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‘Kelly en Julian in de make-over’

‘Eerlijk en duurzame garderobe’

‘Als man naar de kapper’
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PAST schoenen®

Hoofdstraat 14 Horst
T (077) 397 01 97

www.pastschoenen.nl

volg ons ook op
Social icon

Rounded square
Only use blue and/or white.

For more details check out our
Brand Guidelines.

Beter lopen begint bij

Steunzolen en
leuke schoenen?
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www.kapsalonfemke.nl

Kapsalon Femke
Hoofdstraat 25B

5808 AS Oirlo
0478 - 57 17 09

Het eerste Magazine Mode van HALLO Venray is een feit. Als bestuurslid 

van Venray Centraal wil ik u vertellen wat deze uitgave te bieden heeft op 

het gebied van Mode in de gemeente Venray. 

Venray Centraal is de ondernemingsver-
eniging van het kernwinkelgebied in Venray. 
Wij willen krachten bundelen, coördineren 
en nieuwe initiatieven stimuleren. Zo pro-
beren we een bijdrage te leveren om de kern 
van Venray aantrekkelijk te houden voor het 
winkelend publiek. Ik zie daarin een positieve 
ontwikkeling. Het centrum wordt gezelliger, 
sfeervoller en steeds meer mensen weten hun 
weg te vinden naar de winkels. 

Modewinkels zijn natuurlijk onmisbaar in 
ieder centrum van een dorp of stad. Ik vind het 
daarom mooi dat zij in dit magazine extra in 
de spotlights komen te staan. Zo hebben meer-
dere ondernemers bijvoorbeeld meegewerkt 
aan een make-over van twee jonge inwoners 
van Venray. Prachtig om te zien wat mode kan 
betekenen voor mensen. Ook is er aandacht 
voor het reilen en zeilen van een modeshow. 
Mensen krijgen zo een uniek kijkje achter de 
schermen. 

Het woord duurzaam wordt ook in 
de modebranche steeds vaker gebruikt. 
Voorbeelden van initiatieven zijn gerecyclede 
plastic flessen waarvan kleding gemaakt wordt 

of oude brandweerslangen die to riemen ver-
werkt worden. In dit magazine zijn enkele 
Venrayse ondernemers geïnterviewd die hun 
visie op een duurzame garderobe laten zien. 

Het is niet alleen mode dat de klok slaat, er 
is ook aandacht voor lifestyle. Venrayse inwo-
ners spreken over hun ervaringen met betrek-
king tot het volgen van een afslankprogramma 
en vertellen over wat de invloed daarvan is op 
hun kledingkeuze. 

Rest mij nog om u te attenderen op de 
koopzondag in Venray op 31 maart. Dit jaar 
niet met de modekaravaan zoals andere jaren, 
maar een trendkaravaan door het centrum van 
Venray. Niet alleen modewinkels mogen mee-
doen, maar ook trendwinkels zoals opticiens 
en schoenzaken. De karavaan trekt door het 
centrum met meer dan veertig modellen die 
twee maal een modeshow opvoeren op diverse 
pleinen in het centrum. Ik nodig iedereen van 
harte uit de shows te bezoeken en te genieten 
van ons gezellige centrum. Voor nu wens ik u 
veel leesplezier. 

Marc van Osch, bestuurslid Venray Centraal

Beste lezer,

Fotografie: Dom Melskens
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“Ik ben nu een tijdje zelf kapster en visagist en vind het leuk 

om anderen mooi te maken. Ik ga vaak op pad om te helpen 

tijdens fotoshoots. Nu was ik zelf aan de beurt. Het is 

wennen om meningen te horen van anderen en aandacht te 

krijgen. Maar het was heel leuk om zelf gestyled te worden. 

Ik sta normaal niet graag in het middelpunt waardoor ik 

deze make-over spannend vond. Vooraf was ik bang dat 

mijn kapsel compleet anders zou worden, of veel te kort. 

Maar dit kapsel vind ik erg mooi. De kleur ga ik ook zo 

houden, de rode gloed vind ik erg gaaf. 

“Een vriend benaderde me of ik mee wilde doen aan de 

make-over. Hij had een model nodig en dat leek me wel wat. 

Vooraf wist ik niet zo goed wat ik moest verwachten, maar ik 

ben heel prettig ontvangen door het team en heb het als heel 

leuk ervaren. Met het resultaat ben ik ook erg tevreden. Het is 

niet mijn stijl, maar dat vind ik er juist leuk aan. Het is echt een 

keer iets anders, dat maakt het leuk. Ook over het kapsel ben ik 

tevreden. Ik heb het vaak iets wilder zitten, maar dit bevalt me 

prima. Nadeel is alleen dat het veel tijd kost, maar als ik die heb ga 

ik het zeker af en toe op deze manier doen. 

Het vrolijke jumpsuit zou ik normaal nooit dragen. 
Ik draag zelf casual kleding, met soms wat kleurtjes. 
Maar opvallende kleding zoals dit pak zou ik 
nooit kopen, omdat ik niet graag opval met mijn 
kleding. Dit bloemetjespak is wel erg leuk voor de 

lente. Ik vind het moeilijk om te zeggen of ik na 
deze make-over in de toekomst voor opvallende 
kleding ga kiezen. Van de make-over heb ik wel 
geleerd om eens gek te doen. Ik moet vaker uit mijn 
comfortzone komen. Binnenkort ga ik verhuizen 

naar Venray. Deze make-over voelde daarom als 
een leuk welkomstcadeau en ik ben ook erg blij met 
het resultaat. Bovendien heb ik op deze manier een 
goede indruk van Venray gekregen.”

Mode heeft me altijd geïnteresseerd. Ik denk dat 
iedereen wel bezig is met zijn of haar kledingstijl. Mijn 
eigen kledingstijl omschrijf ik als vrij chique. Ik hou er 

van om een nette uitstraling te hebben. 
Ook al is de make-over me goed bevallen, ik denk 

niet dat ik me totaal anders ga kleden na deze erva-

ring. Ik heb altijd wel een eigen stijl gehad. Wat ik wel 
kan zeggen is dat ik zo nu en dan een ander outfit aan 
ga trekken. 

Reactie kapper

Linda Knapen van Emotion Kappers in 

Venray: “Kelly kwam bij ons binnen voor een 
metamorfose. We hebben qua lengtes niet heel veel 
anders gedaan dan de poreuze punten eraf geknipt. 
Ze had een bruine kleur die naar de punten toe al 
iets lichter uitliep. 

Vervolgens hebben we de punten nog wat 
meer opgelicht en er een mooie koperkleur 
overheen gezet. Dit noemen we een balayage. 
Tegenwoordig zien we veel balayages met 
pastelkleuren en zachtere tinten, waardoor een 
natuurlijke look ontstaat. Daarna hebben we het 
kapsel mooi afgewerkt door er een grove krul in te 
maken. Het eindresultaat is een nonchalante look 
met een natuurlijke haartint.”

Reactie kapper

Freelance kapster Stephanie Henssen: 
“Ik heb met het nieuwe kapsel van Julian 
ingespeeld op de huidige haartrends. Mannen 
hebben tegenwoordig geen strakke en stijve 
kapsels meer. De ‘out of bed look’, met een lange en 
wilde kuif is weer helemaal terug bij mannen. Dit 
wordt nu ‘crop fade’ genoemd: een kapsel met kort 
geschoren zijkanten en lange haarlokken boven op 
het hoofd.

Met behulp van de föhn en stylingborstel ben 
ik aan de slag gegaan om het kapsel van Julian 
meer volume te geven. Ik heb in de kuif slag aan-
gebracht en om het kapsel af te maken wat wax en 
haarlak gebruikt. Het kapsel van Julian is jong, fris 
en edgy.”

Reactie HéHé

Henriëtte Beerens van kledingzaak HéHé uit Venray: “Allereerst vond ik het erg leuk om met Kelly de make-over te doen. Als aankomend nieuwe inwoonster 
van Venray, was het extra leuk om haar te introduceren in Venray. Nadat ze van de kapper naar HéHé kwam, zag ik een jongedame die zin had om een nieuwe look te 
krijgen. Ze kreeg bij de kapper een luchtig gekruld los kapsel met een nieuw kleurtje erin. Het topje in combinatie met de broek in all-over print pastte precies bij hoe ze 
zich voelde: vrolijk, fris en zelfverzekerd. All-over prints en jumpsuits zetten naast western en vintage items deze zomer door. De ‘killer heels’ maken de outfit vrouwe-
lijker. Mijn advies is om volop te combineren met verschillende stijlen, maar vooral bij jezelf blijven. Een beetje out of the box gaan om je eigen persoonlijke stijl neer te 
zetten, kan ook geen kwaad.”

Reactie Jeans Centre

Roy Boateng van Jeans Centre in Venray: “Julian draagt een tijdloos en fashionable item van dit moment, het denim jack. Dit jack heeft een mooi aangesloten 
pasvorm en is door de stretch-denim stof comfortabel te dragen. Denim op denim, ook wel double denim genoemd, is helemaal hot en kan op verschillende manieren 
gecombineerd worden. De lichtblauwe bleach kleur van de skinny jeans zorgt voor een frisse look en maakt iedere outfit zomers. Door het zachte denim doek met hoge 
stretchability is de jeans supercomfortabel. Je kunt de jeans op verschillende manieren combineren dus ook denim op denim. De veertjes op het poloshirt geven Julian 
een speelse look. Polo’s zijn ook leuk te dragen in de zomer op een short.”

Kelly 

van den Berkmortel
23 jaar

MAKE OVERMAKE OVER

Julian 

Michels
19 jaar

Voor NaNa Voor
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Ondernemers Anja Kouwenberg en Sheila de Bruijn van 

Venrayse modewinkel NO-39 en Yvonne Aben van Bags 

& Beautiful uit Venray organiseren dinsdag 26 maart 

samen met drie andere Venrayse ondernemers een 

modeshow in de foyer van de Schouwburg in Venray. 

Sheila en Yvonne vertellen wat er allemaal komt kijken 

bij het organiseren van zo’n avond.

Het reilen 

en zeilen 
van een 

modeshow

Het doel van de modeshow is om 
dames de nieuwste voorjaars- en zomer-
collectie uit de winkels te laten zien. 
Volgens Sheila en Yvonne is het belang-
rijk om er een belevingsavond voor 
vriendinnen of collega’s van te maken. 
“Tijdens onze modeshow vindt er inter-
actie plaats tussen de aanwezigen en de 
modellen. Wij bieden ze de mogelijk-
heid om vragen te stellen en de kleding 
te voelen. Daardoor krijgen vrouwen 
inspiratie en kriebels om te gaan shop-
pen”, vertelt Sheila. “We behouden een 
huiselijke en informele sfeer. Er is niks 
verplicht tijdens deze avond.”

Locatie bepalen

Het is het derde jaar dat de dames 
samen een modeshow organiseren. 
Meteen na afloop van de vorige 
modeshow zaten de vrouwen bij elkaar 
om over de volgende show te praten. 
De definitieve afspraken werden 
begin januari gemaakt. Volgens de 
organisatoren komt er veel kijken bij 
het plannen van zo’n avond. Allereerst 
is het belangrijk om over een goede 
locatie na te denken. “Het eerste jaar 
hielden wij de modeshow in een 
koffiezaak en daarna in een bistrobar, 
maar die locaties werden te klein 
voor het aantal geïnteresseerden. 
We hadden al een tijdje in ons hoofd 

om de schouwburg te benaderen. 
De periode totdat we definitief groen 
licht kregen, was erg spannend. We 
hadden namelijk geen plan B indien 
ons idee niet mogelijk was of te duur 
uit zou vallen”, zegt Sheila.

Achter de schermen

Na het bepalen van de locatie, 
moeten alle mensen achter de 
schermen geregeld worden. Denk aan 
modellen, kapsters, een visagist, een 
fotograaf, een dj en een presentator. 
“Onze eerste modeshow begon 
provisorisch, onze modellen kleedden 
zich buiten om onder het afdak. 
We willen elk jaar professioneler 
te werk gaan, waardoor er dit jaar 
ongeveer twintig personen achter 
de schermen nodig zijn om de hele 
avond te realiseren. Daarnaast hebben 
we dit jaar professionele belichting 
en een zanger. Het kost veel tijd om 
alles te regelen, we hebben continu 
contact met elkaar tot ’s avonds laat. 
Toch krijgen we er heel veel energie 
van, we voelen ons op dit moment erg 
hyper”, vertelt Yvonne. “Het is echt 
ons ding en het klikt goed tussen ons. 
Wij vullen elkaar aan. De lol die we 
er aan beleven geeft ons een boost. 
En dat weegt zwaarder dan de energie 
die het vergt om een modeshow te 
organiseren. We staan versteld van de 

We willen elk jaar 
professioneler te werk gaan

N

Eigentijdse en stijlvolle
vrouwenmode.

De Bleek 39, Venray Schoolstraat 32-34, Venray

De meest trendy sneakers
en streetwear van o.a.

Nike, Adidas & Malelions.
Grotestraat 2, Venray

Merkenspeciaalzaak
lingerie en badkleding.

De Bleek 78, Venray

Trendy & mooie kleding,
tassen en bijoux voor een 

leuke prijs.

Grotestraat 2, Venray

FASHION
EVENT

schouwburg
Venray

26 maart 2019

Een van de makkelijkste manieren om garderobe 
te verduurzamen, is het opnieuw gebruiken van 
modeartikelen. Daarbij begint het met het hergebruiken 
van eigen kledingstukken, maar ook met het kopen 
van tweedehands mode. Dat laatste is een steeds vaker 
voorkomend fenomeen. In gemeente Venray zijn er 
verschillende winkels die tweedehands kleding en 
accessoires aanbieden. Eén van die winkels is KanZ 
Vintage Boutique: “Vintage winkels zijn helemaal hot. 
Sinds gedragen kleding heel modieus ‘vintage’ heet, 
is een tweedehandsje niks meer om je voor te schamen.” 
Bij KanZ is het ook mogelijk om eigen kleding in te 
leveren. “De kleding moet er uitzien als nieuw en nog 
in het huidige modebeeld passen. De prijs die je er voor 
terugkrijgt, is afhankelijk van het merk en de staat van 
het kledingstuk.”

Een andere manier om duurzaam bezig te zijn 
als koper, is door te kijken naar de materialen van de 
kledingstukken en accessoires. Zo zijn er tegenwoordig 
merken die producten maken van gerecycled afval 
of biologisch katoen. De Spiekerbox in Venray is een 
kledingwinkel die zich bij het inkopen van kleding 
focust op biologisch gemaakte kleding. Van www.
eerlijkwinkelen.nl kreeg de winkel het keurmerk 
‘biologisch’, dat wil zeggen dat de kleding op een 
‘gezonde’ manier gemaakt is en er eerlijke en duurzame 
grondstoffen voor gebruikt zijn. Een winkel krijgt het 
biologische keurmerk als tenminste 25 procent van het 
assortiment gemaakt is van bio-katoen of stoffen die op 
een andere manier duurzaam zijn. “Het keurmerk zit 

op artikelen van een aantal merken die wij verkopen. 
Je ziet het vaak bij jeans. Ze gebruiken dan bij het maken 
een stuk minder energie en water, dat is beter”, legt een 
woordvoerder van Spiekerbox uit. Niet alle kleding van 
de Spiekerbox is echter biologisch gemaakt.

Een andere bewuste manier om met mode bezig 
te zijn, is door te kijken naar de manier waarop een 
product is gemaakt en hoe er tijdens het productieproces 
met de makers is omgegaan. Hoewel veel modemerken 
tegenwoordig eisen stellen aan het productieproces, zijn 
er helaas ook nog veel kledingstukken die gemaakt zijn 
door kinderhanden, tegen lage lonen en onder barre 
werkomstandigheden. Berden Mode in Venray werkt 
veelal met merken die zowel duurzaam als fair trade zijn: 
“Dit is bij ons een thema met hoge prioriteit”, geeft een 
woordvoerster van de winkel aan. “Er is een duidelijke 
consumentenbeweging op gang, waarbij bewustere 
keuzes worden gemaakt. Wij letten er bij onze inkoop op 
dat we samenwerken met bedrijven die zich hier ook van 
bewust zijn.” Meerdere merken in het merkenpakket van 
Berden Mode houden zich dan ook bezig met duurzame 
en eerlijke productie. “Materialen worden hergebruikt, 
waardoor er veel minder water nodig is en er bijvoorbeeld 
toch een gave jeans uit ontstaat. Deze merken streven 
ook naar betere omstandigheden en betere lonen bij 
textiel producerende bedrijven en ze zetten zich in voor 
een goede manier van omgaan met dieren en het milieu”, 
zegt ze. “We hebben er vertrouwen in dat deze trend zich 
doorzet, waardoor het verduurzamingsproces zich in de 
toekomst nog verder kan ontwikkelen.”

Een eerlijke en 
duurzame garderobe

Duurzaamheid en fair trade (eerlijke handel) zijn trends die zich steeds meer verspreiden, 

ook in de modewereld. Duurzaam, eerlijk en bewust kleden kan op allerlei manieren 

tegenwoordig. De opties zijn eindeloos en niet ver van huis. Kanz Vintage Boutique, 

Spiekerbox en Berden Mode bieden in Venray volop mogelijkheden.

ontwikkeling van onze modeshows 
ten opzichte van andere jaren. Dit jaar 
verwachten we 250 mensen. Daar zijn 
we erg trots op”, vertelt Sheila.

Doorpassen

Voorafgaand aan de avond moe-
ten alle looks bedacht worden en alle 
beveiligingen en kaartjes van de kle-
ding verwijderd worden. Een week van 
te voren passen de 21 modellen alle sets 
door. “Daarnaast moeten we alle kleding 
strijken voordat de setjes gepresenteerd 
worden. De rekken met kledingstukken 
hangen we meestal apart in onze win-
kels, maar het komt ook wel eens voor 
dat klanten al iets uit die collectie willen 
kopen. Dan moeten we snel een nieuwe 
look bedenken”, vertelt Sheila. “Dit levert 
soms stress op. Daarom is het altijd goed 
om een escape mogelijkheid in het achter-
hoofd te houden”, vult Yvonne haar aan.

Drukke periode

Traditiegetrouw drinken de dames 
samen een droge witte wijn na afloop 
van de modeshow. “We kijken dan 
enthousiast terug op een leuke avond. 
Dan zijn we ook wel blij dat het erop 
zit”, aldus Yvonne. Maar volgens 
de ondernemers begint dan pas de 
drukste week. Sheila: “Klanten komen 
de looks van de modeshow shoppen 
en tussendoor moeten de kleding, 
de tassen en sieraden weer gelabeld en 
geprijsd worden.”
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‘Mijn oude kleding 

zit niet meer strak’

Waarom wilde je afvallen? 

Ik ben altijd wat ‘molliger’ geweest. Na mijn zwangerschap viel ik 
10 kilo af, maar die kilo’s kwamen er ook weer aan. Dit kwam omdat 
ik ‘probeerde’ af te vallen en dat werkt niet. Je moet er echt voor 
gaan en niet proberen. Na de zomervakantie vorig jaar september 
ging de knop om, omdat mijn broeken toen echt te strak zaten. 
Daarnaast heb ik altijd een doel in mijn leven en op dat moment 
vond ik dat een mooie doelstelling. Daardoor ben ik tien weken de 
afslankcursus gaan volgen. In die tien weken ben ik ongeveer 9 kilo 
afgevallen. Ik merk dat mijn oude garderobe niet meer strak zit. 
Alle kledingstukken zitten groot en dat vind ik wel grappig.

Waarom is het afvallen dit keer wel gelukt? 

Ik ben streng voor mezelf en daardoor merk ik dat het afvallen lukt. 
Ik sta elke dag op de weegschaal om mijn gewicht bij te houden. 
Dankzij de afslankcursus ben ik bewust bezig met een nieuw 
eetpatroon. Verder geeft de cursus een stok achter de deur. André geeft 
veel tips die helpen bij het afvallen. Tijdens de cursus kreeg ik een 
duidelijke, gestructureerde lijst met alle producten die ik wel mocht 
eten. Ik ben een ‘lijstjespersoon’ dus dat overzicht vond ik fijn.

Wat vond je het moeilijkste moment 

tijdens het afvallen? 

Afvallen draait om discipline. Het gewicht stabiel houden is 
het moeilijkste. Je moet ook niet doorslaan in het afvallen. 
Daarnaast vind ik het moeilijk om een latte macchiato of een 
stukje vlaai te laten staan. Om dit op te lossen zoek je naar 

een gezond alternatief. Uiteindelijk draait het afvallen om 
gedragsverandering. Een stukje vlaai is voor twee minuten lekker, 
maar de suiker die erin zit zorgt voor dipjes. Doordat ik bewust let 
op wat ik eet, merk ik ook dat ik het hongergevoel minder ervaar.

Heb je een tegenslag gehad tijdens de periode? 

Na de kerst en carnaval ben ik 1 of 2 kilo bijgekomen. Maar ik 
wist van te voren dat dit kon gebeuren, aangezien iedereen meer 
eet. Ik compenseer een ongezonde week of weekend met een 
appeltjesdag op maandag. Dit houdt in om tot het avondeten alleen 
appels te eten tot een maximum van zeven stuks. Tussendoor is 
een bouillonsoepje toegestaan. In het begin vond ik het vervelend 
wanneer ik aankwam, maar nu vertrouw ik erop dat die kilo’s er 
weer af gaat. 

Hoe reageerde de omgeving op je 

nieuwe uiterlijk? 

Mijn schoonmoeder en moeder vinden me te dun geworden. 
Vooral in het gezicht vinden zij me te smal. Iedereen vond het 
vooraf ook onzin dat ik wilde afvallen. Maar ik ben er blij mee en 
zit daardoor lekker in mijn vel. Ik vind het wel raar om mezelf dun 
te zien, omdat ik dat nooit ben geweest. Ik dacht altijd dat ik niet 
gebouwd was om smal te zijn, maar dat zijn gedachtes of smoesjes 
waardoor ik nooit wilde afvallen. Nu ik 10 kilo lichter ben, voel ik 
me lichamelijk ook beter. Vooral tijdens het sporten merk ik dat ik 
minder gewicht met me meesleep. Mijn conditie is er daarnaast op 
vooruit gegaan.

Start in de lente
Geniet in de zomer

Succes

verhalen 

afvallen
Rianne Verbong (46) uit Venray, verpleegkundige in 

een psychiatrische instelling, volgde de afslankcursus 

bij ‘My‑Lifeslim’ in Venray en viel 9 kilo af. Ze bereikte 

haar doel in tien weken.

Lieke Spreeuwenberg (31) uit Venray, werkzaam 

als medewerker in de customer service, viel dankzij 

de afslankcursus My‑LifeSlim Venray 10 kilo af in 

een periode van vijf maanden. Haar doel is om in de 

toekomst nog 2 kilo kwijt te raken.

Waarom wilde je afvallen?

“Jarenlang werkte ik in de horeca en bewoog ik veel op mijn werk. 
Toen ik van baan veranderde en acht uur per dag op kantoor zat, 
merkte ik dat de kilo’s eraan vlogen. Ik schaamde me voor mijn 
lichaam, voelde me dik en verstopte me in mijn kleding. Voor mijn 
gevoel zat een spijkerbroek veel te strak, terwijl dat mijn favoriete 
kledingstuk is. Daarom stelde ik me als doel om 12 kilo af te vallen 
zodat ik weer met een goed gevoel een spijkerbroek kan dragen. 
Ik had daarbij geen eindtijd in gedachte. Inmiddels past mijn 
kleding, vooral de spijkerbroeken, precies zoals ik wil en daar ben 
ik heel blij mee.”

Waarom is het afvallen dit keer wel gelukt? 

“Ik hou van lekker eten en heb vaak gezegd dat ik wilde afvallen. 
Wanneer ik dan een lekker kaasplankje voor me zag staan, had 
ik meteen geen zin meer om te beginnen met afvallen. Voor mijn 
gevoel kon dat morgen wel. Zo ontstond het uitstelgedrag. 
Dankzij de afslankcursus heb ik een stok achter de deur en is 
mijn gedrag écht veranderd. Het voelt erg fijn om begeleiding te 
krijgen, want ik kan altijd op André terugvallen. Wanneer ik een 
afspraak plan, doe ik dat ook deels om hem tevreden te houden.”

Wat vond je het moeilijkste moment 

tijdens het afvallen? 

 “Ik ben een echte levensgenieter, een bourgondiër en daar hoort 
lekker eten bij. Mijn guilty pleasure was een boterham met 
kaas. In het begin vond ik het erg moeilijk om dit te laten staan, 

maar na enige tijd kwam gezond eten in mijn systeem. Ik koop 
nu de producten die gezond zijn en snak niet meer naar ongezond 
eten. Er zijn goede vervangers. Zo eet ik nu crackers in plaats 
van brood.”

Heb je een tegenslag gehad de afgelopen 

maanden? 

“Tijdens carnaval vergat ik mijn nieuwe eetpatroon wel sneller. 
Ik vond het lastig om ongezond eten te laten staan. Toen ging er 
gemakkelijk een loempiaatje in. Ik hou er wel vooraf rekening mee 
dat er tijdens carnaval of nieuwjaar anders gegeten wordt. Maar ik 
ontzeg me ook niet alles, ik wil het afvallen om mijn eigen manier 
doen. Daardoor schommelt mijn gewicht meestal, maar ik merk 
wel dat ik sterker ben geworden in het weigeren van lekker eten. 
Ik haal het ook niet meer in huis.”

Hoe reageerde de omgeving op je 

nieuwe uiterlijk?

“Mijn familie vond het knap dat ik ben begonnen aan de 
afslankcursus. Ik krijg complimenten over mijn uiterlijk. 
Ze vinden dat ik er goed uitzie en dat mijn gezicht dunner is 
geworden. Die complimenten geven me een goed gevoel en 
meer zelfvertrouwen. Uiteindelijk doe ik het afvallen wel voor 
mezelf en niet voor anderen. Doordat ik 10 kilo minder weeg, 
merk ik dat ik een betere nachtrust heb en meer energie overdag. 
Daarnaast ben ik weer begonnen met sporten en dat motiveert me 
ook om gezond te eten.”

‘Ik verstopte me 

in mijn kleding’
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Ruim veertig jaar geleden was het nog normaal dat 
mannen en vrouwen naar aparte kapsalons gingen. 
Daarna, rond de jaren 80 en 90, viel die specialisatie 
voor een lange tijd weg en moesten kappers iedereen 
kunnen knippen. Nu begint er langzaam weer een 
scheiding te ontstaan. “Elke man heeft recht op een 
plek waar hij even echt man kan zijn. Daarom hebben 
wij vijf jaar geleden besloten het oude ambacht van de 
barbier hier nieuw leven in te blazen”, aldus Richard 
Bindels van Scheer’em Grand Barbier. Emiel Jans 
voegt toe: “Bij de barbier sta je niet binnen een paar 
tellen weer op straat. Een gemiddeld bezoek duurt 
daar 45 minuten en dat is geen straf.”

Bij de barbier gaat het namelijk niet alleen om 
knippen en scheren. “De barbier is een beleving. 
We willen de sfeer creëren voor mannen onder elkaar, 
die zitten te wachten en onder het genot van een hapje 
en een drankje praten over mannendingen”, zegt 
Richard. “Het interieur is dan ook van groot belang 
hier”, legt Emiel uit. “We zijn een herenkapper met 
een ambiance waar mannen zich thuis voelen, een 
soort ‘mancave’ met alleen maar mannendingen.” 
En dat is te zien aan de decoratieve speciaalbierflessen 
in de houten kasten tot aan de Playboykalender op de 

wc van de kapsalon.
Behalve de ambiance, draait het in een 

mannenkapsalon en barbierszaak natuurlijk ook om 
de haarmode voor heren. “We bereiden ons voor 
op de mannen die weer een volle bos haar op hun 
hoofd willen zien, maar de afgelopen jaren zijn de 
klassieke kapsels uit de jaren 30 een echte trend 
geweest. Het dragen van een scheiding en het kort 
opgeschoren kapsel hebben het straatbeeld bepaald”, 
legt Emiel uit. Richard voegt toe: “Een trend heeft 
een houdbaarheid van enkele jaren. Deze trend is 
inmiddels voor vele mannen een levensstijl en geeft 
het image waar de man voor staat: stoer, ruig en 
klassiek. Het past bij veel mannen, die vaak één ding 
gemeen hebben: ze zijn ijdel en graag goed geknipt. 
Hun baard is ze heilig.”

Toch is het aanwijzen van heel specifieke trends 
ook moeilijk. “Ze zijn wel enigszins te zien, maar 
het blijft vooral persoonlijk”, geeft Emiel aan. 
Richard: “Het gaat er om wat past bij je gezicht. 
Een kapsel is iets heel persoonlijks. Het moet bij jouw 
uiterlijk, uitstraling en levensstijl passen. In principe 
mag alles in 2019, onder de voorwaarde dat je haar 
goed geknipt is en dat er een goed idee achter zit.”

De Greef Stoffen heeft een nieuwe start gemaakt in septem-
ber 2017. Er staat u een collectie stoffen ter beschikking van 
zeer goede kwaliteit en grote verscheidenheid! Veel keuze 
in mode/kindertricot`s, maar ook in katoenen stoffen voor 
de quilters onder ons.  Ook voor de babyuitzet vindt u hier 
een ruime keuze aan stoffen die u kunt combineren. In de 
winkel een keur aan fournituren zoals ritsen, naaigarens en  

vele andere accessoires. Ook hebben we breigarens van de 
merken DMC, Durable, Phildar en Schachenmayer. 
Het voorjaar komt er aan, dus de caravan of boot komt uit 
de stalling of heeft u een mooie tuinset gekocht. Wilt u 
nieuwe kussens hiervoor, dan kun u bij ons terecht voor 
polyetherschuim in verschillende diktes en we snijden het 
ook voor u op maat.  Mooie meubelstoffen van een hoge 

kwaliteit zijn bij ons te bestellen en ook hier is de keuze 
reuze. Verder heeft de Greef stoffen een ruim assortiment 
modische gordijnen en binnenzonwering van het merk 
Toppoint.  We laten voor u alles op maat maken, maar de 
gordijnstoffen zijn ook voor de zelfmakers te bestellen.
Kijk op onze site en/of facebook voor de nieuwtjes:
degreefstoffen.com

Helmond
Europaweg 101 
5708 CL  Helmond
T 0492 74 52 40
helmond@degreefstoffen.com

Venray
Burgermeester vd Loostraat 2a 
5801 EC  Venray
T 0478 58 63 53
 venray@degreefstoffen.com

Horst
Meterikseweg 66
5961CX  Horst
T 077 398 61 01 
horst@degreefstoffen.com

www.degreefstoffen.com

Met naald, garen en stof tot je eigen droomjurk

15%
korting

 op stoffen*

t/m april 2019

De barbier is sinds enkele jaren een begrip in 

Nederland. In barbershops uitsluitend voor 

mannen, moet een kappersbezoek geen straf 

zijn voor de bezoekers. Emiel en Richard van 

herenkapsalon Scheer’em Grand Barbier in 

Wanssum vertellen over hoe dit fenomeen weer 

steeds populairder wordt in Nederland.

Hun baard is ze 
heilig

Als man naar de kapper De barbier 
is een beleving
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‘Wees niet 
bang om je te 

onder scheiden 
met kleding’

Eerstejaars modestudent Sabine Moorrees was als 
kleuter al bezig met kleding. Ze keek mee terwijl haar 
moeder poppenkleding voor haar poppen maakte. 
“Het was toen al mijn droom om een mode opleiding 
te gaan volgen”, vertelt Sabine. Toch begon ze eerst 
aan een toerisme opleiding. Sabine: “Ik had geen 
ervaring in het maken van kleding en ik dacht altijd 
dat je een portfolio nodig had om een mode opleiding 
te beginnen. Pas toen ik naar een onderwijsbeurs 
ging, kwam ik erachter dat dit niet nodig is. Ik heb 
me meteen aangemeld en ik ben nog steeds super blij 
met mijn keuze.” Volgens Sabine is het een pittige 
opleiding, maar erg leuk. Ze leert alles over het maken 
van kleding, de technieken van andere ontwerpers en 
de nieuwe kledingtrends.

Trends

Volgens Sabine waaien er steeds meer unieke 
kledingstijlen over naar Nederland. Ze merkt dat 
mensen verder kijken en nieuwe dingen willen 
proberen. Zo draagt zijzelf al een aantal jaar 
kleding in Koreaanse stijl. “Dit is een stijl met een 
combinatie van oversized, unisex kleding en strakke 
rokjes. Koreaanse kleding is elegant maar ook stoer. 
Een typische look is een wijde trui met daaronder 
een rokje en hoge sokken met platform sneakers van 
4 centimeter of hoger”, zegt Sabine. Toch blijven 
volgens Sabine bomberjacks, spijkerjasjes, leren 
broeken of broeken met wijde pijpen ook nog steeds 
populair. “Omdat ik de mode opleiding volg, let ik 
steeds meer op hoe mensen zich kleden. Dat vind ik 
erg leuk. Kleding vertelt iets over een persoon.”

Unieke kledingstijl

Voorheen vond Sabine het moeilijk om haar 
eigen stijl te laten zien aan de buitenwereld. Ze was 
bang om gepest te worden. In 2014 ging de knop om. 
Vanaf dat moment voelde ze zich bevrijd. “Ik wil 
iedereen meegeven om niet bang te zijn om je te 
onderscheiden met kleding. Je hoeft geen trends te 
volgen om bij iedereen te horen. Ik heb altijd gedacht 
dat mensen me arrogant vonden als ik aparte kleding 
zou dragen. Maar iedereen waardeert het op school 
en ik zie steeds meer mensen die zich anders kleden”, 
vertelt ze. Daarnaast vindt ze het belangrijk om 
kleding te kopen die op een eerlijke manier gemaakt 
is. Ze koopt liever een duurder kledingstuk die 
op een duurzame manier ontworpen is. ”Ik koop 
geen broeken meer van 10 euro. Dan weet je 
van te voren al dat de mensen dit onder slechte 
arbeidsvoorwaarden gemaakt hebben en weinig 
geld eraan verdienen. Ik koop nu heel bewust mijn 
kleding”, vertelt Sabine.

Toekomst

Ondanks dat haar opleiding nog vier jaar duurt, 
is Sabine al bezig met haar toekomst. Ze droomt ervan 
om in de toekomst een eigen modelabel te beginnen. 
“Ik zou graag met mijn collectie op de Fashion Week 
willen staan. Ik hou niet van standaard kleding, mijn 
collectie wordt uniek en waarschijnlijk in Aziatische 
stijl.” Maar haar eerste doel is om de mode opleiding af 
te ronden.

De Venrayse Sabine Moorrees (22) volgt een mode opleiding in Eindhoven. Daar leert ze de 

fijne kneepjes van het vak. Ze wil zichzelf onderscheiden door unieke kleding te dragen en deze 

in de toekomst ook zelf te maken. “Je hoeft geen trends te volgen, om lekker in je vel te zitten.”


