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Muur
bloempje

De tijd van flowerpower is weer helemaal terug. En dat is goed nieuws, 
want van zo’n bloemetjesdessin word je toch spontaan vrolijk?

jurk tropical dessin 
€ 189,- {Ted Baker}

Fotografie Tunkphotography Styling Karin van der Knoop Visagie Carla Rep Met dank aan www.arkefly.nl, 
www.tourismbonaire.com Locatie Harbour Village Resort Bonaire, www.harbourvillage.com
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mode

lange jurk € 199,- {Essentiel Antwerp}
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mode

jurk met zwarte rand 
€ 195,- {Ana Alcazar} 
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top roze bloemen € 155,- {Ted Baker} 
broek met roze streep € 179,- {Gustav}
schoenen € 129.- {Fab}
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top € 115,- {Essentiel Antwerp}
broek € 99,- {Colmar}
sjaal € 95,- {Roekle}
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mode

badpak € 69,- {Beachlife}
kimono € 179,- {Ana Alcazar}
schoenen € 79,- {Steve Madden}V
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mode

turquoise zonnebril € 7.95 {Hema}

Maak 
’t af!

geel T-shirt € 89,90 {Berenice}

suède sandalen met kwastjes € 125,- 
{Essentiel Antwerp}

fotografie Tunkphotography Styling Karin van der Knoop 
Visagie Carla Rep Met dank aan www.arkefly.nl,  

www.tourismbonaire.com, www.harbourvillage.com  
Locatie Harbour Village Resort Bonaire
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De lente is begonnen, dus kom 
maar door met die zonnige outfits. 
Met de juiste accessoires maakt 
u het plaatje compleet: tasje hier, 
sjaaltje daar en klaar!   

blauwe blouse € 59,95 {Opus}
short € 99,- {Lacoste}
sjaal € 69,90 {American Outfitters}

leren tasje € 119,- 
{Fred de la Bretoniere}
ringen € 7,95 {H&M}

hoedje € 24,99 {O’Neill}
tas met grafisch dessin € 89,- 
{Scotch & Soda}

mode



zonnebril € 110,- {Lacoste}
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tas met grafisch 
motief € 89,- 
{Uno Piu Uno}

nopjessjaal € 29,95 {Azone 
via Versteegh}

top € 69,90 {Expresso}
broek € 55,- {River Island}

gele riem € 45,- {& Other Stories}

pet van stro € 29,90 {Azone bij Versteegh}
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gestreepte shopper € 89,- {Black Lily}

gekleurde ketting  € 50,- {Black Lily}
hoedje € 24,99 {Protest}

blauwe zonnebril € 90,- {Vogue}
zwarte zonnebril € 189,- {Moscot}

mutsje € 19,99 
{Protest}

tasje met grafische print 
€ 45,- {& Other Stories}

hoedje € 24,99 (O’Neill)
sandalen met borduursels € 39,99 {New Look}



suède rugzakje € 169,90 {Scotch & Soda}
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haarband € 9,95 {Zara}
zalmroze bril € 7,95 {Hema}

top € 69,99 {Modstrom}
short met kralen borduursels € 59,95 {Object}

zalmkleurig leren tasje € 39,- {Pieces}
linnen sjaal € 149,- {Oilily}

witte zonnebril € 119,- {Carrera}
geel tasje € 19,99 {New Look}

oorbellen € 17,95 {Wings Bijou}

gebloemde sleehak-espadrilles 
€ 59,- {Tamaris}

sandalen € 95,- {& Other Stories}
gele clutch € 129,- {Fab}

blauwe top € 155,- {Caroline Bis}

zonnebril met spiegelglazen € 199,- 
{Porsche Design}
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