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ROEF OP DE SOM Op een hele gewone donderdagmorgen
nemen we de proef op de som bij haarstudio Top Chic,
parfumerie Pour Vous Montizaan, damesmodewinkel
WhatsNew en bij edelsmid Fokke Fennema. Anne-Marijn
Plette uit Deventer, deeltijd student fotografie en digitale vormgeving,
laat zich graag een ochtend inspireren en is ons geduldige model.

Zomerse

look!
Soms wil je gewoon eens anders voor
de dag komen. Voor een speciale

gelegenheid, voor het nieuwe seizoen
of gewoon omdat je daar zin in hebt.
In Epe staan creatieve vakmensen
altijd klaar voor persoonlijk advies
en frisse ideeën. ‘Loop gewoon eens
binnen en kijk wat wij voor je kunnen
doen’, zeggen zij.

ENSEMBLE
Haarfixatie: Keune
Make-up:
Dior, Guerlain, Chanel
Parfum:
Chanel
Kleding:
Ambika
Sieraden:	Ehinger Schwarz 1876 , Bastian
Inverun, Fokke Fennema

LUCHTIGE KRULLEN De zon laat zich vandaag uitbundig zien en
dat brengt iedereen in een zomerse stemming. Kapster Nurcan AkarHogeboom stelt voor het lange, steile haar van Anne-Marijn te krullen en
luchtig op te steken. Ze haalt daarvoor haar gereedschap tevoorschijn.
‘Hier maken we krullen mee, maar we gebruiken het ook om te stylen
en te polijsten. De stijltang is echt onmisbaar in de kapsalon’, vertelt
ze, terwijl ze vaardig de bruine lokken door haar vingers laat glijden.
‘En straks steken we de krullen vast met pinnetjes en fixeren we het
eindresultaat met haarlak. Je zult zien hoe anders en hoe zomers dat
staat.’
AARDETINTEN In parfumerie Pour Vous Montizaan wordt Anne-Marijn
warm ontvangen door adviseuse Ernie van Beek. Via de visagiespiegel
in de winkel neemt zij ons model vakkundig in zich op. Zij schakelt direct
mee in het doel een nieuwe, zomerse look te creëren. Ze presenteert
Anne-Marijn een oogschaduw in vijf aardetinten als eyecatcher, een
voorproefje op het eindresultaat. Maar eerst zorgt zij voor de basis.
Zorgvuldig brengt zij een verzorgende foundation aan. Daar overheen
losse poeder van heel fijne structuur ter mattering en fixatie. Highlighting
rouge, mascara en een prachtige ‘lak & plumping’ lipstick maken de
make-up af, maar Anne-Marijn mag de winkel niet verlaten zonder een
complementerende parfum.
ZWIERIG In fashion store Whats New wacht verkoopster Jelly Rorije
Anne-Marijn op. Met haar enthousiasme over de laatst binnengekomen
mode-items is het nog even lastig kiezen welke outfit de nieuwe look gaat
worden. Jelly besluit Anne-Marijn te laten ervaren hoe zomers zij zich kan
voelen in een zwierige zomerjurk die langer is dan zij gewend is te dragen.
Het effect van de gekozen jurk is al direct zichtbaar. Niet alleen zit de
jurk als gegoten, de draagster ervan straalt van top tot teen. Anne-Marijn
neemt haar spiegelbeeld met een brede glimlach in zich op, daarna zet zij
zwierig een paar stappen door de winkel en helpt zij de soepele stroken
van haar jurk een handje - alsof de wind ermee zou spelen.
UITBUNDIG Goud- en zilversmid Fokke Fennema laat zich verrassen
door de verschijning van Anne-Marijn in zijn showroom alias atelier. Hij
bekrachtigt met plezier de zomerse look door zilveren sieraden aan te
dragen. Zijn vrouw Riet Fennema stelt enthousiast voor een armband
te dragen van het ontwerp van Fokke. Omdat het atelier voornamelijk in
opdracht werkt, is het extra bijzonder dat Anne-Marijn vandaag zo’n vrij
kunstwerk om kan doen. Oorbellen, een collier en een ring – allemaal
even uitbundig – maken het geheel compleet. Ons model stapt stralend
naar buiten, de Hoofdstraat van Epe in en laat haar nieuwe uiterlijk
vangen door de zonnestralen.
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Laat je inspireren
HAARSTUDIO TOP CHIC Vrolijk en gastvrij ontvangen worden door
een professioneel en gezellig team van haarstylistes, dat is wat je kan
verwachten in deze kapsalon. Hier word je gestyled volgens de laatste
trends, de nieuwste technieken en met de beste producten. De stylistes
nemen graag even de tijd om creatieve ideeën met je te bespreken.
POUR VOUS PARFUMERIE MONTIZAAN High-end merken met de
beste reputatie op gebied van technologie en dierproefvrije producten
vind je in deze parfumerie, vanzelfsprekend volgens de laatste
modetinten. En altijd staat er iemand voor je klaar om je even rustig
te kunnen adviseren. Als terugkerende klant word je beloond met een
spaarsysteem.
WHATSNEW FASHION De nieuwste trends gecombineerd met alltime basics zorgen ervoor dat deze fashion store altijd een bezoekje
waard is. De collectie van diverse merken wordt vrijwel elke week
aangevuld met nieuwe, actuele items die je elke keer weer kunnen
verrassen. Het enthousiaste verkoopteam is trots op de goede prijs/
kwaliteitverhouding van de mode en adviseert je graag over kleur en
stijl.
GOUD- EN ZILVERSMID FOKKE FENNEMA Een werkelijk uniek
sieraad maakt Fokke Fennema voor je. Met creativiteit en ambacht
vertaalt hij jouw verhaal tot een kunstwerk waarmee je gezien mag
worden. In zijn atelier bespreek je samen met hem de ideeën en de
schetsen en ben je omringd door de collecties handgemaakte sieraden
van voornamelijk Duitse, gerenommeerde ontwerpers.

Het zijn kundige en creatieve mensen, elk op hun vakgebied: kapster Nurcan
Akar-Hogenboom, visagiste en adviseuse Ernie van Beek en modeadviseuse
Yvonne Faber vind je in het centrum van Epe bij respectievelijk Haarstudio
Top Chic (Hoofdstraat), Pour Vous Parfumerie Montizaan (Hoofdstraat) en
WhatsNew Fashion (Sternpassage). Ook goud- en zilversmid Fokke Fennema
en zijn vrouw Riet Fennema zijn in Epe te vinden, namelijk aan de Willem
Tellstraat.

TEKST Annemiek Grefhorst BEELD Martin Hogeboom

12

