


Wat een bizarre maanden zijn dit geweest! Een pittige uitdaging voor
ons allemaal.  
 

Vintage Brands blijkt gelukkig een toegevoegde waarde te hebben voor veel van onze

klanten. We merken dat ze het heerlijk vinden om even aan de thuiswerkplek te kunnen

ontsnappen. Relaxed schatzoeken met een kop koffie in de hand, in het ruime aanbod

van tweedehands merkkleding, schoenen en accessoires. 

 

We krijgen superleuke reacties op onze social media posts. Ze inspireren en brengen

blijkbaar ook de nodige afleiding. 

Onze modeshows zijn een groot succes. We hadden eind oktober een nieuwe show

gepland staan bij strandpaviljoen Strandvier. Modellen, kleedsters, visagisten, koks en

DJ stonden te popelen en de wijn stond koud. Maar helaas, plan van de baan. Bummer! 

 

Vintage Brands is niet snel uit het veld te slaan. We wilden iets extra’s doen, waar je op

je gemak, inspiratie en creativiteit uit kunt halen. Geniet daarom van ons 1e Vintage

Brands Magazine!

 

Maak kennis met onze modellen en een selectie Vintage Brands fans. Verwonder je

over de geweldige tweedehands looks en de onverwachte combi’s. Kijk hoe schoenen

en accessoires je outfit compleet kunnen maken. 

 

En we kunnen het niet genoeg benadrukken; lees het stuk van Isabella over het belang

van duurzaam shoppen. Oh, en altijd al eens willen weten wat een influencer nou

precies doet? Onze redacteur Mildred ging langs bij Wieke Philine (@wiekephiline,

57.5K volgers!) en vroeg haar het hemd van het lijf. 

HUP, trek aan die glittertop en naaldhakken en HOP naar de glasbak en de supermarkt!

 

Wij wensen jullie veel lees- en vóóral kijkplezier! 

 

Every day is a special one, show it!

Babette Schellekens

& het Vintage Brands Team
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Openingstijden

Dinsdag t/m vrijdag van 12.00 – 18.00 uur

Zaterdag van 10.00 – 17.00 uur

Zondag en maandag gesloten

 

Inbreng kleding, accessoires en schoenen. Vintage Brands neemt alleen kleding aan

die schoon is en geen erge draagsporen bevat. Alleen recente collecties van merkkleding

komen in aanmerking voor inname. Merken als C&A, Vero Moda, Primark, H&M, Only

etc. worden niet ingenomen. Inname van kleding kan alleen op afspraak: 06-11363134.  

Er worden niet meer dan 20 artikelen per keer ingenomen. Aan het einde van ieder seizoen

wordt de collectie verwisseld. In overleg met de inbrenger wordt niet verkochte kleding naar

een goed doel gebracht of door inbrenger opgehaald. Inbrenger is altijd gerechtigd om haar

spullen zelf eerder uit de winkel te halen. Middels opname in het klantenbestand en inbreng

van kledingstukken verklaart elke inbrenger zich akkoord met bovenstaande algemene

voorwaarden van Vintage Brands.

 
Alle auteursrechten en databankrechten ten aanzien van (de inhoud van) deze uitgave
worden uitdrukkelijk voorbehouden. Deze berusten bij Vintage Brands c.q. de betreffende auteur. Niets uit deze
uitgave mag zonder schriftelijke toestemming van de uitgever worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door
middel van druk, scan, fotokopie, elektronisch of op welke wijze dan ook. Vintage Brands Magazine wordt ook digitaal
gepubliceerd en (onderdelen) via social media verspreid. Alle auteurs van tekstbijdragen in de vorm van artikelen
en/of makers van beeldmateriaal worden geacht daarvan op de hoogte te zijn en daarmee in te stemmen.
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De mode industrie is één van de meest vervuilende industrieën.
Reden om ons eens te gaan verdiepen in de cijfers.

Ik denk dat het voor veel mensen wel bekend is dat het maken van één

enkele spijkerbroek best wat litertjes water kost. Om je meteen maar even

met je neus op de feiten te drukken: achtduizend liter. 

Dat zijn honderdtwintig douchebeurten. Durf je nu nog na te denken over

de hoeveelheid spijkerbroeken in je kast? Nee, ik ook niet.

Het maken van onze dierbare kledingstukken kost dus veel water. Maar er

is meer slecht nieuws. Het komt waarschijnlijk niet als een verrassing, maar

ook de CO2-uitstoot is bizar hoog. In totaal is de uitstoot namelijk meer dan

alle uitstoot van de internationale lucht- en zeevaart bij elkaar! Naast al

deze ellende is ook nog gebleken dat onze oceaan behoorlijk de klos is

door onze shop drang. Door het wassen van al die nieuwe kledingstukken

van ons komt er jaarlijks ongeveer vijfhonderdduizend ton aan microvezels

in het water terecht. Microvezels zijn kleine plastic bolletjes. Deze worden

opgegeten door algen en vissen, en die worden weer opgegeten door ons.

Niet een al te beste ontwikkeling dus.

Dan schakelen we nu over naar het goede nieuws. De opkomst van de fair

en vintage fashion! Omdat we steeds meer leren over waar onze kleding

vandaan komt, worden we bewuster van wat we kopen en waar we dat

doen. Met fair fashion wordt kleding bedoeld die van duurzame materialen

en onder goede omstandigheden geproduceerd wordt. Dat maakt deze

kleding minder belastend voor het milieu en het verhoogt de levens-

standaard van de mensen die het maken. Een goede keuze dus, om

kleding met dit label aan te schaffen!

Aan de andere kant is er de opkomst van vintage fashion, als lezer van dit

blad was je daar vast al bekend mee. Het kopen van vintage kleding heeft

erg veel voordelen, komt ‘ie: het is vaak goedkoper, het is duurzaam, het is

vaak een leuke zoektocht naar het perfecte item en het is origineel.

Dus: ga voor een goede balans. Mix nieuw met vintage. Probeer je bewust

te zijn van wat je allemaal inslaat. Soms is het een beter idee om een

kwalitatief tweedehands stuk merkkleding te kopen dan vijf goedkope

topjes die na een paar keer dragen in vodjes veranderen. Snuffel eens rond

bij een van de vele vintage winkels die er de laatste jaren bij gekomen zijn.

Zoals onze eigen parel Vintage Brands! En misschien nog wel belangrijker:

zorg voor een mooi tweede leven voor jouw eigen kleren. Gooi ze niet in de

prullenbak, omdat dat stiekem makkelijker is. Breng ze naar de kledingbak,

kringloop of misschien wel naar Vintage Brands. 

Zo maak je anderen en jezelf blij en zorgen we samen voor onze wereld.

Keuzes in kopen
door Isabella Matroos



Greenteam!
Manou en Hilde







Mooie merkkleding van de grote
merken alleen voor chique
dames op een zekere leeftijd?
Niet als het aan Wieke Philine
ligt! Deze enthousiaste (en zeer
talentvolle) 16-jarige zangeres
& actrice uit Hoorn is grote fan
van Vintage Brands. Ze kwam
er toevallig terecht via een
vriendin van haar moeder, die
er al vaker kwam. ‘Zij dacht dat
Vintage Brands echt iets voor
mij was, dus ik ging een keer
met haar mee. 
Bij dat eerste bezoek aan de
winkel liet ik mijn oog vallen op
een fel oranje blazer en was ik
meteen fan. Sindsdien kom ik
regelmatig langs. Babette en ik
hadden direct een klik, we
vinden het heerlijk om samen
mooie sets samen te stellen. 

Wieke heeft oog voor mooie
dingen en weet precies wat 
ze wil. Enthousiast en vol
zelfvertrouwen vertelt ze wat ze
op haar jonge leeftijd allemaal
al heeft gedaan: ‘Als 11-jarig
meisje heb ik meegedaan aan
The Voice Kids, waar ik tot de
Battles ben gekomen. Het jaar
daarop deed ik mee aan het
Junior Songfestival, en heb ik
de finale gehaald. 

Daarna heb ik gespeeld in de
tv-serie De Eindmusical en heb
ik meegedaan aan een tv-
programma voor War Child met
Marco Borsato, 
die ik nog kende van The Voice
Kids.’Sindsdien wil Wieke niets
liever dan doorbreken, als
actrice en als danseres, maar
het állerliefste als zangeres.
Wieke volgt nu een mode-
opleiding in Amsterdam waar ze
alles leert over styling.

WIEKE PHILINE

Hierna hoopt ze te kunnen
beginnen aan de Herman Brood
Academie, al wordt het een pittig
traject om daar te worden
aangenomen: voor de 75
eerstejaars plekken melden zich
meestal zo’n 1000 talenten aan.
‘Maar ik wil het en ik ga het zeker
proberen. 

Om te laten zien wat ik kan, ben ik
mijn eigen nummers aan het
schrijven en opnemen, en die zet
ik dan op You Tube. Maar op dit
moment ben ik ook heel druk
bezig met mijn opleiding. 
Nu ik zoveel stylingopdrachten
heb voor school, ben ik kind aan
huis bij Vintage Brands. Het is
ideaal voor mij om unieke stukken
te lenen voor fotoshoots.  En al
zijn het soms alleen maar een
paar mooie hakken of wat
sieraden om de kleding op te
leuken, ik kom er nooit met lege
handen vandaan!’

Babette maakt graag gebruik van
Wieke haar Insta-influence: Wieke
heeft 58.000 volgers op Instagram
en weet hoe het werkt. ‘Toen ik
meedeed met The Voice Kids ben
ik begonnen op Insta, dat was
toen belangrijk voor de promotie
van het programma  en voor
mezelf, en zo kwam ik aan mijn
eerste 10.000 volgers. Na het
Junior Songfestival had ik er
20.000 en toen ik daarna begon
met het opnemen van mijn eigen
nummers groeide het snel; ik zit
nu op 58.000 volgers die ik
regelmatig blij maak met leuke
posts. 

Ik vind het leuk om foto’s te delen
met mooie stukken van Vintage
Brands, en Babette is blij als haar
Insta verder groeit. 
Zo helpen we elkaar!’ 

Mildred Zomerdijk

Ook meekijken wat Wieke op Instagram deelt? 
Kijk op: www.instagram.com/wiekephiline/



  PULLED CLOSER









Wijn en spijs - Cindy Weijnand
 
Ken je dat ook? Een kast vol met kookboeken en niet weten wat je moet maken…?

Je wilt toch iets gezonds en lekkers op tafel zetten, maar niet te ingewikkeld. De recepten van de

Belgische chefkok Pascale Naessens zijn dan mijn favoriet; eenvoudig, gezond, lekker en snel. 
 

Recept (2 personen): 

Glazig gebakken en gelakte zalm met krokante prei
 

Ingrediënten:
2 zalmfilets
1 preistengel
ca. 15-20 kerstomaatjes
sojasaus
balsamicoazijn
gedroogde tijm
 
Verwarm de oven voor op 180 C.
Halveer de tomaatjes, kruid met peper (en naar wens zout) 
beetje gedroogde tijm en giet er wat olijfolie over. 
Zet 13 minuten in de oven. Snijd de prei in dunne reepjes van 
5 centimeter lang. Giet flink wat olijfolie in een pan (anti-baklaag) 
en bak de preireepjes tot ze krokant zijn. Kruid met wat peper. 
Bak in een aparte pan de zalm ca. 3 minuten aan beide kanten 
en giet er dan een scheut sojasaus en balsamicoazijn overheen.
Laat nog even garen aan beide kanten terwijl de saus indikt.
Bak de vis zeker niet te lang zodat hij van binnen nog 
mooi glazig is. Leg de zalm op de borden, leg er wat 
tomaatjes rond en schik wat krokante prei op de vis. 
Serveer de overgebleven prei en tomaatjes 
apart bij de vis.
 

Tip: hoeveelheid groenten
Pas de hoeveelheid prei en tomaatjes aan
naar eigen wens.
 

Tip: bijgerecht
Pasta,
couscous, 
zoete aardappel frietjes.

Tip: gelakt
Term "gelakt" wordt hier gebruikt omdat het een 
beetje hetzelfde glanzende effect geeft als 
de zalm wordt ingesmeerd met een kwastje.

Wijntip: 
Villa Mansay, 
druifsoort Chardonnay en Colombard, 
streek Languedoc-Roussillon. 
Bij de leukste wijnwinkel, 
Wine Affairs in Monnickendam.





Zin in een avond met de meiden shoppen en bijkletsen?
Boek een shopparty, je hebt dan de winkel voor jullie alleen!
Vraag naar de mogelijkheden in de winkel of bel met 06-11363134

Geen kado-inspiratie?
Wij hebben giftcards voor 10, 20, 25 en 50 euro.




