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Dinsdag t/m zondag geopend

Overall: Grenzen vervagen
De grenzen tussen sportieve 
kleding en formele outfits vervagen. 
Kleding moet er goed uitzien én 
comfortabel te dragen zijn. Speels 
én functioneel, voor overdag én 
om tot laat in de avond in te shinen. 
In de mode gaat het allemaal 
om het uiten van gevoel en het 
benadrukken van eigenheid. 
Prints bestaan uit dierenpatronen, 
geometrische lijnenspellen, 

kleurrijke bloemen of ruiten in alle denkbare groottes. Het 
kleurenpalet is natuurlijk, neutraal en ingetogen of juist 
uitbundig, fel en optimistisch. Denk aan tinten als goud, zilver, 
ecru, kaki, saffraan, mosterd, kobalt, ecru, chocolade en rood. 
De materialen zijn licht, flowy en luchtig, zacht en aaibaar, 
duurzaam en consciëntieus. De silhouetten variëren van strak 
en elegant tot oversized en wijd. 

Ruiten troef
Kubussen, ruiten, geblokt en patchwork: je ontkomt niet 
aan allerlei soorten en maten ruiten in je kleding. Deze 
gesofisticeerde, Engelse bourgeoisie-look is voor liefhebbers 
van tweed, pied-de-poule, blazers en sjaaltjes. Zelfs de 
lange laarzen (ook een hit dit najaar) zijn samengesteld uit 
patchwork. 

Winterwit
Een van mijn persoonlijke favorieten: ton-sur-ton en dan met 
allerlei witschakeringen. Van hagelwit via ecru naar crème 
en beige. Wit is altijd stijlvol, elegant en geschikt voor iedere 
gelegenheid. 

Western revival
Denk suède, lange franjes, ruiten bloesjes, leren jacks, 
cowboyboots met schuine hakken en een gerande hoed en je 
bent tout hip dit najaar en de komende winter. De no-nonsens, 
frivole cowboylook is terug van nooit echt weggeweest. 
Jieehaaaaaa, zadel mijn paard: Got some catching up to do!

Animalisme
Eén zijn met de wereld om 
ons heen, dat hebben we 
ons gerealiseerd de laatste 
tijd. Wij zijn de natuur. 
Zebrastrepen, luipaardspots, 
giraffepatronen of 
slangenprint: we love 
it! Dierenprints geven 
je elegante zwarte pak 
de nodige extra pit. Ben 
jij een echte durfal en 
fashionaddict? Combineer 
dan verschillende 
dierenprints in één outfit. 
‘You’re gonna hear me roar.’

Shine baby, shine
Metallic, lurex, goud, zilver, brons en koper. Haal alles uit de 
kast want glitters, lovertjes en pailletten accentueren jouw 
vrolijkheid en uitbundigheid. Deze materialen zijn speels, 
glamoureus en overdadig: een ode aan optimisme. 

Homemade
Breien, haken, borduren en naaien, we hadden tijd dus 
gingen we massaal aan de knutsel. Iets dat handgemaakt is 
geeft troost en geborgenheid. Zelf-gehaakte vesten en op 
pen acht gebreide truien en spencers doen je denken aan je 
oma. Ze brengen je terug naar de tijd toen alles nog niet zo 
ingewikkeld was. 

Back to the nineties
Hakken, gabberen, housen, raven, skaterboys, crop-tops, 
sportswear en fluorescerende kleuren: de nineties-vibe kort 
samengevat. Met als all time favourite: de hoodie! Tijdloos, 
comfortabel en onmisbaar in je grenzeloze garderobe. 

Elke trend heeft zijn eigen 
matching schoeisel en 
passende accessoires. Chunky 
loafers zijn immens populair, net 
als de cowboyboot en de lace-
up laarzen, je weet wel, die met 
veel veter. Laarzen zijn er in alle 
hoogtes, liefst tot aan de lies, 
en maken je outfit af. Trends zijn 
onderling goed te combineren. 
Een unikleur pak geef je extra 
cachet met een dierenprint of 
een eigenwijze hak eronder. 
Fashion statements maak je met 

je aktetas, crossbody of sjaaltje. De looks zijn stoer, feminien, 
naturel, gender overstijgend en eigenzinnig. Wat past bij jouw 
persoonlijkheid? Laat je zien, in al je glorie! Het kan gelukkig 
weer. 
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