MOOI

DEZE VOOR & NA
ZULLEN ONZE
LEZERESSEN NIET
SNEL VERGETEN
- KAPSTER ALBIANA -

“Dankzij een mix van warme en
koude tinten kreeg Daisy dit
mooie, naturelle blond”

@Dirk De Witte kappers Londerzeel

Wikkeljurk (Sissy-Boy, a 89,99). Oorbellen (C&A, a 4,99). .

eef (31)

“Mijn pony was uitgegroeid en de puntjes
van mijn haar kriebelden
in het gezicht van mijn
pasgeboren dochter
als ik haar vasthad. Er
mocht dus wel een
stukje af. Heel blij met
deze nieuwe look!”

BYEBYE

CORONA

Blouse (Just in Case, a 209).

- KAPSTER INDRA -

Daisy (41)
De kappers waren in februari weer even open en dus snelden we daarheen!
Duimen maar dat we straks weer een afspraak kunnen maken...
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“Normaal gezien ga ik
drie tot vier keer per
jaar naar de kapper,
dus een verwennerij
als dit vind ik geweldig. Nooit gedacht dat
zo’n korte bob me
leuk zou staan!”

“Eefs lokken kregen een koele
ondertoon die mooi past bij haar
huid en ogen. Verder gaven we haar
een trendy lob met ‘curtain bangs’:
een iets langere pony die in het
midden openvalt”
@Dirk De Witte kappers Schoten
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- KAPSTER JELLIE -

“Bij Ina brachten we
een beige toner aan
op een ontkleurde
basis. Dat geeft deze
mooie poederblonde
kleur die heel
mooi past bij haar
blauwe ogen”
@Dirk De Witte kappers Aarschot

Trui (Soft Rebels, a 69,95).

- KAPSTER JELLIE -

“Herte kreeg drie koperbruine
tinten, die haar lokken schakering
geven. Verder knipten we de massa
uit haar coupe en kreeg ze een
speelse, nonchalante snit”

Ina (45)

“Net voor de kappers
moesten sluiten, liet ik
nog een flink stuk van
mijn lokken knippen.
Het was alsof ik de bui
al voelde hangen! Ik ben
vooral opgelucht dat
mijn kleur nu is opgefrist.”

@Dirk De Witte kappers Aarschot

Jurk (H&M, a 29,99).

Al deze kapsels werden gecreëerd door
Dirk De Witte Kappers. Hier houden
ze altijd rekening
met je persoonlijke
stijl, huidtint en
gelaatsvorm.
Info: dirkdewittekappers.com

Elke (30)
“Ik stoorde me
enorm aan mijn uitgezakte snit. Heel
even heb ik op het
punt gestaan om er
zelf de schaar in te
zetten, maar ik heb
me gelukkig kunnen
inhouden.”

Herte (53)

Top (JBC, a 19,95). Halsketting (JBC, a 9,90).
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EVEN VOORSTELLEN:
ONZE KAPPER

“Het was écht wel tijd
voor een kappersbeurt. Vooral de
uitgegroeide snit
stoorde me enorm.
En natuurlijk ook de
grijze haren die erdoor kwamen piepen.”

- KAPSTER CONNY -

“Deze ultrakorte bob kan Elke zowel
sluik dragen als in haar natuurlijke,
lichte krul. Een veelzijdig kapsel, dus!”
@Dirk De Witte kappers Stekene
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- KAPSTER ALBIANA -

“Eline kreeg een opvallende mix van
uitwasbare paarse en violettinten in
haar lokken. Die vervagen geleidelijk
naar zacht lichtroze en blond”
@Dirk De Witte kappers Londerzeel

Eveline (32)

“Ik ben bevallen in december en wilde mezelf nog
trakteren op een mama
make-over in november:
manicure, pedicure én
een nieuw kapsel. Maar
toen moest alles dicht. Ik
geniet nu dus extra hard
van deze nieuwe look!”
Jurk (Fransa, a 69,95). Oorbellen (C&A, a 5,99).

Jana (21)

- KAPSTER INDRA -

“Eveline kreeg een
bob die vooraan
langer is dan
achteraan. Zo kan
ze haar lokken nog
makkelijk in een
staartje dragen”

“Het is wel even
wennen, deze nieuwe look. Maar het
doet echt deugd om
na al die maanden
weer een totaal
ander kapsel te
hebben!”
Truitje (JBC, a 49,95).

Eline (26)

“Ik laat áltijd een fantasiekleurtje in mijn lokken
zetten. Dat heb ik nog
het meest gemist tijdens
de sluiting van de kappers. Zonder roze of
blauwe haren vind ik het
leven maar saai.”

@Dirk De Witte kappers Schoten

Top (Hampton Bays, a 109). Oorbellen (Access, a 59).
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- KAPSTER PHOEBE -

“Jana kreeg een licht opgeknipte
coupe die voor meer pit zorgt. Een
uitwasbare conditioner geeft haar
lokken een zachtroze schijn”
@Dirk De Witte kappers St Gillis Dendermonde
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- KAPSTER JELLIE -

“Met karamelkleurige
lokken hebben we
Elines donkere
natuurlijke tint
doorbroken. We zetten
ze vooral vooraan,
om haar gelaat
mooi op te lichten”
@Dirk De Witte kappers Aarschot

Top (Esprit, a 45,99). Jasje (Vero Moda,
a 44,99). Oorbellen (Live-To-Express, a 10).

- KAPSTER JELLIE -

“Femke heeft haar lokken zelf
gekleurd tijdens de lockdown, maar
de tint was nogal rossig geworden.
Om dat te doorbreken, kreeg ze
koelere lokken”

Eline (29)

“In 2019 doneerde ik mijn
haar aan Think Pink, sindsdien ben ik niet meer naar
de kapper geweest. De
puntjes heb ik zelf een
paar keer bijgeknipt tijdens de lockdown, want
die waren écht kapot.”

@Dirk De Witte kappers Aarschot

Femke (31)

Top (Sissy-Boy, a 49,99). Oorbellen (Veritas, a 12,99).
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“Kort na mijn bevalling
vorig jaar kreeg ik een
kale plek. Met de hulp
van mijn dermatoloog
trok die gelukkig weg.
Deze make-over is dus
het sluitstuk van een
bijzonder ellendige
kapselperiode.”

Top (b.young, a 29,95). Cardigan (Mayerline, a 139).

Hedwig (56)

“Mijn laatste kappersbezoek is meer
dan een jaar geleden!
Ik wilde een flink stuk
van de lengte, maar
heb verder carte
blanche gegeven.
Deze nieuwe coupe
vind ik geweldig!”

- KAPSTER PHOEBE -

“Deze kortere snit omlijst Hedwigs gezicht mooi.
haar natuurlijke kopertinten accentueerden we
met een felle tint op de lengtes”
@Dirk De Witte kappers St Gillis Dendermonde
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- KAPSTER JILL -

“Ilse kreeg een
koelblonde kleur
die mooi opgaat in
haar natuurlijke
peper-en-zoutkleurige lokken”
De verkoopinfo vind je op blz. 135.

@Dirk De Witte kappers Kuurne

GEKNIPT VOOR HAAR!
Ook zin in een make-over? Denk
eens na over donatie. In oktober
2020 lanceerde Pink Ribbon de
actie ‘Geknipt voor haar’. Hiermee
wil de vzw zoveel mogelijk paardenstaarten inzamelen om borstkankerpatiënten te steunen. De
gedoneerde paardenstaarten worden deels gebruikt om hoogkwalitatieve pruiken te maken die
borstkankerpatiënten tegen een

voordelig tarief kunnen kopen.
De andere paardenstaarten worden verkocht aan voornamelijk
Belgische pruikenmakers. De opbrengst hiervan wordt gebruikt
om hoofdhuidkoeling in ziekenhuizen te financieren: die behandeling beperkt haarverlies tijdens
de chemobehandeling van een
borstkankerpatiënt. Alle info:
pink-ribbon.be/gekniptvoorhaar

Top (Just in Case, a 189).
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Ilse (57)

“Normaal gezien ga ik
elke drie maanden naar de
kapper. Nu zaten er meer
dan vijf maanden tussen en
dat was echt lang! Grappig
hoe je extra hard verlangt
naar iets vanzelfsprekends
als een kappersbezoek als
het plots wegvalt.”

