
Kidsspektakel in het teken van 30 jaar Sesamstraat!

Aan het woord is Carla Passage, eigenares-
se van kapsalon Modern Style in de Heren-

hof. Samen met haar zeventien ‘meiden’ 
volgt zij de haartrends en ontwikkelingen 

in haarverzorgingsproducten op de voet. 
“Nieuw, voor zowel mannen als vrouwen, 
is de punckrock stijl. Stoer met een classy 
twist, wordt deze ook wel genoemd. Een 
voorbeeld hiervan is een donkere basis-
kleur, voorzien van koperen lokken. Voor 
mannen en vrouwen mag de coupe naar 
keus kort of lang zijn. Zoals bij de heren 
een lange lok in het gezicht, of de korte 
‘Audrey Hepburn’ of een ‘Purdey’ look bij 
vrouwen. Maar een klassieke krul kan ook. 
Verder zien we bij de ‘colour brownish 
look’ bruintinten subtiel gecombineerd 
worden. Minder dan vroeger is een coupe 
aan leeftijd gebonden. Het is maar net waar 
je je goed bij voelt. Maar waar je ook voor 
kiest, een ‘musthave’ voor het komende 
najaar is gezond en glanzend haar. Onze 
nieuwe productlijn Lifetex pakt ieder haar-
probleem aan en onderhoudt daarnaast de 

kleur en glans.” 
Bij Modern Style werken alleen vakkundig 

opgeleide kapsters, die het leuk vinden om 
zichzelf te ontplooien. Carla hierover: “De 
meesten hebben naast het technisch knip-
pen hun eigen specialiteit ontwikkeld. Zo 
weet de een alles van het kleuren, de ander 
van visagie of het aanbrengen van kunst-
nagels. Het knippen gebeurt niet volgens 
opgelegde regels; de kapsters doen dit 
naar eigen inzicht, in overleg met de klant. 

Vaak kun je aan de hand van hun individu-
ele kleding- en kapselkeuze wel inschatten 
wie qua stijl het beste bij jou past. Een kap-
persbezoek is namelijk meer dan ooit een 
beleving, een gevoel. Als je een vaste kap-

ster hebt die precies weet wat je wilt, dan 
is het heerlijk ontspannen in de stoel. En 
dat geldt tegenwoordig net zo goed voor 

mannen en jongens.”
Sinds kort heeft Modern Style voor het 
thuiskleuren Wella kleurshampoos in het 
assortiment. “Color Touch is een product 
waarvan wij de samenstelling weten en 
waar wij volledig achterstaan. Bij kleur-
shampoos van een drogisterij is dat niet 
zo, terwijl we wel vaak om hulp gevraagd 
worden als het resultaat niet goed uitge-
pakt heeft. Doordat we onze klanten goed 
kunnen adviseren over het gebruik en de 
mogelijkheden, kan het met Wella Color 
Touch eigenlijk niet fout gaan”, aldus Car-
la Passage.

Naast de nieuwe producten en trends, kun-
nen klanten blijvend rekenen op de ver-
trouwde servicepunten:
-  Voor gratis producten spaar je eenvoudig 

met de klantenspaarkaart
-  Kinderen t/m 13 jaar krijgen op woens-

dagmiddag 20% korting
-  Scholieren van 14 t/m 18 jaar komen da-

gelijks aanmerking voor korting
-  65plussers krijgen op dinsdag, woensdag 

en donderdag een leuke korting
Kapsalon Modern Style is gevestigd aan de 

Herenhof 279. Voor meer informatie kan 
gebeld worden naar 0172-436576 of geke-
ken worden op www.modernstyle.nlModern Style combineert trends met eigen inzicht

‘Gekleed’ is in dit geval niet tut-
tig. ,,De verbouwing van onze 
zaak, vorige maand, hebben we 
aangegrepen om ons assortiment 
te verjongen. Dat kun je ook wel 
zien aan onze nieuwe paspop-
pen in de etalage. Niet alles wat 
ze dragen zul je een op een wil-
len kopen – net zoals fotomodel-
len zijn ze tamelijk uitbundig 
gekleed – maar je doet er wel 
leuke ideeën van op.” Grappig 
is het gebruik van imitatiebont, 
lemmy en ‘haar’, dat je bij veel 
kledingstukken ziet. Vaak wordt 
dit gecombineerd met andere 
opvallende details zoals ruches, 
opengewerkte ajour, een gebrei-
de kabel, borduursels of elle-
boogstukken. Pieterse laat zien: 
,,Zoals dit tweed jasje dat een 
bontje heeft, een houtje-touwtje 
sluiting en leeraccenten. Of deze 
blazer die bovenop de stoffen 
kraag een gebreid exemplaar 
heeft. Dit wordt echt het seizoen 
van de details.”

Broeken zijn volgens de ro-
mantische ‘Victorian style’ in 

diverse lengtes te krijgen. ,,De 
kuitbroek, zoals dit exemplaar 
met een fi jn ruitje, doet het goed 
met een mooie panty en een paar 
laarzen. Een ruime keus aan 
panty’s hadden we altijd al, maar 
dameslaarzen zijn nieuw in onze 
collectie. Bij een aantal blazers 
kun je kiezen uit een bijpassende 
lange of kortere broek. Ook jas-
sen en jacks zijn in verschillende 
lengtes te verkrijgen, zowel in 
fellere als meer gedekte kleu-
ren.” Een grof geweven tweed-
blazer heeft zo te zien allebei in 
zich; zowel gedekte groentinten 
als de fellere roze. Net zoals de 
blazer in zwart/witte visgraat 
doet ook deze ‘authentiek lande-
lijk Engels’ aan. 

Bij First Lady zijn de accessoires 
goed op de collectie afgestemd, 
zoals de keur aan kettingen laat 
zien. ,,Precies zo een droeg 
presentatrice Cilly Dartell gis-
teravond op tv”, vertelt Pieterse 
enthousiast over een exemplaar. 
Behalve de romantische kant van 
de ‘Victorian style’, komt bij de 

Klassiek
”Audrey Hepburn”

Vernieuwde First Lady heeft oog voor detail

accessoires ook de meer pittige 
kant naar voren. Een voorbeeld 
hiervan is de riem met een gesp 
die voorzien is van oude mun-
ten, geïnspireerd op fi lms als 
Pirates of the Caribbean. ,,Maar 
we hebben ook mooie gevloch-
ten exemplaren.”

De ondernemer laat nog weten 
dat de meeste kleding te ver-
krijgen is in de maten 36 t/m 48. 
,,Samen met  de verschillende 
fabrikanten houden wij goed de 

vinger aan de pols om te zien 
waar vraag naar is. Doordat we 
wekelijks nieuwe aanvoer krij-
gen van merken als One Touch, 
Lerros en Enjoy, kunnen we hier 
goed op inspelen.”

First Lady Womenswear is 
gevestigd aan de Herenhof 
52. Voor meer informatie kan 
gebeld worden naar 0172-
436600 of gekeken worden op 
www.fi rstlady.nl.

ALPHEN - Sesamstraat bestaat dit jaar 
30 jaar en dat wordt natuurlijk groots 
gevierd in ons land. In Winkelcentrum 
Herenhof wordt het op woensdag 20 
september gevierd met een bezoek van 
drie Sesamstraat bewoners.
 
In eerste instantie zouden Dikkie Dik, Bert 
& Ernie naar het Winkelcentrum komen, 
maar nu is Dikkie Dik ziek geworden! 
Maar niet getreurd, zijn medebewoner 
‘Elmo’ uit Sesamstraat kan gelukkig wel 
komen. Elmo komt dus in de plaats van 
Dikkie Dik naar de Herenhof zodat het 
feest toch door kan gaan!
Tussen 12.00 en 16.00 uur zijn deze televi-
siehelden in het winkelcentrum te vinden 
voor een Meet en Greet speciaal voor de 
kinderen uit Alphen aan den Rijn e.o. 
Om deze Meet & Greet vast te leggen is er 
een digitale fotostudio aanwezig om foto’s 
te maken die meteen mee naar huis geno-
men kunnen worden! 

Er wordt tijdens het kidsspektakel ook ge-
knutseld: kids kunnen namelijk hun eigen 
Sesamstraat placemat maken. Onder be-
geleiding van een vriendelijk hostessteam 
kunnen de kids aan de slag gaan om van 
een leuke Sesamstraat afbeelding hun per-
soonlijke placemat te maken.
Muziek mag tijdens zo’n feestelijk dag na-
tuurlijk niet ontbreken en daarom zal het 
Trio Dinges enzo vandaag in de Herenhof 
zijn. Zij spelen natuurlijk allerlei bekende 
liedjes  uit Sesamstraat! 
Ook is op het Herenhofplein een spring-
kussen te vinden waar de kids zich lekker 
op kunnen uitleven! Bert, Ernie, Elmo en 
de fotograaf zijn tussen  12.30 en 15.30 
uur op speciale tijden in het winkelcen-
trum te vinden voor de Meet & Greet ses-
sies. Deze tijden kunt u vinden op de web-
site van Winkelcentrum Herenhof: www.
herenhof.nl Alle andere activiteiten duren 
tot 16.00 uur. 

ALPHEN - Zaterdag 8 april kregen 20 
prijswinnaars uit handen van bestuurslid 
Carla Passage hun prijs: een gezellige, 
compleet verzorgde avond uit naar Carré. 
Zaterdag 2 september was het dan einde-
lijk zover.

De consumentenactie die eerder dit jaar 
plaatsvond stond in het teken van 400 jaar 
Rembrandt. De avond uit die de prijswin-
naars mochten beleven stond dan ook in het 
teken van deze wereldberoemde schilder. 
Om 18.00 uur verzamelden alle prijswin-

naars zich en keurig op tijd 
vertrok de touringcar naar 
Amsterdam. Winkelcentrum 
Herenhof werd vertegen-
woordigd door Dhr. Van der 
Laan van Bahlman Sport. 
Mw. Van Eijck van Zuivel-
land en  Mw. Reijmerink 
van Kids Only. Om 19.00 
uur arriveerden we op de 
uitstapplaats en was het een 
korte wandeling naar The-
ater Carré. De voorstelling 

startte om 20.00 uur dus iedereen kon op zijn 
gemak zijn jas ophangen en nog even iets 
gebruiken in de foyer.  
Het levensverhaal van Rembrandt werd wer-
kelijk prachtig uitgebeeld met Henk Poort in 
de hoofdrol. Op grote bewegende schermen 
werden de werken van Rembrandt geprojec-
teerd waaromheen zijn levensverhaal werd 
uitgebeeld d.m.v. zang, dans en toneel. Het 
was werkelijk een prachtige voorstelling. Dit 
werd tijdens de pauze al duidelijk toen alle 
prijswinnaars enthousiast de zaal uitkwamen 
voor een versnapering. 
Na de musical verzamelden we weer voor 
Carré om na een korte wandeling in Café 
Dantzig na te praten onder het genot van een 
hapje en een drankje. Het was een geslaagde 
avond en Rembrandt de Musical is zeker een 
aanrader! 

Door Jolanda van Luinen

ALPHEN – ‘British winter in Victorian style’ zo wordt de na-
jaarscollectie van First Lady Womenswear ook wel genoemd. 
En wie dit nieuwe assortiment ziet, vindt het op slag niet meer 
erg dat de zomer bijna voorbij is. Het verrassende kleurge-
bruik, de verfi jnde materialen, de uitgebreide combinatiemo-
gelijkheden en het gevoel voor detail dat in elk kledingstuk naar 
voren komt, maken dat dit een vrouwelijke en vrolijke collectie 
te noemen is. Of zoals Patrick Pieterse – hij is samen met zijn 
vrouw Monique eigenaar van First Lady – het verwoordt: ,,Na-
tuurlijk kun je tegen de kou gewoon een dikke trui aantrekken, 
maar met een mooi shirt, kreukelbloes en gilet zie je er net wat 
gekleder uit.”

Prijswinnaars naar Musical Rembrandt

Door Jolanda van Luinen

ALPHEN – “Wat dé trend wordt voor 2006/2007? Gelukkig is er niet meer zoiets als 
één trend. Je nieuwe coupe moet namelijk passen bij je type, je stijl en hoeveel tijd 
je aan het onderhoud wilt besteden. Wil je het elke dag anders modelleren, of houd 
je juist van makkelijk? Door goed overleg en passend advies, zorgen wij ervoor dat 
jouw totaalplaatje weer klopt.”

Heren lang of kort
Punkrock

Krul of steil “boblijn”

Najaarscollectie 2006

De nieuwe najaarscollectie van 
2006 is binnen. In de nieuwe 
collectie draait het niet meer om 
opvallende kleuren maar om rust 
en harmonie. Loop eens binnen om 
kennis te maken met de nieuwe mix 
van stijlen en sfeervolle kleuren. 
Ook dit seizoen verrassen wij u 
vanzelfsprekend weer met mooie 
aanbiedingen. 

Kom langs 
en ga stijlvol het najaar in.
Tot ziens!

WINKELCENTRUM HERENHOF 48 - 50 | ALPHEN AAN DEN RIJN  TELEFOON 0172 44 57 33 (voorheen FIRSTMAN)
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