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STUUR IN & WIN!
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Shoppen 
met Story
Onder redactie van LINDA WALLAGH

Ze blijven het modebeeld bepalen: pasteltinten. En dat 
geldt niet alleen voor kleding en make-up. Ook het 
horlogemerk Mondaine sluit zich bij deze trend aan door 
de toevoeging van pastel items aan een klassiek horloge-
model, dat is geïnspireerd op de Zwitserse stationsklok. 
Het klokje is mooi in eenvoud en tijdloos in design. Voor 
verkoopinformatie: mondaine.com

4Youth is het nieuwste product van het mooie 
cosmeticamerk Hannah. Het maakt de huid 
zichtbaar en voelbaar beter door onder andere 
lijntjes te vervagen, de huid volume en versteviging 
te geven en haar te hydrateren, waardoor u er 
zichtbaar jonger en stralender gaat uitzien. En ook 
op lange termijn blijven deze effecten zichtbaar.  
Dat klinkt als een sprookje, maar de resultaten  
tonen aan dat het realiteit is. Een flacon van 30 ml. 
kost € 55,-. Kijk op hannah.nl voor nog meer info.

A TOUCH OF 
CHERISE

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

Er was eens…...
DE GOEDE 
DINGEN

De zomer staat voor de deur en dat betekent 
(bijna) tijd voor luchtige jurkjes en stoere 
shorts. Maar hoe maakt u uw perfecte look  
in stijl af? Het antwoord is simpel; met een 
Picard tas in kersenrood. Deze zomer kiest u 
voor een ‘touch of cherise’ om uw outfit te 
laten opvallen (picard-lederwaren.de).

Rituals Cosmetics lanceert de nieuwe Summer Limited 
collectie genaamd The Ritual of Karma, die geïnspireerd 
is op het aloude Hindoe-geloof (doe goed, dan komen de 
goede dingen vanzelf). De serie is verrijkt met een 
lichtzoete bloemengeur van witte lotus gecombineerd 
met het verfrissende van bergamot. Deze serie bevat 
doucheschuim, doucheolie, een shimmer bodycream, 
suikerscrub, bed & body mist, een geurkaars en geurstok-
jes. Verkrijgbaar vanaf april. Kijk ook op: rituals.com

Stuur een kaartje naar Story, Postbus 135, 1000 AC Amsterdam o.v.v. dvd Dokter Deen deel 3. 

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

Monique van de Ven speelt dokter Maria Deen, huisarts op 
het prachtige Vlieland. Ze heeft een praktijk aan huis, drie 
kinderen en een turbulent liefdesleven. In het derde seizoen 
zorgt Maria Deen niet alleen voor het welzijn van de eilanders 
en de aanwezige toeristen, maar ook voor dat van haar 
moeder. Moeder Deen (Pleuni Touw) begint langzaamaan te 
dementeren en wordt door Maria in huis genomen. De 
liefdesrelatie tussen Maria en Oscar (Leopold Witte) blijft 
problematisch. Zal het hen lukken hun relatie te herstellen? 
Ook de relaties van Maria’s drie kinderen maken diverse crises 
door... Ook in dit derde seizoen zien we een vertrouwde cast 
van gelauwerde acteurs als Monique van de Ven, Leopold 
Witte, Pleuni Touw, Liz Snoijink en Hans Dagelet samen met 
opkomende acteurs Jelle de Jong, David Lucieer, 
Lisa Smit, Markoesa Hamer, Sophie van Winden 
en Oren Schrijver. Nieuw dit seizoen zijn Abbey 
Hoes en Bram van der Vlugt. De regie was in 
handen van Edwin de Vries en Ineke Houtman 
naar een script van Edwin de Vries en Simone 
Kome van Breugel. Story geeft 7 dvd’s à € 19,99 
van het derde seizoen van Dokter Deen weg!

DOKTER DEEN 
SEIZOEN 3

Lisa Smit heeft een glansrol als Wendy in Dokter Deen.

ALLES PASTEL WAT 
DE KLOK SLAAT

DUBBELEXPOSITIE 
ANS MARKUS

Tot en met 17 april 2016 is in Museum de Fundatie de dubbel-
expositie ‘Ans Markus – Als ik jou was...’ te zien. In Zwolle 
toont Markus onder meer de recente schilderijenseries ‘Verbor-
gen Verdriet’ en ‘De pijn van oud’. Op aangrijpende wijze 
onderzoekt zij hierin de schaduwkanten van het leven. Recent is 
ook de reeks jeugdportretten van onder anderen Vincent van 
Gogh en vroeger werk. Kasteel het Nijenhuis vormt het decor 
voor schetsen, tekeningen en kleinere schilderijen, alsook voor 
de sculpturen die Markus sinds enige jaren maakt. Met deze 
nieuwe kant van haar toch al zo veelzijdige kunstenaarschap 
treedt zij nu voor het eerst naar buiten.

Tegen inlevering van deze 
coupon betaalt u 6 in plaats  
van 9 euro entree p.p. 
Maximaal 2 personen per  
coupon, geldig t/m 17 april 2016, 
Museum de Fundatie,  
Zwolle óf Kasteel het Nijenhuis,  
Heino/Wijhe.
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STUUR IN & WIN!Stuur een kaartje naar Story, Postbus 135, 1000 AC Amsterdam o.v.v. Wolky biker (zilver of goud, 

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

De hippe Biker sneakers van 
Wolky kunnen gemakkelijk 
uw hoge tempo bijbenen. 
Ze zijn heerlijk comfortabel 
en door de sportieve, 
driekleurige rubberen rand 
een echte eyecatcher aan 
uw voeten. Verkrijgbaar in 
elf verschillende kleuren, 
waaronder poederblauw, 
groen en glimmend zilver  
of bisque (lichtbruin). Elke 
Biker is voorzien van een 
uitneembaar voetbed  
en heeft standaard een 
gekleurde onderkant. Dus 
niet alleen de bovenkant, 
ook de onderkant van een 
Wolky mag gezien worden. 
De adviesverkoopprijs van 
deze Biker is € 99,95. Meer 
informatie vindt u op: wolky.nl 
Story geeft twee paar bikers weg  
(één paar in zilver en één paar in goud)!

BLITSE BIKERS

Shoppen 
met Story
HEERLIJK ZACHT

Een fleurig juweel
Het nieuwe Blossom Velvet horloge van 
Roger Dubuis is een fantasierijke ode 
aan bloemen. Van twee verleidelijke 
modellen heeft het Zwitserse horloge-
huis de parelmoer wijzerplaat voorzien 
van een subtiel bloemmotief en omringd 
met goud en sprankelende, briljant 
geslepen diamanten (circa 1.90 karaat). 
Voor alle info: rogerdubuis.com 

Na het grote succes van 1,2,3 en Dans met mij heeft Dean Saunders recentelijk een 
nieuwe single uitgebracht. Layla, een swingend nummer met een exotische sound, lijkt 
dát succes te gaan evenaren. ‘De reacties zijn zó positief,’ aldus een trotse Dean, die 
zijn handtekening heeft gezet onder een gloednieuw platencontract bij Berk Music. 
Om dat heuglijke feit te vieren geeft Dean vijf exemplaren weg van zijn nieuwe single 
Layla. Kans maken? Stuur een kaartje naar Story, Postbus 135, 1000 AC Amsterdam 
o.v.v. Dean Saunders cd Layla. Of ga naar de website story.nl/winnen en vul het 
winformulier in.
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Tegenwoordig shop ik vooral online. 
Vind ik heerlijk rustig. Kan ik op 

mijn gemak alles op internet bekijken en 
het kost veel minder tijd dan winkel in, 
winkel uit te lopen. Allereerst moet je 
dan een parkeerplek zien te vinden voor 
je auto. Wat een gedoe altijd! Vooral 
met mijn rijstijl... Kom je in een 
parkeergarage waar nog maar één 
plekje is te vinden. En probeer daar 
maar eens met je auto in te komen. 
Wat een stress! Daarna moet je ook nog 
onthouden in welk vak hij staat en op 
welke plek! Het komt geregeld voor dat 
ik mijn auto niet meer terug vind. En 
héb ik hem eenmaal, dan moet ik de 
garage weer uitrijden. Eer ik uit 
geparkeerd heb, ben ik vijftien minuten 
verder. Tegen die tijd ben ik zo gestrest, 
dat ik de uitgang niet meer vind. Overal 
staan van die bordjes met pijlen met IN 
en UIT, maar je ziet door de bomen het 
bos niet meer. Laatst dacht ik dat ik 
naar buiten reed, toen er opeens een 
tegenligger aankwam. Er zat een 
geïrriteerde man in de auto, die wild 
zwaaide met zijn hand dat ik terug 
moest. Maar hoe doe je dat even snel? 
Keren lukte niet, te smal, dan raakte ik 
andere auto’s. De vervelende man deed 
het raampje open en zei: ‘U moet hem 
in de achteruit zetten’, waarna heel 
nadrukkelijk: MEVROUW HELWEGEN.’ 
Ik reed als een slak naar achter, maar 
het lukte me niet om de bocht te maken 
want ook daar kwam een auto aan. Ten 
einde raad stapte ik uit en liep ik naar 
de man toe. ‘Mijnheer sorry, het lukt  
me echt niet in deze garage, ik ben 
helemaal de weg kwijt.’ Waarop de 
man antwoordde: ‘Volgens mij bent u al 
járen de weg kwijt. En als u niet oppast  
binnenkort ook nog uw rijbewijs!’ n

COLUMN  
Marijke Helwegen

Waarom ik 
online shop

Zachte tinten in aaibare 
stoffen, dat is wat we willen 
voor het eerste voorjaars-
zonnetje dit seizoen. 
De summer/spring 2016 
collectie van Peter Hahn 
heeft een brede keuze aan 
jurkjes, truien en bloesjes in 
de juiste pastels met een 
hoog ‘comfortgehalte’. De 
brede collectie is ook nog 
eens heerlijk thuis op de 
bank te bestellen via de 
webshop: peterhahn.nl

NIEUWE CD  
DEAN SAUNDERS


