
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Trends voorjaar-zomer 2015:  

“Wat blijft, wat komt?” 
 

Enkele high-lights: 

Wat blijft:  Bloemdessins  

Wat komt: Bladdessins 

Wat blijft:  Sportswear 

Wat komt: Luxe denim 

Wat blijft:  Zwart-Wit 

Wat komt: Geel als accent  

Wat blijft:  Jurkjes  

Wat komt: Jumpsuits en Culottes 
 

Meer weten?  

Lees mijn TrendBlog  ”Wat blijft, wat komt? 

              

                                                                                     

Agenda: 
 
 26 maart en 9 april 
Inloopspreekuur bij  
Quincy Naaistudio  
in Hengelo 
Afspraak maken is  
niet nodig! 
Lees meer>>> 
 

 

Workshops:  
 

 zaterdag 11 of zondag 19 april 

Van Catwalk tot kledingkast   

 dinsdag 21 april 

Styling Tips en Trucs 

 donderdag 23 april 

Kleurstyling 

 zaterdag 23 mei 

Make-up  

Lees meer info >>> agenda 
 

Voor andere workshops, info. en opgave zie: S-Kwadraat 

In overleg is veel mogelijk! (oa. data, locatie en groepen vanaf 4-8 personen) 

 
 S-Kwadraat Imago Stylist   Simone Beune-Tiehatten  Horstlindelaan 10  7522 JD Enschede  053-4301626  06-24650849 

 K.v.K.: 08.17.98.58   Info@S-Kwadraat.com   www.S-Kwadraat.com  Lees ook mijn: Weblog  Volg mij ook op:  Twitter en  Facebook 

 

 

 

 
 

Jurkjes staan mij niet!? Breng jij mij op andere gedachten?  
Vraag van Jeanet E. (Als dank mag zij een shawl uitzoeken uit mijn collectie) 
  

 

StijlFlits  maart 2015 (verschijning 4-6 keer per jaar) 

Nieuw bij S-Kwadraat:  Inloopspreekuur
 Je hebt een nieuw jasje gekocht maar nog nooit gedragen, waarom? 

 Je wilt meedoen met de jurkjes-trend maar welk model kies je dan? 

 Je heb al eens een kleuradvies gehad, maar kleuren kiezen blijft lastig? 
 

 

Zomaar een paar styling-vragen die je kunt stellen tijdens het 

inloopspreekuur! Ook als je al eens een kleur- of stylingadvies hebt gehad! 
Afspraak maken is niet nodig! 

Het inloopspreekuur is een samenwerking tussen S-Kwadraat en  

Quincy-naaistudio in Hengelo. Voor info en data >>> lees meer  
 
 

 

 

Beste lezers,  
Hier lezen jullie de maart editie  

van de StijlFlits van S-Kwadraat vol  

met nieuwtjes, wetenswaardigheden,  

tips en activiteiten.  

Krijgen jullie al lente-kriebels? Ik wel!  

Daarom extra aandacht voor nieuwe modetrends, de Supertip en 

een kleurrijke aanbieding. Veel leesplezier!   

Oproep aan jullie, voor jullie:  
 

Laat mij weten over welk  
onderwerp jullie een Supertip  

willen krijgen in de volgende  
editie. De leukste inzending  
wordt beloond met een …?   
 

Mail je vraag naar mij! 

 
  
 
 

 

 

   

upertip: 

Kleurrijke Aanbieding   
Is je kleurwaaier niet meer zo mooi na intensief 
gebruik of ben je nog niet in het bezit van een  

waaier na een kleuradvies? 
Dan heb ik nu een mooie aanbieding! 
Vanwege de vernieuwde uitvoering van de  

Color Circus kleurwaaier met 3 x 36 kleuren,  
gaat mijn oude vertrouwde kleurwaaier met  
1 x 36 kleuren in de aanbieding. Normaal kost  

deze  € 40,- per stuk. Vanwege de uitlopende  

serie bied ik deze jullie aan voor € 20,- inclusief verzendkosten.  

Mooi cadeautje voor jezelf? >>> OP=OP >>> zolang de voorraad strekt. 

 

Dit vroeg Jeanet nav mijn jurkjes-blogpost en het getailleerd 

jurkje van Esprit. Ik breng haar graag op andere gedachten, 

want voor elk silhouet, figuur en smaak  is er écht een 

passend jurkmodel te vinden. Het vrouwelijke Esprit jurkje is 

heel mooi voor een zandloper of een acht-silhouet. Maar 

Jeanet is een sportiever type met een omgekeerde driehoek 

als silhouet. Dit jurkje van Sandwich past meer bij haar, 

eventueel gecombineerd met een slimfit broek. Van dit model 

werd ze wèl vrolijk, ze gaat het uitproberen!  
 

 

Wil je meer weten over jouw silhouet en welk model jurkje 

daarbij past?  Ik help je graag je mooiste jurkje te vinden!  

 

 

 

 

 
Foto: T. Monteiro, Wegener 
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