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HOROSCOOP

DIT HEEFT

2022
IN PETTO
Onze
astrologe en
moderedactrice
verklappen de
stand van de
sterren én
trends
Het staat in de sterren geschreven dat 2022 een stuk beter én
stijlvoller wordt dan 2021. Hoe kan het ook anders? Flairastrologe
Esther voorspelt wat het nieuwe jaar voor jou in petto heeft.
Moderedactrice Catherine tipt er bovendien de gepaste outfit bij.
Productie: Catherine Kosters Tekst: Esther van Heerebeek Illustraties: Shamisa Debroey
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Het eerste deel van het jaar verloopt moeizaam, dus
dan zit je niet lekker in je vel. Je doet je ding, en dat is
het. In de zomer komt er een ommekeer en herontdek
je je ware zelf. Dan voel je waar je hart sneller van
gaat kloppen en schiet je op meerdere fronten in
actie om dat te bereiken.

FINANCIËN
Wat ﬁnanciën betreft, blijft alles tot de
zomer vrij stabiel. Daarna wordt het alleen
maar beter, omdat je zelf andere dingen
gaat doen. Hou dit jaar wel je shopimpulsen onder controle.

JOB/STUDIE
Op dit vlak maak je in 2022 een ware
transformatie door. De kans dat je in het
najaar nog hetzelfde werk doet of dezelfde
studie volgt, is klein. Na de zomer krijg je leuke
nieuwe kansen aangereikt.

Wat
je verlangt
in een relatie,
verandert dit jaar.
Gaat je partner daar
niet in mee, dan kan
het wel eens
het einde
betekenen.

Tommy Jeans S/S22

GEZONDHEID
Tot de zomer kan je behoorlijk somber zijn. Het lijkt
alsof je vastzit, en je wordt er allesbehalve happy van.
Gelukkig komt daar vanaf de zomer verandering in en
ga je je steeds beter voelen.

RELATIE EN VRIENDSCHAP
Wat je verlangt in een relatie, verandert dit jaar. Gaat je
partner daar niet in mee, dan kan het wel eens het
einde betekenen. Als single kan je op een totaal ander
type gaan vallen dan doorgaans het geval is.

ZO SHOPT DE RAM
De vurige Ram houdt van felle kleuren als rood en
oranje. Als eerste teken van de dierenriem onderscheid jij je graag door middel van een opvallende
outﬁt. Die mag gerust sportief en edgy zijn. Tip: til je
streetwear naar een hoger niveau door binnen één
kleurenpalet te blijven en een opvallend juweel in de
mix te gooien.

■ Lichtgele pet - € 35 - Arket. ■ Vergulde
oorbellen met rode kralen - € 34,95 - Pilgrim.
■ Rood T-shirt ‘Harvard’ - € 14,99 - New Look.
■ Totebag met sterrenbeeld - € 14,03 - Red
Bubble. ■ Oranje joggingbroek - € 119 - Ninety
Percent via Net-A-Porter. ■ Wit-oranje sneakers
- € 25,99 - Pull & Bear.
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Er verandert voor jou als Stier veel in 2022, en daar kan
je niet altijd even goed mee omgaan, ook al zorgen die
veranderingen meestal voor verbeteringen. Zodra je
dat kan inzien, gaat er een nieuwe wereld voor je
open en kan je juist uitkijken naar bijzondere
ontwikkelingen.

FINANCIËN
Omdat er veel kan veranderen op werkvlak, is het goed om verstandig met je
geld om te gaan. Gelukkig ben je van
nature spaarzaam en helpt dat je het jaar
door.

JOB/STUDIE

Als je
verandering als
nieuwe kansen
ziet en niet als
verlies, wordt het
juist leuk.

March23 S/S22

Op dit vlak gaat het nodige veranderen, of je
dat nu leuk vindt of niet. Je mindset speelt daar
een belangrijke rol in. Als je verandering als nieuwe
kansen ziet en niet als verlies, wordt het juist leuk.

GEZONDHEID
Alle veranderingen zorgen voor stress, en dat is
natuurlijk niet goed. Daarom is het essentieel dat je
veranderingen durft te omarmen en de voordelen
ervan inziet. Zo voel je je snel beter.

RELATIE EN VRIENDSCHAP
Heb je een partner, dan is het belangrijk dat jullie
tijd in elkaar investeren. Je hebt elkaar hard nodig
dit jaar. Als single mag je rond mei uitkijken naar een
spannende ontmoeting waar zeker meer in zit.

ZO SHOPT DE STIER
Op modevlak is de Stier chic met de grote C. Jij gaat
liever voor één mooie trenchcoat dan voor tien goedkope T-shirts. Je stelt hoge eisen aan kwaliteit en
schuimt de betere boetieks af op zoek naar tijdloze
stukken in neutrals en aardetinten. Tip: geef je volwassen smaak een verjongingskuur met een casual
sweater of shopper.

■ Beige trenchcoat - € 90 - WE Fashion.
■ Grijze sweater met sterrenbeeld - € 30,21
- OCcreativestudio via Etsy. ■ Kaki jumpsuit
- € 159,95 - Lois. ■ Geweven shopper ‘Biarritz’
- € 125 - IKKS. ■ Gele leren ballerina’s - € 95
- Unisa. ■ Beige gebreide wikkelrok

-

€ 39,95 - Sora bij JBC.
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Persoonlijke groei en ontwikkeling spelen in 2022
een grote rol. Je krijgt dit jaar de kans om meer van
jezelf te laten zien, en daardoor ga je steeds beter in
je vel zitten. Je krijgt gedurende het jaar meer
interesse in spirituele onderwerpen. Dat brengt
je veel voldoening.

FINANCIËN
Op ﬁnancieel vlak ziet het er goed voor je
uit. In het najaar is de kans zelfs groot dat
je steeds meer inkomen gaat genereren
door nieuwe bronnen die je aanboort.

JOB/STUDIE
Hoe meer je aan jezelf werkt, hoe meer je er
dit jaar achter komt dat je niet meer op de
goede plek zit. Dat inzicht is het begin van een
reeks mooie veranderingen en heel ﬁjne uitdagingen.

Hoe
meer je aan
jezelf werkt, hoe
meer je er dit jaar
achter komt dat je
niet meer op de
goede plek zit.

Maison Scotch S/S22

GEZONDHEID
Als luchtteken pieker je veel, en vooral in het voorjaar
van 2022 is dat een issue. Je hebt het gevoel dat je
iets mist. Schrijf je gedachten op in een journal, want
dat helpt je tot rust te komen.

RELATIE EN VRIENDSCHAP
Hierin kan het nodige veranderen, zeker als je steeds
meer inzicht krijgt in wie je werkelijk bent. Daardoor
verdwijnen mensen uit je leven, maar je krijgt er passende contacten voor terug.

ZO SHOPT DE TWEELINGEN
Een luchtteken als jij volgt de laatste trends op de
voet. Een pastelroze short en poncho voor het voorjaar? Een debardeur, vissershoedje en geometrische
bril? Jij bent helemaal mee. Laat de rest maar staren!
Tip: hoe eclectischer, hoe liever. Mix nerdy, sexy en
stoer voor een onnavolgbare outﬁt.

■ Bordeaux wollen debardeur met muzieknoten

- € 135 - Howlin’. ■ Lichtblauwe

zonnebril - € 99 - Vogue Eyewear x Millie Bobby
Brown. ■ Witte croptop met sterrenbeeld € 75 - Réalisation. ■ Tricotshort met bloemen
- € 19,95 - Zara. ■ Lila geruit vissershoedje € 9,99 - C&A. ■ Zwarte veterlaarzen uit
gevlochten leer - € 79,95 - Tamaris.

4 / 13

PRINT MEDIA
BRONZALLURE
Ref: 44108 / 61D40C8D62

HOROSCOOP

N

Mal

JOUW 2022
Het is dit jaar belangrijk datje meer aan jezelf denkt
en niet altijd anderen of je job vooropstelt. Self-care is
in 2022 een must, waarbij het aan te raden is meer
tijd vrij te maken voor familie, vrienden en hobby's waar je happy van wordt. Zo wordt het
een warm en prettig jaar voor je.
FINANCIËN
3e krijgt in 2022 de kans om meer met je
talenten te doen, en dat levert extra
geld op. Die ontwikkelingen vinden in
het najaar plaats. Tot die tijd is het goed
om niet al te impulsief met je financiën
om te gaan.
30B/STUDIE
Op dit vlak hoef je geen meeslepende of
grootse veranderingen te verwachten, maar het
wordt er wel beter op. Je komt meer tot je recht
omdat je steeds vaker je talenten kan inzetten.

Het
is belangrijk
dat je meer aan
jezelf denkt en niet
altijd anderen of
je job vooropstelt.
Self-care is
in 2022 een
must.
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GEZONDHEID
Als je te vaak over je grenzen heen gaat, kom je dit
jaar in de problemen. Dan put je jezelf uit, en dat is
niet nodig. Zet jezelf vaker op de eerste plaats en
maak tijd vrij voor fun en ontspanning.
RELATIE EN VRIENDSCHAP
Zowel voor je relatie als voor je vriendschappen is
qualitytime een must. Zorg dat je in 2022 veel tijd
met je dierbaren doorbrengt, want dat brengt je
voldoening en plezier. Bovendien laad je ervan op.
ZO SHOPT DE KREEFT
De Kreeft houdt van comfort, ook na de lockdowns.
Dat kan de vorm van een chille joggingbroek aannemen, maar evengoed van een mooi gesneden jurk
of fancy faux fur. Thuis vind je dit waterteken in pastelroze pyjama en matchende slippers. Tip: doe eens
gek met een paar Powerpuff-ringen of een opvallende print.

Ringen'Powerpuff Girls' uit
gerecycleerd plastic - € 9,99 - H&M.
Lichtblauw pyjamahemd met print € 80 en bijpassende pyjamabroek € 70 - Maison Lejaby. Groene geruite
jurk met kraagje - € 49,99 - Object
Grijs T-shirt met sterrenbeeld - € 24,90
- Overstock.com. Roze slippers met
bloemenprint - € 70 - Ted Baker.
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Je hebt behoefte aan spanning en avontuur, want
routine en voorspelbaarheid ben je nu écht beu. Die
zaken zijn zeker mogelijk, alleen gaan ze niet vanzelf.
Ontdek je passie en stel haalbare doelen die je dit
jaar wil bereiken. Zo kan dit een fantastisch en
verrassend jaar voor je worden.

FINANCIËN
Zorg dat je genoeg geld achter de hand
hebt voor je wilde plannen. Denk dus
goed na voordat je een aankoop doet of
zomaar geld spendeert, dan komt het
verder wel goed.

JOB/STUDIE
Als je dat wil, kan je blijven doen wat je nu
al doet, maar de kans is groot dat je erop
uitgekeken bent. Dan is het belangrijk dat je
ontdekt wat je wel wil en daar volledig voor
gaat.

Je
humeur en
welzijn kunnen
lijden onder het
gebrek aan spanning
en uitdagingen. Breng
daar dus zelf
veranderingen in
aan.

Baum und Pferdgarten S/S22

GEZONDHEID
Fysiek zit het dit jaar wel goed met je. Je humeur en
welzijn kunnen echter lijden onder het gebrek aan
spanning en uitdagingen. Breng daar dus zelf veranderingen in aan.

RELATIE EN VRIENDSCHAP
Op je relatie of bepaalde vriendschappen kan je een
beetje uitgekeken zijn. Kijk of je daar zelf iets aan kan
doen. Als single heb je vanaf juni steeds meer behoefte aan een relatie, en die zit er zeker in.

ZO SHOPT DE LEEUW
Glitter en glamour, goud en zilver! De trotse Leeuw
heeft main character energy, en dat gaat gepaard
met bling, kleur, of beide. Geld lijkt daarbij van geen
belang, al hoeft een paillettenrok niet altijd duur te
zijn. Je kan ook knallen met een beperkt budget. Tip:
draag die zware metalen samen voor een feestje, gemixt met jeans of blazer als het wat minder mag zijn.

■ Zilverkleurige leren Airpodhouder met
krokoprint - € 85 - Maje via de Bijenkorf. ■
Goud- en zilverkleurig horloge - € 169 - Fossil.
■ Goudkleurige paillettenjurk - € 219 - Samsøe
Samsøe. ■ Zwarte panty met zilverkleurige
polkadots - € 15,45 - DIM. ■ Zilveren oorringen
met sterrenbeeld - € 19,95 - My Jewellery. ■
Transparante muiltjes met hak en zilverkleurige
stras - € 99,99 - Steve Madden.
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Je krijgt dit jaar de kans je leven weer in te richten zoals jij dat graag wenst, maar dan is het wel belangrijk
dat je weet wat je wil en dat je jezelf niet altijd op de
achtergrond plaatst. Er zijn veranderingen op
komst in 2022. Hoewel dat spannend voor je
kan zijn, brengt het wel nieuwe kansen met
zich mee.

FINANCIËN
Je inkomen kan in de eerste helft van
2022 onzeker zijn door veranderingen in
de werk- of relatiesfeer. Ga in die periode
verstandig met je geld om en vertrouw
op betere tijden in het najaar.

JOB/STUDIE

Je krijgt
dit jaar de
kans je leven in te
richten zoals jij dat
wil, maar dan is het
belangrijk dat je jezelf
op de voorgrond
plaatst en weet
wat je wil.

Mardi Éditions F/W21

Je kan opgeschrikt worden door veranderingen waar je niet direct zelf voor kiest. Je houdt
niet zo van verandering, terwijl dat juist mooie
ontwikkelingen met zich mee kan brengen. Zie die
als een nieuwe kans!

GEZONDHEID
Vooral onverwachte veranderingen brengen dit jaar
de nodige stress met zich mee. Zie die als een mogelijkheid om dichter bij jezelf te komen en meer je
ding te doen. Op die manier voel je je snel beter.

RELATIE EN VRIENDSCHAP
Heb je een relatie, dan kan er rond september iets
veranderen. Schrik daar niet van, want ook dat is een
kans om het beter te maken. Voel welke vriendschappen nog bij je passen en besteed daar aandacht aan.

ZO SHOPT DE MAAGD
De Maagd hoeft niet zo nodig op te vallen, met uitzondering van Beyoncé. Haar favoriete kleuren zijn beige,
wit, lichtgrijs en blauw. Als kritische shopper verkies jij
kwaliteit boven kwantiteit, natuurlijke materialen boven synthetische varianten en een tijdloze esthetiek
boven de laatste trend. Tip: bij twijfel shop je Belgisch.

■ Bedeltje met sterrenbeeld uit 14-karaats
gerecycleerd goud

- € 60 - Supermom.

■ Beige gebreide kabeltrui met cut-outs
- € 195 - Essentiel Antwerp. ■ Beige sneakers
met teddyaccent - € 120 - Skechers. ■
Donkerblauwe wijde jeans uit duurzame
materialen

- € 149 - HNST. ■ Vergulde

armband met grote schakels - € 95 - The
Kooples. ■ Blauw gestreepte bloes met
opstaande kraag - € 69 ,95 - m by M.
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Als je stopt met twijfelen, piekeren en uitstellen,
kan dit een fantastisch jaar voor je worden. Durf
voor jezelf te gaan en maak keuzes waar jij je goed
bij voelt, want dan gaan er op meerdere fronten
verrassende nieuwe deuren voor je open.

FINANCIËN
Je maakt je dit jaar meer zorgen over je
ﬁnanciële status dan nodig is. Het ziet er
prima voor je uit, dus check de feiten voordat je gaat piekeren. Dat is niet leuk en
bovendien onnodig.

JOB/STUDIE
Rond juni gaan er veranderingen en ontwikkelingen plaatsvinden. Het is zaak dat je niet
te snel beslist en vooral voelt wat je zelf het
liefst wil. Laat je daarbij niet door anderen
beïnvloeden.

Als
je stopt met
twijfelen,
piekeren en
uitstellen, kan dit
een fantastisch
jaar voor je
worden.

Selected Femme S/S22

GEZONDHEID
Om je gepieker en gestres onder controle te krijgen, is mediteren en in je eentje tijd doorbrengen
een must. Wandel in de natuur en probeer in het
hier en nu te zijn. Zo ben je sneller weer kalm.

RELATIE EN VRIENDSCHAP
Je relatie komt gedurende het jaar in een sleur
terecht. Blaas er nieuw leven in door je partner te
verrassen en iets pikants te doen. Ga je als single
daten, wees dan eerlijk over je gevoelens.

ZO SHOPT DE WEEGSCHAAL
Evenwicht is alles voor de Weegschaal. Je houdt
enerzijds van zwart-wit, maar anderzijds ook van
felle kleuren. Je combineert een gestroomlijnde
slipdress met een dikke pufferjas en een elegante
midirok met chunky laarzen. Kortom: je bent een
geboren stijlicoon. Tip: combineer zwart eens met
een streepje ﬂuo.

■ Wit T-shirt met sterrenbeeld - € 9,99 - H&M. ■
Zwarte chunky boots met dikke gele zool - € 45,99
- Bershka. ■ Zwarte zijden slipdress - € 119,90 Intimissimi. ■ Zwarte midirok met print en ﬂuogele
tailleband - € 79,99 - Taifun. ■ Zwart-witte pufferjas
met hartjesprint - € 60 - Monki. ■ Zwart ﬂuwelen
tasje met planeet - € 115 - Hvisk.
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Je vrienden en familie máken 2022 voor jou. Met hen
beleef je fantastische momenten, en ze steunen je
waar nodig. Je job of studie staat niet meer op de
eerste plaats, want je wordt je dit jaar bewust
van wat werkelijk belangrijk is in het leven.
Dat is een prachtige ontwikkeling.

FINANCIËN
Wat ﬁnanciën betreft, heb je het dit jaar
prima voor elkaar. Dat is in ieder geval
een zorg minder. Je aandacht gaat naar
andere zaken, waardoor geld gelukkig
geen issue is.

JOB/STUDIE
Je denkt dit jaar vooral na over je job of
studie. Je gaat je steeds meer afvragen of
je nog op de juiste plek zit en of het werkelijk
je passie is. Echte veranderingen zullen (nog)
niet plaatsvinden in 2022.

Je worstelt dit
jaar soms met
psychische en
emotionele issues die
geheeld mogen worden.
Aarzel niet om
professionele hulp
in te schakelen.

Chantelle SoftStretch S/S22

GEZONDHEID
Je worstelt dit jaar soms met psychische en emotionele issues die geheeld mogen worden. Je hebt
veel steun aan je partner, vrienden of familie, en dat
is een zegen. Aarzel niet om professionele hulp in te
schakelen.

RELATIE EN VRIENDSCHAP
Als single ziet het er in het voorjaar fantastisch voor
je uit. De kans dat je je soulmate ontmoet, is groot.
Je vrienden zijn dit jaar alles voor je, dus dat wordt
absoluut genieten.

ZO SHOPT DE SCHORPIOEN

■ Zwarte nepleren perfecto

Scorpio season is sexy en mysterieus. Jij voelt je opperbest in rood en zwart, kant en leer – al is het achter gesloten deuren. Je bent dol op hoge hakken, korsettops, mesh en meer stouts waarvan anderen alleen maar durven te dromen. Tip: draag die korsettop
in de winter over een wit hemd of rolkraagtrui heen.

■ Rode midirok uit EcoVero - € 69 - & Other

- € 39,99 - Bristol.

Stories. ■ Rode kanten tanga - € 12,90 Intimissimi. ■ Zwarte korsettop - € 40 - Weekday.
■ Goudkleurige ketting met sterrenbeeld € 15,95 - Zara. ■ Zwarte leren enkellaarzen met
stilettohak en goudkleurig detail - € 119 - Zara.
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Tot de zomer heerst er onzekerheid in je leven, vooral
wat betreft je job. Dat maakt je gespannen en soms
ook moedeloos. Om van dit jaar een succes te maken
is het nodig dat je jezelf uitdaagt en doelen stelt.
Maak het zelf avontuurlijk en uitdagend, want
daar leef je van op.

FINANCIËN
Tijdens het eerste deel van 2022 is het
verstandig om zuinig met je geld om te
gaan, totdat je meer zekerheid hebt.
Daarna ziet het er voorspoediger voor je
uit en kan je weer iets meer.

JOB/STUDIE
Op dit vlak heerst de meeste onzekerheid.
Toch is het belangrijk dat je er niet te veel
mee bezig bent. Heb vertrouwen dat het hoe
dan ook goedkomt en denk alvast na over alternatieven.

Om
van dit jaar
een succes te
maken is het nodig
dat je jezelf uitdaagt
en doelen stelt. Maak
het zelf avontuurlijk
en uitdagend.

Arket S/S22

GEZONDHEID
Zolang je afstand kan nemen van je job en alle
onzekerheden, gaat het goed. Fysieke activiteiten
helpen je te kalmeren en genieten. Beweeg dit jaar
regelmatig of sluit je aan bij een sportteam.

RELATIE EN VRIENDSCHAP
Als single heb je een bepaald ideaal voor ogen, waardoor daten lastig wordt. Stel je juist open voor iedereen en laat je verrassen. Heb je een partner, praat
dan vaker met elkaar. Dat is essentieel.

ZO SHOPT DE BOOGSCHUTTER
De Boogschutter kan urenlang shoppen, maar houdt
steeds een doel voor ogen. Geel, groen, oranje en andere warme tinten zijn jou op het lijf geschreven. Je
kleedt je eerder sportief, maar hebt een voorliefde
voor opvallende accessoires. En welke trend je ook
probeert, het is een schot in de roos. Tip: een look in
één kleur doet het altijd goed.

■ Lichtgele bomberjas - € 119,99 - Gerry Weber.
■ Groene statementring - € 55 - Fossil. ■
Oorbellen met sterrenbeeld in stras - € 30 Jadeva x Sisters Astro. ■ Groen nepleren tasje € 17,99 - C&A. ■ Gele geruite pantalon - € 155,95
- Patrizia Pepe via Zalando. ■ Witte sneakers
met groene accenten - € 200 - Axel Arigato.
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Dit wordt op meerdere fronten een heel mooi jaar
voor je, Steenbok. Op sociaal vlak staan je heerlijke
momenten te wachten. Ook zit je steeds beter
in je vel. Je beseft beter wat werkelijk van
belang is in het leven, en dat zorgt voor
verdieping en verbinding.

FINANCIËN
Door je harde werk van de afgelopen
jaren heb je het ﬁnancieel prima voor
elkaar. Het gaat erom dat je daar in 2022
eens wat meer van gaat genieten. Geef
het uit aan zaken waar je happy van
wordt.

JOB/STUDIE

Door je
harde werk
van de afgelopen
jaren kan je nu
eindelijk gaan
genieten. Geef geld
uit aan zaken waar
je happy van
wordt.

Object S/S22

Je hebt het wat job of studie betreft goed
voor elkaar, en daardoor staan ze niet altijd
meer op de eerste plek. Dat is een goede zaak,
want je creëert op die manier meer ruimte voor jezelf.

GEZONDHEID
Je voelt je goed en je ziet de toekomst meestal
positief tegemoet. Vooral wanneer je tijd met
dierbaren doorbrengt, wordt dat versterkt. Blijf wel
fysiek in beweging, zodat je soepel en ﬁt blijft.

RELATIE EN VRIENDSCHAP
De verbinding tussen jou en je partner wordt dit jaar
alleen maar hechter en dieper. Dat is iets om naar uit
te kijken en van te genieten. Als single heb je aan
aandacht geen gebrek.

ZO SHOPT DE STEENBOK

■ Goudkleurige ketting met sterrenbeeld - € 6 -

De Steenbok means business, en dat uit zich ook in
je kledingkast. Je houdt van neutrale tinten als
zwart, grijs, wit en donkerblauw. Strak in het pak (of
in de mini-jurk) is jouw ding. Een mouwloze rolkraag
of cropped blazer past perfect bij die zakelijke look.
Tip: een M/V/X van de wereld als jij verdient een
nieuwe koffer.

Monki. ■ Blauwe mini-jurk met tweedlook € 59,99 - Mango. ■ Grijze mouwloze rolkraagtrui
- € 15,99 - Stradivarius. ■ Donkerblauwe cropped
blazer - € 149,95 - Who What Wear via Zalando. ■
Metallic grijze trolley

- € 169 - Hedgren. ■ Kaki

veterschoenen met transparante hak - € 69 Charles & Keith.
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JOUW 2022

Je kan in 2022 ontzettend veel bereiken, Waterman.
Je hebt de juiste planeten aan je zijde om overal een
succes van te maken. Of het nu je job, studie of een
ander project betreft, je zet door en houdt vol. Dit
jaar mag je wat vaker trots zijn op jezelf.

FINANCIËN
Op dit vlak ziet het er prima uit. Je werkt
hard en hebt vaak te weinig tijd om iets
met je geld te doen. Maak ook daar tijd
voor en geniet van wat je hebt verdiend.
Zo is alles mooi in balans.

JOB/STUDIE
Als het om je carrière of studie gaat, ga je
dit jaar als een speer. Je hebt duidelijke
doelen voor ogen en laat je door niets of
niemand tegenhouden. Je doorzettingsvermogen zorgt voor topresultaten.

JJXX S/S22

Je hebt
duidelijke doelen
voor ogen en laat je
door niets of niemand
tegenhouden. Je
doorzettingsvermogen zorgt voor
topresultaten.

GEZONDHEID
Doordat je zo gefocust bent op je doelen, ga je regelmatig over je grenzen heen. Daarvoor moet je echt
opletten. Las regelmatig pauzes in en vergeet niet
om tussendoor te genieten van de kleine dingen.

RELATIE EN VRIENDSCHAP
Je relatie kan onbedoeld weleens op de tweede plek
komen te staan. Probeer daar bewuster mee om te
gaan. Als single mag je in het voorjaar van 2022
rekenen op een ﬁjne ontmoeting.

ZO SHOPT DE WATERMAN
Het verbaast niet dat blauw en wit je lievelingskleuren zijn. Een streepje of een ander nautisch element
past perfect bij je sterrenbeeld. Shoppen hoeft voor
jou trouwens geen uren te duren. Liever sla je snel je
slag online. Tip: draag die bootschoenen nu onder
een jeans en straks onder een short.

■ Witte short

- € 95 - Âme. ■ Lichtblauwe

geribde jurk - € 149 - Samsøe Samsøe. ■ Hemd
met nautische print - € 140 - Gant. ■ Sleutelhanger met sterrenbeeld - € 15 - Sisters Astro.

■ Witte leren bootschoenen - € 149 - Sebago
x Bellerose. ■ Gestreepte shopper - € 19,99 Pieces via Zalando.
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VISSEN

HOROSCOOP

JOUW 2022

Zet jezelf dit jaar centraal en zorg dat je tijd voor jezelf
creëert. Maak jezelf happy, want je hebt dit jaar de
juiste planeten aan je zijde om dat te doen. Vooral
sociale contacten brengen je veel vreugde en
zorgen ervoor dat het een bijzonder en verbindend jaar voor je wordt.

FINANCIËN
Er zijn op werkvlak veranderingen op
komst, en dan is het goed om een appeltje voor de dorst te hebben. Zorg dat
je iets achter de hand houdt en geef
niet onnodig geld uit. Zo komt het goed.

JOB/STUDIE

Voelt een
vriendschap of
relatie niet goed aan,
luister daar dan naar
en onderneem actie.
Dat is misschien
lastig, maar wel
noodzakelijk.

Y.A.S. S/S22

Hier kan dit jaar plotseling iets in veranderen. Daar hoef je niet van te schrikken,
want waar deuren sluiten, gaan er weer
nieuwe open. Durf daarop te vertrouwen en laat
je positief verrassen.

GEZONDHEID
Als sensitief mens is tijd alleen doorbrengen een
must voor jou, zeker wanneer je overprikkeld bent of
een drukke dag hebt gehad. Gun jezelf dat en doe
waar jij behoefte aan hebt. Alleen zo blijf je in balans.

RELATIE EN VRIENDSCHAP
Blijf je gevoel dit jaar volgen. Voelt een vriendschap of
relatie niet goed aan, luister daar dan naar en onderneem actie. Dat is misschien lastig, maar wel noodzakelijk. Dat geldt trouwens tijdens je dates.

ZO SHOPT DE VISSEN
Vrouwelijk, romantisch en bloemrijk zijn maar een
paar woorden om je kledingstijl te beschrijven. Je hebt
een voorliefde voor Europese merken en luxueuze
accessoires. Roze- en paarstinten staan je beeldig.
Als dromerig waterteken blijf je ver weg van trends, je
doet liever je eigen ding. Tip: investeer in een opvallende jumpsuit.

■ Zilveren medaillonketting met sterrenbeeld
- € 40 - Les Soeurs. ■ Paarse jumpsuit € 49,99 - C&A. ■ Ring met roze steen - € 99 Bronzallure. ■ Paars T-shirt met borduursel
- € 39 - Elle & Rapha. ■ Lila slippers € 39,99 - Y.A.S. ■ Roze cat-eyezonnebril - € 89
- Le Specs via Matches Fashion.
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