
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Boekentip:  
Kleur is emotie, kleur is gevoel, ik  
denk dat iedereen zich daar wel  
iets bij kan voorstellen. Maar wist  
je dat elke kleur een persoonlijke  
betekenis heeft. Meer weten? Dit  
boek van Thelma van der Werff is  
een aanrader, het staat al jaren  
op mijn boekenplank. 
 

Museumtip: 
Het Tijdelijke Modemuseum in Rotterdam.  
Ik vond het zeer inspirerend, van  
Pumporama, stoffen, beroemde  
designerstukken (vooral uit NL.) tot  
recycling van kleding.  
Nog te zien tot en met 8-05-2016. 
 

              

                                                                                     

Agenda: 
 

 29 januari 2016 
    14.00 – 16.00 uur 
Inloopspreekuur bij  
Studio S-Kwadraat  
Afspraak maken is  
niet nodig! Lees meer>>> 

 
 

Workshops:  
 

Styling Tips en Trucs  
 20 febr. en 9 maart 2016 

Kleurstyling 

10 febr. en  19 maart 2016 

Make-up  

 22 januari 2016 

Andere data en 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  Weegschaalstraat 36  7521 CJ Enschede  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 

 

 

 

 
 
 

 

 

Mijn feestjurkje laat mijn blote schouders zien waardoor je  mijn 

bh-bandjes ziet. Ik wil eigenlijk geen speciale bh kopen, heb je 

een tip? Vraag van Lise uit Hengelo (Als dank mag zij een shawl uit mijn collectie  uitzoeken) 
  

Daar weet ik wel wat op: 

Als je de bandjes niet wilt laten zien,  

gebruik dan een speciaal bandje >>>  

Bra Strap Holder van Maidenform  

of klemmetje >>>  

Bra Strap Solution Clip 
 

Wil je de bandjes misschien wèl laten zien 

en je kunt je bh-bandjes verwisselen?  

Dan is dit wel een echte eye-catcher >>>  

Amazon 
 

Extra tip: Nog op zoek naar een feestjurkje?  

Kijk eens op Dresses Only voor inspiratie of aankoop. 

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

Studio S-Kwadraat gaat verhuizen! 
 

Na jarenlang mijn studio te hebben gehad in Enschede aan de 
Horstlindelaan 10, ga ik verhuizen naar de Weegschaalstraat 
36, ook in Enschede.  
Dus 2016 begint voor mij met een nieuwe start!  
 

 

Beste lezers,  

 
  
 
 
 

   

upertip: 

 

 

Dit is de december editie van de StijlFlits van  

S-Kwadraat vol nieuwtjes, wetenswaardigheden, 

tips en activiteiten. Weet jij al wat je gaat dragen 

tijdens de Kerstdagen? Wordt het een kersttrui of 

een stijlvolle jurk of kostuum? Ik zelf ga voor een 

feestelijk jurkje, ondanks dat ik met kerst tussen 

de verhuisdozen zal zitten. 
 

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! 

 

 

  

 
Collectie Oilily  

zomer 2016 

Collectie H&M  
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