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LISA UESTENYEUI

I§ GEEII
P(lLITIGUS

'Mijn voetbal-
team is een

goede spiegel'

UELI(E HOIÍJES
Por[retlen van

mensen die alle
gendervrijheid

genieten

30
HOGE H[I(IÍET,

ECHTE PIJI
Waaromwetoch
stug door blijven

strompelen

20
HOIÍJES?
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IIITE TIDDLETltT
Een kroonjaar voor de hertogin

van Cambridg e: ze werd onlangs
40 jaar oud.

Dít klassíek ogend.e ju?kje
Lijkt genaakt uoor de Duchess.

cant, € 160.

VooT 'II?T Royal Ílairness,: ile
haaru erz orgíngB produc t en uan

Cot"íL ,ïaluroa, uanaí € 19,50.

UTS G(lED,
RUil(T tEt([En
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24O a 17O cn,
hem. con

HetZweedse Printworks brengt klassieke spellen uit
in een mooie uiWoering. prrlnf,uorksmarket. con
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Backgamnon,
e 53.

Yatzy,
€ 15.
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'Ihe Duchess', alcoholuríje
gín-toníc met bloenen en

Tooíbos. 12 íLesies, € 19,90.
ilrínktheduchess .nL

UIIITERVIGIIT
Op bestelling gemaakt.

Ontuerper Sjaak
IIuLLekes

'Chess lable', 60 c 40 s
40 cn, € 992. moooí.con
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'Strípe Rug',
e 949.

uíntage uollen pl"aíd§ uínterjas oÍ bodranrnet
€ 289

SKINS
x

Ftcozzt

Speciaal voorwasgoed dat een
sterrenbehandeling verdient is

Skins Cosmetics een samenwer-
king aangegaan met het Neder-
landse parfumhuis Fugazzi om
zo, in hun woorden: 'een totaal
nieuwe wasbeleving te creëren'.

Ze ontwikkelden drie Skins x
Fugazzi Laundry Detergents,

elk met een bijzonder parfum:
Santal Mist met noten van warm
sandelhout, Cashmere Cotton
dat zacht en poederig geurt en

ten slotte het frisse White Clouds.
Het in Nederland geproduceerde

wasmiddel is geschikt voor
elke soort was van 30 tot

60 graden (ookvoor delicate
stoffen) en de hoge concen-
tratie van parfumolie zorgt

voor heerlijk geurend
schoon goed. De flacon
van 500 ml gaat ruim

dertig wasbeurten mee.

,Skrlns c Fugazzí-xnsníildel,
e 38, als d?íedelLge set € 28,

ski,ns. ntr

'Cut 'n Paste', 58 cn hoog,
€ 99. selettí.ít

'Check Black', +2 cn hoog,
e 89,95. kleue?ínq.nL
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