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Hello sunshine!
Juni 2017, wat een fantastische start van de zomer...
Als de zon zich in juli en augustus net zo veelvuldig laat zien als in juni,
wordt het flink zweten de komende tijd en daarbij past de ‘puur-natuur-look’.
Om die reden in deze editie geen ‘gephotoshopte’ modellen. Een puber mag
nu eenmaal een pukkeltje hebben en een rimpeltje hier en daar of grijze haren
horen er ook gewoon bij op een bepaalde leeftijd!
In de kleding- en haarmode kan en mag alles, mits verzorgd, al zijn er natuurlijk altijd
trends en daar weten ze in de kapsalon alles van!
Volgens Wim zou het een dun boekje worden deze keer, maar dat heeft – zoals u ziet – nogal
anders uitgepakt. Er waren toch weer teveel onderwerpen, teveel foto’s en meer interessante zaken
die we met u wilden delen... Zodoende hebt u weer een extra dik exemplaar in handen, waar u hopelijk met
plezier in bladert en leest én het zou ons niet verbazen als u al in een vakantiestemming komt.
Zo neemt de puzzel u mee op reis. Dat niet alleen: er zijn ook fantastische prijzen te winnen: vrij
kaarten voor theatervoorstellingen met één of meerdere gratis bezoeken aan de kapper!
Verder nemen we u mee naar Griekenland en dat gewoon in Terneuzen...
Team Les Artistes wenst u een hele fijne zomer. Geniet ervan, want voor je het weet is het weer
Kerst! Vier lekker vakantie in eigen land, of ver weg... en sowieso gauw tot ziens in de kapsalon!
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Retrokapsels zomer 2017:

mooi mag weer!

Wim is blij met de ontwikkelingen: “Eigenlijk is er geen sprake van nieuwe mode
of modekleuren, want de bestaande trend, de retrostijl, zet zich gewoon door.“

Wim: “Wij zijn allemaal vakidioten. En die retrostijl? Daar kunnen we in ons vak
alle kanten mee op, zowel voor mannen als voor vrouwen!”

Retro, vintage, wat is dat?

Retro avondkapsels zijn net zo elegant en zelfs nog eleganter
dan veel ‘moderne’ opgestoken en ‘speciale-gelegenheidskapsels’. Dames uit het vroegere tijdperk hadden een feilloos
gevoel op het gebied van haarmode en elegantie.

Alles wat uit een bepaald tijdperk komt vanaf de jaren 1900
tot 1999.
Drie à vier jaar geleden kwam de zogenaamde retrolook voor
mannen weer op. ‘Old School’ werd hot en het klassieke he
renkapsel werd in ere hersteld. Perfect geknipt en verzorgd
was het devies. Daarom hebben we ook een stoere mannen-

hoek ingericht, waar men niet alleen terecht kan voor knippen en stylen, maar ook voor snor- en baardverzorging.

Retrostijl, nu ook voor dames
De ‘vintagetrend’ zet zich nu ook door voor de damesmode
en -kapsels en dat geeft weer veel creatieve mogelijkheden.

Retrokapsels en de moderne tijd
Hoe dan ook, retrokapsels hebben net dat tikkeltje extra,
waardoor ze tijdloos zijn. Een eigen stijl en smaak, uniek en
elegant. Ze zijn vooral erg mooi en het is dan ook niet voor
niets dat retrokapsels al zoveel jaren een steeds terugkerende
haartrend zijn gebleven.
Tussen de moderne haarmode komen er veel retro kapsels
en haartrends uit het verleden voorbij. Mode designers kijken
naar de successen van het verleden en nemen de mooiste
dingen mee. Retro is dan ook de nieuwe haarstijl. Mooi ‘mag’
weer en – zeker als je uitgaat – mag je laten zien dat je naar de
kapper bent geweest.
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Verzorgd van top tot teen
Verzorging wordt steeds belangrijker. Je zit beter ‘in je vel’ en
voelt je goed als je kleding, je huid en je haar optimaal verzorgd zijn.

Ook beroemdheden zijn vaak met retro kapsels te zien. Vaak
willen ze nèt iets anders of moet het kapsel passen bij een
vintage jurk of kleding. Katy Perry staat er bijvoorbeeld om
bekend dat ze retro kapsels draagt. Dit kan op allerlei manie
ren en ook met een felle haarkleur! Hierdoor komt een heel
eigen stijl tevoorschijn.
Wie iets bijzonders wil, kan altijd bij team Les Artistes terecht
voor een vakkundig, persoonlijk advies.

Knippen is weer een kunst
Wat de haarmode betreft is binnen de retrostijl veel mogelijk.
We grijpen dan wel terug naar de vorige eeuw, maar hebben
nu veel meer mogelijkheden, voor de unieke touch.
Coupes worden weer geknipt en zeker niet meer helemaal
gesneden. Knippen is weer een kunst en de kapper grijpt gelukkig tegenwoordig meer naar de schaar. Retro styling is ‘in’
en zal de komende jaren niet meer uit het beeld verdwijnen.
De mode wordt vooral verzorgd en mooi.
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CASPER

KELSEY

Retrostyles
Voor haar en voor hem
Fotografie: Monique Bijvelds
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STIJN

Kort klassiek voor stoere
jongens èn echte mannen
De stijlvolle zijscheiding werkt zowel voor stoere jongens als voor mannen. Een klassiek kapsel dat bijna geen enkele man zal misstaan, of hij nu
16 is of 60. Het is een echte gentlemen’s cut en kan zowel kort(er) als lang(er) gedragen worden. Mannen, en dan vooral mannen als Hollywoodacteurs en andere artiesten die richting de veertig gaan, kiezen niet voor niets zo vaak voor deze echte klassieker onder de herenkapsels.
Grijze haren? Geen probleem, die hebben hun charme en komen vaak gedistingeerd over. Hoe kun je anders de aantrekkingskracht verklaren
van mannen als Richard Gere en George Clooney?

AB

SVEN

Heb je last van dunner wordend haar? Dan is het verstandig om je kapsel kort te houden. Bij korter haar valt een lage dichtheid minder op!
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GREGORY
CASPER

RONALD
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LYDIA

Mooi gekruld
Krullend haar komt terug in de mode. Het hing al in de lucht afgelopen winter en deze
trend versterkt zich deze zomer. Verzorgde krullen zijn weer helemaal terug. Lange, losse,
vrij bewegende haren in de wind. Krullen en slagen zijn trendy, maar het moet er niet al te
gekunsteld uitzien.
Het gaat erom dat je de natuurlijke slag in je haar op een natuurlijke manier versterkt. Heb je steil haar, dan moet je er natuurlijk
wel iets meer aan doen, maar het moet er niet te ‘cosmetisch’ uitzien.
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Lydia
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NIENKE

Sunshine!e
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AGNIESZKA

EVA

Gregory
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Bijzonder en gedurfde
Wil je eens veranderen van stijl? Op zoek naar iets bijzonders, een trendy kapsel dat bij je
past? Onze stylisten zijn helemaal up-to-date en kunnen je adviseren. Er zijn zoveel moge
lijkheden voor wie durft!

KELSEY

Elke coupe is aan te passen aan jouw specifieke wensen en natuurlijk kijken we wat past bij jouw persoonlijkheid en wat je wilt
uitstralen. Zo krijg je altijd een kapsel dat bij je past, want de belangrijkste trend is nu juist, dat we er niet allemaal hetzelfde uit
hoeven te zien, met je keuze van coupe en kleur, kun je je onderscheiden.
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Just you!
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Les Artistes en

voetbal!

Interview door Carlos Hoogwijk

VV Terneuzen – het meidenteam MO 13–1 (tot 13 jaar)

Door Carlos Hoogwijk

Sponsoring

‘Metamorfose’ was het eerste woord dat me – toen ik nog
niet zo lang geleden langs de etalage van de kapsalon
liep - te binnen schoot. Metamorfose: Wikipedia en Ecyclo.nl kennen zo’n vijfentwintig min of meer verschillende
betekenissen van het woord, variërend van overgangsstadia van geleedpotigen tot complete gedaanteverwisselingen. En, oh ja, kappers zijn er gek op. Toch was deze
metamorfose een beetje een buitenbeentje.

Voor die enkeling die het nog niet wist: sinds enkele maanden
is Kapsalon Les Artistes kledingsponsor van de voetballende
meiden onder de 13 jaar en van een jongensteam onder de
17 jaar van v.v. Terneuzen. Beide teams werden in een flitsend
nieuw trainingspak in de clubkleuren rood en zwart gehesen.
Foto’s met glunderende gezichten getuigen alom van deze
welkome bijdrage aan de clubkas.
De trotse trainer van MO 13–1, tevens medeverantwoordelijke

VV Terneuzen – het jongensteam JO 17–2 (tot 17 jaar)
Vroeger konden we vaak terugvallen op één grote sponsor, maar
dat is verleden tijd. We moeten onder het motto ‘veel kleintjes
maken ook een grote’ steeds meer ‘bij de middenstand langs’ en
gelukkig lukt dat nog.”

Kampioen in de eerste klasse
Of het aan de nieuwe trainingspakken ligt, zullen we nooit
weten, maar feit is wél dat de meiden het hartstikke goed
doen.
“Bij de winterstop waren we met overmacht kampioen van de
tweede klasse. Eigenlijk waren we iets te laag ingedeeld en dus
hebben we aan de KNVB gevraagd om een klasse hoger te mogen spelen, ook al zou dat betekenen dat we voor het merendeel
van de wedstrijden naar Brabant zouden moeten reizen. Het verzoek werd ingewilligd en vanaf januari spelen we dus in de eerste
klasse. Wat niemand had verwacht, gebeurde: ook in die klasse
werden we kampioen. Op – om in de kapperssfeer te blijven – een
haar na waren ze zelfs nog districtskampioen geworden.”

Voetbalclubs in de etalage van Les Artistes
Heel de etalage, die doorgaans is gevuld met foto’s van mo
dellen, kapsels, haarproducten etc. stond deze keer in het
teken van voetbal. Geen Oranjegekte voor een E.K. of W.K.;
nee, het ‘team van Wim’, de meiden van Terneuzen MO 13–1,
was kampioen van de eerste klasse geworden en dat moest
iedereen weten.
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Peter Hallegraef
voor de sponsoring – acquisitie binnen v.v. Terneuzen, én
vader van voetbalster Cassidy en keepster Mackenzie, Peter
Hallegraeff, vertelt daarover:
“Sponsoring is, naast de contributie van de leden en de inkomsten uit de kantine, een van de drie bronnen die je club draaiende
moeten houden.

Apetrots
Ook sponsor Wim, die zich een soort peetvader over ‘zijn
team’ voelt, is apetrots op zijn meiden.
“Goed hé? Laatst hebben we in de zaak heel de ploeg van een
nieuwe coupe voorzien en waren er ouders die ons kwamen
bedanken voor ‘de metamorfose’ van hun dochters. Hartverwarmend. Dáár worden we nou blij van. Dat is ook hét grote verschil

tussen sponsoring en het ‘gewoon bijdragen’ aan allerlei goede
doelen en/of verenigingen. Je wilt niet weten wat wij jaarlijks
aan cadeaubonnen uitschrijven of op andere wijze doneren.”
Eigenlijk wil ik dat – als nieuwsgierig ‘journalist‘ – wél
weten, maar weet ook dat Wim, discreet als hij is, dat nooit
zal zeggen.
“Juist in een tijd, dat ‘de middenstand’ toch al niet te ruim in de
jas zit, wordt er steeds meer een beroep op diezelfde middenstand gedaan.
Maar dít voelt zo ontzettend lekker. We hebben ook nog wel wat
plannen om de kas nog wat meer te vullen. Dat doen we dan in
samenwerking met hoofdsponsor ‘Du Commerce’. We zitten te
denken aan een knipsessie voor het complete jongensteam JO
17-2 in ‘Du Commerce, waarbij er dan ‘bij opbod’ metamorfoses
kunnen worden besteld. Hoe we het concreet gaan aanpakken,
moeten we nog uitwerken, maar het wordt vast leuk.
Kijken of we die gasten met een nieuwe look en een nieuw trai
ningspak ook kampioen kunnen maken. Je weet het nooit. Het ís
eerder vertoond.”
Het resultaat van de metamorfose van MO 13–1 is te vinden
op de volgende bladzijden.

Meer weten over VV Terneuzen?
www.vvterneuzen.nl
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Voetbalkampioenen

in de kapsalon

Juni 2017: Metamorfosedag voor het hele team MO 13–1

Fotografie: Monique Bijvelds

Ze zijn sportief en ze kunnen een partij voetballen!!!

Ook de coach moest eraan geloven...

Het werd een gezellige dag in de kapsalon...

met een geweldig eindresultaat.
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Kapsels om mee te
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scoren!
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Voor elke topper
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een passende look
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Sportief
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en vooral mooi!
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Zet ‘m op meiden!
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That was fun!
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GA MEE OP REIS MET

DE VAKANTIEPUZZEL!

De mooiste plekjes van de wereld, cultureel erfgoed, bijzondere steden, soms

heel ver weg, maar ook dichtbij. Stap in en ga mee de wereld rond!

Geef antwoord op de vragen en schrijf de genummerde letters in de balk onderaan. De oplossing ontdekt? Lever deze dan in bij de kapsalon
vóór 15 oktober 2017 en maak kans op een van de mooie prijzen, die verloot worden onder de deelnemers met het juiste antwoord.

Wat kunt u winnen? Van de 1e tot 3e prijs: 2 vrijkaarten voor My Fair Lady (10/11) Wien bleibt Wien (15/12) of Vamos! (3/1) in het Scheldetheater,
gecombineerd met drie, twee of één keer gratis naar de kapper! Prijswinnaars ontvangen persoonlijk bericht. Goede reis en veel succes!

In welk land bevindt zich de Borobudur?

Het land van de meer dan 6000 km lange muur...

13

In welk werelddeel ga je op safari?

10

Welke Japanse stad is dit?

12

In welk land bevindt zich dit operagebouw?

11

In welk land zijn we hier?
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De lichtstad ofwel de stad van de liefde...

15

16

17

Een historische plek in de stad...

3

7

OPLOSSING
1

De Staatsopera in dé operettestad...

De veelbezongen grachten van...

15

Vaticaanstad
2

5

9

The city that never sleeps...

De stad waar je Gaudi kunt bewonderen!
14

4

8

In welke stad staat het Kremlin?

In welke stad staat deze Acropolis?

Welk vissersdorp ligt hier vlakbij?
16

1

De laatste stad van de puzzel!
17

‘De kunst van te leven is: thuis te zijn alsof men op reis is.’
Godfried Bomans
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DE SFEER EN SMAAK VAN GRIEKENLAND

GEWOON IN TERNEUZEN BIJ APOSTOLIS
Tot zover de website. Dat belooft! Met die informatie in
mijn hoofd heb ik op een zonnige namiddag in juni met
Apostolis afgesproken.

Over Apostolis
Apostolis Manassis, afkomstig van het Griekse vasteland,
vestigde zich in 1987 in Nederland, met zijn vrouw Sylvia.
In1994 openden ze een Grieks restaurant in Terneuzen. Ze
kregen twee kinderen, Demis en Nefeli. Of zij ooit in de voetsporen van hun ouders zullen treden?
“Nee hoor, de kinderen moeten de kans krijgen om hun eigen
weg te zoeken in het leven. Ze hoeven zich niet verplicht te voelen om de zaak over te nemen.”

Een uniek concept
Door de jaren heen zijn er heel wat ontwikkelingen geweest
in het restaurant. In 2010 besloot Apostolis om het roer
totaal om te gooien. Hij ontwikkelde een nieuw concept, en
met succes. Zijn passie is om de gasten te verwennen, kennis te laten maken met verschillende smaken en verse producten te laten proeven. Want...

“Er is zoveel meer dan gyros en souvlaki!”
En dat wil Apostolis laten zien en proeven. Daarbij wordt alleen met de beste producten gewerkt. Vers is het motto, niet
alleen wat het vlees, de vis en de groenten betreft, maar ook
de kruiden en de marinades.

Ik heb een bijzondere ‘relatie’ met Griekenland: de geschiedenis, de cultuur, de ongedwongen sfeer, de
vriendelijke mensen, de taal, het eten, de prachtig blauwe zee, de muziek, samen dansen... Het is moeilijk
uit te leggen, maar zodra ik bouzoukiklanken hoor, ben ik ‘vertrokken’.
Om die reden keek ik met veel plezier uit naar een interview met Apostolis, eigenaar van een mediterraan
restaurant in het hartje van Terneuzen. Ik ken het restaurant, maar vóór ik hem ging interviewen, toch eerst
even een kijkje nemen online...
Door In2It

De website van Apostolis brengt je al helemaal in vakantiestemming:
‘Apostolis brengt u in de sfeer van het hedendaagse mediterrane en Griekse leven. Er worden overheerlijke gerechten
geserveerd van verschillende eilanden aan de Middellandse
zee. U kunt er genieten van Griekse mediterrane ‘mezedes’ (tapas), verse vis- en vleesgerechten of een combinatie van hoofden tussengerechten.
U kunt zich even een avondje op vakantie in Griekenland wanen
terwijl u midden in het centrum van de stad van de Vliegende
Hollander bent.
Ons restaurant staat bekend om zijn ongedwongen sfeer en
authentieke keuken. U wordt ontvangen in een eigentijds en
open interieur, de sfeer ademt mediterrane, Griekse eetcultuur.
Bij Apostolis hebben wij als doelstelling u een verrassend fijne
avond te bezorgen. U kunt kennismaken met klassieke Griekse
gerechten in een modern jasje of gerechten waarvan u niet
eens wist dat deze bestonden. Laat u meevoeren door alle
gerechten en wijnen om tot de conclusie te komen dat de
Griekse keuken véél meer is dan enkel gyros of souvlaki.
Stap uit uw dagelijkse leven en waant u zich even in Griekenland: U zult bijna de Griekse zon op uw gezicht kunnen voelen.
Yamas! (proost)‘
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GRIEKS RESTAURANT APOSTOLIS

Korte Kerkstraat 8 – 4531 CL Terneuzen
Elke dag geopend van 16.00 - 22.00 u.
www.apostolis.nl & 0115 618155
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taschotels, die allemaal hetzelfde smaken. Versgemaakte
tzatziki en taramasalade, dolmades etc. smaken nu eenmaal
heel anders dan de kant-en-klare fabrieksversies!

schotel: allerlei hapjes, à la minute gemaakt. Alles op
het gemakje, ‘n wijntje erbij, ‘t vakantiegevoel was
er meteen!

“Doordat we alles vers maken, kan ook voldaan worden aan
allerlei speciale wensen op het gebied van dieet. Zoutloos,
vetarm, vegetarisch, suikervrij, lactose- en glutenvrij, dat is
voor ons geen probleem.”

Mezedes, het begin van een
uitgebreide ‘tapaservaring’

De klandizie vertoont een stijgende lijn en de kring van
vaste klanten groeit gestaag. Het restaurant biedt plaats aan

Er kwam een prachtige plank op tafel met mezedes: dolmadakia, keftedes, spanakotiropita, Griekse salade, meloen

110 gasten, inclusief het (verwarmde) terras zelfs 160.

en knoflookbrood. Alles smaakte even bijzonder. Sowieso
1-0 voor Apostolis.

Apostolis met een verse kreeft
“Ik wil graag laten zien dat de Griekse keuken echt niet alleen bestaat uit gyros en souvlaki. Alle kruiden en marinades
worden met zorg uitgezocht en samengesteld, passend bij de
gerechten. Je gooit toch ook geen viskruiden op kip?
Een lamskotelet of een stuk ossenhaas, kun je op zoveel verschillende manieren bereiden. Ik ben altijd bezig met het bedenken
van de mooiste combinaties en gebruik alleen authentieke
kruiden, waarbij ik streef naar de perfecte balans. Je moet nog
wel kunnen proeven wat je eet!”

De keuken is ‘all-round’ Grieks

Griekse avonden
Regelmatig worden Griekse avonden georganiseerd met
live muziek. In zijn streven naar authenticiteit wil Apostolis
ook wat de livemuziek betreft geen concessies doen: geen
electronische nepklanken, maar echte muzikanten, echte
bouzouki! Die avonden zijn steevast vol, dus reserveren is
aan te raden. De volgende avonden zijn gepland op 22 juli
en 20 augustus.

Na een poosje kwam er een tweede plank: een keur aan vissoorten werd gepresenteerd, van sardines tot inktvis (calamaria en octopus) en alles smaakte nog verfijnder dan in
Griekenland. Heerlijk gekruid, perfect gegrild, eerlijk is eer
lijk, ik heb nog nooit een pijlinktvis geproefd die zo zacht
was. Ondertussen keken twee toeristen aan het tafeltje
naast ons – gyros-souvlaki-tzatziki-publiek – jaloers naar
onze tafel.

De keuken zou je ‘all-round Grieks’ kunnen noemen, maar
het is beslist geen ‘massakeuken’. Het draait allemaal om
kwaliteit. Apostolis werkt met een team van vier enthousiaste, gemotiveerde koks. Als chef-kok bedenkt hij de ge
rechten en stelt hij zelf de kruiden samen. Hij doet ook alle
inkopen zelf om de kwaliteit te kunnen waarborgen.
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Wie zin heeft een een relaxt avondje uit en het vakantiegevoel wil beleven, gewoon dichtbij, hoeft niet verder te
zoeken. De prijs is gunstig en je gaat absoluut niet met
honger van tafel. Je voelt je welkom en kunt zolang blijven
zitten als je wilt.

Populair, dat betekent reserveren!

“Ik probeer mensen steeds te verrassen met nieuwe smaken.
Wat de boer niet kent, dat eet ie niet, maar je ziet nu toch steeds
meer dat de ogen van mensen opengaan. Kwaliteit wordt gewaardeerd. Je wilt nog proeven welke vis, of welk vlees je eet.
Daarom zijn goede producten, een gedegen voorbereiding, de
balans van de kruiden en marinades en de presentatie zo be
langrijk.“

Het nieuwe concept werpt z’n vruchten af. Steeds meer
mensen weten kwaliteit te waarderen en durven verder te
gaan dan de standaard gyros-, souvlaki- of Rhodos- en Kre-

Onze conclusie laat zich raden...

“Het is heel normaal dat mensen uren blijven zitten, maar als
mensen snel willen eten om ergens anders op tijd te kunnen
zijn, kan dat natuurlijk ook. We hebben hier ook vaak artiesten
of publiek, mensen die bijvoorbeeld op tijd in het theater willen
zijn en dat is geen enkel probleem.”

Verrassende nieuwe smaken

Vers is het credo!

verrassing, nu met vlees, van kip tot biefstuk, lamskoteletjes,
gebakken aardappeltjes en jawel, gyros. Alles was zo perfect
geprepareerd en gepresenteerd, dat we helemaal overdonderd waren. Apostolis werd steeds enthousiaster en hij had
niet gelogen over de smaak van het vlees: je proefde echt
wat je at. 3-0!

Steeds meer mensen ontdekken de ongedwongen sfeer bij
Apostolis. Je voelt je thuis, en toch een beetje op vakantie.

De sfeer en smaak van Griekenland
Ik besloot te blijven, te proeven waar Apostolis het
over had, met twee vriendinnen op het zonovergo
ten terras. We lieten ons verrassen door de Tapas

Kortom: probeer eens iets anders dan de standaardgerechten die je kent, je zult extra genieten!

Wil je dit ook meemaken?
Reserveer dan telefonisch (0115 618155) of
via de website www.apostolis.nl.

Na die tweede plank vonden we ‘t al geweldig. 2-0 voor
Apostolis, die vol trots alles kwam uitleggen.
Maar er kwam nog meer! De derde plank was opnieuw een

Καλή όρεξη και kαλή διασκέδαση!
(smakelijk eten en veel plezier!)
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Help

...

niks meer

Tegenwoordig wordt heel wat geblogd en gevlogd door allerlei modedeskundigen. Op TV, op het web, in magazines, overal regent het tips en adviezen
hoe we eruit zouden kunnen of moeten zien. Voor ‘gewone mensen’ zoals ik, is
de mode eigenlijk een ratjetoe. Ik moet heel eerlijk bekennen dat ik soms door
de bomen het bos niet meer zie.

om aan te trekken!
Dat gewone witte overhemd kan dus ook weg...

Geschulpte mouwen en
de trenchcoat
We zien geschulpte mouwen, die het silhouet breder
maken, de trenchcoat, in allerlei kleuren en lengtes, met
of zonder ceintuur
Draken van mouwen, die me breder maken, kunnen me niet
echt bekoren. Daarbij is het bloedheet nu ik dit schrijf, dus kan
ik weinig interesse opbrengen voor wat voor ‘n coat dan ook.

Alles kan en alles mag, maar er
zijn altijd trends

veel kleur, veel stof, veel bloemen, veel strepen, zowel
horizontaal als verticaal, accent op de taille, meer bloot,
blote buik en diepe V-halzen.

Wie had ooit kunnen bedenken, dat er heel veel geld neergeteld zou moeten worden voor jeans met slijtgaten en
rafels? Vroeger werden de echt versleten plekjes vakkundig
weggestopt. Nu moet je betalen voor die gaten én mogen ze
niet op de plaatsen zitten waar je door het fietsen of werken
op de knieën daadwerkelijk je kleding verslijt. Het moet wel
‘design’ zijn...

Mijn luchtige zomerkleding blijkt helaas behoorlijk af te
wijken van de plaatjes die ik voorbij zie komen op de catwalk.
Laat ik nu net niet houden van veel stof, bloemen en strepen...

Wat hebben we eigenlijk met kleding? Als het comfortabel is,
bij je past en leuk ‘staat’, is dat dan niet genoeg?
Zodra het mooi weer wordt, haal ik de luchtigste zomerjurkjes,
minirokjes, mouwloze shirts, korte broeken, en bikini’s, uit de
kast. En dan komt het...
Kunnen die niemendalletjes van vorig jaar, of van jaren terug
nog wel? Een volle kast, maar toch, het gevoel dat je niets
meer hebt om aan te trekken en moet gaan shoppen; vast
heel herkenbaar...

Toe aan iets nieuws
Als alles kan en mag, geldt dat ook voor de kleding die vorig
jaar nog goed genoeg was, toch? De twijfel slaat toe en in no
time ben je overtuigd: het is het allemaal nèt niet...

Op zoek
Even kijken op het internet, op zoek naar de trends, helemaal
in de stemming om iets te kopen. En – hoewel alles kan en
mag – is onze keuze toch beperkt door wat er op dat moment
te koop is. In de winkels is alleen de laatste hype te vinden.
Dan blijken er toch wel degelijk trends te zijn.

De nieuwe modetrends deze
zomer samengevat:
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Rokken zie je in allerlei lengtes:
van mini tot op en ver over de knie of tot op de enkels en
eigenlijk alles daartussen. De rokken zijn wijd of lopen
wijd uit.

De nieuwe kleuren
En om het nog erger te maken, worden ook de nieuwe
kleuren gepresenteerd

Helaas, mijn zomerkleding is zwart of wit, weer mis!

Waar maken we ons eigenlijk zo druk om? Wat zien mensen
als ze naar je kijken? Je gezicht, je ogen, je uitstraling en
natuurlijk je haar. Vaak zien ze niet eens wat je ‘aanhebt’!
Waar ik dan zo blij mee ben, is dat mijn kapper met me
meedenkt en ervoor zorgt dat ik me geen zorgen moet ma
ken over mijn coupe of kleur. Dat zit wel goed bij Les Artistes,
want daar weten ze precies wat bij me past.

Conclusie en actieplan!
Mijn zomergarderobe is hopeloos verouderd, dus ik moet
nodig eens shoppen en eindelijk eens afscheid nemen van
alle kleren die ik de afgelopen tien jaar niet gedragen heb...
en natuurlijk moet ik gauw weer een afspraak maken bij de
kapper, dan ben ik al een heel eind!
Voorlopig maak ik me niet te druk. Die bikini van vorig jaar
kan – onder water – nog wel. En ‘n hoedje vis ik ook nog wel
uit m’n zwart-witte kast...
Zonnetje, cocktailtje,
laat de zomer maar komen!

Tja, hier word ik niet zoveel wijzer van, al mogen mijn
minirokjes en -jurkjes dus nog.

Op naar de broeken!
Behalve veel wijdere broeken van normale lengte waren
er op de catwalks ook veel broeken met 7/8 lengte te zien.
Elke broek kan dus, maar geldt dat ook voor mijn skinny jeans?

Bustiers en hele kleine topjes
Ze hebben veel weg van een aangeklede BH of korset en
zijn helemaal in. Ze worden duidelijk zichtbaar gedragen,
al dan niet met een transparant kledingstuk, een vestje of
jasje erover.
Ik vraag me af... kan ik hiermee op mijn werk aankomen? En
kan dat nog wel op een bepaalde leeftijd?

Ook het witte overhemd is weer hip
Dan hebben we het natuurlijk niet over een gewoon overhemd, maar over een soort opgeleukte versie met speciale mouwen, een bijzonder model of van een bijzondere
stof gemaakt.
LES ARTISTES 39

Nieuws uit de kapsalon
Specialisatiecursussen
Rafik heeft intensieve cursussen ge
volgd bij Keune, specialisaties op het
gebied van knippen, kleuren en mode
en... met goed gevolg! Hij begint
ondertussen al een bekende kapper te
worden en wordt regelmatig uitgenodigd om als gastdocent op te treden,
bijvoorbeeld voor de kappersopleiding
in Goes.
Rafik is gemotiveerd en geniet van alles wat hij leert op de cursussen. Op zijn
beurt brengt hij zijn kennis over aan
het team. Wim is er blij mee en trots op
Rafik: “Hij is al net zo’n vakidioot als ik...”

Kiek uut... ut poepteam komtur ‘an!
Uut ut dagboek van Goofy en Noëlla
Noëlla:
“Allee Goof, oor noe ‘s wakker! Dan
kunnen we die veiligheidspakjes en
brilletjes passen en die pistooltjes uutproberen!”
Goofy:
“Moetanoe mee die hitte? We haan
toch pas in auhustus aan de slag? Dur
is nog tiet genoeg om te passen.
Ang ze maa aan da gordien daa.
Probeer jie die pistooltjes maar avast,
maa nie op mien schieten oor!”

al eelemaa voo me, zodra dattur un
ond zit te pompen en ut baasje ruum
ta nie op, dan behinnen we te schieten
mee die waterpistooltjes op da baasje,
totda tie kleddurnat is en dan zetten
we un vlaggetje op die dr... (piep!)
Zo’n baasje schaam zun eihen natuur
luk rot, wan die moe druupnat naar
uus toe lopen. Ik zou dan zeggen: eihun schuld, dikke bult, wan, die a nie
ooren wil moe ma voelen. Die za in
ieder geval zun poepzakjes nie meer
verheeten.”

praot un bitje proper meis’n? Da stao
wè zo netjies.”
Noella:
“Die vin ta goed, wan die erhurt zun
eihen daar al vee langer over. Die vin
ta oek stik vies da mensen in de str...
(piep) trappen. Sommige mensen die
laten udder ont zelfs op de stoepe van
de speeltuin poepen. Is’t niet mottug?
Dus ja oor, Wim vin ta goed. En, amme
terug komen van eel da poepgebeuren, dan za tie zeker weten lekkur
ons aartjie wassen.
Goofy:
“Nou, dan haa me dur in auhustus
tehen an. Tot die tiet ouwen wudder
nog un bitje vakantie en ik zeg maar
zo... Al is een dr... (letje) (piep) groot of
klein, opgeruumd moet ie zijn”

Iedereen un eele plezierugge
zomer gewenst

Noëlla:

Goofy:

“Dur zitten vier pistooltjes bie en un
eele dooze mee vlaggutjus. Ik ziet ut

“Prima, prima, meisje, ma wa zeg
onze Wim ier allemaa van? En ou jie je
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Willen jullie dat deuheven aan onze
mede-ontbezitters? Dan is ‘t wee
leutig voor iedereen!
Groetjes, Goofy en Noëlla.
Doei allemaa!

Over het team
Bij Les Artistes werken betekent een
voortdurende opleiding, niet alleen
voor stagiaires, maar ook voor de vaste
medewerkers, die daardoor altijd upto-date zijn en niet alleen met alle stij
len uit de voeten kunnen, maar ook
deskundig advies kunnen geven.

Keune
Keune heeft Les Artistes gevraagd om
de nieuwe kleuren uit te testen met
proefmodellen.
Wim: “De resultaten worden verwerkt
in een nauwkeurig onderzoek. Ik vind
het fantastisch dat dit bedrijf zo bewust bezig is om kwaliteitsproducten te
ontwikkelen, want – ongeacht het merk
– ben ik altijd op zoek naar de allerbeste producten. We streven naar topkwaliteit en blijven de ontwikkelingen
op elk vlak – mode, trends, technieken
en producten – op de voet volgen.“

Rafik slaagde met vlag en wimpel voor de cursussen bij Keune

Een scheerbeurt is...
pure verwennerij
Natuurlijk kun je je niet elke dag laten
scheren bij de kapper. Je moet het
meer zien als een incidentele verwenbeurt, waar je even de tijd voor moet
nemen, net zoals vrouwen die naar de
schoonheidssalon gaan.
Even helemaal relaxen, even tijd
nemen voor jezelf. Trouwens ook een
perfect cadeau!

Vakkundig scheren is een kunst!

Social media en de
website
Wim: “Het magazine kwam er even tussen, maar de website komt eraan! Op
Facebook en Instagram zijn we al heel
actief en die media versterken het persoonlijk contact met onze klanten. Jolanda zet zich daar helemaal voor in en
regelmatig zie je dan ook allerlei foto’s
voorbijkomen. We willen de tijd nemen
voor een stijlvolle website, maar vóór de
volgende editie van het magazine staat
ie online, zeker weten!”

Rafik, model Nienke
Tuo Testo? Het zit wel
ensnor!
Wim na de fotoshoot
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Marlé mode: ‘tussen

wandelgang en catwalk’

De ‘wandelgangen’! Meestal is er een gegronde reden om alles wat je ‘in de
wandelgangen’ hoort, met een spreekwoordelijke korrel zout te nemen. Maar
er zijn gelukkig uitzonderingen. Zo ging er in diezelfde wandelgangen het ge
rucht dat Marlé Mode ‘de laatste tijd’ drastisch was veranderd.

Uit doorgaans goed ingelichte bron vernamen we dat “zelfs kapper, tevens
buurman Wim (die dan kennelijk als uitermate kritisch te boek stond) er tegenwoordig voor zijn bodywear (voorheen ‘ondergoed’) prima kon slagen”.
Zoiets vraagt om nader ‘onderzoek’.

Door Carlos Hoogwijk
Het kan verkeren

Meer ‘funmode’

Onbegrensde mogelijkheden

Een van de telgen van de derde generatie Marlé / Murre in
Terneuzen, Arjen Murre, sinds januari 2016 met vader Hans
en moeder Marian deel uitmakend van ‘de directie’, legt het
even uit. En dat is op zich al bijzonder als je bedenkt dat juist
hij zich stellig had voorgenomen nooit in de ‘textiele voetsporen’ van zijn voorouders te zullen treden. Hij had het immers als teamleider bij grootgrutter Albert Heijn prima naar
zijn zin. Maar - Bredero zei het al - het kan verkeren.

“Mijn vader begon in 2013, terwijl de crisis nog volop om zich
heen greep, met een verbouwing van de winkel. We wilden
een andere stijl; minder ‘comfort kleding’ en meer ‘funmode ‘
voor het wat jongere publiek.

En hoe dat er dan verder in de toekomst uit gaat zien; wie zal
het zeggen? De mogelijkheden lijken onbegrensd. Misschien
stap je dan de winkel in, word je – voor het opmeten van de
juiste maten - gescand en wordt er – nadat je de soort stof, de
kleur en het motief hebt uitgezocht – in een 3D – printer een
kledingstuk voor je gefabriceerd.
De coupeur of coupeuse 2.0. In de designwereld en op de
catwalk zie je al creaties die zó ‘uit de printer gerold’ zijn.
Voorlopig voor de confectie nog onbetaalbaar, maar – zoals
gezegd – ontwikkelingen gaan snel.”

Langs de bekende zijlijn volgde ik het allemaal een beetje,
tot ik in 2014 de mogelijkheid kreeg tot een Traineeship
Fashion Management, een tweejarige opleiding op HBO
niveau in Amsterdam en Hoevelaken. Je krijgt daar intensieve
begeleiding vooral gericht op het – want daar schort het nog
wel eens aan – daadwerkelijk in praktijk brengen van wat je
‘onderweg zo allemaal bedenkt’.
Vanaf dat moment was ik – ook omdat alles zo mooi samenviel,
het nieuwe interieur, de stijlverandering in het assortiment en
mijn opleiding – ‘verkocht’. Sindsdien hou ik me – in het begin
nog wat op de achtergrond en op het kantoor – vooral bezig
met inkoop en het bedenken van acties. Ik zie het ook vooral
als mijn missie om de zaak toekomstbestendig te laten zijn
en blijven.”

De toekomst. Design uit de printer?

Arjen Murre
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“Ontwikkelingen gaan erg snel. Ook wij denken eraan om
een bescheiden soort webshop op te zetten, waarbij je thuis
alvast even in de catalogus ‘winkelt’ en dan naar de winkel
komt voor de ‘finishing touch’. Het is, althans in onze visie, bij
kleding nét als bij de kapper: je blijft een fysiek samenkommoment nodig hebben voor een professioneel advies.

Waarin onderscheidt Marlé zich van andere kledingzaken?
“Ik hoop heel erg dat wij het verschil maken in de manier
waarop we het contact met de klant aangaan. En daarin
proberen we altijd heel respectvol te zijn naar de klanten en
de mensen alle ruimte te geven.”

Respect en persoonlijk contact
Moet je soms klanten ‘tegen zichzelf beschermen’?
“We vinden het belangrijker dat mensen in de kleding die
ze aanschaffen zichzelf kunnen zijn, dan dat ze de ‘perfecte
outfit’ gevonden hebben of verkocht krijgen. Als dat
samenvalt, is het schitterend.
Maar soms moet je voor de klant ook een beetje kritisch
zijn. En dat moet je dan niet doen vanuit een professioneel
gezichtspunt maar meer vanuit een persoonlijk contact.”

Wat is de meest opvallende wijziging in het (koop-) gedrag
van de klant in de laatste 25 jaar?
“Klanten plannen hun aankopen niet meer zoals vroeger.
Voorheen ging je een paar keer per jaar, voor het begin van
‘het seizoen’ naar de winkel voor een nieuwe (aanvulling op
de) garderobe. Nu kopen mensen de dingen die ze op dit
moment leuk vinden. Seizoenen ‘verschuiven’ daardoor ook
veel verder. Ook fabrikanten zullen zich daaraan moeten
aanpassen; veel flexibeler worden. Je ziet steeds meer
leveranciers die niet met volgend jaar maar met volgende
week bezig zijn.”
Hoe trouw is jullie klantenkring?
“Over het algemeen kunnen we zeggen dat onze klantenkring
ontzettend trouw is; dat beschouwen we als een groot
compliment. Door de recente wijzigingen zijn er wel een
paar klanten geweest die hebben afgehaakt, maar daar staat
tegenover dat er ook veel nieuwe klanten zijn bijgekomen.
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Du Commerce zomer 2017

www.marlemode.nl

(ADVERTORIAL)

Ludieke acties
“We investeren ook enorm in klanttevredenheid, onder andere
door trainingen en specialisaties door personeelsleden.
Klanten vinden het prettig te worden geholpen door
vakspecialisten.
In dat kader moet je ook onze acties zien: we hebben nu – naast
de ‘klantenkaart’ – onze ‘verwenmomenten-actie’, waarbij je
een ‘ontbijt voor twee aan zee’, een ‘hotstonemassage’ of een
complete ‘wellnessbehandeling’ bij elkaar kunt sparen.”
Al met al blijkt het gerucht uit de wandelgangen dus op
waarheid te berusten; ook hier is de metamorfose, een
nieuwe, frisse wind door de Zuidpolder, een begrip dat als
een rode draad door dit ‘Journal’ heen loopt, zicht- en merkbaar. Wie zichzelf wil overtuigen – een absolute aanrader –
kan niet om een bezoek aan de ‘nieuwe Marlé’ heen of moet
tenminste beginnen met een blik op de website of facebookpagina.

Colourique

(ADVERTORIAL)

My color passport, jouw persoonlijke
kleurencoach! Ontdek je beste kleuren
en combineer ze altijd en overal.

Geen idee welke kleuren bij je passen?
My Color Passport geeft raad. Voor € 29,90 krijg je:
•

Een persoonlijke kleurnanalyse bij een My Color Passport PRO

•

Een handig paspoort met je persoonlijke kleuren en combinaties

•

Toegang tot de My Color Passport app – jouw digitale kleurenwereld

•

Het My Color Passport digitale trendmagazine #TrendMag met kleurenadvies per seizoen

•

Wekelijkse inspiratie en ideetjes op gebied van fashion en decoratie

•

Een zelfverzekerd gevoel bij al je kleurkeuzes

Kijk op mycolorpassport.com of maak een afspraak voor persoonlijk advies
en kleuranalyse bij Monique Dingenouts-IJsebaert

www.colourique.nl
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We zijn bij Du Commerce inmiddels weer een paar maanden
en dus een aantal nieuwe ontwikkelingen verder. Uiteraard
zijn we elke dag nog steeds hard bezig om het voor de gasten
nog iets aangenamer te maken en ook ons assortiment ‘lift
hier natuurlijk op mee’!

Gin-tonics, Dark and Stormy en
nieuws uit de keuken
De Gin-tonic hype is een beetje voorbij maar dat neemt niet
weg dat wij nog wat spannende nieuwe Gin-tonics hebben
toegevoegd aan onze zomerkaart. Om zowel met de tijd als
de seizoenen mee te gaan hebben we op die kaart ook wat
cocktails gezet, zoals de razend populaire ‘Dark and Stormy’.
Ook met ’de keuken’ hebben we een nieuwe stap gezet; we
hebben de kaart wat uitgebreid zodat we echt voor ieder
wat wils hebben. Een lekkere ‘biefstukspies’ of een gezonde
‘salade Caprese’ zijn bijvoorbeeld twee nieuwkomers.
Met onze nieuwe kaart hopen we u deze zomer volledig in de
watten te kunnen leggen!

Mossels zonder poespas
Het is nu natuurlijk mosseltijd en dat betekent, dat overal om
ons heen wordt genoten van ons eigen ‘zwarte goud’. Ook bij
Du Commerce serveren we mossels, op traditionele wijze. Dus
zonder poespas; gewoon kwaliteit en eenvoud!

Genieten op het terras
Deze zomer gaan we in onze vernieuwingsdrang nog een
stapje verder. Inmiddels hebben we nieuwe terraskussens
en hebben we het terras al wat kunnen uitbreiden. Binnenkort verwachten we nog een laatste uitbreiding zodat u ook

’s avonds nog prima buiten kunt genieten. Kom binnenkort
gerust eens langs om dit “nieuwtje” te bewonderen!

Wisselwerking
We vinden het leuk om u via dit ‘Journal’ een beetje op de
hoogte te houden van ‘Du Commerce’, maar misschien is het
ook wel een goede manier om even te benadrukken dat wij
als team trots zijn dat we u elke keer weer in de watten mogen
leggen. Wij waarderen het dan ook zeer dat door veel vaste
gasten de laatste maanden complimenten zijn gegeven aan
zowel de zaak als aan het team dat voor u klaar probeert te
staan. Dit motiveert enorm om vooral op deze weg verder te
gaan en u daarover elke keer dat u dit magazine leest weer
een nieuw hoofdstuk te kunnen vertellen..

Nieuwe gezichten
Zowel bij ons als in de kapsalon van Wim zijn er altijd wel
weer nieuwe gezichten te bewonderen. En ‘nieuwe gezichten’
staan vaak ook voor nieuwe ideeën, of andere invalshoeken op bestaande ideeën. Wim zal zeker bevestigen dat
het motiverend en stimulerend is om met nieuwe en jonge
mensen om je heen te staan; mensen die een andere kijk op
zaken kunnen hebben. Uiteraard proberen wij hier ook veel
van op te steken en van mee te nemen, zodat onze beide
zaken voor zowel jong als oud aantrekkelijk zijn. Wij stellen
nieuwe teamleden met plezier aan u voor, zodat zij aan u kunnen wennen en vice versa.
Hierbij nogmaals onze dank aan Wim voor de kans om hier
weer een stukje te mogen plaatsen en bovenal wens ik u allen
een mooie, zonnige, gezellige en sfeervolle zomer toe!
Namens Team Du Commerce,
Toon Ververs
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© Fenna van der Vliet

In mei werd het nieuwe programma van het Scheldetheater bekend gemaakt.
Misschien was u aanwezig op de gezellige previewavond en anders hebt u de
brochure ondertussen vast in uw bezit. De kaartverkoop is gestart op 22 mei en
loopt gewoon het hele seizoen door. Via de website kunt u 24 uur per dag terecht
voor informatie over de voorstellingen en demo’s als ‘voorproefje’. U kunt ook te
lefonisch bij ons terecht of gewoon even langskomen bij de kassa, maar houdt u
dan wel rekening met afwijkende openingstijden in de zomerperiode (ma. t/m vr.
van 10.00 tot 12.00 uur). Wij zijn gesloten van 22 juli t/m 20 augustus.

NARNIA apr ‘18

Laat u verrassen!
In september gaat theaterseizoen van start met een try-out van de Oudejaarsconference van GUIDO WEIJERS. We zien uit naar een seizoen vol gevarieerde voorstellingen, voor elk wat wils. Het zou te lang duren om het hele programma hier
op te sommen, daarom hier een paar speciale tips in elk genre. Ik hoef u niets te
vertellen over bekende artiesten als BERT VISSCHER, TINEKE SCHOUTEN, SIMONE
KLEINSMA, JANDINO, KARIN BLOEMEN, FRANS BAUER, HERMAN VAN VEEN en
natuurlijk onze eigen MAIKEL HARTE. Wat ik u wel kan vertellen, is dat er meer
is dan de bekende weg, zoveel pareltjes, nieuwe producties, jong talent; er valt
van alles te ontdekken! Probeer eens iets nieuws, iets wat u niet kent van TV, laat
u verrassen.

Tips voor elke smaak

© Roy Beusker

Zin in een avondje onbedaarlijk lachen?

© Carli Hermes

MY FAIR LADY nov ‘17

FROM SAMMY WITH LOVE feb ‘18
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Dan zit je helemaal goed bij cabaret, komisch toneel of muziektheater.
Al eens gehoord van de Vlaamse crisiskok JOOST VAN HYFTE? Hilarisch! En wat
dacht u van DE FRANSSE EIJKEL, winnaars Amsterdams Kleinkunst Festival, of
RUNDFUNK, toevallig wel populair op TV? In THE PLAY THAT GOES WRONG – een
knettergekke slapstickcomedy – gaat letterlijk alles mis en ook JON VAN EERD
heeft de lach weer aan z’n kont hangen in de paradijselijke komedie HARRIE &
EVA. En natuurlijk is HET ECHT ANTWAARPS TEATER weer van de partij. In OP
VLIEGERS 3, NEW YORK NEW YORK kunnen we lachen om de overgang en VAMOS!
ENKELTJE SPANJE POR FAVOR laat ons meeleven met drie vrouwen die hun leven
in Nederland achterlaten om een Bed & Breakfast in Spanje te gaan beginnen. Als
dat maar goed gaat...

Liever een avond ontroering en emotie?
Dans kan ontroeren, maar ook opera, of klassieke muziek. Je kunt geraakt worden
door de dansers van ISABELLE BEERNAERT, maar ook door DE PARELVISSERS, de
bekende opera van Bizet, met groot orkest. En wat dacht u van klassieke muziek?
HET ZEEUWS ORKEST komt met CAREL KRAAIJENHOF en TANIA KROSS.
Ook toneel kan heel wat emotie teweegbrengen, zoals HET ACHTERHUIS, een

nieuwe bewerking van het dagboek van Anne Frank, of VELE HEMELS BOVEN DE
ZEVENDE, een familiedrama naar de roman van Griet op de Beeck.

Hou je van spektakel?
Denk dan aan musicals, zoals MY FAIR LADY, misschien wel de mooiste musical
ooit gemaakt, of FROM SAMMY WITH LOVE, over het bewogen leven van Sammy
Davis jr. met Stanley Burleson en Freek Bartels. In THE FULL MONTY proberen
werkloze arbeiders geld te verdienen door te gaan strippen. Er is maar één pro
bleem. Ze zien er niet zo strak uit als de CHIPPENDALES... Geen zorg: die komen
ook! Naast de musicals zijn er spetterende shows, zoals THE MAGIC OF JEANS,
SLAGERIJ VAN KAMPEN, en de WËRELDBÄND (die moet je echt gezien hebben!)
en feestjes als de TOP 2000 LIVE.

Liefhebber van muziek van alle tijden?

© Corné van der Stelt

Het nieuwe theaterseizoen

Scheldetheater!

Kom dan naar een van de tributeshows van DIRE STRAITS, de BEATLES, of
CREEDENCE CLEARWATER REVIVAL. En wat dacht u van THE GLITZ uit Terneuzen?
Verder NICK & SIMON, ROWWEN HÈZE, teveel om op te noemen.
Liever ingetogen en poëtisch? Daar weet WILLEM VERMANDERE wel raad mee.

VAMOS! jan ‘18

Belevenissen voor de hele familie van 2 tot 100!
Van feestjes voor de kleintjes met WOEZEL & PIP of BUURMAN & BUURMAN tot
voorstellingen voor de jeugd, pubers en hun familie. Voor durfals vanaf 8 jaar
komt CHECKPOINT naar het theater (nee, niet de coffeeshop, maar een spectaculaire, interactieve voorstelling). Het hele gezin kan genieten van DE GELAARSDE
KAT, de Efteling musical, of TINA DE MUSICAL en tot slot is er een spannende
thrillermusical voor 12-plussers: SHOCK, gebaseerd op het boek van Mel Wallis
de Vries, dé young-adultschrijver van nu. Een absolute topper is ook NARNIA, DE
LEEUW, DE HEKS EN DE KLEERKAST. Deze voorstelling van ISH en de Junior Company van het Nationale Ballet heeft letterlijk álles voor een complete theaterbe
leving: flitsende dans, spanning, prachtige kostuums en muziek.

Last but not least, bijzonder!

© Jaap Reedijk

Tot ziens in het

Last, but not least een productie, die in geen enkel hokje past: DRS. DOWN, het
eerste theaterstuk van Ivo Niehe over een jongen met het syndroom van Down,
die een universitaire graad heeft gehaald. Muziek, video, dansers en nog veel
meer, maken van drs. Down eigentijds, filmisch muziektheater.

www.scheldetheater.nl
Zit er nog niets voor u bij? Kijk dan in de brochure of op de website, er is nog meer!
Ik wens iedereen een hele fijne zomer en graag tot ziens in het theater!
Ingrid Neve

WËRELDBÄND feb‘18

© Roy Beusker
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