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Het

Geluk kun je leren * Het sprookje van

Máxima, Mabel en Laurentien * Seks

is gezond * Jimmy Woo * Als je nog

r":raat kort te leven hebt * Het paleisje

van Rijkman Groenink * Wie is de baas:

u of de werkster? * Tweede leven: boer

in Frankriik * De mooiste plekjes van

Nederland * Gelukskunde op school *
La dolce vita: Italie verovert de wereld

* Loopbaanbegeleiding: wat Lubbers,

A= Mekert en Wljffels nog moeten
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leren * King of Lifestyle: Tyler
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Br0lé * Het Happinez-gevoel *
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Levenslessen van een oude man
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Mirjam de Blécourt, intel.national partner en bestuurslid

bij Baker & McKenzie

j $" ffroeger vond ik het leuk om uren te winkelen,
-' 

#n ,ff maar daar heb ik gewoon de tijd niet meer vooÍ.

ffi Daarom houd ik het bij een paar vaste merken.
qËr Valentino, Dolce & Gabbana, Gucci en Jean

Paul Gaultier. Dure merken, waarmeeje goed voor de

dag kunt komen. Geen couture, nee, want dan moet je
tig keer terug om te passen. Dit hangt gewoon in de

rekken, en het ziet er hartstikke leuk uit.
"Ik zit in een traditioneel beroep. Dus voorop staat dat

het zakelijk is. Maar ik zal nooit kiezen voor tuttig.
Voor mij geen suÍfe mantelpakjes. Het moet natuurlijk
niet te bloot en niet te kort: met alle kleren die ik heb,

kan ik naar de raad van bestuur van ieder bedrijf in

Nederland, en ik kan er ook mee met de vakbonden
om de tafel.
"Het hoeft heus niet zo Amerikaans stijf als je in films
altijd ziet. Een leuke zomerjurk mag best hier op kan-
toor. Ikzelf draag de laatste tijd heel vaak Diane von
Ftirstenberg-jurkjes. Die ziy'n nu weer helemaal in.
"Voor armbanden zal ikje nog een tip geven:Joy Bali.

Heel hip spul. Je moet er niet als Beyoncé bijlopen,
maar ik draag gerust grote oorbellen en grote ringen.

Ook in de rechtszaal. En altijd schoenen met hoge
hakken, hè. Ik ga geen platte schoenen dragen omdat
ik 1,83 meter ben. Ik vind hoge hakken gewoon mooi,
aI zie je mensen wel vaak denken: wow, wat komt
daar nu binnen?" 
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Ricci Scheldwacht, Íoto Friso Keuris
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