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Noor draagt een Expresso jasje half viscose half polyester 
(€139,95) met een viscose blouse eronder van Cream (€69,95) en 
een broek van Expresso van polyamide en elastan (€99,95). De 
bruine boots zijn van Super Cracks (€49,95), een leren rugzak van 
Elvy (€169,95) en oorbellen van Konplott (€19,90). 

Antoinette draagt een jurkje van Expresso (€129,95) van polyester 
en elastan met een viscose vest van Smashed Lemon (€79,99), een 
sjaal van C&S (€29,95), een armband Gooische Frutsels (€24,95) 
en een geruite tasje (€29,95). De laarsjes zijn van Colori (van 
€149,95 voor €105,-) en deze worden gecombineerd met glitter 
sokjes van Sandwich (€6,95). 

Stefanie draagt een broek van het duurzame merk Komodo 
(€109,95) gemaakt van gerecycled PET, hierbij draagt ze een 100% 
viscose blouse van Expresso (€79,95), een sjaal van acryl (€17,50), 
en laarsjes van het merk Colori (van €149,95 voor €105,-).

Noor draagt een jeans van Cream (€99,95) met een mooie wollen 
sjaal (€89,95) en een vest van Masai (€124,-) waar wat mohair in 
zit. Hieronder heeft ze een viscose t-shirt van Slippely (€42,50). Ze 
draagt een leren riem van Gooische Frutsels (€29,95), sieraden van 
Gooische Frutsels (€19,95 - €39,95 per stuk), een rib pet (€15,-), en 
boots van Super Cracks (€45,-). 

Antoinette draagt een viscose jurk van het merk King Louie 
(€89,95) met een hoofdzakelijk katoenen glitter vestje erover van 
King Louie (€54,95). Een sjaal van met een leuk glitter draadje 
erdoorheen (€34,95) en taupe Colori laarsjes (van €149,95 voor 
€105,-), kralen armbanden van Gooische Frutsels (€19,95 per stuk) 
en een tasje van Elvy (€39,95). 

Stefanie heeft een glanzende MAC broek aan (€109,95) en draagt 
daar op een blazer van Cream (€69,95) met een crêpe viscose t-
shirt van Slippely (€42,50). Het tasje is van het merk Elvy (€39,95). 
Boots van Super Cracks (€49,95) en een ketting van Gooische 
Frutsels (€19,95 – €39,95).

Noor draagt een viscose top met print van Cream (€44,95) met een 
katoenen jodhpur (paardrijbroek) van Sylver (€149,95) en een lang 
vest van Sylver gemaakt in een mix van wol en mohair (€229,95). 
Hieronder draagt ze Colori laarsjes (van €149,95 voor €105,-). 

Antoinette draagt een spijkerbroek met bies van Cream (€99,95) 
en een dun leren riempje van Gooische Frutsels (€29,95) met een 
zijde hemdje met een kanten randje van Seven (€39,95) en 
kettingen van Gooische Frutsels (€19,95 – €39,95). Hierbij draagt 
ze een vest blazer van Be Pure van hoofdzakelijk katoen (€139,95). 
Boots van Super Cracks (€45,-). 

Stefanie draagt een MAC Dream (€109,95) met een trui van Be 
Pure (€139,95) van gemêleerd breisel uit hoofdzakelijk acryl met 
wol, viscose en alpaca. Hierbij draagt ze kettingen van Gooische 
Frutsels (€19,95 – €39,95), boots van Super Cracks (€45,-) en een 
sjaal (€19,95).
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Noor draagt een camel MAC Dream (€109,95) met een polyester 
top van Sylver (€119,95) met een lekkere grote sjaal van Romano 
(€24,95) en een vest van Zilch hoofdzakelijk wol en alpaca 
(€129,95). Een tasje van Versteegh (€39,95). 

Antoinette draagt een katoenen broek van Laurie (€129,-) en een 
blouse van travel kwaliteit van Studio Anneloes met een retro 
bloemen print (€119,95) en hier overheen een vest van Loop A Live 
(€129,-). Ze heeft een jas van Greenstone van polyamide, 45% wol, 
alpaca en mohair (€299,95). Een tasje van Versteegh (€39,95). 

Stefanie draagt een jurk met retro print van Studio Anneloes van 
travel kwaliteit (€119,95) met eronder een maillot van Bonny Doon 
(€17,50). Een vest met franjes en glittertje (€75,-), een leren riempje 
(€12,50) en een shopper tas van Versteegh (€49,95). De ketting is 
van Gooische Frutsel (€19,95-€39,95).

Noor draagt een gebreide jurk van Zilch van hoofdzakelijk wol 
(€119,95) met hieronder een panty van Bonny Doon (€15,95) en 
een vest van Zilch (€129,95), een mooie Greenstone jas van wol en 
viscose (€379,95).  Kettingen van Gooische Frutsels (€19,95 – 
€39.95) en boots van Super Cracks (€49,95). 

Antoinette draagt een viscose jurkje van Cream met een 
charleston look (€99,95) en een lekker vest van Cream (€129,95) 
met een panty van Bonny Doon (€15,95). Boots van Super Cracks 
(€45,-) en een sjaal (€17,50). 

Stefanie draagt een 98% katoenen rokje (€69,95) en jasje 
(€139,95) van Zilch en een panty van Bonny Doon (€15,95). De 
viscose blouse is van Cream (€69,95). Een ketting van Gooische 
Frutsels (€19,95 – €39,95), boots van Super Cracks (€49,95) en 
een baret (€15,-).

Noor draagt een viscose en polyester glitter rokje met streep van 
Cream (€59,95) met een lang gebreid acryl vest van Studio 
Anneloes (€129,95) en een polyester top met ruches van Cream 
(€69,95). Boots van Super Cracks (€49,95) en sieraden van 
Gooische Frutsels (€19,95 – €39,95). Een leren tasje van Elvy 
(€49,95) en een panty van Bonny Doon (€15,95). 

Antoinette draagt een jurkje van Sylver (€139,95) met kettingen 
(€19,95 per stuk), een sjaal (€15,-), boots van Super Cracks (€45,-). 
Een panty van Bonny Doon (€15,95). De armband is van het merk 
Gooische Frutsels (€24,95). 

Stefanie draagt een gecoate katoenen broek van Cream (€129,95) 
met een travel kwaliteit blouse van Studio Anneloes (€119,95) en 
een vest van Sylver (€199,95) van wol ,mohair en polyester. Boots 
van Super Cracks (€49,95), een leren tasje van Elvy (€59,95) en 
sieraden van Gooische Frutsels (€19,95 – €39,95).


