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“Slecht weer is nooit een excuus om niet
te stemmen. Als je bewust niet stemt
respecteer ik dat, maar niet stemmen uit
gemakzucht begrijp ik niet.”

“Inwoners weten het best wat leeft in hun
omgeving. Ik vind de Ronde Venen een
mooie gemeente. Ook omdat inwoners
graag meedenken en meedoen.”

“Verkiezingstijd is een boeiende periode
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Met een tas zet iedere vrouw een statement

Spannende combinaties
In een tijd waarin een outfit niet alleen een look maar een identiteit is, tellen ook de accessoires mee. Zo onderstreep je als vrouw
je persoonlijkheid met een opvallende tas.
Geheel in lijn met de trends van
dit seizoen - zoals nieuwe romantiek gecombineerd met primaire kleuren - hebben de designers
hun fantasie losgelaten op verschillende thema’s. Bulaggi kiest
voor ‘Hidden Treasures’, ‘Deep Water’ en ‘Exotic Sweets’.
In het thema Hidden Treasures
spelen neutrale tinten van zand
tot donkergrijs en accenten van
roze een belangrijke rol. Daarnaast staat nieuwe romantiek

centraal. Dit uit zich in spannende combinaties van tassen met
strakke lijnen uitgevoerd in pastelkleuren. Elementen als lak en
metallic accenten refereren aan
de glinsteringen van adembenemende mineralen.
De hoofdkleuren in het thema
Deep Water - wit, blauw, geel en
accenten van oranje - doen denken aan een prachtige dag op
het strand. Neem een duik in Onderstreep je persoonlijkheid met
het diepe en sta versteld van al- een tas. Foto: Bullagi

Brede en veelzijdige collecties
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Zomer zorgt
voor vrolijkheid
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We hopen op een mooie zomer met veel zon. De nieuwe damesmode speelt daar op in met vrolijke collecties, waarin zonnige
kleuren domineren.

Wegdromen in
de zomerse zon
Vrouwen mogen deze zomer heerlijk wegdromen
in de zomerse zon. In de
nieuwe collecties is er veel
aandacht voor een romantische en dromerige mood.
De mode past zich daar
kleurrijk op aan met bloemenprints, vrouwelijke en
elegante ontwerpen met
dress up statement stukken.
We zien het allemaal voorbij komen. De ruffle is een
key detail in de zomercollectie van Saint Tropez. Deze
werkt goed bij een omslag
jurkje van een zachte zomerse stof en geeft een vrouwelijke touch. Heerlijk om je in
te hullen tijdens de zomerse dagen. Kijken we naar de
verschillende modellen, dan
zien we dat sparkeling stoffen en een streep niet mogen ontbreken. Deze zorgen
voor speelse designs met
een goede fit voor warmer
weer. Naast deze romantische mood is er een tropical vibe met jurken en wijde broeken in een zacht roze palmbomen print of tops
in citroen geel. Hoe zomers
wil je het hebben? De pantalon is populair, maar komend seizoen is er ook een
belangrijke rol weggelegd
voor de jurk. Bijvoorbeeld als
verkort model met een kort
jasje. In de zomer worden de
jurken vloeiender en luchtiger met korte fancy jasjes of
modieus gecombineerd met
sportieve fieldjackets. Verder
eist de rok een hoofdrol voor
zich op! Smalle vormen laten meer details zien en worden op geheel nieuwe en interessante wijze gecombineerd met casual jasjes.

le schatten die de onderwaterwereld biedt. Deze aspecten vertalen zich in een vrouwelijke collectie met minimalistisch design en
subtiele marine look en feel.
Exotic Sweets is het derde thema.
Sluit je ogen en waan je in de jungle. Met warme kleuren, prachtige silhouetten en exotische bloemen. In dit thema ligt de nadruk vooral op vrouwelijk en stylish met een knipoog. Denk hierbij aan strakke vormen, mooie afwerkingen en abstracte bloemen.

Het wordt een gezellige boel
deze zomer. De nieuwe collecties worden gevormd door een
mix van athleisure en high-contrast graphics. De sportieve stij-

len worden vergezeld door vrouwelijke items met zomerse accenten, voor een verfrissende look.
Van nautische thema’s, pastels en
vlinderprints tot tropische flamin-

go’s en palmprints, vichy-ruitjes
en papayarood.
De collecties zijn breder en veelzijdiger dan ooit. Keyitems zijn de
boyfriend denim met geborduurde bloemen, utility jasjes, vernieuwde chino’s en tunieken. Het
oogt speels en trendy. Het aardige is dat veel nieuwe collecties
bestaan uit items die prima uit te
wisselen en combineren zijn. Zo
maak je je eigen outfit. Een label
als Brax onderscheidt zich niet alleen met zomerse outfits, maar
ook de sportieve inslag valt op.
Stijlvolle damesmode vol kleur.
Foto: Brax

Voor de girls doen collecties
met verschillende lichte wassingen het goed, uiteraard in zowel
blauw als grijs tinten. Damaged
en repaired details, mooie borduursels en enkele gekleurde denims sieren de collectie.
Bij de jongens zien we mooie lichte wassingen met damaged en
repaired details en used denims
Boys en girls willen hun grenzen verleggen, laten zien wie ze zijn in diverse tinten, zowel in blauw
en wat ze kunnen. Ze beleven de wereld intens. Met alleen een als grijs. Ook zien we de knitted
rugzak en gezonde dosis nieuwsgierigheid gaan ze hun eigen denim terug in het straatbeeld.
Vele subtiele details brengen de
weg.
jeans naar een hoog niveau. Denk
De meiden beleven hun zomer voor de jongens een ‘super skin- hierbij aan printed pocketings en
uitbundig en de jongens laten ny fit’ denim! Bij de meiden zien contrast stitchings. Geweldig te
hun sportieve en avontuurlijke we dat de ‘boyfriend denim’ nu combineren met een retro style
echt een hoogtepunt bereikt: di- t-shirt of een high performance
kant zien.
Life is an adventure, so be prepa- verse wassingen en verschillen- sweat! Maak het af met een stoere
red. De zomer als een groot avon- de details zoals borduren, maken cap en je bent klaar om op avonvan lieve meiden een echte ‘rebel tuur te gaan!
tuur.
Denim is voor tieners de basis en girl’! De nieuwe collecties bieden
dat zien we terug bij het label In- ultiem comfort en geen denim De wereld beleven in stoere kleren.
dian Blue Jeans. De zomer biedt meer zonder stretch.
Foto: Indian Blue Jeans

Uitdagingen beleven in stoere kleren

Tieners creëren
hun eigen pad

Sandalen en enkelsieraden veroveren het straatbeeld

Vier de zomer op je blote voeten
Wordt het een warme zomer? We moeten het even afwachten,
maar wat we wel weten is dat sandalen en enkelsieraden populairder zijn dan ooit. Ze veroverden vorig jaar het straatbeeld en
die trend zet door.
We zien stijlvolle collecties voorbij komen. Te beginnen met enkelbandjes. Het label Ellen Beekmans presenteert enkelbandjes in goud, zilver en satijn, afgewerkt met gekleurde flosjes, sterren, muntjes, koraal of gemstones. Prachtig om je bruine enkels
te accentueren en een perfecte match met touwsandalen. De

recyclebaar. Het model heeft een
nonchalante look die - afhankelijk
van hoe je ‘m draagt - stoer of elegant en vrouwelijk is.
De touwsandaal is water resistant
en kan probleemloos mee in zee.
Wel zo praktisch! En zijn ze niet
meer zo schoon? Je kunt ze op
dertig graden wassen in de wasmachine. Hoe handig wil je het
hebben? Het wordt een mooie
zomer!

enkelbandjes kunnen gecombineerd en solo worden gedragen.
Met touwsandalen noemen we
meteen een andere trend. Deze ‘Gurkees Rope Sandal’ is een
handgemaakte sandaal en slipper van een sterke maar ook zachte touwsoort. Volledig duurzaam
gemaakt van zeer sterk materiaal Genieten van touwsandalen.
en bovendien honderd procent Foto: Ellen Beekmans

