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MOOI

NIEUW 
WERKJAAR,

NIEUWE
coupe

Na bijna twee bewogen coronajaren wordt het eindelijk 
weer iets normaler op de werkvloer. Achttien collega’s 

vieren dat met een nagelnieuwe najaarscoupe.

Deze collega’s gingen samen 
naar de kapper
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Vigge: krullenlaag jes
Kapster Conny: “Met een glosskleuring 
gaven we Vigges lokken een diepere kleur 
én meer glans. Door haar coupe in laagjes 
te knippen, wordt het volume mooi  
verdeeld en komt haar natuurlijke krul  
tot z’n recht.”

Martine: strakke bob
Kapster Saartje: “Deze strakke bob staat 
Martine prachtig! Ze kan ’m zowel in haar 
natuurlijk krul dragen als sluik gebrusht 
zoals hier. Afwerken met wat glansspray, 
en klaar!”

10/10 VOOR DE  
LEERKR ACHTEN 

Greet: “Het is fijn dat dit schooljaar 

eindelijk weer min of meer normaal 

van start kon gaan, maar de schrik 

voor een corona-uitbraak zit er toch 

nog in. Vorig jaar moesten we al eens 

samen in quarantaine, toen Vigge  

positief testte kort nadat we samen 

waren gaan eten. Gelukkig bleef  

de sfeer op school altijd goed. De  

kinderen pasten zich snel aan en  

wij kennen elkaar intussen zo goed 

dat we zelfs mét mondmaskers op  

kunnen zien dat iemand een mindere 

dag heeft. We werken echt in een 

warme omgeving. Onze school is niet 

groot, waardoor we bijna alle kindjes 

bij naam kennen. En van ouders 

horen we regelmatig dat ze merken 

hoe er tijd wordt genomen voor de 

kinderen én voor hun gevoelens.  

Daar zijn we als team echt trots op!”

Marlies: naturel volume
Kapster Phoebe: “Marlies kreeg een korte 
snit met een iets langere nekpartij. Die 
zorgt voor volume onderaan in de nek, 
waardoor haar ronde gezicht wat meer  
in balans komt.”

Greet: pittig contrast
Kapster Jellie: “Greet kreeg karamelkleurige 
lokken in de lengtes. Zo krijgt haar kapsel 
meer diepte en wordt het minder massief. 
De korte halspartij geeft een pittig contrast 
met de langere lok bovenaan.”
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VIGGE: Gestreept T-shirt (Marc 
O’Polo bij A.S. Adventure, a 49,95). 
Broek (LolaLiza, a 39,99). Laarsjes 
(Tamaris, a 130).
MARTINE: Nepleren jurk (her., a 239).  
Oorbellen (Studio Nok Nok, a 35). 
Pumps (Steve Madden, a 99,99).
MARLIES: Oranje jurk (Soft Rebels  
bij A.S. Adventure, a 69,95). Cardigan 
(Four Roses, a 179). Halsketting (Pieces, 
a 12,99). Laarsjes (Bristol, a 34,99).
GREET: Jurk met paisleyprint (Veritas,  
a 44,99). Sneakers (Tamaris, a 79,95). 
Oorbellen (Studio Vaia bij Sienna 
Goodies, a 25).

 VIGGE (46), MARTINE (39), MARLIES (35) EN  
 GREET (37) GEVEN LES OP BASISSCHOOL  

 FLX IN LEOPOLDSBURG 
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Emily: losse knot
Kapper Kjartan: “Emily kreeg fijne baby-
lights die we diagonaal trokken, omdat ze 
regelmatig een paardenstaart maakt. De 
nonchalante knot met dikke losse lokken 
vooraan knipoogt naar begin jaren 2000.”

Sandra: fris opgelicht
Kapster Conny: “Je zou het niet zeggen, 
maar Sandra’s haar is wel degelijk gekleurd! 
We lichtten vooral de lokken rondom haar 
gezicht op, om een fris accent te geven 
tegen de huid.”

 
K APSELS VOOR 
IN DE BOEKJES 

Sandra: “Tijdens de coronaperiode 
ging het van gezellige koffiepauzes en 

meetings op kantoor naar honderd 
procent telewerk en digitale vergade-
ringen. Een hele aanpassing! In het 

begin was dat leuk. Je werkt een stuk 
efficiënter en ook fileleed is verleden 
tijd. Maar na anderhalf jaar ben ik  
ongelofelijk blij dat we elkaar weer  

fysiek kunnen zien, en dat geldt  
ongetwijfeld ook voor de collega’s.  
Tijdens een Zoom-meeting krijg je 

toch niet alle lichaamstaal mee en ook 
het babbeltje over koetjes en kalfjes 
valt gauw weg. Dat contact met de  

collega’s heb ik echt gemist. Roularta 
is een groot bedrijf, maar we hangen 
goed aan elkaar. Sommige collega’s, 

zoals Isabel en Valerie, ken ik al meer 
dan vijftien jaar. Uiteindelijk spendeer 

je zoveel tijd samen, dat schept  
automatisch een bijzondere band!”

Valerie: fijne lob
Kapster Jellie: “Deze loblengte met curtain 
bang (een langere, volle pony die je opzij 
draagt) staat Valerie beeldig. Enkel de on-
derste lengtes krulden we met de krultang, 
zo komt haar fijne gezicht meer in balans.”

Veerle: schwung in sluik
Kapster Dena: “Veerle kreeg een rechte 
bob die we heel lichtjes opknipten om haar 
sluike haar wat volumineuzer te doen ogen. 
De perzikkleurige toner accentueert haar 
mooie ogen.”

Isabel: natuurlijke krul
Kapper Kjartan: “Isabel heeft erg zwaar 
haar. Door de lengte tot op het sleutelbeen 
te knippen en achteraan iets korter, krijgt 
ze een zwierig, luchtig kapsel. Haar natuur-
lijke zachte krul accentueerden we met  
een zoutspray.”

 EMILY (25), SANDRA (48), VEERLE (48), ISABEL (50) EN  
 VALERIE (44) WERKEN ALLEMAAL BIJ ROULARTA, HET  

 MEDIABEDRIJF WAARTOE OOK LIBELLE BEHOORT 

EMILY: Trui (Taifun, a 65,99). 
Mouwloze ruitjesjas (Vila bij ZEB,  
a 54,99). Witte broek (Cambio 
Jeans bij Jo Mode, a 149,90). 
Laarzen (Tamaris bij Torfs, a120).  
Oorbellen (Pieces, a 9,99).
SANDRA: Bruine trui (Pieszak 
denim, a 120). Goudkleurige 
plissé rok (Caroline Biss, a 150). 
Oorbellen (Veritas, a 7,99).
VEERLE: Oranje jurk met print 
(LolaLiza, a 59,99). Halsketting 
(Veritas, a 12,99). Laarzen 
(Bristol, a 49,99).
ISABEL: Gestreepte trui met  
bijpassende rok (Fam The Label, 
beide a 189). Oorbellen (Veritas, 
a 7,99). Laarzen (Limone bij Torfs, 
a 150).
VALERIE: Perzikkleurige trui 
(March23, a 189,95). Beige broek 
(March23, a 199,95). Oorbellen 
(Pieces, a 9,99 per 3). Laarzen 
(Twinset, a 412). 
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Ria: luchtige laag jes
Kapster Conny: “Met fijne babylights maak-
ten we Ria’s peper-en-zoutkleurige lokken 
iets koeler: zo passen ze beter bij haar huid 
en ogen. Omdat ze veel en dik haar heeft, 
kozen we voor een luchtig laagjeskapsel.”

Veronique: lange, rechte pony
Kapster Dayna: “Een laagjeskapsel met 
lange, rechte pony geeft Veroniques fijne 
haarstructuur meer volume. De rosé-
kleurige spoeling vervaagt na een paar 
wasbeurten.”

GROTE 
ONDERSCHEIDING 

VOOR DE UGENT 
Petra: “Het leukste aan onze job?  

Ongetwijfeld de afwisseling en on-
voorspelbaarheid. Als je werkt met 

dieren, kan de dag al eens een onver-
wachte wending nemen. (lacht) Zo 
heeft Els ooit een kopstoot van een 
paard gekregen en zagen we ook al 
een koe in de vijver van de faculteit 

sukkelen. Ook constant omringd zijn 
door studenten is heel fijn. Tijdens de 

coronaperiode verliep dat wel wat 
rustiger: de praktijklessen werden 
vrijwillig in plaats van verplicht en 
moesten doorgaan in kleinere groe-

pen. Ook ons kliekje van vijf viel even 
uit elkaar: als administratief mede-

werker moest Veronique telewerken, 
terwijl wij voor onze functies fysiek 

aanwezig moesten blijven. Gelukkig is 
dat voorbij en kunnen we onze koffie-

pauzes weer samen doorbrengen!”

Els: stijlvol stoer
Kapster Jellie: “Een tintje violin in Els’ lok-
ken past perfect bij haar stoere, speelse 
kledingstijl én huidtint. De lange lokken bo-
venaan kan ze zowel naar achteren dragen 
zoals hier, of meer naar voren gebrusht.”

Kristien: speelse snit
Kapper Kjartan: “We behielden Kristiens  
natuurlijke kleur, en werkten vooral op een 
speelse snit. Die kan ze zowel nonchalant 
dragen – zoals hier – of uitgebrusht voor 
een klassiekere look.”

Petra: curly zonder pluis
Kapster Conny: “Door een tintje donkerder 
te gaan én een glansspoeling te gebruiken, 
ogen Petra’s lokken meteen een stuk voller. 
We lieten ze aan de lucht drogen met een 
curl cream om pluis tegen te gaan.”

 VERONIQUE (52), KRISTIEN (48), ELS (43),  
 RIA (60) EN PETRA (38) WERKEN BIJ DE  

 FACULTEIT DIERENGENEESKUNDE 

VERONIQUE: Blouse met print 
(Signe Nature, a 89,99). Roze 
broek (Dixie bij Tiffanys, a 135). 
Oorbellen (Pilgrim, a 24,95). 
Laarsjes (Tamaris, a130).
KRISTIEN: Top met opstaande 
kraag (BSB Jeans, a 45). Zachte  
cardigan (March23, a 199,95). 
Ruitjesrok (Caroline Biss, a 160). 
Oorbellen (Veritas, a 4,99). 
Laarzen (Bristol, a 39,99).
ELS: Baksteenrode trui (Maison 
Anje bij Tiffanys, a 139). Ecru rok 
(Même Road bij Tiffanys, a 89,99). 
Laarzen (Tamaris bij Torfs, a 120).
RIA: Ecru blouse (Selected 
Femme, a 79,99). Oranje broek 
(Yseult, a 275). Oorbellen (Studio 
Nok Nok, a 35). Pumps (Frida by 
Heart Mind, a 199,95).
PETRA: Lichtroze trui (Caroline 
Biss, a 140). Camel broek (Pinko,  
a 259). Schoenen (Nero Giardini 
bij Torfs, a 165).
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Veronique: opgeknipte bob
Kapster Phoebe: “Veronique kreeg een  
opgeknipte bob met dito pony. Deze coupe 
kan ze zowel warrig stylen met een textuur-
spray of in een staartje dragen op het werk.”

Vicky: vleug je 80’s
Kapster Saartje: “Vicky’s donkere basis- 
kleur kreeg een paar hazelnootkleurige  
lokken. De zwierige krullen rondom haar 
gezicht zijn een knipoog naar de jaren 80  
– die zijn weer helemaal hip!”

DE POLITIE 
STA AT STIJLVOL 

PAR A AT 
Veronique: “Ons wijkteam is heel 

hecht: tijdens vakanties of ziekte- 

periodes houden de collega’s spontaan 

een oogje in het zeil in elkaars wijk. 

En na een lastige interventie is er al-

tijd wel een luisterend oor. De corona-

periode verliep niet altijd even mak-

kelijk. Zo mochten we niet meer bij de 

mensen naar binnen gaan en moesten 

we verhoren afnemen met plexiglazen 

schermen tussen ons in. Al waren er 

ook voordelen: door de avondklok 

hadden de collega’s van de interven-

tieploeg het ’s nachts een stuk rusti-

ger. (lacht) Fijn dat alles weer terug-

keert naar het normale. Ook de dorps- 

evenementen, die we als wijkteam  

begeleiden. Niets beters voor het  

sociale weefsel in een gemeenschap 

dan een goed dorpsfeest!”

Het kappersteam van Dirk De Witte 
zorgde voor de mooie kapsels in deze 

productie. Meer weten? Surf naar 
dirkdewittekappers.com voor info.

Petra: losse beachwave
Kapster Jellie: “Om meer volume in Petra's 
kapsel te creëren, kreeg ze een korte hals-
lijn en wat langere zijkanten. Afwerken 
deden we met een losse beachwave van  
de krultang, die we nonchalanter maakten 
door er een zoutspray in te kneden.”

Indra: stoere kuif
Kapster Conny: “Indra’s blonde haar had 
een gele gloed gekregen. Die haalden we 
weg met asblonde babylights en een koele 
toner. De stoere kuif maakten we met een 
nootje wax.”

INDRA: Rode blouse (Four Roses, a109). 
Roestkleurige broek (Four Roses, a119). 
Oorbellen (Studio Nok Nok, a 35). Riem 
(LolaLiza, a 12,99).
PETRA: Gebloemde jurk (Heart Mind,  
a 214). Oorbellen (Studio Nok Nok, a 35). 
Laarzen (her., a 360).
VERONIQUE: Roze jumpsuit (LolaLiza,  
a 69,99). Grafische oorbellen (Studio  
Nok Nok, a 35).
VICKY: Okergele jurk (Astrid Black Label 
bij ZEB, a 69,99). Oorbellen (Veritas,  
a 7,99). Witte laarzen (Zara, a 99,90).

De verkoopinfo vind je op blz. 111.
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 INDRA (47), PETRA (44), VERONIQUE (47) EN  
 VICKY (43), MAKEN DEEL UIT VAN HET WIJKTEAM  

 VAN POLITIEZONE NOORD IN ANTWERPEN 


