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Lieve mensen,
Allereerst wil ik u bedanken voor uw bezoek aan onze kap
salon en het vertrouwen dat u ons geeft. Op het gebied van
haarmode en -cosmetica doen wij onze uiterste best om
alles ‘van de bovenste plank te halen’ voor een goede
verzorging. U mag verzekerd zijn, dat we dit ook in
de toekomst blijven doen.
Speciaal rond de feestdagen willen we u nog
graag iets positiefs meegeven. Daarbij denk ik
niet alleen aan de bescherming van ons mi
lieu, maar ook aan een positieve kijk op de
samenleving. Samen kunnen we zorgen voor
de toekomst, voor onszelf en voor alle kin
deren. We kunnen allemaal investeren in
een betere wereld, op welke manier dan
ook. Denk eens aan de mensen die ge
vlucht zijn uit oorlogsgebieden en naar ons
land komen. Alleen al met een beetje begrip
komen we een heel eind!
Mede namens mijn team wens ik u hele
fijne Kerstdagen en een goed en
gezond 2018
Wim van den Berge

Medewerkers magazine en
fotoshoot, wie is wie?
Staand vlnr:
Ingrid, Rafik, Carlos, Bahaa, Jolanda,
Monique, Natascha en Wim
Zittend: Jewannes en Lobke
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Voorbereidingen voor de
fotoshoot in de kapsalon
Geen nieuw magazine zonder een fotoshoot! Vóór het zover is, moet er heel
wat voorbereidend werk gebeuren: een locatie, modellen en fotograaf
regelen, kleding passen, knippen en kleuren.
Op de dag van de shoot gaat het om teamwork, want alles gaat in een razend
tempo: stylen, visagie, poseren en fotograferen. Een goede voorbereiding is
het halve werk!

Beelden van de voorbereidingen door Les Artistes, van knippen en kleuren tot visagie (Lindsey)
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Marlé mode: ‘verder

In de vorige editie kon u al lezen over de grote vernieuwingen bij Marlé Mode.
Deze keer gaan we wat dieper in op die veranderingen én verzorgde Marlé
Mode alle dameskleding voor onze fotoshoot. Reden om opnieuw met Arjen
Murre af te spreken met nu het accent op de trends en natuurlijk de kleding
voor de shoot.
Door In2It
Samen met z’n vader verzorgt Arjen de inkoop. Ze bezoeken
samen beurzen en showrooms in heel Nederland. Ze moe
ten ver vooruit kunnen kijken, want veel kleding wordt al
een half jaar van tevoren ingekocht. Waar houden ze reke
ning mee? Aan welke mensen denken ze?

Verder denken dan ‘basic’
“Onze klanten komen uit heel Zeeuws-Vlaanderen. Voor de
damesmode richten we ons op diverse trends, van praktische
mode tot luxere outfits. Kleding moet comfortabel zijn en mag
toch gezien worden. Dat kan al met een speciaal accentje,
zoals een leuke sjaal of ketting. Met subtiele tips kan een
favoriete jurk uit de eigen garderobe toch een nieuw beeld
geven. Je kunt elke look een ‘twist’ geven, met accessoires,
een bijzonder tasje, een mooi jasje, kortom mix & match...
Accessoires kunnen een outfit maken of kraken. Een ketting,
ceintuur, tas, schoenen of jasje kunnen het verschil maken.

“De grote trends deze winter zijn warme en diepe kleuren
en dat in heel veel tinten. Zo zijn allerlei tinten groen te zien,
gebaseerd op de natuur. Kleuren die ‘blenden’ met het bos,
groen- en bruintinten, hier en daar een ruit en prachtige
prints. Om de outfit opvallend te maken kan gekozen worden
voor een felle accentkleur.
Glans en transparante materialen zijn helemaal in, ook los van
de feestdagen. O ja, en strakke broeken, tops met bijzondere
mouwen, vooral de zogenaamde ‘trompetmouwen’.
De gekste combinaties zijn denkbaar; net zoals bij de
haarmode, mag en kan er weer heel veel. Alles mag wat
extraverter en je kunt – ook met je kledingkeuze – laten zien
wie je bent.“

Lingerie mag gezien worden!
Jullie zijn ook gespecialiseerd in lingerie, niet alleen voor
vrouwen, maar ook voor mannen, toch?

Kun je wat meer vertellen over de feestmode dit jaar?

“Inderdaad, we hebben ook voor mannen de beste bodywear
in huis. (Noot van de redactie: vraag maar aan Wim!)

“Tja, wat is mode? Vrouwen gaan zich steeds vlotter kleden,
ongeacht de leeftijd. Als vrouw mag je jezelf met trots kleden
en wij zorgen voor dat kleine tikje extra, wat je stijl en
persoonlijke voorkeur ook is.”

Voor dames zien we momenteel veel kleding, waarbij iets van
de lingerie gezien mag worden, bijvoorbeeld de BH-bandjes. Of
doorschijnende blouses. We hebben niet alleen basic lingerie,
maar ook luxere sets, die zeker gezien mogen worden.
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denken dan basic!’

Eén van de outfits die Arjen uitgekozen had voor model Melissa. Een schot in de roos: ze wilde er geen afstand meer van doen!
Wordt de collectie vaak vernieuwd? En – als je iets bij
zonders koopt – hoe waarschijnlijk is het dan, dat er heel
veel exemplaren van zijn verkocht?

Uniek
“Er zijn merken waar we iedere maand nieuwe collecties van
hebben en we krijgen dagelijks nieuwe artikelen binnen.
Topitems hangen hooguit één maand in de winkel en we
bestellen geen grote aantallen, ook al weten we dat iets erg
populair zal zijn. De kans dat je iemand tegenkomt in dezelfde
creatie, is dus klein.”
Welke merken voeren jullie?
“We zoeken vooral naar de juiste items, maar Street One is
bijvoorbeeld heel populair, en ook trendy merken zoals Ichi
en Broadway. Voor de lingerie zijn er Mey, Triumph, Chantelle
en bijvoorbeeld Sloggi, afhankelijk van wat mensen zoeken.”
Hoe dan ook, de stijl wordt niet alleen bepaald door trends,
maar vooral ook door waar wij ons goed bij voelen. De kleding die de dames dragen voor de fotoshoot, is nog maar een

fractie van de collectie in de winkel, dus loop vooral eens
binnen of neem een kijkje op de website:

www.marlemode.nl
Feestkleding en... de fotoshoot
De kerstperiode komt eraan en je verzorgt de kleding voor
de fotoshoot. Wat gaan we zien?
“Het is belangrijk dat de kleding bij het model en het kapsel
past. Zo creëer je uitstraling en stijl. Ik ga in ieder geval met
heel veel zorg de kleding voor de shoot uitzoeken.”
En dat heeft Arjen gedaan! Voor elk model waren twee
complete sets met bijpassende panty’s. Alles werd keurig
doorgepast en verzorgd afgeleverd op de locatie van de
shoot met accessoires, tassen...
Daarbij kreeg elk model een cadeaubon, kortom fantastisch!
Op de volgende pagina’s ziet u een impressie.
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Impressie
in het
Wim zei in de vorige editie: “Wij zijn
allemaal vakidioten. Daar kunnen
we in ons vak alle kanten mee
op”. Dat geldt niet alleen voor de
kappers, maar ook voor alle medewerkers aan dit magazine...

Vooraf
Terwijl Wim met zijn team druk was met de kapsels,
waren er nog zoveel meer mensen druk met van alles
en nog wat. Er waren zorgen, vragen, uitdagingen én
een deadline...

De locatie
“Jolanda, regel jij die locatie in het Churchill? Hoe zorgen we dat we de gasten niet in de weg lopen? Gaat
dat allemaal lukken? En vergeet je niet de broodjes te
regelen... en de andere duizend-en-een dingen?”

De kleding
O wat leuk, Marlé zorgt voor de kleding! Geen zorgen
dus, maar wel voor Marlé! Een flinke klus: zoveel mo
dellen, zoveel maten, welke kleding moeten we kiezen
en hoe gaan we dat allemaal regelen met passen en
zo?

De kappers en kapsters
Tja, zo’n shoot moet natuurlijk wel in de kapsalon voorbereid worden... Tig modellen, knippen, kleuren, zodat
de dag van de fotoshoot alleen nog de puntjes op de i
moeten worden gezet. Hoeveel overuren er in de kapsalon zijn gemaakt? Geen idee!

De modellen
Geduld, een hele dag beschikbaar zijn, hoe moet je je
gedragen voor de camera? Hoe ga je daar creatief mee
om? Wat ‘verwachten ze precies’ van je? Je hoofd even
uitlenen is niet moeilijk, maar poseren? Het is niet niks!
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fotoshoot
Churchillhotel
Fotografie: Monique Bijvelds
Kleding dames: Marlé Mode
Visagie: Lindsey van Vooren
Hairstyling: Les Artistes
Locatie: Churchill Hotel

De fotografe
kreeg het ook voor haar kiezen en rolde na deze dag
doodmoe in bed... Hoe krijg je het mooiste plaatje, niet
alleen voor het magazine, maar ook voor de website?
Hoe krijg je niet alleen de uitstraling van een model,
maar ook het kapsel perfect in beeld? Is de locatie ok?
En de belichting?

De journalist
De juiste persoon vinden en benaderen voor een interview, een gesprek regelen, de snaar raken, zorgen voor
fotomateriaal, teksten verwerken en de essentie in verhalen weergeven, op tijd doorsturen, mailen, meedenken, corrigeren en nog maar ‘s mailen...

De lay-outer en eindredacteur
Hoe kies je in hemelsnaam uit zo’n berg foto’s, verwerk
je alle teksten in de opmaak, verzin je een puzzel, zit je
iedereen achter zijn of haar vodden om op tijd materiaal aan te leveren, zorg je dat het allemaal leesbaar
blijft en dat alles binnen een bepaald aantal pagina’s
past en op tijd geleverd wordt?
“Ut moedecht nie fee hekker wor’n!”

Hoe voelt het
voor al die mensen die hebben meegewerkt als het allemaal weer achter de rug is en het nieuwe Magazine
weer op de kaptafels ligt?

Relaxed en heel benieuwd naar de
reacties!
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Sfeervolle kleuren, veel groentinten, die ‘blenden’ met de natuur, mooie prints,
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mix & match je kleding en... speciale kapsels!
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Subtiel doorzichtig, sportief en classy, sjaaltjes, sieraden,tasjes, mogelijkheden
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genoeg voor een bijzondere look, zeker met de feestdagen op komst!
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Hampshire Hotels Terneuzen
De fotoshoot van deze editie vond
plaats in het Churchill Hotel, een
prachtige locatie, waar we vooral ook
genoten van de gastvrije ambiance
en de fenomenale inzet van het personeel. Dank daarvoor!

Ach, u hebt het allemaal waarschijnlijk wel eens mee
gemaakt: een dienst, een doktersafspraak, een ontmoeting
met een oude bekende, een vergadering, een jubileum- of
afscheidsreceptie (vooral díe) of een andere bezigheid die
behoorlijk uitloopt. Je moet daarna toch meestal naar huis
en dan nog een avondmaaltijd zien te verzorgen. Vooral
de singles onder ons zullen zich hierin herkennen. Laat
ons gewoon eerlijk zijn: het valt niet altijd mee. Een vlucht
naar de afhaalchinees of een special delivery door de Pizza- of Kebabspecialist zijn dan zó geboekt, maar... met (en
zelfs zónder) de schijf van vijf in het achterhoofd, krijg je al
snel gewetenswroeging.

Het Churchill Hotel aan de zeedijk

Dat hoeft niet langer: hier is een aantrekkelijk, gezond en
betaalbaar alternatief. Uw kapper kan erover meepraten.
We spreken met Tina Jackson, sales manager van zowel het
alom bekende Churchill Hotel aan de Zeedijk, als het City Hotel aan de Peter van Anrooylaan.
De fotoshoot voor dit Journal is gehouden in ‘het Churchill’,
voor het gesprek met Tina is gekozen voor ‘het City’.

Toegankelijk voor iedereen
Is het restaurant – officieel de ‘Bistro de la Ville’ - dan niet
alleen bedoeld voor de hotelgasten?
“Nee, dat is een wel vaker gehoorde misvatting.”

Bistro de la ville en Rosaura
De Bistro blijkt een openbaar en in meerdere opzichten
toegankelijk restaurant. Zoals de naam al enigszins doet
vermoeden, is de keuken in hoofdzaak ‘Frans’. De kaart
vermeldt onder meer stoofschotels, Franse frietjes, een
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Restaurant Rosaura, Churchill Hotel
(Zeeuws) mosselpannetje,
aantrekkelijke dagmenu’s.

Franse kazen en een paar

“De Bistro wil – vooral ook voor de buurt – laagdrempelig zijn.
Je moet er zo naar binnen kunnen stappen, desnoods voor
een ‘snelle hap’. Je moet niet het gevoel krijgen dat je uitge
breid uit eten moet met alle toeters en bellen en navenante
rekening. Onze prijs - kwaliteit verhouding is zonder meer
uitstekend te noemen. We zien gelukkig ook, dat langzamerhand meer Terneuzenaren en andere niet-hotelgasten de
weg naar de Bistro weten te vinden.
Anders dan bij Rosaura – het restaurant van ‘het Churchill’ –

‘Het Churchill & het City’
Een interview met Tina Jackson, sales
manager van zowel het alom bekende
Churchill Hotel aan de Zeedijk, als het
City Hotel aan de Peter van Anrooylaan.
Door Carlos Hoogwijk

wanden. Binnen een jaar staat hier dan wel geen nieuw hotel,
maar je zult het nog nauwelijks terugkennen.”

Persoonlijke service

Het City Hotel aan de Peter van Anrooylaan

Wat onveranderd – ook volgens de talrijke recensies die zowel
over Churchill als City te lezen zijn – op een hoog niveau zit, is
de persoonlijke service aan de gasten.
Heeft City vooral een 3 sterren – hotelfunctie, Churchill
(4 sterren) heeft een ruimer aanbiedingspakket. Daar kun je
ook prima terecht voor trouwfeesten of andere partijen, zakelijke meetings, congressen en nog veel meer.

De fotoshoot
De beelden van de fotoshoot in dit magazine geven al een
goede indruk van de moderne uitstraling van Churchill. En de
medewerking door personeel en management was werkelijk
fenomenaal.

Bistro de la Ville, City Hotel
doen we hier niet aan Kerstarrangementen. Wél hebben we
– en daar komen juist heel veel mensen vanuit de directe
omgeving op af – met Oudjaar een oudjaarsbuffet met een live
band en – natuurlijk – een toost met bubbels op het Nieuwe Jaar.“

Vernieuwing van ‘t City
Er is al heel wat gebeurd – en er staat nog veel te gebeuren –
om het aanzien van het gebouw te verbeteren.
“Van boven tot beneden zijn de kamers al verbouwd en
worden binnenkort de balustrades vervangen door glazen

Wilt u meer weten?
Meer informatie over de Bistro de la Ville in het Cityhotel of de
mogelijkheden die Churchill biedt op het terrein van diverse
arrangementen is te vinden op de websites:

www.hampshirehotelchurchillterneuzen.com
www.hampshirehotelcityterneuzen.com
Of loop, als u een van de bovengenoemde vertragende facto
ren bent tegengekomen, of gewoon voor het gemak, voor de
fun, of – om het echt op z’n Zeeuws te zeggen – ‘hewoon voor
de lekkerte’ – binnen bij de Bistro en u keert gegarandeerd
aangenaam verrast weer huiswaarts.
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Dompel je onder in een luxe omgeving: ‘t Churchill, puur genieten van een
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weekendje uit, een diner, een mooi wijntje, wellness, gezelligheid, ‘dating’...

‘Waar blijft mijn date toch?’
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CURSUS
“Rafik, kun je zo nog even mijn haar doen? Ik moet op de foto, hoor ik.”
We schrijven woensdag 20 september 2017, half zes. Terwijl Wim aan een fris drankje ergens op een Canarisch Eiland zit, verlaten een paar duizend kilometer noordelijker de laatste klanten zijn salon. Naar huis gaan is er voor een aantal ‘Artistes’ evenwel nog niet bij;
vanavond is geen avond als alle andere. De kapsalon wordt – na enig schoonmaakwerk
– in een mum van tijd getransformeerd tot mini-auditorium. De aanstaande cursisten, ter
‘vervanging / compensatie’ van de gebruikelijke avondmaaltijd gehaast aan de friet of een
broodje zittend, wachten op de komst van Irene Bekman, national educator van Keune.

Door Carlos Hoogwijk
Tegen zessen – enigszins verlaat door een beperkt toegan
kelijke tunnel en werken aan het sluizencomplex - is het dan
eindelijk zover. We houden het interview dus maar beter
kort; de avond is nog lang.

Theoretische wetenswaardigheden
over haarkleuring
Irene Bekman is voor een aantal Artistes een ‘oude bekende’.
Periodiek komt zij op bezoek bij haar ‘klanten’ voor een bij
–of nascholingscursus. En voor vanavond staat de ‘kleurop
zet-training’ op de rol. En dat betekent dat de komende twee
uur de cursisten zullen worden overspoeld met theoretische
wetenswaardigheden over haarkleuring.
“Vaak wordt onderschat hoeveel theoretische kennis je nodig
hebt om verantwoord met chemische producten als haarkleuring om te gaan.‘‘
Zelfs uw ‘Journalist’ kan zich – alhoewel zélf allerminst
ervaringsdeskundig – voorstellen, dat het zowel voor de
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kapper als de klant een nachtmerrie moet zijn om met een
verkeerd uitgepakte haarkleur onder de droogkap van
daan te komen.

Wim is niet voor niets ambassadeur
van Keune
“Juist omdat er de laatste tijd een aantal nieuwe medewer
kers is bijgekomen, leek het Wim zinvol de – vaak specifiek op
Keune geënte - theorie (weer) onder de knie te krijgen. Met
de praktijk zit het hier wel goed. Wim doet ontzettend veel
aan training en coaching van zijn medewerkers. Hij is ook niet
voor niets ambassadeur van Keune”.

De ‘Keunefamilie’
Ook op het gebied van scholing onderscheidt Keune zich van
andere fabrikanten / merken. Keune is een bijna honderdjarig
Nederlands familiebedrijf, opgericht door de Amsterdamse
apotheker / chemicus Jan Keune. Ondertussen werken ook
de tweede en de derde generatie Keunes in het bedrijf.
George Keune, zoon van oprichter Jan, inmiddels 87 jaar, trad
toe in 1951 en is nog dagelijks op de werkvloer. Hij gaf de

Cusrsisten en begeleiding: staand v.l.n.r. Lobke, Sharona, Gulsah, Irene Bekman en Rafik. Zittend: Bahaa en Jewannes

aanzet tot internationale expansie. In 1987 is ook zíjn zoon,
George jr. de leiding komen versterken. Het bedrijf is nu actief
in 78 landen.
“Het familiegevoel dat het bedrijf kenmerkt, willen we ook
met onze klanten delen. We willen niet alleen ‘zo maar ‘producten leveren, maar echt een ‘familiale band’ met onze klan
ten aangaan. ‘Les Artistes ‘ is een van de salons die door ons
zijn geselecteerd om toe te treden tot de Keune ‘Ambassadeurs / familie’. Het bovenliggende doel: door samenwerking
elkaar stimuleren om op zoveel mogelijk terreinen het best
mogelijke resultaat te bereiken. “
Wat Keune verder echt uniek maakt, is het feit dat het gehele
proces, van het laboratorium, tot de designafdeling, en de
uiteindelijke fabricage volledig in eigen beheer wordt uitgevoerd. Met soms specifieke eigenschappen die noodzaken
tot specifieke training.

Tijd voor de cursus

– onder de vriendelijk waakzame
blik van Rafik – in de startblokken. Hoogste tijd om met de cursus te beginnen. Snel nog even
een fotootje en aan de slag.
Gelegenheid voor Rafik om aan
de vraag van Irene te voldoen is
er niet meer. Dan toch maar ‘unstyled’ op de foto.
Irene Bekman
national educator Keune

Leerzaam en voor herhaling vatbaar
Natuurlijk hebben we na afloop de cursisten om hun mening
gevraagd. Het oordeel was unaniem:
“Een goede, rustige, duidelijke uitleg van de leerstof. Leerzaam,
met af en toe een grapje. Kortom: zeker voor herhaling vatbaar.”

Oh ja, training. Ongemerkt waren er al weer kostbare minuten
verstreken. Lobke, Jewannes, Sharona, Gulsah en Bahaa, staan
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Een strakke, stoere stijl voor jonge
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gastjes!
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Annelie
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Vanavond losjes in de krul...
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en morgen? Wait & see!

LES ARTISTES 29

LES ARTISTES 29

Van wild en los tot ingetogen elegant
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Uut ut dagboek van Goofy en Noëlla

Geef mij maar Amsterdam, dat is
mooier dan Madrid
Noëlla:
“Menselieve, wa lig jie noe wee zwaar
moedig op de banke!”
Goofy:
“Wudder moet’n wee naa Jan en In
grid. Onze Wim moe zonodig wee
weg mee Kobus. Ze gaan naa Madrid;
ze gaan daa naa d’opera, of a tadier
in olland nie kan!”
Noëlla:
“Maa daddis geweldug! Dan kun
nen wudder wee mee naa Jeanny in
Amsterdam. Lekker wandelen bie die
bruggetjes en voo da grote raam naar
ontjes kieken. Voo mien geen opera,
daa vin ik dus geen fluit an. Trou
wens, wudder oeven toch nie naar un
land waar amme geen ont verstaan?
Geef mien maa d’ Albert Cuyp in
Amsterdam.”
Goofy:
“Oezo d’Albert Cuyp?”
Noëlla:
“Da’s un stik lange mart mee vee zie
straatjes. Daa zittun allemaa kaf
feetjes waar uut al die deuren meziek
van ollandse bodum klienk van onder
anderen Johnny Jordaan, Tante Leen,

Willy Alberti, Andre Hazes en zoo. Echt
stik gezellug en eel vee ontjes waar an
wudder tegen kunnen blaffen en die
an dan op udder beurt weer in het Ol
lands terugblaffen, is da nie gaaf?”
Goofy:
“Hmm misschien ejje wè geliek. En
ik weet nog da m’n grootmoeder zei:
‘We goan naa da kaffee van Tante
Leen...’”
Noëlla:
“Wa? Ik weet zeker dat ta meer onze
tik is dan Madrid. Weet je waddik voo
joe wil zingen Goofje. Zet junnoortjes
noe goed open oor...

‘Leef alsof het je laatste dag
is Goofje, leef!’”
Goofy:
“Maa da vin ik weh eel leutug van
joe, lief wuufje! Luuster, zouw’n z’in
Amsterdam oek a Kerstvesiering in
de winkelstraten in de etalaazjes
opgang’n èhn? Da zienk zo graag
weetje...”
Noëlla:
“Natuurlijk ventje, dat is daar oog

vurblindund. Allee til je kopje is un
bitje op kiek en luuster goed naa me.
Amme noe in de nauto zitt’n naar
Amsterdam dan ga je zo zitten mee
je kopje ’n bitje trots omoog en dan
zing’n we samen:
Geef ons maar Amsterdam
Dat is mooier dan Madrid
Geef ons maar Amsterdam
Da’s voor ontjes mee vee pit!
Nou, nou oe voel ta noe?”
Goofy:
“Ja eh, eigelluk we leel lekker.”
Noëlla:
“Nou kiek onze Wim en Kobus zul
len ut op udder manier naar de zin
maak’n en da doen wudder op onze
manier en zo oor ut oek. We moeten
respecterun oedadun andur leef. En
oek da moeten wudder weer mee zun
allen in ut jaar 2018 doen. Dan ziet de
wereld dur weer un bitje gezelluhhur
en vriendullukkur uut.”
Goofy en Noëlla:
“Beleef en vier met zun allen werme
en gezelluhhe dagen mee Kerst en de
Jaarwisseling!”
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LILIANNE BUTLER
Al jaren enthousiaste ambassadeur van

PUUR DANSPLEZIER
Op 24 en 25 maart 2018 is het weer tijd voor de tweejaarlijkse dansvoorstelling
van Balletschool Lilianne Butler in het Scheldetheater. Meer dan 200 leerlingen
doen mee. Niet alleen de leerlingen, maar ook de ouders, grootouders en
familie verheugen zich alweer op een fantastische show. Interview door In2It.
Reden om weer eens een praatje te maken met
Lilianne Butler, die zoveel mensen in Terneuzen
en omstreken al 37 jaar aan het dansen krijgt.
We spraken af in de sfeervolle balletstudio
aan de van Steenbergenlaan, waar Lilianne
me – nog even genietend van het tropische
oktoberzonnetje – stond op te wachten aan
de voordeur. Bij binnenkomst loop je meteen
op een schilderij van de hand van Johnny

Beerens. Ik vroeg Lilianne even om bij dit kunstwerk te poseren, voor het
geval iemand nog twijfels heeft wie is afgebeeld...
Natuurlijk nam ik ook een kijkje (en een kiekje) in de mooie balletstudio,
de kleedkamer (met alles erop en eraan) en uiteindelijk gingen we zit
ten in de gezellige ‘wachtruimte’ boven, waar iedereen even kan relaxen.
Stilte voor de storm, want de lessen konden elk moment beginnen.

Een leven vol dans
Lilianne voltooide de HBO-Dansacademie Rotterdam, zowel als uitvoe
rend danseres en dansdocent. Ze maakte studiereizen naar Rusland, New
York, Frankrijk en Spanje, en danste bij het Nederlands Danstheater, in
opera’s en musicals. Als soliste vertolkte ze de hoofdrol van Assepoester
bij Ballet Carrasz in Duitsland. Sinds 1975 is ze actief als zelfstandig dans
docent. Ze geeft les in klassiek ballet, moderne dans, jazz en showdans.
Lilianne volgt nog regelmatig inspiratiecursussen van nationaal en in
ternationaal bekende dansers en docenten.

Gezond voor lichaam en geest
“Dat dansen gezond is, is ondertussen zelfs wetenschappelijk bewezen.
Voor veel mensen is dansen een uitlaatklep. Je bent niet alleen fysiek bezig,
maar oefent ook je geheugen als je een choreografie instudeert. Op die
manier stap je helemaal uit je leven van alledag, kun je even je hoofd leegmaken. Die combinatie van fysieke en cognitieve activiteit, geeft een fantastisch gevoel.”
Heb je het idee dat dansen populairder is geworden door programma’s
op TV zoals ‘So You Think You Can Dance’ en ‘Dance Dance Dance’?
“Absoluut. Zeker bij jongeren. Trouwens, ik zit zelf ook altijd aan de TV
gekluisterd voor die programma’s hoor, geweldig! We zien ook dat steeds
meer jongens zich interesseren voor dans. Bij ons dansen inmiddels vijf jongens in verschillende stijlen. Daar ben ik heel blij mee! “
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Lilianne in haar fraaie balletstudio aan de van Steenbergenlaan

Begeleid je ook leerlingen die een danscarrière ambiëren? En wat doe je
als je denkt: Oei, die gaat het niet redden?

de regio om dansles te geven aan de kleuters van
de groepen 1 en 2.”

“Ik ben daar heel eerlijk in. Als iemand echt gemotiveerd is, talent heeft én
fysieke mogelijkheden, prima. Maar ik laat ook de andere kant zien en als
het volgens mij onhaalbaar is, vertel ik dat ook. Een carrière als topdanser
is niet voor iedereen weggelegd. Daarbij is het een keuze waarover je heel
goed moet nadenken: het is geen gemakkelijk leven, je moet echt bij de
top horen om je brood ermee te kunnen verdienen én er is ook nog een
leven ná je danscarrière...“

Hoe krijg je dat rond met al die scholen in
Zeeuws-Vlaanderen? Het zijn er nogal wat...

Jong geleerd...

Zeg dat wel! Het gaat om 65 (!) scholen, maar
dat is een kwestie van planning. Ik begin van
september t/m november; daarna gaat al mijn
aandacht naar de voorstelling in het Scheldetheater en in april en mei ga ik weer verder.
En weet je, het is zó verschrikkelijk leuk!

Ik noem jou een ambassadeur van dansplezier, ook omdat je kinderen
vanaf een heel jonge leeftijd enthousiast maakt. Ik heb begrepen dat je
nu ook leerlingen van de basisscholen kennis laat maken met dans in het
kader van de Cultuurmenu’s. Kun je daar iets meer over vertellen?

Hoe doe je dat met de kleintjes?
“Och, ik maak een verhaaltje, een spannend
sprookje waar jongens en meisjes zich in kunnen uitleven en het is elke keer weer een feestje.“

“Via de Cultuurmenu’s wordt een cultureel aanbod voor alle kinderen van de
basisscholen in Zeeuws-Vlaanderen geregeld. Dit jaar bezoek ik alle scholen in

(Lilianne schudt zo wat verhaaltjes uit haar
mouw en ik geloof haar meteen).
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Parel
De nieuwe dansvoorstelling
De voorbereidingen voor Parel, de splinternieuwe show in het Scheldetheater zijn inmiddels in volle gang. Lilianne staat er
ondertussen niet meer alleen voor; ze heeft twee fantastische docenten – Genyia en Jesca, beiden afgestudeerd aan de HBO
dans – in dienst, met wie ze samen de nieuwe show Parel produceert.

Het achterliggende verhaal
De shows van Lilianne kennende, weet ik dat er altijd sprake is van
een verhaallijn, waarin alle dansen worden verwerkt. Benieuwd
naar de rode draad van ‘Parel’, vroeg ik haar naar het achterliggende
verhaal en ze stak enthousiast – en vooral heel beeldend – van wal.
“Het verhaal van Parel is een zoektocht naar geluk, geïnspireerd op het verhaal van de zeven zonden en de zeven deugden. Het gaat over een vrouw
die terugkijkt op haar leven. Haar leven begint met een fijne jeugd aan zee:
denk aan het strand, het onderwaterleven, kortom, haar jeugd gaf haar
een vredig gevoel, innerlijke rijkdom. In haar volwassen leven krijgt ze – als
danseres – te maken met uiterlijke rijkdom. Ze wordt verliefd op de kapitein
van een cruiseschip en gaat met hem mee om in grote shows te dansen en
een luxueus leven te leiden. Op materieel gebied ontbreekt het haar aan
niets, maar als ze door hem bedrogen wordt, volgen verdriet en teleurstelling. Ze voelt zich steeds ongelukkiger en luistert dan naar haar hart. Verlangend en zoekend naar haar eigen levensparel keert ze terug naar de zee,
terug naar de innerlijke rijkdom. Daar vindt ze de parel van het leven en die
parel moet je verdienen...
In allerlei culturen zijn parels niet alleen het symbool voor rijkdom, maar
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symboliseren ze ook tranen. De uitersten van zowel innerlijke als uiterlijke
rijkdom worden al dansend in beeld gebracht.“
Genoeg mogelijkheden om allerlei dansstijlen en verschillende groepen
qua leeftijd in kwijt te kunnen, lijkt me...
“Zeker! Ik zorg er altijd voor dat de kleintjes kunnen optreden aan het begin van de show en dat past prima in het onbezorgde, vrolijke deel. Op het
cruiseschip zijn er natuurlijk volop mogelijkheden om allerlei verschillende
stijlen aan bod te laten komen: showdans, klassiek ballet, een afterparty en
ook het verdriet kan in dit verhaal een weg vinden. “

“De meesten kijken er heel erg naar uit om op het
podium te staan. Dat is gewoon een hoogtepunt.
Enkele mensen die al jaren lessen volgen – sommigen zelfs al vanaf het begin – werken juist
graag mee achter de schermen. Maar in principe
treden alle leerlingen op.”
Vanaf het begin... ha, ik zie hier een parallel
met de kapsalon, daar zijn ook al mensen meer
dan 40 jaar klant!

Welke dansstijlen gaan we zien?

“Ik vind dat geweldig. Samen dansen verbindt
en er ontstaan natuurlijk gewoon vriendinnengroepen. “

“Echt van alles: klassiek ballet, ook met spitzen, moderne-, jazz-, en showdans,
‘n tipje breakdance, streetdance en hiphop. Alle dansstijlen waarin we lesgeven komen hier aan bod. We hoeven het niet zonodig in een vakje te stoppen. Sommige dansstijlen zijn juist heel goed te combineren.”

(Ondertussen komen een aantal leerlingen bin
nenlopen. Lilianne kent ze allemaal bij naam en
heet hen stuk voor stuk persoonlijk welkom)

“De gevorderden en degenen die verschillende lessen per week volgen zijn
te zien in meerdere nummers. Elke groep staat sowieso ‘n keer op het podium en dan is er natuurlijk altijd nog de gezamenlijke finale, waar iedereen
– behalve de allerkleinsten – aan mee kan doen..”
Zijn er ook mensen die liever niet meer in de spotlights staan en alleen
komen voor de lessen?

© Wacon Images

Danst iedereen mee in één of meerdere nummers?
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BALLETSCHOOL LILIANNE BUTLER

Een totaal spektakel

Je weet altijd wel de juiste mensen te vinden, lijkt me...

Even terug naar de voorbereidingen van
‘Parel’. De muziek, de choreografieën, belich
ting, kostuums, er komt heel wat bij kijken...

Ja hoor! Alles komt weer prima voor elkaar. En we gaan met de tijd mee.
Naast onze website en Facebook, komt er nu een eigen YouTube kanaal
aan. Eén van de leerlingen studeert communicatie en is daarmee bezig.
Hartstikke leuk!

“Zeker, het wordt weer een show met alles erop
en eraan: mooie kostuums, lichteffecten, projecties... Wat de show betreft, benaderen we alles zo
professioneel mogelijk om een totaal spektakel te
kunnen neerzetten, een gevarieerd en toegankelijk programma voor een breed publiek. Ons pu
bliek bestaat niet uit de doorsnee bezoekers van
professionele dansvoorstellingen, maar vooral uit
ouders, opa’s, oma’s en familie van de leerlingen.
Heb jij de eindregie wat de show betreft? Hoe
gaat het met de muziekkeuze?
“In principe is elke docent vrij in de muziekkeuze.
Je kunt geen choreografie maken op muziek die
je afschuwelijk vindt... Maar alles gaat in overleg. We staan samen achter het verhaal en werken met onze lesgroepen aan het geheel.”
Jouw shows lopen nooit uit. Hoe doe je dat?
Heel simpel. Uurtje vóór en uurtje ná de pauze. Ik
zet alles op DVD: muziek, projecties, alles op volgorde, dus op die manier klopt de timing altijd
en loopt de show vlot door. En voor de projecties heb ik een fantastisch iemand gevonden...

Alles tot in de puntjes geregeld dus. Ik heb het niet gevraagd, maar of
Lilianne een perfectioniste is? Mij is het duidelijk!
Tot slot, hoe lang wil je nog met de balletschool doorgaan? Daarbij, de
danswereld, de stijlen, zijn voortdurend in ontwikkeling. Hoe blijf je bij?
“Mijn lijf doet het nog prima, dus het eind is nog lang niet in zicht. Doordat
we nu met drie docenten zijn, kan ik mezelf af en toe ook ‘uitplannen’, al ben
ik altijd aanwezig hoor, ook als de anderen lesgeven. Natuurlijk volgen we
de ontwikkelingen en blijven we up-to-date door stages en bijscholingen.
En voor de leerlingen is het erg goed dat ze van meerdere docenten lessen
kunnen volgen en op die manier ook kennis kunnen maken met verschillende stijlen.”
Nog een laatste vraag. Ik zie je altijd met een knotje... Hoe vaak kijk je in
de spiegel van de kapper?
“Ik moet bekennen, niet vaak genoeg. Ik heb lang haar en meestal draag ik
het ‘vast’, maar ik kan je verzekeren dat veel van mijn leerlingen Les Artistes
kennen hoor!”

Kom genieten van de show in het Scheldetheater op 24
of 25 maart (reserveren: www.scheldetheater.nl).
En wil je je goed voelen, lichamelijk en geestelijk?
Ga dansen!

www.liliannebutlerballet.com
www.facebook.com/lilianne.butler

Beeld uit een van de vorige shows
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Apostolis is een ruim, eigentijds restaurant met een oogverblindend mediterraan interieur. Het biedt plaats
aan maar liefst 110 gasten. Ervaar het vakantiegevoel en kom in de sfeer van het hedendaagse mediterrane en Griekse leven. Apostolis serveert overheerlijke gerechten van verschillende eilanden aan de Middellandse Zee: Griekse mediterrane ‘mezedes’ (tapas), verse vis- en vleesgerechten of een combinatie
van verschillende hoofd- en tussengerechten. Trefwoorden: uniek, vers en ambiance!

Reserveren is gewenst:

& 0115 618155 of www.apostolis.nl

Prijswinnaars
vorige editie en nieuwe kansen!
De prijzen van de puzzels in de vorige editie – vrijkaarten
voor voorstellingen in het Scheldetheater en gratis kap
persbehandelingen – zijn gewonnen door:
Riet den Hamer, Arend Van Fraeijenhove en Tina Oppeneer.
Van harte gefeliciteerd!
Ook voor de nieuwe puzzelwedstrijd stelt het Scheldethea
ter weer vrijkaarten beschikbaar én maakt u opnieuw kans
op verrassende prijzen van Les Artistes! (zie pag. 49-51)
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In gesprek met de PV DOW
Wanneer je als ‘Journalist’ voor een interview ‘op pad wordt gestuurd’, vraag je je altijd
even af, wat de relatie tussen de kapsalon en het te beschrijven item is. In dit geval, een interview met Tonny Oppeneer, bestuurslid van de Personeelsvereniging van Dow Terneuzen,
was dat niet onmiddellijk duidelijk. Bij navraag blijkt, dat Tonny klant is in de kapsalon, dat
een van de vaste kappersmodellen (ook weer in dit Journal), Nienke, het nichtje van zijn
vrouw Rita is, en dat Wim een jaar of wat geleden een gastoptreden als barbier op een
Men’s Night van PV Dow heeft verzorgd. Het is een klein wereldje; het is maar dat u ’t weet.
Door Carlos Hoogwijk
Vanwege de gebruikelijke drukte waren alle zalen bezet. We hebben dus noodgedwongen moeten kiezen voor een ‘keuken
tafelgesprek’. Op de foto v.l.n.r.: Pieter Harms, Rita Oppeneer, Mattie Harms en Tonny Oppeneer.

Pieter en Mattie zijn een van de beheerderskoppels. Tonny en Rita zijn vrijwilliger, Tonny is tevens bestuurslid

Over de Men’s Night:
“We hebben al verschillende verzoeken om een herhaling van
zo’n avond gekregen. Het was een geweldig succes”.
En dan komen de verhalen los: Pieter Harms, een van de
beheerders van het PV – clubgebouw, staat nog vooral het
bijna-hartinfarct dat een van de deelnemers op de mecha
nische rodeostier kreeg, voor de geest. Snelle afvoer naar
het ziekenhuis en een onmiddellijke dotterbehandeling
voorkwamen gelukkig erger. Tonny zélf heeft aan die stier
ook een blijvende herinnering overgehouden. Zijn letter
lijke vasthoudendheid aan de greep op het ‘zadel’ leverde
hem een paar ingescheurde en daardoor teruggetrokken

pezen in zijn onderarm op, waardoor zijn duim nu een wat
afwijkende positie inneemt.

Een groot scala aan activiteiten
We zitten meteen middenin het gesprek. De activiteiten
van de PV Dow. Al snel wordt duidelijk hoe enorm groot
het scala aan activiteiten is. We noemen er een aantal: Het
Culinair Genootschap (populair gezegd: de kookclub), de
Dansclub, de Kaartclub, de Kartclub, de Onderwatersport
Vereniging, de Tennisclub, de Zeilclub, de Fotoclub, de
Roeivereniging, de Schietvereniging, de Seniorenvereni
ging, de Schaakclub, de Biljartclub, The Dow Singers en zo
kunnen we nog even doorgaan.
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PV DOW

Activiteiten voor elke ‘smaak’ op
“De PV Dow is opgericht in september 1965, met als doel
‘leden en gezinsleden ontspanning te verschaffen en een
onderlinge band te kweken’. We kunnen eufemistisch stellen,
dat – als je ziet wat hier wekelijks over de vloer komt – dat
‘aardig is gelukt’. Gemiddeld zitten hier zo’n vier à vijf ver
enigingen per avond .” Die beoogde ‘onderlinge band’ blijkt
zich overigens ook uit te strekken tot de privésfeer en leidt
bijvoorbeeld geregeld tot bezoekjes aan oud-collega’s die in
een verzorgings- of verpleeghuis zijn opgenomen.

Sociale cohesie
“En dat is nou precies wat Dow met de oprichting van de PV
heeft bedoeld. Het fenomeen is natuurlijk overgewaaid van
uit Amerika, maar het concept werkt; zeker hier in Terneuzen.
We krijgen regelmatig complimenten vanuit Amerika of uit
andere Dow vestigingen. De sociale cohesie is uitzonderlijk.
Onze seniorenvereniging met zo’n 700 leden bewijst dat.”
Het is eerder gezegd: het is een klein wereldje, en dat geldt
hier ook in letterlijke zin. Op een betrekkelijk klein stukje
Terneuzen, gelegen aan de Oude Vaart, speelt zich – avond
aan avond – een wereld aan activiteiten af, waar meni
ge sportclub of andere vereniging alleen maar van kan
dromen. Uniek in alle opzichten. De eerlijkheid gebiedt te
zeggen dat dit zonder de ruimhartige sponsoring van de
(oud-)werkgever niet mogelijk zou zijn.

Alle faciliteiten zijn aanwezig in het
multifunctionele gebouw
We hebben het nog nauwelijks over het gebouw gehad;
ook dát mag er zijn. Aparte grotere en kleinere multifunc
tionele zalen met als blikvanger ‘de Bremer’; een ‘bruine
kroeg’, een ‘Engelse Cottage Lounge Bar’, een ‘Schotse pub’
en een ‘New Orleans Jazzclub’ inéén. Zonder meer een van
de mooiste locaties in Terneuzen.
Ook voor wat betreft de andere ‘spullen’ en ‘uitrusting’
hebben de leden van de PV Dow niet te klagen. Wat te den
ken van b.v. een eigen sportvisboot, een 40-tal zeilboten,
een aparte instructieruimte voor de Duikvereniging, het
ene nog uitzonderlijker dan het andere.
“Misschien zijn we wel uniek in de wereld”.

Drukke tijden
Er staan weer drukke tijden te wachten; ‘de Sinterklaas’
komt eraan en er staat weer een expositie van de – inmid
dels vermaarde – fotoclub van Dow op stapel.
“Die expositie komt dan eerst hier in het pv-gebouw en ‘trekt
daarna rond’ langs b.v. het Gemeentehuis of andere instellingen”.

Dat zal wel wat kosten...

Strikt voor Dow-aangelegenheden

Op de – wellicht typisch Zeeuwse – opmerking ‘dat zal wat
kosten’, wordt dan ook alleen maar minzaam, doch instem
mend glimlachend gereageerd.

Leveren al die activiteiten nooit ‘scheve gezichten’ bij de
plaatselijke horeca op?

“Naast de financiering door Dow is er natuurlijk ook een
enorme inzet van vrijwilligers noodzakelijk. Het beheer van
dit complex en de begeleiding van de activiteiten is volledig
in handen van vrijwilligers.”

Driehonderd internetaansluitingen...
Met gepaste trots vertellen Pieter en Tonny over de cursus
sen die in september voor ICT mensen van Dow werden
gegeven en waarvoor ‘even’ driehonderd internetaanslui
tingen in het gebouw moesten worden aangelegd.
“De kabels kwamen als bij bosjes uit het plafond”.
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“Nee. Daar zijn we heel strikt in. Alle activiteiten hier zijn Dowgerelateerd. Voor privé-aangelegenheden als verjaardags – of
trouwfeesten is hier geen ruimte.”

Last, but not least: de tuin
Het was inmiddels té slecht weer – en ook te donker – ge
worden voor een blik in de tuin, want ook die mag gezien
worden.
“Dat is hoofdzakelijk de verdienste van Jan Postma; een pres
tatie van formaat, dat mag ook wel eens gezegd worden.”
Bij dezen dus; het is maar dat u ’t weet.

een toplocatie!

TONGBREKER
Er was eens...
een meisje, dat Barbara heette.
Barbara had een groentenwinkel en verkocht rabarber. Daarom noemden alle mensen dat meisje

Rabarberbarbara.
Later begon Barbara een cafe met een bar. Op het
raam stond:

Rabarberbarbarabar.
Daar kwamen wilde mannen op bezoek, echte
barbaren, de

Rabarberbarbarabarbarbaren.
Die mannen hadden lange, stoere baarden...

Rabarberbarbarabarbarbaren
baarden
U kunt vast al raden hoe ze de barbier noemden,
die de lange baarden knipte en verzorgde...

Rabarberbarbarabarbarbaren
baardenbarbier.
De rabarberbarbarabarbarbarenbaardenbarbier
besloot om samen met de rabarberbarbarabarbarbaren een barbecue te organiseren, een

Rabarberbarbarabarbarbaren
baardenbarbierbarbecue.
En na de rabarberbarbarabarbarbarenbaardenbar
bierbarbecue besloten ze nog even samen een ‘af
zakkertje’ te nemen in een gezellige bierbar, een...
Wie dit nog zonder haperen kan uitspreken, mag de
blaastest overslaan.
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Nieuwtjes uit de kapsalon

Bahaa, onze specialist in ‘Band Anzani’

Een unieke methode van epileren

De voordelen van Band Anzani

In het Verre Oosten is het al lange tijd heel gewoon: wenkbrauwen epileren met een touwtje. Inmiddels begint het ook
in Nederland en omringende landen populairder te worden.
Met het touwtje kun je – naast je wenkbrauwen – je gehele
gezicht onder handen nemen.
Onze nieuwe herenkapper – Bahaa – heeft deze techniek
meegenomen uit Syrië en is er zeer bedreven in. Vanaf nu
kunnen zowel dames als heren bij ons in de kapsalon terecht
voor deze bijzondere behandeling, ‘Band Anzani’.

•
•
•
•

Wat is Band Anzani?
Een perzische methode, waarbij het haar wordt verwijderd
met behulp van sterke katoenen draden. Een stuk draad wordt
op een bepaalde manier om de wijsvinger en duim gewonden
zodat er een lusje gevormd wordt. De lus wordt heen en weer
bewogen over het te ontharen gebied waardoor de haartjes
worden opgepakt en met wortel en al worden verwijderd.
Door de op en neer gaande draadjes wordt de huid ter plaatse
zachtjes gemasseerd, hiermee neemt het pijngevoel heel snel
af. Ook donshaartjes kan men op deze manier verwijderen.
Waarom epileren met touw?
Door de behandeling worden de haartjes dunner en zijn ze
minder stug. Het is bovendien hygiënischer. Je raakt de wenkbrauwen niet aan met je handen, omdat de haartjes met een
touwtje worden bewerkt. Het is daarnaast veel sneller dan het
epileren met een pincet, dat haartje voor haartje gaat.
Doet het pijn?
Niet meer dan epileren met een pincet. Daarbij zul je bij de
volgende keren steeds minder pijn voelen.
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het brengt wenkbrauwen beter in vorm
het werkt sneller dan de pincet
het is beter voor de huid dan de harsmethode
het verwijdert alle donshaartjes, zonder dat het haargroei versnelt of de structuur van het haar dikker maakt

Onze dagtaak is úw nieuwe look
Gekruld of stijl, lang of kort haar; er zijn oneindig veel variaties
mogelijk om mooi verzorgd en ‘nieuw’ voor de dag te komen!

Team Les Artistes in de nieuwe outfits van Bliek Mode, december 2017
Ons deskundig team staat altijd klaar om u te adviseren om
te zorgen dat u een haarstijl vindt die past bij elke outfit, elke
stemming en elke gelegenheid!

En dan nu... ónze nieuwe look!
Af en toe wordt er ook iets vernieuwd aan de inrichting van
de kapsalon én aan onze eigen look... Deze keer waren de
outfits aan de beurt.
Misschien is het u al opgevallen: we hebben bij Bliek Mode
in Terneuzen nieuwe kleding aangeschaft, zoals u kunt zien
op de foto hierboven.
Wij zijn blij met deze stijlvolle verandering en zijn natuurlijk
heel benieuwd naar uw mening!

De website is in de lucht!
Naast onze activiteiten op Facebook- en Instagram, kunt u
nu ook terecht op onze splinternieuwe website, die inmiddels online staat.

WWW.KAPSALONLESARTISTES.NL
We houden u graag via alle kanalen op de hoogte van
wetenswaardigheden bij Les Artistes!
In verband met onze website is ook het e-mailadres
gewijzigd: info@kapsalonlesartistes.nl
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PUZZELT U WEER MEE?
De Kerstvakantie komt er aan, daarom in deze editie extra puzzelple
zier!
Voor de variatie een sudoku en een test hoe goed we onze BN’ers kennen
van TV. Lever de oplossing van één of beide puzzels in bij de kapsalon vóór
15 februari 2018 en maak kans op mooie prijzen die onder de goede inzen
dingen worden verloot. Het Scheldetheater stelt weer vrijkaarten beschikbaar en ook de kapsalon heeft verrassende prijzen in petto... Heel veel succes!

SUDOKU
Alle cijfers van 1 t/m 9 moeten
1x voorkomen in elke kolom,
rij en vierkant van 3 bij 3 hokjes.
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Zet de gevonden cijfers
in het bijpassende hokje
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ZOEK DE STERREN
Hoe goed kennen we onze BN’ers van TV? Wie hoort bij welk programma? Zoek
bij elk cijfer op de linkerpagina de juiste ster en vind de bijbehorende letter.
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Ski- en Snowboard
‘Aan afwisseling geen gebrek’ is het eerste
wat bij je opkomt als je wat ‘Googelt’ en
‘Facebookt’ op Werner Rammeloo.
Menigeen zou er na het bekijken
van de foto’s stinkend jaloers
op worden.

Zeilinstructeur op het Griekse Kos, op de uitgesproken exotische Malediven,
in cultuurrijk Egypte, en skileraar in het Oostenrijkse Sölden en Noord Italië.
Daarnaast nog wat ‘alledaagsere’ dingen als beheerder van een skihal in de
buurt van Hamburg, havenmeester van de jachthaven van Blankenberge en
zeilschoolleider in Antwerpen en De Haan. Dat maakt nieuwsgierig.
Door Carlos Hoogwijk
“Halverwege de MEAO ontdekte ik dat ik toch meer voelde voor een technisch
vak. Maar ja, om er dan ook gelijk mee te stoppen...
Dus MEAO afgemaakt en een keurige baan gezocht en gevonden bij de Rabobank, eerst in Terneuzen en daarna in Alphen en Riel. Uiteindelijk, midden
twintig, tot het inzicht gekomen, dat ik dit niet tot mijn 65e wilde doen. Dus
begonnen met een studie lichamelijke opvoeding in Brussel. Via een stageplek
bij een Belgische touroperator, vaste contactpersoon voor Belgische skiklassen
in Noord Italië geworden en ’s zomers – inderdaad – Kos, Egypte en de Male
diven. Oostenrijkse ‘Schneesportlehrerzertifikaten’ gehaald en met veel plezier
daar tien jaar ‘blijven plakken’. Daarna om de gebruikelijke redenen (leeftijd,
behoefte aan vastigheid, kindertjes) teruggekeerd naar Zeeuws Vlaanderen en
aan de slag gegaan bij Snow Base, hier in Terneuzen. Toen Snow Base in 2012
failliet ging, heb ik besloten voor mezelf te beginnen, aanvankelijk met de import en verkoop van machines voor het slijpen en waxen van ski’s en voor particulieren in de regio een wax- en slijpservice, eerst in mijn eigen garage, en later
– vanwege de gestage groei en voorziene geluidsoverlast voor de buren – in
een loods aan het Modempark, nr. 6, achter Mac Donald’s. “
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Service
Werner
Rammeloo

High-end kwaliteit
“Langzamerhand werd het verkoop
assortiment uitgebreid met ski’s, schoenen, stokken, brillen, protectiemateriaal en
dergelijke. Daarnaast had ik voor mezelf al
snel besloten, dat ik me vooral zou richten
op high-end producten. Uitsluitend de topkwaliteit in de verschillende segmenten.

In die zin wijk ik dus af van de gebruikelijke ‘sportketenwinkels’. Verkoop is
maatwerk. Schoenen (thermo vervormbare binnenschoenen) worden op maat
gemaakt. Buitenschoenen worden met precisiefreeswerk aangepast. Dat kost
natuurlijk iets meer, maar ‘dan heb je ook wat’. Datzelfde geldt voor de ski’s.
‘Onze merken’ liggen iets boven de top van wat je doorgaans in de sportwinkel
vindt, maar dan wordt de fabricage ook afgestemd op de wensen, de skistijl, de
vaardigheid en het gewicht van de ski-er.”

Een juweel van een ski...
Als voorbeeld showt hij een GAFski met een bovenblad van kersenhout met
ingelegde Swarovski kristallen. In letterlijke zin een juweel van een ski.
Zo zouden we nog uren door kunnen gaan, want Werner is een gedreven en
enthousiast verteller, maar de tijd – en de ruimte in dit Journal – is beperkt.
Duidelijk is wel, dat 25 jaar ervaring en dito vakmanschap garant staan voor
excellente service en producten waar u jaren plezier van kunt hebben.

Voor ski- snowboard- en watersportproducten
Als u meer wilt weten over de mogelijkheden die Ski- en Snowboard Service
biedt, maak dan een afspraak of kijk eerst even op de website.

www.skisnowboardservice.com/nl
Dat geldt ook, indien u zich meer aangetrokken voelt tot ‘zomerse bezigheden’,
voor kwaliteitsproducten – van touw tot dekbeslag – op watersportgebied.

www.polysailservice.com/nl/particulieren
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Grand Café Ter Nose

Ervaar Eerlijke Passie
Bij Grand Café Ter Nose, centraal gelegen
op de Markt, kunt u voor alle gelegenheden terecht. Of het nu gaat om een
klein of groot gezelschap, een lunch,
privéfeestje, diner, high tea, of barbecue, alles is mogelijk.
U kunt op elk moment van de dag genieten, zowel binnen als buiten op het
grote, in de zon gelegen terras. Er is
ook een ruime bovenzaal met bar voor
privé-aangelegenheden.
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Bij Ter Nose bent u altijd verzekerd van
eerlijke producten, die met zorg in de
eigen keuken gemaakt worden.
Onze – inmiddels befaamde – brownie
wordt standaard geserveerd bij de
biologische Earth Coffee en assortiment
van theesmaken.

Elk moment van de dag
Van 12.00 tot 18.00 uur kunt u gerechten kiezen van onze – eveneens eerlijke
– dagkaart, met voor ieder wat wils.
Reserveer bijvoorbeeld eens een High

(ADVERTORIAL)

Tea met vriendinnen en laat u verwennen met heerlijke sandwiches, scones
en zoete en hartige zaligheden.
‘s Avonds wordt de kaart uitgebreid met
een seizoens- en maandmenu – waarbij
gekozen kan worden tussen vlees of vis.
Dit menu wordt steeds samengesteld
met ingrediënten van het betreffende
seizoen.

www.grandcafeternose.nl
T: 0115 851080
E: info@ternose.nl

Du Commerce winter 17|18
(ADVERTORIAL)

De winter staat nu toch
echt weer voor de deur.
Wat zeg ik? Bijna met
één voet binnen...
Na een prachtig seizoen
met heel wat feestelijke hoogtepunten en
zonuren, is het nu weer
tijd voor de warmte en
gezelligheid ‘binnen’,
hoewel het ‘onder de
kachels’ ook buiten nog
prima te doen is.

Winterse aanpassingen

Laat iemand anders ook genieten

Zoals gewoonlijk zijn er ook dit seizoen weer de nodige
aanpassingen: nieuwe gerechtjes, proeverijtjes en een
‘wintervariant’ op de tapasplank met o.a. een stoofpeertje en
huisgemaakte bitterballen van wild.

We gaan van start met een nieuwe actie. Als u bij ons komt
eten, krijgt u bij het afrekenen een ansichtkaart waarop u een
willekeurig adres kunt zetten, bijvoorbeeld van uw broer of zus,
vriend, opa, oma, vader, een goede collega, het maakt niet uit
wie. Wij versturen de kaart en de geadresseerde ontvangt 10%
korting op zijn of haar volgende etentje bij du Commerce!

Er warmpjes bij zitten
In het winterseizoen zijn er weer genoeg dingen te beleven in
du Commerce en we zorgen dat u er warm bij zit, zowel buiten
als binnen.

Out of the box

Gezelligheid voor iedereen
De oergezellige quizavonden zijn weer begonnen. Daarnaast organiseren we allerlei activiteiten op zaterdagen, de
koopzondagen én soms ook op ‘doordeweekse’ dagen. Wil je
weten wat er te doen is? Volg ons dan op Facebook!

Als u iets nieuws wilt proberen, bent u bij ons aan het juiste
adres. Vraag ons gerust of we – buiten de kaart om – iets
lekkers voor u klaar kunnen maken. Daarbij hebben we altijd
wel een nieuw drankje op de tap of de fles, waarmee we u
graag willen laten kennismaken!
Namens Team Du Commerce,
Toon Ververs
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© Jeroen van Zijp

Binnenkort

te zien in het

Stap eens in de bruisende wereld
van het theater!
Zin in een heerlijk avondje uit? Kom dan naar het thea
ter! Waar u ook van houdt, muziek, cabaret, opera,
dans, show, musical, familievoorstellingen, het maakt
niet uit: er is voor elk wat wils. Laat u verrassen door al
het moois dat de podiumkunsten te bieden hebben.
In het theater beleef je samen met anderen iets bijzonders, van hilariteit tot ontroering en verbazing.
Je ontmoet mensen en bent echt helemaal uit!
De komende tijd valt er heel veel te genieten en zo
komen we de winter echt wel door! Ik vertel u er hier
graag over en als u meer wilt weten, kunt u altijd te
recht op www.scheldetheater.nl, waar van de meeste
voorstellingen ook ‘voorproefjes’ te zien zijn in de vorm
van korte filmpjes. Tot snel in het theater!

© Christian Sporer

The Glitz 9 december
Genieten van muziek uit de jaren ‘60

Ingrid Neve

December 2017
ZA 09|12

The Glitz uit Terneuzen brengt een swingende voorstelling

voor iedereen die houdt van de Sound of the sixties. Gezelligheid troef!
Chippendales 13 december
The best (ladies)night ever!

WO 13|12 Het idee voor de spetterende shows van

The Chippen

dales ontstond 35 jaar geleden in een New Yorkse nachtclub. De strippers

reizen de hele wereld over en ze zijn van plan om de Zeeuwse dames met
dans, zang en theater hun ‘Best night ever’ te bezorgen.

© Carli Hermes

VR 15|12 Wie zin heeft in een warm bad met hoogtepunten van de
Weense operette, mag

Wien bleibt Wien niet missen. Het wordt een

onvergetelijke avond met het Habsburg Straussorkest, solisten en dansers
van het Charkov Staatsballet.
ZA 16|12

Rowwen Hèze brengt ons al in carnavalsstemming met

Alaaf! Alaaf! Alaaf! Een muzikaal feest, dat 33 jaar geleden al begon met het
Wien bleibt Wien 15 december
Een warm operettebad...
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stof opwaaiende nummer Niks stront niks en nooit meer ophoudt. Waar gaan
we nu naar toe, 3 x 11 jaar later? We gaan het op 16 december ontdekken,
vanaf 20.11 uur.

Scheldetheater
WO 20, DO 21, VR 22 en ZA 23|12 Zo rond Kerst verovert onze ‘eigen’

Maikel Harte traditiegetrouw de Zeeuwse podia. Elk jaar opnieuw is er
weer een run op de kaarten. Niet zo vreemd, want hij verrast telkens weer.
Check de website voor de beschikbaarheid van plaatsen voor Spuit 11!

DO 28|12 Wil je met kippenvel, meezingend en meeswingend het jaar
uit? Kom dan naar de Top

2000 Live! Een weergaloos feest vol legen

VR 29|12

Isabelle Beernaert

werd in één klap bekend in Ne

derland door haar prachtige choreografieën voor So You Think You Can Dance.
Haar moderne dansvoorstellingen live meemaken is een ervaring die iedereen diep raakt.
ZA 30|12 Als het dolkomische duo Buurman

© Corné van der Stelt

darisch rock-, pop-, soul- en ‘Nederbeatrepertoire’.

& Buurman weer

Top 2000 Live 28 december
Een weergaloos feest!

aan het klussen slaat, komen de kleintjes vanaf 3 jaar niet meer bij... A JE TO!

Januari 2018
DI 02 en WO 03|01 Beleef een spetterend begin van het nieuwe jaar
met de musicalcomedy

Vamos!

Drie vrouwen maken hun droom waar,

laten alles hier achter en vertrekken naar de Spaanse zon om daar een Bed &
Breakfast te beginnen. Hilarisch, muzikaal en heel herkenbaar! Enkeltje Spanje
por favor!
VR 05|01

Tineke Schouten blijft de koningin van de typetjes. Ze

is niet alleen grappig, maar brengt ook prachtige, gevoelige nummers. Al
35 jaar brengt zij haar shows naar de theaters, toegankelijk voor iedereen en

ZA 06|01 Wist u dat Lucas, een jongen met het syndroom van Down, een
universitaire graad heeft gehaald? Ivo Niehe was zó onder de indruk van het
verhaal van deze Spaanse jongen, dat hij een prachtig, vernieuwend thea
terstuk heeft geschreven, Drs.

© Jaap Reedijk

deze keer meer dan persoonlijk. T-Splitsing nog niet gezien? Laatste kans!

Down. Eigentijds filmisch spektakel met

Vamos! 2 en 3 januari

muziek, dans, indrukwekkende videobeeldend en een cast van bekende acteurs. Heel bijzonder!

te gast bij het Nieuwjaarsconcert van Het Zeeuws Orkest. Daarnaast
maken we kennis met jong Zeeuws talent, Julio Melio (gitaar).
ZA 13|01		Een must voor de liefhebbers van ‘Country en West Coast’:

American Country Legends, A Night at the Opry. ‘Leading lady’
Lana Wolf heeft een show samengesteld met hits van grote artiesten van
toen en nu.

© Roy Beusker

DO 11|01		Niemand minder dan de bandoneonspeler Carel Kraayenhof is

Drs. Down, 6 januari
Een uniek spektakel!
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Samen UIT naar het
DO 18|01		Maak kennis met cabaretier Henry

van Loon als je een

avond in een bizar universum van krankzinnige sketches, absurdistische typetjes en snoeiharde grappen terecht wilt komen. Voor iedereen die zin heeft
in iets nieuws!
VR 19|01		Een sfeervol programma van Willem

Vermandere en

zijn muzikale ‘kompanen’. ‘Hij ontroert, vertedert en charmeert, houdt ons een
spiegel voor en maakt ons aan het lachen.’ De tijd vliegt voorbij!
ZA 20|01 Wie kent

Tina

niet? Het bekendste meidenblad van Ne

derland bestaat 50 jaar en dat wordt gevierd met een vrolijke

familie

musical voor iedereen vanaf 8 jaar. Met een prachtige rol voor de oma
© Bob Bronshoff

van Tina (Mariska van Kolck), die eeuwig jong is gebleven en alles weet van
de drie belangrijkste M’s in het leven: Muziek, Mode en Mannen!
VR 26|01 Orkest, koor en ensemble van het Charkov Staats Opera Theater
Henry van Loon 18 januari

brengen een indrukwekkende klassieke uitvoering van de beroemde opera

De Parelvissers van Bizet. Een avond opera zoals opera hoort te zijn:
een lust voor oog en oor; recht uit de ziel, recht naar het hart!
ZA 27|01		

Dana Winner

heeft voor haar nieuwe concert Uit

© Andy Doornhein

Bewondering de muziek, de mensen en de momenten die ze het meest bewondert op een rijtje gezet en daar liedjes bij gekozen. Vanuit die bewonde
ring is een prachtige voorstelling ontstaan, een perfecte mix van ballades en
swingende momenten, met veel plezier gebracht en intens gezongen.
TINA dé familiemusical! 20 januari

WO 31|01 en DO 01|02

Het Nederlandse publiek en de pers zijn

unaniem lovend over de musical

Was getekend, Annie M.G.

Schmidt, met glansrollen voor Simone Kleinsma als Annie M.G., William

Spaaij als haar zoon Flip e.v.a. Kortom, dit is dé biografische musical van het
seizoen met scherpe humor en bekende nummers, vertolkt door een topcast!

Februari 2018
Opera! De Parelvissers 26 januari

VR 02|02		 Cabaretière Sanne Wallis de Vries verbaast zich in Gut
over van alles. Ze komt voor het eerst naar Terneuzen en het wordt dan ook
wel eens tijd dat we ons laten verrassen door deze geweldige artieste!

©Annemieke van der Togt

ZA 03|02 Ouders, grootouders, ooms en tantes, opgelet! Shaun

het

Schaap komt voor het eerst naar het theater en Bitzer is verliefd. Bèèhèèè...
Zegt u dat nog niet zoveel? Vraag het dan maar aan de kinderen, kleinkinderen, neefjes en nichtjes vanaf ‘n jaar of 5 en neem ze mee!

Was getekend, Annie M.G. Schmidt
31 januari en 1 februari
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WO 07|02 Ook de liefhebbers van serieus toneel komen aan hun trekken.
Vaste gast bij ons in het theater is Theaterproductiehuis Zeelandia. Deze keer

Scheldetheater!
met Coupure, een zachtaardig stuk over de harde werkelijkheid. Een fictief verhaal over een man en een vrouw, slachtoffers van de Watersnoodramp
in 1953.
DO 08|02 Wat de boer niet kent... Tja, wij Zeeuwen staan er nu eenmaal
niet om bekend dat we graag nieuwe dingen proberen! Maar we weten wel
wat goed is en dat is absoluut van toepassing op de voorstelling Släpstick van
de

Wëreldbänd. Wat kunnen we verwachten? Een ode aan de muzikale

komiek. De Wëreldbänd maakt zijn eigen variété en neemt je mee naar de tijd
van de jaren ‘20 en ‘30 met muzikale virtuositeit, stomme film, ontroering en

VR 09|02

Wanneer is de bloei van je leven? In je jonge jaren? Na je 40e of

pas als je met pensioen bent? Volgens Karin Bloemen is de bloei van je

leven nú! Om ook talent in de knop tot volle bloei te laten komen, geeft Karin
jong lokaal talent de kans om met haar in de show te zingen. Wie dat zal zijn

© Jaap Reedijk

humor, en bovenal Släpstick. Je komt ogen en oren tekort!

De Wëreldbänd, Släpstick 8 februari

in Terneuzen, blijft nog even een verrassing!
ZA 17|02 Ruud de Ridder schreef met Hotel Mama weer een hilarisch
blijspel voor het Echt

Antwaarps Teater. Stel je voor: je bent ein-

delijk met pensioen en maakt plannen om op reis te gaan. Dan staat opeens
je dochter met haar koffers voor je deur, even later gevolgd door je zoon. Het
lijkt erop dat ze niet zomaar een paar weken blijven... ze vinden het wel prima
in Hotel Mama...
DI 20 en WO 21|02

Bert Visscher doet al jaren zijn best om orde

te scheppen in de door hemzelf gecreëerde chaos. Opnieuw dreigt de puin
hoop en hij stort zich er natuurlijk weer vol in. Daar kunnen wij lachend en

DO 22|02		Dit seizoen zijn echt de allermooiste musicals te zien. From

Sammy with love

is een pareltje! Multitalenten Stanley Burleson en

Freek Bartels kruipen beurtelings in de huid van topentertainer Sammy Davis
en nemen ons mee naar de Verenigde Staten van de jaren ‘60. Een swingende

© Nick van Ormondt

gierend getuige van zijn!

Karin Bloemen, 9 februari

show met een ontroerend verhaal over liefde, racisme en passie.
ZA 24|02		 We eindigen februari met de ‘feelgood folk’ van Harmony

Glen, gebaseerd op de Iers-Keltische muziek, met geluiden van over de

Meer informatie / reserveren? www.scheldetheater.nl
Tel. (ma t/m vr 10.00 – 15.00 u.): 0115 69 5555
Volg ons ook op Facebook voor de laatste nieuwtjes en
de beschikbaarheid van kaarten!

© Carli Hermes

hele wereld. Irish Folk Extravaganza, een magische ervaring.

From Sammy with love, 22 februari
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Openingstijden

DAMESKAPPERS EN BARBIERS

MA
DI
WO
DO
VR
ZA
ZO

gesloten
08.30 - 18.00
09.00 - 18.00
09.00 - 18.00
08.30 - 18.00
08.30 - 14.00
gesloten
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