillende kleuren. Het prach-
tige doosje met spiegel is vanaf 
5 april te koop voor € 52,-.

P asen

Pasen is de tijd van jonge 
kuikentjes, vrolijke 
mensen en eropuit 
trekken met het gezin. 
Maar wilt u voordat de 
dag begint uzelf een 
‘splash’ vol energie 
geven? Gebruik dan de 
Therme Ylang Ylang Body 
Mist. Deze verzorgende 
spray (€ 7,25) heeft het 
exotische en sensuele 
aroma van Ylang Ylang en 
hibiscus! Op therme.nl 
vindt u alle verkoopinfo.

Deze Chabo Grande Petit in 
Yellow croco van echt leer is 
een super handig tasje voor als 
u op stap gaat! Hij heeft een 
rits onder het klepje en een 
lang, verstelbaar hengsel.  
Dit leuke gele tasje  
kost € 34,95. Check  
de totale tassen- en  
accessoirescollectie  
op chabobags.com

EXOTISCHE 
SPRAY
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STUUR IN & WIN!Stuur een kaartje naar Story, Postbus 135, 1000 AC Amsterdam o.v.v. Super Sand eieren.  

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

Met Super Sand kunnen kinderen 
schoon en veilig zandfiguren maken 
en haal je het plezier van zand in 
huis zonder de troep. Dit speciale 
zand is gemaakt van natuurlijke 
materialen die samen te kneden zijn 
en daardoor snel weer op te ruimen. 
En ook niet onbelangrijk: Super Sand 
stimuleert de creativiteit en fijne 
motoriek van kinderen. Speciaal voor 
Pasen introduceert Goliath de Super 
Sand Eggs, bestaande uit een 
gekleurd ei met daarin honderd gram 
magisch zand en een figuurtje. Er 
liggen drie varianten in de winkels: 
een konijntje, een kuikentje en een 
lammetje. Terwijl de ouders genieten 
van hun paasontbijt, kunnen de 
kinderen vrolijke paasdieren maken. 
De adviesprijs is € 9,99 per ei (kijk 
ook op goliathgames.nl). Acht 
lezeressen kunnen drie van deze 
vrolijke eieren winnen.

ZAND-EIEREN

Shoppen 
met Story

Lieve jurkjes
Ook stoere jonge meisjes willen met Pasen 
leuke jurkjes in pasteltinten dragen. Dat is 
voor het geweldige merk LaDress Girls 
geen enkel probleem! In deze vrolijke 
jurkjes wordt het één groot paasfeest! Ga 
snel naar ladress.com voor alles wat u over 
deze lievemeisjesjurken wilt weten (u moet 
er trouwens ook zijn voor de jurken van de 
moeders, de oma’s en de tantes...).

De zachtgele tinten uit de 
lente/zomercollectie van 
Peter Hahn bereiden u voor 

op de eerste zonnestralen van 
2016. De frisse collectie sluit 
perfect aan bij uw ‘must 
have’-wensen van dit voorjaar. 
Zo zijn er verschillende tops 
die passen bij elke gelegen-
heid; of het nu een zonnige 
lentedag of een frisse zomer-
avond is (peterhahn.com).
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Ik hoop dat Pasen dit jaar leuker wordt 
dan vorig jaar... Met vrienden hadden 

we een paasbrunch gereserveerd. Ik was 
voor de gelegenheid helemaal in het geel 
gekleed; geel jurkje, gele ballerina’s en 
bijpassend tasje. Mijn man zei nog: ‘Wil je 
zo écht naar het restaurant? Je lijkt wel 
een opgesmukt paasei van de banketbak-
ker.’ We zaten net aan tafel toen twee 
kinderen op mij afkwamen. ‘Kunt u een 
duif nadoen?’ Ach, het was tenslotte 
Pasen, dus ik deed, niet al te hard, roekoe, 
roekoe, waarop de kinderen gierend en 
luidkeels ‘roekoe’ roepend wegrenden. Als 
afsluiting van de brunch liep ik naar het 
grand dessertbuffet. Nou ben ik nogal 
trillerig, dus het is altijd oppassen geblazen 
wanneer ik iets moet opscheppen. Hier 
stond een heerlijke saus van rode morellen 
op sap. Terwijl ik zo rustig mogelijk de 
sauslepel naar mijn bordje bracht, voelde  
ik een klap op mijn schouder, waarna een 
mannenstem achter mij zei: ‘Dag mevrouw 
Helwegen, wat leuk om u nou eens in  
het echt te zien.’ Door de klap op mijn 
schouder kantelde de sauslepel en PLETS... 
De saus spatte op mijn gele paasjurk en 
droop van borsthoogte naar beneden.  
De man kwam naast mij staan, keek me 
schaapachtig aan en zei: ‘Wellicht hebben 
ze hier iets om de vlek te verwijderen.’ 
‘Nou, dat denk ik niet mijnheer,’ ant-
woordde ik, inmiddels trillend als een rietje, 
hem boos aankijkend. Op dat moment 
kwamen die twee kinderen op de man 
afrennen met een ijstoetje. Terwijl ze 
‘papa, papa!’ riepen, stopte de eerste net 
op tijd en ramde de ander in volle vaart 
tegen de man aan. Het ijstoetje smakte zó 
tegen zijn broek. ‘Dat onhandige zit zeker 
in de familie?’ vroeg ik zo rustig mogelijk. 
Vervolgens draaide ik mij om en liep zo 
waardig als ik kon naar de wc... n

COLUMN  
Marijke Helwegen

De paasbrunch

Met de Funny Bunny Pocket Mirror van Oscar & 
Babette wordt het bijwerken van uw make-up  
nóg leuker. Dit handige handgemaakte spiegeltje  
is aan de achterzijde bekleed met bio-katoen en 
bedrukt met een Funny Bunny motief. Het spiegeltje 
heeft een diameter van ca. 6 cm en wordt geleverd 
in een wit organza cadeauzakje. Een leuk en 
origineel (paas)cadeautje! Verkrijgbaar voor € 7,95 
via oscarenbabette.com

PAASKONIJNTJE

SENSUELE  
EAU DE TOILETTE
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P asen

ZACHTGELE 
TINTEN

Uit dezelfde Oriflame Women’s Collection als de 
Innocent White Lilac, komt de Delicate Cherry 
Blossom. Deze weelderige geur heeft topnoten 
van zoete amandelbloesem en een hart van 
bloeiende kersenbloesem. De basis is warm  
en sensueel dankzij cederhout. Verkrijgbaar voor  
€ 31,- (50 ml), via oriflame.nl


