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Jij krijgt 
die lach niet van   

        mijn gezicht!
Zelfs schoonheidskoningin Miss Nederland – Nicky Opheij – 
moet er aan geloven. De grote schoonmaak! Maar zij bewijst 

ook dat je dat met heel veel plezier én in stijl kunt doen.

Groene glanzende rok € 49,99 (Mitch  
via Miinto), roze bloemen top met wijd 
uitlopende mouwen € 24,99 (Only), witte 
gympen met stenen € 24,99 (vanHaren), 
gouden armband € 29,95 (Zinzi).

Mode

157100%NL



159100%NL

Turquoise top € 59,99 
(Comma), geel gebloemde 
pantalon € 36,99 (Vero 
Moda), gouden ketting  
€ 329,95, armband  
€ 159,95, ringen € 59,95 
(alles Zinzi).

Blauwe top € 69,99, crème 
gebloemde rok € 59,99 (YAS), 
ketting met cirkels € 44,95, 
ketting met driehoekjes € 49,95, 
zilveren armbandje € 39,95, 
zigzag ring per stuk € 29,95 
(alles Zinzi), rokje op strijkplank 
€ 39,95 (Nameless via Miinto), 
jurk met bladeren € 69,99 
(Jeanscentre).

Op stoom
Ook mannen schijnen regelmatig te strijken. Uit 
onderzoek blijkt dat 90% van de ondervraagde 
vrouwen geregeld achter de strijkplank staat. 
Mannen blijven met 59 procent nog wat achter, 
maar het worden er steeds meer!
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Paarse jurk met volants en 
groene palmbladeren € 139,99 
(Comma), zilveren oorbellen  
€ 12,99 (Pieces). Linkerhand: 
horloge € 129,95, armband  
€ 229,95, zilveren ringen per 
stuk € 59,95. Rechterhand: chain 
armband € 199,95, zilveren 
armband € 149,95, zilveren ring 
€ 69,95 (alles Zinzi).

Gele bloes met strik € 26,99 
(Pieces), zwart gebloemde 
broek met streep € 34,99 
(Miss Etam), espadrilles  
met hak en studs € 29,99 
(vanHaren), Hetty stofzuiger 
€ 235 (Numatic).

Hulp in de 
huishouding
Een onwillige stofzuiger, 
die niet daarheen gaat 
waar jij hem hebben wilt, 
zorgt ervoor dat stofzuigen 
in de top drie van meest 
vervelende huishoudelijke 
klussen staat. Na afwassen 
en de badkamer 
schoonmaken. Maar  
daar heb je met Hetty 
geen last van!
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    Volop 
       in de 
bloemen!
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Rood gebloemde kimono  
€ 54,99 (Jaqueline de 
Young), groen met witte top 
€ 35,99 (Jeanscentre), 
groene rok met twee lagen 
€ 31,50 (Mitch via Miinto), 
lila paarse sneakers  
€ 44,95 (BKfootwear).

Zwart gebloemde 
blazer € 49,99  

(Nameless via Miinto), 
witte top € 14,99 (Vero 

Moda), blauwe jeans 
met bloemen € 49,99 

(Cars), hartjes bandana 
€ 9,99 (Pieces).

Blauw met roze 
horloge € 99 
(Zinzi).

Sneaker bloemen 
print € 44,95 (BK 
Footwear).

Nicky’s laundry tas 
€ 29,95 (bulbby.com).
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