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M O D E  MO DA

Op en top Spaans

These boots are 
made for walking

Mooie leren laarzen die in kleine fabriekjes in Spanje op ambachtelijke wijze worden gemaakt, vind je 

bij Boots and Woods. Deze laarzen hebben een trendy en tegelijk stijlvolle uitstraling en zijn van hoge 

kwaliteit. Tijdloos mooi, een leven lang. Vanaf € 139. Meer info: www.bootsandwoods.nl

…zijn deze kleurrijke vrolijke tassen. Hier wil iedereen wel mee gezien 

worden. Ook voor meubeltjes, kleding, servies en accessoires kun je 

terecht bij Mixmamas. 

Meer info: 030 276 20 00, http//mixmamas.nl. De tassen zijn 

verkrijgbaar bij Loods 5 in Zaandam en Sliedrecht. 

Weekendtas € 39

Etui € 5,50

Flaptas met hengsel € 27,50

Handtas aan stuur € 16

Kleine schoudertas € 16

Toilettas € 16

Fietstas € 32

Kinderfietstas € 30

Toiletrolhouder € 12,50 

Schoenen € 37,50 

Barbiejurk € 9

Hip & Happening 
Josep Font is dé Spaanse ontwerper van dit moment. Afgelopen januari gaf hij 

zijn eerste show tijdens de Parijse Haute Couture Week en sindsdien laat hij 

met zijn adembenemend gedetailleerde kleding menig vrouwenhart sneller 

kloppen. Zijn kleding is aristocratisch en theatraal, waarbij jasjes, jurken en 

blouses vaak minutieus zijn geplooid en versierd. Met een voorliefde voor 

goud-, zilver- en oranjetinten en de kleuren van opalen, smaragden en 

robijnen brengt Josep Font de tijd van de Russische Tsaren en de Moulin 

Rouge weer tot leven. Aan de Rue Sourdière in Parijs heeft hij zijn eigen 

boetiek, maar gelukkig kun je via de Nederlandse site Mardelnorte zijn 

kleding ook verkrijgen. Meer info: www.mardelnorte.nl

We love Mango  
En de gezusters Cruz ook! Vol trots presenteerden ze de zomercollectie 

2007. En dat kunstje zijn ze nog niet verleerd, want nu showen de dames de 

herfstcollectie van het Spaanse modemerk. Meer info: www.mango.com

Para 
niños 
Voor de nieuwste kin-

dercollectie van Agatha 

Ruiz de la Prada hoef je 

niet langer meer stad en 

land af te lopen. De we-

bwinkel www.kidsstore.

nl verkoopt sinds kort ook 

mode van dit leuke, hippe 

Spaanse merk. Als dat het 

schoolplein niet in een 

catwalk verandert.
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