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#MOONWATCH

On the 50th anniversary of the first lunar
landing, OMEGA is reflecting on the golden
moments that defined that iconic day. While
our own Speedmaster was strapped to the
wrists of the astronauts, George Clooney
was looking up towards the moon where
his heroes were making history.
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THE
TALKIES
LIFESTYLE
PLATFORM
Talkies Magazine is the leading lifestyle magazine in
The Netherlands for more than 27 years, for everyone
who loves quality in life! The main topics are lifestyle,
fashion, beauty, culinary, travel, body, mind & soul
and parties. Our June issue is traditionally the Talkies
Terrace Special. This special will be launched at the
winning terrace of that year during the famous event
‘Talkies Terrace Award’. From 2014 we also bring
TalkiesMAN magazine (www.TalkiesMAN.nl). Our
interactive websites together with our social media
channels Facebook, Instagram @talkiesmagazinenl
and @talkiesmannl and lifestyle events make Talkies
Magazine NL the leading lifestyle platform in the
Netherlands.

TARGET GROUP
The Talkies readers are men and women in the age group 29-49.
Highly educated, PROSPEROUS (A - B1) and socially conscious.
DUAL EARNERS, WITH A FAMILY OR HAPPY SINGLES.
The Talkies reader is ambitious, likes to travel, reads literature
and is interested in the quality of life and innovations in the field
of lifestyle.
CIRCULATION AND DISTRIBUTION NL & BE
Talkies Magazine has a circulation of 50.000 copies, the Talkies
TERRACE SPECIAL (June/July) has a circulation of 85.000
copies. Distribution includes PAID SUBSCRIPTIONS, SALES
in bookstores, AKO, Bruna, Primera, Albert Heijn XL and
department stores in The Netherlands. Also ALTERNATIVE
DISTRIBUTION through private clinics, 5 and 4 star hotels,
notary offices and law firms. Since 2020 Talkies Magazine also
distributes in Belgium in a circulation of 15.000 copies. Talkies is
available at Delhaize, Carrefour, Standard bookstore, Relay, Press
Shop and Brussels Airport up to the Brussels border.
branded content
Become a partner of Talkies! Advertising in Talkies Magazine
is accompanied by an enthusiastic team of editors who think in
terms of CREATIVE editorial input for your brand, ONLINE
REPORTS and spreading your message through SOCIAL
MEDIA AND BRANDED CONTENT.

You are gonna look fabulous!

thuis prijsgeven. €34,99
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rfgoed van UNESCO). De lange
de energielijnen van het lichaam
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Tule strik top, SummaFashion by Nova van Montfort/Lynn Lemmens p.o.a. - Witte pantalon, SummaFashion Lynn Lemmens/Sofie Bouwman/Sverre van Schijndel p.o.a.
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TALKIES TERRAS GUIDE 2020

DE
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The perfect start of the summer? That’s our famous
Talkies Terrace Special including Terrace Guide! This
guide is packed with the June/July edition of Talkies
Magazine NL which will be available in stores from
Friday 4 June. This Terrace Special is promoted through
the in-store media campaigns in AKO, Bruna, Primera
and de Bijenkorf and with social media promotions on
Instagram.
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The guide also brings a festival calendar and everything
you want to know about food, fashion & music festivals.
With interviews and must knows, haves and do’s this
summer.
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Elegance is an attitude
Kate Winslet
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FROM THE START IN 2014, TALKIESMAN HAS BEEN THE LEADING LIFESTYLE
MAGAZINE FOR THE MODERN AND CONSCIOUS MAN. TALKIESMAN INFORMS AND
INSPIRES THE DUTCH MAN IN THE FIELD OF QUALITY LIFESTYLE, WITH TOPICS AS
CARS, WATCHES, CULINARY, HEALTH, INTERVIEWS, TRAVEL AND FASHION. THE
MAGAZINE IS PUBLISHED EVERY SPRING AND AUTUMN AND IS ALSO A PARTNER OF
THE EXCLUSIVE GENTS DRINK IN STUDIO CM AT THE ZUIDAS IN AMSTERDAM.

EDITION:
50.000
COPIES

R
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TAIKO TE AMSTERDAM. VOOR HET EVENEMENT
KON MEN VOORAF EEN KAARTJE KOPEN, EN
DAAR MOEST MEN SNEL BIJ ZIJN WANT ALLE

TALKIESMAN THEMES
SAMENWERKINGEN DIE SCHILO AANGAAT MET
INTERNATIONALE TOPCHEFS ZIJN BINNEN 24
UUR UITVERKOCHT.

B A L M A I N

De Japanse Hisato Hamada reist onder de
naam Wagyumafia de wereld over om wagyu
te promoten. Zijn doel is om het Japanse
vleessoort internationaal op de kaart te zetten
en gaandeweg tien restaurants te openen
in een aantal wereldsteden. Op dit moment
heeft Hisato restaurants in Tokio en Hong
Kong. Binnenkort opent er een restaurant
tEKSt
marINa DE maSSIaC
in Manila. Bijzonder aan de Japanse kok is
fotoGRAfIE
alEXaNDEr SPorrE
dat hij autodidact is. In een vorig leven zat
hij in de filmbusiness, maar daar raakte hij
op een gegeven moment op uitgekeken.
Een aantal van zijn restaurants in Tokio werkt
volgens het members only-concept. Voor
een zitplaats in een van de kleine restaurants
is een introductie nodig van een lid. De sfeer
in de restaurants moet volgens Hisato net
als een feestje thuis zijn: iedereen moet zich
vrij en gelukkig voelen. Je moet dan ook
niet vreemd opkijken als iedereen dronken is
en er keiharde muziek
door de zaak speelt.
TALKIESMAN
TALKIESMAN
TALKIESMAN
TALKIESMAN
Lifestyle
interior
body & Health
Dat is namelijk preciesFashion
het beoogde effect
van Hisato. Kortom een bezoek aan een
van Wagyumafia's restaurants is smakelijk
én vermakelijk. Talkies sprak Wagyumafia in
Amsterdam en vroeg hem naar zijn passie:

TALKIESMAN

TALKIESMAN

TALKIESMAN

F&B

Travel

Party

CONTRIBUTORS
Talkies

TALKIES MAGAZINE WORKS CLOSELY WITH
INFLUENCERS, CELEBRITIES, PROMINENT FIGURES AND
DECISION MAKERS IN THE FIELD OF TRAVEL, FASHION,
LIFESTYLE, BEAUTY, EVENTS AND MORE.

Anne-Marie van Leggelo
Etiquette contributor

Renee Koudstaal
Lifestyle contributor
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I N D E Z E l F D E o F N a b I J E T I N T.

HET
WITTE
T-SHIRT

fRoM fUtURE

CHIC oP EEN WITTE broEk

(ToN

SUr ToN) mET GoUDEN

DE brEToNSE STrEEPJESTrUI:
boHEmIaN mET EEN laNGE
WITTE rok, SToEr mET

JEaNS, CHIC mET EEN GroTE
DIamaNTEN broCHE EN EEN

DoNkErblaUW ColbErT oF IN
C o m b I N aT I E m E T E E N
lErEN broEk.

CoS

HET
DENIM
SHIRT

HET
LEREN
BIKERJACK

b I J W W W. k a N T J E - b o o r D . N l

C a S U a l I N C o m b I N aT I E m E T

HET lErEN bIkErJaCk:

EEN aNDEr JEaNSITEm mITS

HET HElE Jaar Door.

N I E T V a N D E Z E l F D E T I N T, C H I C

roCk STYlE oP JEaNS,

oNDEr EEN kaSJmIEr TrUITJE

C H I C o P E E N Z W a r T,

o F m E T E E N WaT G r o V E r E

laNG JUrkJE VaN

kETTING. NET EEN kNooPJE

S aT I J N , Z Ó Pa r I S I E N N E

TE VEEl oPENDoEN Voor EEN

mET EEN brEToNS

bEETJE SEXINESS.

M A I S o N S tA N D A R D S
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HET
ENKELLAARSJE
HET ENkEllaarSJE: DIT IS DE

S N E a k E r Va N Pa r I J S . k l E E D T

mooI aF oNDEr EEN JUrkJE EN
maakT EEN look WEEr SToEr
oNDEr EEN broEk. kIES Voor

E E N WaT b r E D E r E H a k . E N E E N

oPVallENDE klEUr maG!

PAt R I C I A B L A N C H E t
W W W. PaT r I C I a b l a N C H E T. C o m
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den berkmortel is onze nieuwe
contributor. als iemand weet

‘hoe ‘t

heurt en

’t

hoort’ dan

i s z i j d at w e l . b e h a lv e

etiquette- en imago-expert is ze

(tv-)

p r e s e n tat r i c e , s p r e k e r e n

h e t e t i q u e t t e b u r e a u d at i s
gevestigd in kasteel de
wittenburg. na jarenlang
gevlogen te hebben als purser
o p i n t e r c o n t i n e n ta l e v l u c h t e n

Als vrouw hoef je je hoed niet altijd af te doen,
ook binnen niet. Je hoeft je dus geen zorgen te
Helaas zien we de laatste jaren steeds minder
wassenaar. haar motto? you at
y o u r v e r y b e s t ! i n ta l k i e s
maken over je kapsel wanneer je je hoed afdoet.
hoeden. Erg jammer want de hoed is een prachtig
magazine neemt ze je mee in de
Deze regel geldt voor bruiloften, recepties,
accessoire die elke vrouw flatteert, haar persoonwereld van stijl en succes.
begrafenissen en Prinsjesdag. En, zoals het hoort
lijkheid kan accentueren (én ideaal is bij een bad
volgens de etiquette, na 18.00 uur draag je geen
hair day) mits je natuurlijk weet ‘van de hoed en
hoed meer. Uiteraard zet je je regenhoed of
de rand’ zodat je geen faux pas kunt maken. Let
warme winterhoed binnen wel af.
ten eerste op de hoedenmaat: een te grote hoed
geeft iets carnavalesks, een te kleine hoed geeft hoofdpijn. Hoe kleiner de
De Fransen hebben de hoed een prachtig woord gegeven: ‘chapeau’. Hoe
hoed, hoe groter je gezicht. Zorg ervoor dat de hoed net boven je wenktoepasselijk. Ik zeg: goed gemutst graag de hoed. Chapeau!
brauwen staat; zo herken je een dame. De maat wordt bepaald door de
omvang van je hoofd. Dames hebben een gemiddelde maat, de entree
genoemd, van 57 centimeter. Langere vrouwen kunnen grotere hoeden
Anne-Marie van Leggelo - van den Berkmortel
dragen. De randen van een hoed beschermen daadwerkelijk tegen de
piloot en twee kids in

STrEEPJE EroNDEr.

W W W. m a I S o N S Ta N D a r D S . C o m

anne-marie van leggelo

zon. Zorg er wel voor dat de schaduw van het
hoofddeksel donkere kringen onder je ogen niet
accentueren. Draag in de winter dan ook een kleinere hoed dan in de zomer. Het formaat hangt
ook af van de gelegenheid en de dresscode. Wanneer je directe familie bent van de bruid, mag je
met een grote hoed gezien worden. De mensen
die achter je zitten hebben in dat geval pech.
Maar wanneer je naar het theater of de opera
gaat, dan is het wel aardig om een wat kleiner formaat hoed op te zetten. Vroeger begeleidde de
man de vrouw aan haar linkerarm. Daarom wordt
de hoed altijd rechts gedragen. Zo worden de
meeste ook ontworpen. Tegenwoordig worden
hoeden ook wel eens recht op het hoofd gedragen, maar dan moet het model ook op die manier
ontworpen zijn. Fascinators of cocktailhoedjes
kunnen zelfs ook links gedragen worden.

24-08-20 23:11
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FABULOUS MOM JANINE KHO, FOUNDER VAN
PRETAPREGNANT.COM, THE-MOM.COM, THE-DAD.
COM EN PRÊT À PREGNANT TV, GEEFT JE ALLE INS
EN OUTS IN DEZE TALKIDS-RUBRIEK. OM OOK DE
ALLERKLEINSTEN VAN HUN DOSIS
LIFESTYLE TE VOORZIEN!

BABY’S 1ST
SNEAKERS
Het eerste pakje, het
eerste jurkje, de eerste
knuffel en de eerste
sneakers. Allemaal
items waar je bijzondere herinneringen
aan zult hebben.
Superleuk om deze items
in een time capsule te bewaren voor later.
En hoe leuk is het dan als er een paar
designersneakers in zit?! Wij kwamen
deze te gekke sneakers met teddy
bear-applicatie van Moschino tegen.
Niet alleen heerlijk om de eerste stapjes
mee te zetten, maar ook om voor altijd te
bewaren. €208,86

CHILDRENSALON.COM

renskroes

T C H IN

+
+
+
+
+
+

RENS KROES
W o o N P L A At S : a m S T E r D a m

WERK: aUTEUr EN FoUNDEr VaN PoWErFooDIES markET

HOE BEVALT DE ZWANGERSCHAP?

‘Inmiddels ben ik alweer meer dan zes
maanden zwanger van een mooi kindje waar
we het geslacht niet van weten. We houden van
verrassingen.
Het
was
tijdens
de
twintigwekenecho wel even gek toen we ons
hoofd moesten omdraaien maar we did it!
Iedereen om ons heen en op social is net zo
nieuwsgierig als wij. Ik voel me goed. Vanaf
het eerste moment van mijn zwangerschap ben
ik één dag misselijk geweest. En ook ben ik
niet echt moe. Ik heb het idee dat ik mij
voordat ik die kleine in mijn buik had soms
nog vermoeider voelde. Ik krijg nu einde dag
wel een strakkere en hardere buik en de baby
schopt; ik zie dat als een teken om te stoppen
met werken. Misschien komt het omdat ik
extra adrenaline aanmaak. Dat betekent wel
dat ik minder dan de gemiddelde zwangere
vrouw – zonder kids haha – slaap maar ik
probeer om iedere dag om elf uur ‘s avonds op
bed te liggen zodat ik wel mijn acht uur pak.
Mijn buik was al na drie maanden te zien en hij
groeit lekker puntig en hoog, ze zeggen dat het
laatste komt door de vele buikspieren haha,
nou who knows. En hij groeit echt als kool.
Sinds midden april voel ik de kleine ook al
heerlijk bewegen en het wordt steeds intenser.
Die connectie is al zo sterk. Ik zing en praat
veel met bump, dans lekker veel en probeer zo
gezond mogelijk te eten. In het begin van mijn
zwangerschap was het qua voeding wel even
zoeken. Ik had alleen maar zin in vettig, zwaar
eten, maar ook vlees – wat ik normaal
gesproken amper eet. Ik heb me er toen bij
neergelegd en nam als het kon iedere dag mijn

G

M

Met IVY & OAK MINI lanceert het
Berlijnse IVY & OAK de eerste capsule-collectie voor kinderen. De collectie
bestaat uit jurken in de kleuren felrood
en rijkgeel, maar ook klassieke looks in
wit en lichtblauw. De stijlen voor kids
zijn gemaakt van extra comfortabel en
gemakkelijk te onderhouden honderd
procent biologisch katoen en beschikbaar in de maten 98, 104, 110 en 116.
Van de overgebleven materialen zijn
de items voor de mamacollectie
gemaakt. Zo kan je outfit perfect worden afgestemd op dat van je mini-me!
IVY-OAK.COM
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TALKIDS
mommY WISDom

Het boek ‘De kleine ikigai’ helpt je om
jouw eigen ikigai te vinden, hoe oud je
ook bent! Aan de hand van praktische
denkoefeningen laten Héctor García
en Francesc Miralles jonge lezers zien
hoe je kunt zoeken naar de positieve
kracht van ikigai in je leven. Want ook
kinderen en jongeren kunnen veel
stress en angst voelen wanneer ze
belangrijke keuzes in hun leven moeten maken en dit boek kan daarbij helpen. €15,99

TALKIDS

landde deze brabantse met haar

NU ook bIJ DE bIJENkorF

ARMoR LUX
W W W. a r m o r l U X . C o m o . a .

Nog nooit werd Prinsjesdag zonder publiek
gevierd. Net als de Paris Fashion Week wordt ook
Prinsjesdag dit jaar vooral een virtueel festijn.
Geen Glazen Koets, geen balkonscène, geen ridderzaal, maar wel de troonrede in de Grote Kerk
van Den Haag met alle gasten en… hoeden. Dit
jaar flanneer ik zelf dus ook niet bij de hoedenparade maar zit ik thuis voor de buis. Ik wil natuurlijk zien met welke hoed koningin Máxima dit
jaar de show gaat stelen. Weer een hoed van de
wereldberoemde Ierse hoedenontwerper Philip
Treacy? Het was voormalig politica Erica Terpstra
die in 1977 als eerste vrouwelijke parlementariër
een hoed tijdens het voorlezen van de troonrede
droeg. Een traditie was geboren.
Het dragen van een hoed is als het hebben van
een baby of een puppy: iedereen kijkt ernaar en
praat erover…
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Ik heb een aantal van die kameleon-pieces op een rij gezet. Maar
uiteraard niet zonder stylingtips én mijn favoriete merken.

DE
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Achter dit, laten we eerlijk zijn, zeer jaloersmakend talent gaat een
eental onuitgesproken regels schuil. Na jarenlang dit fenomeen van
heel dichtbij bestudeerd te hebben lukte het me om deze basisprincipes in kaart te brengen. Ze staan allemaal in mijn boek dat in
oktober dit jaar uitkomt (‘Leef als een Parisienne, ook als je hartstikke Nederlands bent’), maar hier deel ik alvast een van de
belangrijkste.

DE NEDERLANDSE PARISIENNE RENÉE KOUDSTAAL (JOURNALIST,
AUTEUR) PENDELT TUSSEN AMSTERDAM EN PARIJS NA TWINTIG
JAAR IN DE FRANSE HOOFDSTAD GEWOOND TE HEBBEN. IN
DEZE NIEUWE RUBRIEK NEEMT ZE JE MEE IN HAAR WERELD VAN
TIJDLOZE ELEGANTIE, SELF-CARE, NONCHALANTE IMPERFECTIE
EN PUUR GENIETEN. KORTOM: ALLES WAAR DE PARISIENNE
ZO ONTZETTEND GOED IN IS.

ta l k i e s

COLUMN

Let maar eens goed op en je zal zien dat de Parisienne vaak dezelfde
kleren draagt. Zij beschikt namelijk over een bescheiden aantal,
über-slimme kledingstukken dat zich moeiteloos maximaal aanpast
aan vrijwel alle gelegenheden. Ik noem dit de kameleon-pieces. Mijn
vriendin Marie: ‘Als ik ’s ochtends beslis wat ik ga dragen, denk ik
niet alleen aan mijn werk maar aan de hele dag die voor me ligt. En
op een dag heb ik verschillende levens. Ik breng mijn kinderen naar
school, ik ga naar mijn werk, ik lunch met een vriendin, ik doe een
vergadering buiten kantoor en heb ’s avonds een diner. En dat allemaal zonder me om te kleden. Daarom heb ik een universele stijl
nodig, die ik gedurende de dag even snel kan aanpassen met accessoires en make-up.’

Als je ziet hoe de Parisienne er elke dag en onder alle omstandigheden fantastisch uitziet zou je denken dat zij beschikt over een walkin closet waar je ‘vous’ tegen zegt. Ik bleef me dan ook verbazen over
die kleine kledingkastjes waar zoveel stijlmagie zo nonchalant uit
tevoorschijn wordt getoverd. De Parisienne heeft niet veel nodig.
En dat lang voor de hype van Marie Kondo, closet management en
capsule wardrobes.

ANTI-FASHION
GARDEROBE
VAN DE
PARISIENNE

+

janine kho
kids contributor

13-07-20 15:58
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appelazijn en een verse groentesap van
bleekselderij, komkommer, venkel, citroen en
biet. Ook probeerde ik zoveel mogelijk
gezonde comfort food te eten en nam ik elke
dag mijn supplementen. Ook kook(te) ik als
foodie natuurlijk alles vers en nam geen
toegevoegde suikers, conserveringsmiddelen
en smaakstoffen. Nu heb ik geen cravings meer
en eet ik bijna alleen maar gezond! Ik heb zin
in goede gevulde salades en lekkere, dikke
voedzame smoothies. En dit voelt beter moet
ik zeggen. Voor mij is het net als iedere moeder
een zoektocht. Ik probeer zoveel mogelijk
kennis op te doen bij deskundigen, mijn
vrienden en familiekring en schrijf het
allemaal op voor het geval dat ik weer een boek
ga schrijven.’

IS HET WAT JE ERVAN VERWACHT
HAD?

‘Ik had geen verwachtingen. Alhoewel ik wel
allemaal verhalen hoor van moeders. De
verhalen zijn vooral dat het prachtig is maar
het ook heftig kan zijn allemaal. Ik wil er
eigenlijk niet naar luisteren want je gaat er toch
over nadenken en vanuit dat het dan gaat
gebeuren. Ik leef in het moment, maak mijn
geboorteplan en koop wat spulletjes voor mijn
baby. Zo krijg ik meer rust en dus mijn baby
ook. Een baby heeft niet zoveel nodig; liefde,
voeding en slaap!’

WELKE TIPS ZOU JE WILLEN DELEN
MET ANDERE MOMMY'S TO BE?

‘Volg je intuïtie en luister vooral niet te veel
naar anderen. Jij weet als geen ander hoe het

moet. Vrouwen zijn zo krachtig, vooral tijdens
hun zwangerschap. Door angst en stress groeit
de baby minder goed. En slaap lekker veel als
je voelt dat je daar behoefte aan hebt. Werk je
vijf dagen in de week? Ga dan vroeger slapen.
Als je zwanger wil worden zou ik al goed letten
op wat je eet en drinkt. De voorbereiding is zo
belangrijk. Dus drink (minder) alcohol, eet
powerfood – ik heb er vier boeken over
geschreven – en voorkom zoveel mogelijk
stress. Advies geven vind ik tijdens
zwangerschap lastiger, want het verschilt per
vrouw hoe zij zich voelt. Drink in ieder geval
verse groentesapjes in de ochtend en neem
dagelijks je prenatal multivitamine, Vitamine
C 1000 en ijzer, en drink 1 el Gucot-appelazijn
om maagzuur en blaasontsteking te
voorkomen. En als je cravings hebt; ga ervoor.
Want dat betekent dat je lichaam dat op dat
moment nodig heeft. Laat het los dat je
aankomt, want je maakt een mens! Laatste tip:
het boek “Mama’en” van Nina Pierson.’

WAT VOOR MOEDER BEN JE DENK JE?

‘Ik hoop dat ik een heel relaxte moeder wordt
die het kindje overal naartoe neemt en overal
kan voeden. Ik wil veel buikdragen, omdat ik
denk dat het heel goed is voor de hechting.’

WAAR KIJK JE HET MEEST NAAR UIT?

‘Naar zijn of haar gezichtje, uitstraling en
karakter. Het wordt als het goed is in
sterrenbeeld een Weegschaal wat hopelijk ons
nieuwe gezinnetje in balans brengt. Ik kan niet
wachten!’

13-07-20 15:58
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MARC
LUBACH
TALKS BEAUTY

NA EEN BIZARRE TIJD EN VEEL
BEZINNING OVER WAT ONS IS
OVERKOMEN EN WAT ER NOG
KOMEN GAAT, MERK JE DAT
HET STRAATBEELD ZICH WEER
STEEDS MEER BEGINT TE VULLEN
EN DAT MENSEN ELKAAR WEER
OP GAAN ZOEKEN. DE TIJD VAN
HET THUISZITTEN IN JE HEERLIJKE
HOODIE EN GEEN MAKE-UP
OP JE GEZICHT LIGT HOPELIJK
ACHTER ONS EN WE KIJKEN
WEER VOORUIT NAAR NIEUWE
TIJDEN. EN OVER NIEUWE TIJDEN
GESPROKEN; IN DE VOLGENDE
EDITIE ZAL IK EEN HEEL LEUKE
BEAUTYONTHULLING DOEN, IETS
MET A NEW CHAPTER ;) VOOR
DEZE FASHIONEDITIE BEN IK IN DE
AUTO GESTAPT NAAR MODESTAD
PARIJS OM TE KIJKEN WELKE
HEERLIJKE BEAUTYPRODUCTEN
ER ALLEMAAL TE VINDEN ZIJN EN
NATUURLIJK HOE DE VROUW VAN
VANDAAG FLANEERT OVER EEN
VAN DE MOOIE BOULEVARDS.

+

2. BEAUTY KITCHEN ORGANIC
VEGAN HAND WASH €8,99
3. A C Q U A D I PA R M A C O L O N I A €39

Mijn favoriete haarstylingproduct is de Keune
So Pure Curl Enhancer. Dit product gebruik ik
altijd voor de vrouw met een volle bos krullen. Vaak voelen krullen slap en futloos aan als je niet het juiste product
gebruikt. Met de Curl Enhancer heb je binnen no time de
mooiste volle bos glanzende krullen. €24,20

+

+
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1. DIOR AMBRE NUIT €50

TIP
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1

‘I ALWAYS FIND BEAUTY
IN THINGS THAT ARE
ODD AND IMPERFECT,
THEY ARE MUCH MORE
INTERESTING’
MARC JACOBS

Deze Sunscreen + Powder Broad
Spectrum SPF 30, ontwikkeld door
de wereldwijd gerenommeerde
dermatoloog dr. Zein Obagi, is een
lichtgewicht zonbescherming in
poedervorm. Ideaal voor SPF-bescherming onderweg, voor een
minder glimmende huid en een
perfecte matte finish. €72,95

1. C O L O R E S C I E N C E S U N F O R G E T TA B L E T O TA L
PROTECTION FACE SHIELD BRONZE €45,50
2. HERMÈS LIPSTICK ROUGE €68
3. CHANEL JOUES CONTRASTE REFLEX €44

ZOSKINHEALTH.NL

3 2
24-08-20 22:56
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A N N E - M A R I E VA N L E G G E L O R U N T A L J A R E N M E T PA S S I E H E T

E T I Q U E T T E B U R E A U . H È T T R A I N I N G S - E N C O N S U LTA N C Y B U R E A U

CAMELIA

O P H E T G E B I E D VA N E T I Q U E T T E , P R E S E N TAT I E E N I M A G O ,
GEVESTIGD IN KASTEEL DE WITTENBURG IN WASSENAAR.
P R E S E N TAT R I C E , C O L U M N I S T E É N . . . VA N A F D E Z E

E D I T I E C O N T R I B U T O R B I J TA L K I E S M A G A Z I N E !

TEKST
Lonneke Nooteboom
FOTOGRAFIE
Alexia van der Meijden

W E L K P R o D U C t I S J E U Lt I E M E B E A U t Y F A V O R I T E ?

‘VOOR

M I J I S D AT A L J A R E N G L O W I N G B A S E VA N

SENSAI. DEZE PRIMER BRENG IK

’S

MORGENS NA

MIJN DAGVERZORGING OP MIJN GEZICHT AAN OF ALS

U I T. D O O R D I E PA R E L M O E R A C H T I G E , G O U D E N G L A N S G A
IK LETTERLIJK STRALEND DOOR HET LEVEN!’

I N J o U W VA K K o M J E N At U U R L I J K V E E L t E G E N o P
M A K E - U P - E N H A A R G E B I E D . WAt I S J o U W t I P V o o R D E
tA L K I E S - L E Z E R S o M A Lt I J D Z o G o E D M o G E L I J K V o o R

‘HELAAS

uitspreken dus ik noemde mezelf
“Mela”, dat is mijn bijnaam. Mijn
mama heeft deze tas voor mij laten
maken, heel leuk! Bernadette is een
moederdochterduo uit Antwerpen
en zij hebben deze rok ontworpen. Ik
ken de mama al twintig jaar. Ik vind
het hele moederdochterconcept
superleuk en ik ben een groot fan
van de prints en kleuren die ze
gebruiken. Ik word er heel vrolijk
van. De prints van de stoffen zijn
eigenlijk zijn schilderijen; echt “amazing” en “to die for”. Het zijn echt
artiesten.’

6.

‘De rok is van Zimmermann, het
doet mij denken aan Miami waar ik
heel vaak kom. Miami geeft mij een
goed en gelukkig zomergevoel. Deze
rok ben ik gewoon. De kleurcombinatie klopt. De top is van Oola.’

LONNEKE NOOTEBOOM DEELT IN TALKIES HAAR
FASHION FINDS. ZE IS AL TWINTIG JAAR STYLIST EN
PERSONAL SHOPPER VAN VERSCHILLENDE BN’ERS
EN GEEFT OOK STYLINGWORKSHOPS. IN DEZE
RUBRIEK NEEMT LONNEKE EEN KIJKJE IN DE KAST VAN
INSPIRERENDE VROUWEN. WELKE ITEMS ZIJN FAVORIET
EN HEBBEN EEN BIJZONDER VERHAAL? DEZE EDITIE
GAAT LONNEKE OP BEZOEK BIJ INFLUENCER CAMELIA
IN ANTWERPEN!

B A S I S V O O R M I J N F O U N D AT I O N . H E T H Y D R AT E E R T E C H T

HEERLIJK, MIJN MAKE-UP BLIJFT BETER ZITTEN EN MIJN
HUID ZIET ER NIET ALLEEN GLADDER MAAR OOK FRISSER

DE DAG tE KoMEN?
ZIE IK VEEL DAMES DIE MEEGAAN MET

HAARKLEUR- EN MAKE-UPTRENDS DIE NIET BIJ DE WARME

O F K O E L E O N D E R T O O N VA N H U N H U I D PA S S E N . Z E K I E Z E N

7.

8.

‘De tas in pastelregenboogkleuren is van
Louis Vuitton en maakt mij gewoon
simpelweg happy! Ik heb ‘m tijdens de
quarantaine gekocht. Het is een limited
edition en ze hadden aangekondigd dat
ze ‘m in april zouden lanceren dus deze
tas zat al even in mijn hoofd; we zouden
naar Miami gaan, inclusief deze tas.
Toen kwam de lockdown, en kwam de
tas online te koop te staan, dus toen
dacht ik; “It’s mine”. Als thuis iedereen
slaapt ga ik online shoppen, kijken wat
er nieuw is, dat vind ik zalig. Het is dan
rustig in huis en het ontspant mij. Ik hou
niet van fysiek winkelen, ik hou niet van
mensen die mij allerlei vragen stellen
haha.’

+
+
+
+
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+
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‘Elke zomer maakt Delvaux een vinyl,
doorschijnende zomertas. Dit jaar is het
model Madame aan de beurt met allemaal hologramkleuren, heel licht en
zomers.’

5

D A N D I E H I P P E , T R E N D Y L O O K D I E Z O P R A C H T I G B I J D AT
M O D E L O P D AT P L A AT J E S TA AT. M A A R F L AT T E E R T H E T

BEAUTY
MUST HAVES

ZONBESCHERMING

+
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ZE IS ETIQUETTE- EN IMAGODESKUNDIGE, SPREKER,

2

jaar geleden, stuitte ik op deze neongele
Delvaux-tas, de Brillant. Ik vond ‘m zo leuk
omdat het een klassieke tas is in een nieuwe, moderne uitvoering. Dit is mijn allereerste Delvaux-tas. Mijn liefde voor
Delvaux is inmiddels supergroot. Ze hebben laatst ook een foto van mijn dochter
die ze op social media had geplaatst ingezet
voor een branding-campagne wereldwijd.
De CEO en zijn vrouw en mensen achter
Delvaux wilden mij leren kennen en we
hebben toen in Antwerpen samen gedineerd, dat was fantastisch. In het dagelijks
leven draag ik sneakers, lekker comfortabel, maar ik vind het ook belangrijk dat ze
er cool uitzien. Deze lente waren de Chanelsneakers in neonkleuren een must have.
Ik wilde ze absoluut hebben dus ik heb ze
overal gezocht maar helaas waren ze nergens meer te krijgen. Dankzij de hulp van
veel lieve vrouwen op social media ben ik
in contact gekomen met de Chanelboutique in Dubai en voilà; we gingen toevallig
op vakantie naar Dubai en toen heb ik de
schoenen kunnen krijgen. Ik ben er heel
blij mee! De groene clutch van Edie Parker
is costum made voor mij. Toen ik heel
klein was kon ik mijn naam niet volledig

bycamelia

BEAUTY
TALK MET
ANNE-MARIE VAN LEGGELO
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lonneke nooteboom
Fashion contributor

1.

JOU? MAAKT HET JE MOOIER? MIJN TIP IS DAN OOK:

L A AT J E N I E T A L L E E N I N S P I R E R E N D O O R B I J V O O R B E E L D
BEKENDE INFLUENCERS MAAR OOK ADVIEZEN DOOR
PROFESSIONALS. MIJN MOTTO IS NIET VOOR NIKS: you,
at your very best.’

1

ZoNDER WELK BEAUtYItEM ZAL JIJ NooIt DE DEUR UIt
GAAN?

‘ T O T E E N PA A R J A A R G E L E D E N L I E P I K
“ B L O O T G E Z I C H T ” D E D E U R U I T. I K S T O N D

NOOIT MET
ZELFS IN MIJN

T O E N M A L I G E S P O R T S C H O O L B E K E N D O M D E B I J PA S S E N D E
L I P S T I C K B I J M I J N O U T F I T ! M A A R M E T G E PA S T E T R O T S ,

WA N T D AT WA S E E N O V E R W I N N I N G , K A N I K Z E G G E N D AT

IK ME INMIDDELS PRIMA VOEL ZONDER MAKE-UP OP HET
S T R A N D , D E S U P E R M A R K T, T H U I S E N D E S P O R T S C H O O L .
OP ALLE ANDERE PLEKKEN DRAAG IK GEWOON HEERLIJK
D I E M A K E - U P. E N A L S I K D A N T O C H E E N B E A U T Y I T E M
MOET KIEZEN? MIJN ZWARTE VOLUMEMASCARA.’
WAt I S J o U W G R o o t S t E B E A U t Y B L U N D E R ?

‘MIJN

GROOTSTE BEAUTYBLUNDER ALS JONG MEISJE

WA S D AT I K M A A N D E N L A N G M E T E E N , A A N W E E R S Z I J D E

I N G E K N I P T E , H A N D D O E K O P M I J N H O O F D L I E P O M D AT I K
Z O G R A A G L A N G H A A R W I L D E H E B B E N I N P L A AT S VA N

‘De armband is van Hermès in mijn lievelingskleur groen en tijdens onze eerste
reis naar Cannes twintig jaar geleden heb
ik deze gekregen van mijn man. De armband is mij heel dierbaar. We hebben een
paar jaar geleden een inbraak gehad en
toen zijn er veel dingen gestolen, maar
deze armband bewonderenswaardig
genoeg niet, en dat is heel speciaal voor
mij. Een paar jaar geleden heb ik samengewerkt met Nicholas Diamonds en heb
ik een collectie ontworpen met mijn
favoriete items erin verwerkt, zoals een
palmboom en flamingo. Deze smaragdketting komt uit die collectie, ik ben er
heel trots op.’

3.

K O R T E S T E K E LT J E S . E E N PA A R J A A R G E L E D E N W E E S E E N

2.

C O L L E G A M E E R O P D AT D I E C O R R I G E R E N D E D O N K E R E
LIPLINER OM MIJN LIPPEN TOCH ÈCHT NIET KON.’

24-08-20 22:57

‘Dit schilderij is van de contemporary
artist Sarah Ashley Longshore. Zij is erg
bekend in de pop-art scene. Ik vind haar
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met veel kleur, vlinders en
bloemen. Ik ben een groot fan
van haar, maar zij is ook een
fan van mij! Ik las laatst een
interview met haar in Condé
Nast Traveller Magazine
waarin ze vertelde dat ik een
van haar grote inspiratiebronnen ben. Mijn stijl, kleurgebruik
en
levensfilosofie
inspireert haar, dat vond ik
natuurlijk heel leuk om te
lezen! Sindsdien ben ik met
haar in contact.’

schilderijen heel leuk en representatief. Je
moet haar werk met een knipoog nemen.
Het is de droom van elke vrouw om een
Birkin bag te kunnen kopen en dat komt in
dit werk mooi terug. De kleuren spreken
me ook erg aan. Dit schilderij heeft een
goede vibe en energie; het heeft eigenlijk
alles!’

4.

‘Ik heb deze tas jaren geleden van mijn
dochter Luca gekregen voor Moederdag.
Ik ben een groot fan van Dolce & Gabbana
– meer specifiek van handtassen in het
algemeen. Op de tas staan kindertekeningen. Er staat in het Italiaans: “Je bent de
mooiste mama van de hele wereld”, zo
leuk!’
‘Sophia Webster is een jonge ontwerper uit
Engeland. Ze maakt bijzondere schoenen

5.

8

4

‘Ik kende Delvaux als een heel
klassiek merk, ik vond het
altijd al heel mooi, maar ik
hou van klassieke designs met
een twist. Op een dag, tien
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Thousands of visitors know the websites TALKIESMAGAZINE.NL
and TALKIESMAN.NL. They are an extension of the magazine and
a SOURCE OF LIFESTYLE information. Here you will find general
information, films, documentaries, behind the scenes footage,
photo diaries, interviews, mail & win offers, tips and more! Through
the INTEGRATED SOCIAL MEDIA visitors can like, share
and comment on the content of the website.

INSTAGRAM

FACEBOOK
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PHOTO’S
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VIDEO

juni 3th 2021

TALKIES
TERRACE AWARD

The kick off of the summer? That is the annual Talkies Terrace Award. Every year we
reach out the award to a place with an international look and feel and a casual atmosphere
in combination with fantastic service and quality. On the winning terrace we celebrate
the start of the summer in the presence of our exclusive network of celebs, prominent
figures and influencers and we launch the Talkies Terrace Special with the Terrace Guide
full of the best terraces in the Netherlands.
partnerships:
Become a partner of one of our activations! We are happy to think about possibilities
with you in the areas of ACTIVATION MARKETING AND BRANDED CONTENT,
which is accompanied by advertisements, creative editorials, online reports and social
media!

CLICK HERE
FOR THE
PHOTO’S

september 9th 2021

TALKIES
LIFESTYLE LUNCH

During the Talkies Lifestyle Lunch we will launch the Talkies September
issue together with an exclusive selection of 50 business women from the
network of editor-in-chief Kristina Bozilovic. This is the start of a new season
and the ladies will have lunch together in a quality restaurant. Kristina will
present the novelties of the brands she works with.
partnerships:
Become a partner of one of our activations! We are happy to think about
possibilities with you in the areas of ACTIVATION MARKETING AND
BRANDED CONTENT, which is accompanied by advertisements, creative
editorials, online reports and social media!

ACTIVATIon

CUSTOM EVENT
Talkies Magazine X Hannah

CLICK HERE
FOR THE
VIDEO

CLICK HERE
FOR THE
PHOTO’S

Selection from Talkies Network on location - Digital invitation process - Custom movie & photos - Branded marketing content

advertorial

BRANDED CONTENT
hebben. Zou je precies gemiddeld zijn, dan
scoor je op elke parameter vijftig procent.
Ook kunnen we aan de hand van de
analyse de leeftijd van de huid bepalen. Dit
kan tot tien jaar jonger of ouder zijn dan de
werkelijkheid.’

NAJIB AMHALI

De foto wordt gemaakt van de zijkant; dit
gedeelte is over het algemeen representatief voor het hele gelaat. De resultaten zijn
in no time bekend – zie kader – en dokter
Marks licht ze toe: ‘Allereerst kijken we naar
de vlekjes in zijn algemeenheid. In totaal zijn
dat er 207, maar niet alleen het aantal, ook
de grootte is belangrijk. Najib scoort hier
zeven procent, dus als je honderd mannen
net als hij op een rij zou zetten, zouden
er 92 beter scoren. Kijken we daarbinnen specifiek naar de bruine vlekjes, dan
is die score vergelijkbaar, namelijk vier
procent. Op het gebied van rode vlekjes
scoort hij een stuk beter, maar nog wel
onder gemiddeld. De zonbeschadiging –
namelijk de UV-vlekjes – is ook weer fiks.
Vier procent is hier veel, als je bedenkt dat
zonbeschadiging verantwoordelijk is voor
driekwart van de huidveroudering. Des te
verrassender is het dat Najib ruim bovengemiddeld scoort op het gebied van rimpels;
hij heeft dus minder rimpels dan zijn
gemiddelde leeftijdsgenoot. De textuur van
de huid is dan weer iets onder gemiddeld,
maar niet veel. Tot slot kijken we naar de
bacteriën – een belangrijk onderdeel, omdat

X KLINIEK VOOR ESTHETISCHE GENEESKUNDE

WAAR VROUWEN OVER HET
ALGEMEEN HEEL ACTIEF ZIJN IN HET
VERZORGEN VAN HUN HUID, ZIJN
MANNEN DAT VAKER NIET DAN WEL.
EN DAT IS EIGENLIJK JAMMER WANT
ER VALT VEEL WINST TE BEHALEN,
ZO LEREN WE BIJ DE KLINIEK VOOR
ESTHETISCHE GENEESKUNDE. NAJIB
AMHALI (46) LAAT HIER ZIJN HUID
ANALYSEREN EN DOET EEN PAAR
OPVALLENDE ONTDEKKINGEN…
tekst suzanne van der hout
fotografie amy van leiden

bacteriën ook huidveroudering kunnen
veroorzaken. Hier behaalt Najib zijn beste
resultaat.’ Het beeld is vrij gemengd. Des te
benieuwder zijn we naar de leeftijd van de
huid. En die valt alles mee! Najib zijn huid
is als die van een 47-jarige; één jaar boven
zijn werkelijke leeftijd.
Zou je hier nou niets aan doen, dan zou
Najib over vijf jaar meer pigmentvlekjes,
meer poriën en meer rimpels hebben – zo
voorspelt de machine. Maar dat betekent
dus dat er wél iets aan te doen is. Najib
is in die zin een beetje sceptisch; hij heeft
het idee dat crèmes niet echt werken. De
arts vertelt: ‘Wij werken met de huidproducten van ZO Skin Health en ZO Medical
van Dr. Obagi en eerlijk: dit werkt echt.
Dat klinkt misschien als een verkooppratje, maar dat is het niet. Door de ingredienten, speciale aflevertechnieken en de
concentraties en combinaties daarvan, zijn
echt spectaculaire resultaten te behalen.
Wat je echter wel in overweging moet
nemen is hoeveel zin de persoon in kwestie
erin heeft. Bij Najib verwacht ik niet dat
hij er veel tijd in wil steken, dus zou ik in
zijn geval geen perfectie nastreven, maar
de behandeling richten op de grootste
verbeterpunten. Ik adviseer hem daarom
twee keer per dag zijn gezicht te reinigen
met Oilacleanse. Daarnaast zou ik voor de
ochtend de zonbeschermer Oclipse Daily
Sheer SPF 50 en het vitamine C product

fashion report

C-Bright voorschrijven en voor de avond
de Glycogent, C-Bright en Brightenex
0,5%. Zo maakt hij zijn huid minder vet,
beschermt hij ‘m tegen de zon en gaat
hij huidveroudering tegen. Het kost hem
hooguit twee minuten per keer.’
En Najib? Die is vooral onder de indruk.
‘Ik moet een nieuwe kop! Haha, nee,
maar er gaat wel een wereld voor me
open. Geschrokken ben ik niet, maar ik wil
natuurlijk ook niet dat het erger wordt; je
gezicht is toch je visitekaartje. Ik moet hier
nog eens goed over nadenken…’ •

+
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Najib’s score

+

Vlekjes:
7%
Bruine vlekjes:
4%
Rode gebieden:
32%
UV-vlekjes:
4%
Rimpels:
67%
Textuur:
42%
Poriën:
6%
Bacteriën:
78%

travel experience
TER GELEGENHEID VAN DE JAARLIJKSE ROC NATIONBRUNCH IN LOS ANGELES DROEG BEYONCÉ MESSIKAJUWELEN, VERTEL!

VALÉRIE MESSIKA

‘Mijn relatie met Beyoncé begon in 2014 toen ze een paar maanden
in Parijs verbleef in Parisian Palace. Ze werd verliefd op het merk
toen ze naar de Glam’Azone dubbele ring keek die zich in een etalage
van het hotel bevond. Toen ik dit hoorde, moest ik haar de ring
natuurlijk aanbieden. Een paar dagen later plaatste ze op haar
Instagram een foto van haar hand met de ring die naar het schilderij
Mona Lisa in het Louvre wees. Sindsdien heeft ze Messika een paar
keer gedragen, zoals tijdens de Grammy's in 2015. In 2018 nam
Beyoncé opnieuw contact met ons op om een high jewelry-stuk uit te
lenen voor iets speciaals. Grote verrassing: een paar weken later
lanceerden Beyoncé en Jay-Z een nieuwe clip, gefilmd in het Louvre,
genaamd “Apesh*t”. De ondertekenaar droeg de high jewelry-set,
Persian Drops. Het liefdesverhaal tussen Messika en Beyoncé is dus
echt uniek… en gaat verder! Om haar dit jaar te bedanken ontwierp
ik een ketting geïnspireerd op de muziekequalizer. Ze droeg het
tijdens de 54e editie van de Super Bowl.’

‘HET LIEFDESVERHAAL
TUSSEN
MESSIKA EN
BEYONCÉ IS
UNIEK…
EN GAAT
VERDER!’
VALÉRIE MESSIKA HEEFT HET JUWELIERSVAK MET DE
PAPLEPEL INGEGOTEN GEKREGEN. AL OP JONGE
LEEFTIJD KEEK ZE MEE MET HAAR VADER ANDRÉ
MESSIKA, EEN TOONAANGEVEND DIAMANTAIR, EN
LEERDE ZE AMBACHT EN PASSIE VOOR DESIGN
PERFECT MET ELKAAR IN HARMONIE TE BRENGEN.
MET HET DOEL OM DIAMANTEN TOEGANKELIJKER
EN VOORAL EIGENTIJDSER TE MAKEN, RICHTTE ZE IN
2005 HAAR EIGEN MERK OP: MESSIKA. HET ICONISCHE
JUWELENHUIS IS GESPECIALISEERD IN HET MAKEN VAN
SIERADEN MET DE MOOISTE DIAMANTEN EN GEROEMD
EN GELIEFD BIJ NIET DE MINSTE CELEBS: NOEM EEN
GIGI HADID, KATE MOSS EN BEYONCÉ. EXCLUSIEF AAN
TALKIES VERTELT DE PARISIENNE VALÉRIE MESSIKA
OVER HET INMIDDELS VIJFTIENJARIGE BESTAAN VAN
MESSIKA, HAAR BIJZONDERE BAND MET BEYONCÉ EN
DE NIEUWE PERIODE DIE ZE INGAAT MET HAAR MERK,
ALS MOEDER VAN TWEE.

Najib is één van die mannen die weinig aan hun huid denken. Hij vertelt: ‘IJdel ben ik niet echt.
Soms. Als ik weet dat ik op een podium moet staan, bijvoorbeeld, voel ik die ijdelheid wel een
beetje. Daarom heb ik nu ook mijn haar laten transplanteren; ik keek er steeds naar en dus
besloot ik er wat aan te laten doen. Maar crèmes… Ik smeer wel met wat mijn vrouw me geeft
– “deze is echt heel goed!”, zegt ze dan – maar doe niets specifieks. Echte ergernissen heb ik
verder dan ook niet. Hooguit vind ik mijn huid soms een beetje grauw. Door het onregelmatige
werken. En door het roken. Maar rimpels vind ik niet zo erg.’ De cabaretier stapt dus vrij blanco
over de drempel.

TEKST
Marjolein de Wit

en nu hebben we meer dan tweehonderd boetieks wereldwijd.
Toen ik Messika oprichtte, was er een echte angst en bezorgdheid
rond diamanten en de meeste vrouwen droegen de diamant
alleen in hun verlovingsring of in combinatie met traditionele
avondkleding. Veel vrouwen zagen het ook als een steen om te
dragen als ze “ouder” waren. Dat is de reden waarom ik Messika
Paris ben begonnen, omdat ik deze perceptie wilde veranderen.
Ik heb het gevoel dat Messika daarin is geslaagd. Tegenwoordig
kan Messika worden beschouwd als een luxe modehuis.’

WAT VIND JE HET MEEST UITDAGENDE AAN HET
HEBBEN VAN EEN EIGEN MERK?

‘Mijn grootste carrière-uitdaging was diamant om te zetten in
juwelen. Mijn stukken zijn niet gemaakt om in een kluis te blijven
liggen. Als ik alle vrouwen een advies kan en mag geven, is het om
hun juwelen in het dagelijkse leven te dragen. Ik creëer elegante
stukken voor elke dag. Een moderne mix tussen tijdloze en
eigentijdse stukken, maar altijd met een kleine twist. Less is more is
mijn credo en mijn collecties baseer ik op vier kernwaarden:
lichtheid, vrijheid, zuiverheid en sensualiteit. Ik heb altijd het geluk
gehad om met diamanten te werken in een vrije en gedurfde
mentaliteit. Ik vind mijn creaties erg comfortabel; vrouwen moeten
hun leven kunnen leiden zonder geïrriteerd te raken door te zware
sieraden.’

WAT IS DE GROOTSTE LES DIE JE VAN JE VADER
HEBT GELEERD?

‘Trouw te blijven aan mezelf, trouw te zijn aan diamanten. Deze
woorden resoneren elke keer dat ik ontwerp.’

HOE ZOU JE DE MESSIKA-VROUW OMSCHRIJVEN?

WIE OF WAT IS JE GROOTSTE INSPIRATIE?

WAT DEFINIEERT EEN MESSIKA-JUWEEL?

ALS OUDSTE DOCHTER VAN DE VOORAANSTAANDE
DIAMANTAIR ANDRÉ MESSIKA LANCEERDE JE IN
2005 JE EIGEN MERK IN PARIJS. DIT JAAR VIER JE JE
VIJFTIENJARIGE JUBILEUM. HOE VIER JE DIT EN
HOE IS HET MERK VERANDERD SINDS DE
OPRICHTING?

Wil je weten hoe jouw huid ervoor staat? Je kunt
terecht bij:
Kliniek voor Esthetische Geneeskunde
Keizersgracht 522hs
1017 EK Amsterdam
www.kveg.nl
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‘Ik kan eigenlijk niet geloven dat het alweer vijftien jaar geleden
is! Alles ging zo snel. We zijn Messika begonnen met vijf mensen

lovegraceandus
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

121

128

+

+

+

+

+

+

+
+
+

1

6

‘Bij het ontwerpen van sieraden laat ik me vooral inspireren door
mode en vrouwen. In mijn laatste campagne met Kate Moss, Joan
Smalls en de Nederlandse Sylvia Hoeks vond ik met beide de perfecte
balans.’

‘Mijn doel was en is om een nieuwe manier van sieraden dragen
te creëren. Mijn visie is dat de diamant rotsachtig, innovatief en
gemakkelijk te dragen moet zijn. Sieraden zijn een manier om je
persoonlijkheid uit te drukken. Deze gedachte vind je terug in
veel van mijn creaties, sieraden en high jewelry. De diamant
wordt het sieraad dat vrouwen vergezelt op alle momenten van
hun leven. Ik ben gefascineerd en elke keer echt geraakt als ik
een vrouw zie die een Messika-juweel draagt. Messika is
tegelijkertijd modieus en tijdloos.’

WELK JUWEEL ROEPT BIJZONDERE HERINNERINGEN
OP?

‘Mijn team en ik gebruiken ons talent om de inspiraties en innovatieve
ideeën die ik heb om te zetten in buitengewone creaties. Dat is
teamwerk, passie en vaardigheid, zoals nergens anders te zien is. We

met de skimode van de skihut gingen
de dames goed voorbereid de piste
o p.
de reis begon geheel in stijl bij
pa r f u m e r i e m y s c i n r h o o n wa a r
z e i n d e wat t e n w e r d e n g e l e g d
en voorbereid om fabulous in het
v l i e g t u i g t e s ta p p e n . d e pa r f u m e r i e
voert mooie en exclusieve geuren,

daarnaast kregen ze een deskundig
e n p e r s o o n l i j k m a k e - u pa d v i e s . z e
voelden zich bij mysc meteen écht
thuis!

4
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0-100 km/u
4,5 seconden
topsnelheid
250 km/u
motor
275 kW
vermogen
374 pk
verbruik
6,8 l/100km
vanafprijs €79.580

DYNAMIEK
DE NIEUWE BMW
4 SERIE COUPÉ

anouk smulders neemt inspirerende

vrouwen mee op een onvergetelijke
trip naar de bergen om te leren,

1

verleggen de grenzen van het ontwerpen van sieraden, werken met
goud en de meest kostbare stenen om unieke stukken te maken,
soms met duizenden uren werk. Voor de meest gedenkwaardige en
ongelooflijke stukken die ik heb ontworpen, zou ik de ketting Eternal
Soul uit mijn high jewelry-collectie Once Upon a Time noemen. Met
deze ketting wilde ik hulde brengen aan de wereld van haute couture.
Geïnspireerd door trends van 's werelds meest exclusieve catwalks,
biedt dit stuk drie draagopties. Je kunt ervoor kiezen om de choker te
dragen – wat de bovenkant is – of je kunt het randstuk van de ketting
dragen, of zelfs voor een speciale gelegenheid het herenigde deel. Het
collier heeft 722 smaragd geslepen diamanten van 0,15 karaat tot
5,01 karaat, met een totaal van 219,2 karaat diamanten. Een
meesterwerk dat tweeduizend uur werk vraagt van onze vakmensen
in ons Parijse high jewelry-atelier.’

BMW M440I XDRIVE COUPÉ

&

+

129
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DIT JAAR KOM JE MET DE LUCKY MOVE COLORCOLLECTIE, WAARIN JE VOOR HET EERST GEEN
DIAMANT HEBT GEBRUIKT.

‘Deze collectie is speels en elk stuk is gekoppeld aan geluk – bij het
ontwerpen stelde ik het voor als een geluksbrenger. Het is dan ook
vanwege het ontwerp en de boodschap erachter dat ik wilde werken
met gekleurde stenen. Mijn idee was om sierstenen te gebruiken als
een gouden platte tint, iets wat ik meestal doe, dus ik vervang geen
diamant, maar ik vervang het goud. Het thema rond het geluk, het
medaillon dat draait en van kleur verandert, terwijl het een specifieke
mantra heeft, past perfect bij het ontwerp en de boodschap van de
ketting!’

‘De Messika-vrouw is de vrouw van vandaag, soms mysterieus,
gedurfd en moedig. Vrouwen inspireren mij door hun eigenheid
en hun vertrouwen in elkaar.’

Op het programma staat een huidanalyse. Esthetisch arts Stephan Marks legt het uit: ‘We
maken foto’s van de huidoppervlakte, maar ook van de lagen eronder. Op basis van die foto’s
kunnen we de huid testen op acht parameters, waar een score aan wordt gehangen. Daarbij
wordt rekening gehouden met leeftijd, geslacht en huidskleur. Najib zijn score op die acht
onderdelen wordt dus vergeleken met mensen die die drie eigenschappen met hem gemeen

cars test
ELEGANTIE

BEauty advertorial i.c.m influencer

inspireren en delen van ervaringen.

4

SPORTIEVE ‘BROERTJE’ VAN DE 3 SERIE, MAAR EEN
VOLLEDIG OP ZICHZELF STAAND MODEL. EN DAT IS
TE ZIEN! WAT DIRECT UIT HET OOG SPRINGT IS DE
PROMINENTE NIERENGRILLE DIE MEER NAAR VOREN
IS GERICHT EN DOORLOOPT TOT BIJNA AAN DE

middels grace&us inspireren zij ook
jou!

s a n n y z o e k t g e l u k i s h a a r i n s ta naam en aan haar lach te zien
is geluk prima te vinden in een
porsche mét driver.
inspirerende woorden vloeien
gemakkelijker als de wijn ook
rijkelijk vloeit! bijzondere

ONDERKANT VAN DE VOORZIJDE. EEN COMPLEET
NIEUWE DESIGNTAAL DIE WE VAN BMW EERDER NIET
ZO GEWEND WAREN, MAAR HOÉ COOL PAKT DIT UIT
BIJ DIT MODEL.

Op de weg ziet de BMW 4 Serie Coupé er behoorlijk
‘gespierd’ uit. Dat komt mede door de lange
deuren met frameloze ramen, het slanke ruitontwerp en de vloeiende daklijn. Hij is dan ook een stuk
langer dan zijn voorganger: de twee-deurs BMW
is met maar liefst 128 mm tot een totaal van 4,77
meter in de lengte gegroeid. En dat is behoorlijk!
De lengte wordt benadrukt door de opvallende
maar compacte koplampen die ver doorlopen in de
zijschermen.

gesprekken waren aan de orde van
de dag.

TEKST
Kristina Bozilovic
FOTOGRAFIE
Michael Graste

met slogan

bijzonder. want het merk steunt
d e p r e s e n tat r i c e i n h a a r i n i t i at i e f
en vrouwen wereldwijd

3

in groei,

c a r r i è r e e n c h a r i t y. m e t b r a n d

a m b a s s a d o r s a l s o n d e r a n d e r e k at e

w i n s l e t, s t e f a n i e g r a f e n a i s h w a r ya
rai bachchan is smulders in good
c o m pa n y.

Een andere eyecatcher in het interieur zijn de
instrumentencluster en het Control Display, die samen
één groot display lijken te vormen. Ja, een ritje in de
BMW 4 Serie Coupé is een belevenis op zich!

Dit tweedeursmodel is – zoals je verwacht −
volledig op de bestuurder gericht en dat zorgt voor
extra comfort in de auto. Met achterin twee ruime
individuele stoelen met geïntegreerde hoofdsteunen,
heb je wél voldoende ruimte voor bagage of extra
passagiers. Aan gemak hoeft het jou of je medereizigers niet te liggen, want de sportstoelen en een
nieuw ontworpen, met leder afgewerkt sportstuur
zitten in het standaard pakket, net als akoestisch
glas voor de voorruit, dat zeker tijdens lange
afstanden heel aangenaam is want: extra stil.

In stijl vloog het gezelschap via het Amsterdam Luxury Airport Services op Schiphol naar de bestemming. De reis stond in het teken van body, mind en soul en was onderdeel van de lancering van Anouks
nieuwe platform Grace & Us. Middels dit platform zal Smulders verhalen, video's en meer delen, over en
mét inspirerende vrouwen, om zo women empowerment een boost te geven. Beauty brand Olaz, waar
Smulders al jaren een bijzondere band mee heeft, wil alle vrouwen in Nederland inspireren om hun
dromen na te jagen én deze te delen. Hun doel is om een omgeving te creëren waarin alle vrouwen het
gevoel hebben dat ze trots mogen zijn op wie ze zijn. Onderzoek laat zien dat aanmoediging en complimenten voor een stijging in zelfvertrouwen zorgen. Iets wat Smulders absoluut wil stimuleren middels
haar platform Grace & Us.

2

‘Alles gaat zo snel voor Messika. Ik hoop dat Messika zal blijven
evolueren, we zijn nog een jong merk en er is zoveel te doen. In de
pijplijn: we zijn begonnen op de Aziatische markt, zo hebben we
Messika Hong Kong geopend en voor het einde van het jaar zullen er
nog drie boetieks worden geopend!’

6

bij deze club dames en anouk in het

AUTHENTICITEIT, AANMOEDIGEN EN INSPIREREN. DÁT IS DE MISSIE
VAN PRESENTATRICE ANOUK SMULDERS. IN EEN WERELD WAAR
BERICHTGEVING GEMANIPULEERD KAN WORDEN EN DE DINGEN
MOOIER LIJKEN DAN ZE ZIJN IS SMULDERS OP ZOEK NAAR ECHTHEID.
IN HET KADER VAN VERBINDEN BESLOOT ANOUK SMULDERS TER
GELEGENHEID VAN HAAR 45E VERJAARDAG IN SAMENWERKING MET
FRIENDS OF THE BRANDS VIJF INSPIRERENDE VROUWEN MEE TE
NEMEN VOOR EEN MOOIE REIS NAAR VAL THORENS.

WAT KUNNEN WE IN DE TOEKOMST VERWACHTEN?

i s a n at t i t u d e '

pa s t h o r l o g e m e r k l o n g i n e s f e i l l o o s

VERBINDING
OP DE PISTE

WELK MOMENT IN JE CARRIÈRE ZAL JE NOOIT
VERGETEN?

‘Ik zal nooit de dag vergeten waarop ik in 2013 mijn boetiek in Rue
Saint Honoré opende. Het was een groot moment voor Messika,
maar het was ook een ongelooflijk jaar omdat ik ook zwanger was
van mijn tweede dochter. Het openen van mijn eerste boetiek in
Parijs was een must en een grote prestatie voor het merk.’

'elegance

WIE WIL GAAN VOOR EEN ONDERSCHEIDEND MODEL
EN EEN DIKKE KNIPOOG NAAR DE HISTORISCHE
MODELLEN VAN BMW, ZIT MET DE GLOEDNIEUWE 4
SERIE COUPÉ GOED. HET IS ECHT NIET MEER HET

Overigens zijn voor het eerst alle modelvarianten van
de BMW 4 Serie Coupé standaard uitgerust met
een 8-traps Steptronic-automaat, waarmee slim
gebruik wordt gemaakt van de aandrijfkoppel van
de motor en dus zorgt voor nog meer efficiency. En
racen kun je zeker met dit model! De nieuwkomer
heeft een indrukwekkend vermogen van 184 pk,
en dat zorgt voor snelheid op de weg. Met de
innovatieve TwinPower Turbo technologie bereik je als
bestuurder nog meer kracht en efficiency. Dus ga je
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MARC LUBACH WORKING HIS MAGIC
MET COLORESCIENCE

DE NIEUWE BMW 8-SERIE
CUSTOMIZED VOOR ONS 25-JARIG JUBILEUM

DE DAMES VAN CASARON

DE TALKIES MEIDEN IN
MARIA TAILOR EN
SHOES VAN VAN DEN ASSEM

TALKIES-CHEF MOUNIR TOUB, NAJIB AMHALI
EN SOUFIAN ASAFIATI (LIFE AFTER FOOTBALL)
TALKIES-TEAM LANCEERT
DE COVER!

TAMER GÖNEN EN KRISTINA BOZILOVIC
NICOLETTE
VAN DAM

RUUD GULLIT MET ZIJN
VRIENDIN KARIN DE ROOIJ

DANSERESSEN VAN HOLLAND CASINO!

HORECAONDERNEMER RON SIMPSON
MET ZIJN VRIENDIN

YES-R MET ZIJN VROUW CHEYEN

dit jaar vieren we ons

25-jarig jubileum!
in hotel okura werd
dit groots gevierd
in bijzijn van ruim
driehonderd bn’ers,
r e l at i e s e n p r o m i n e n t e n
én werd het extra
dikke jubileumnummer
gelanceerd. de

ONLINE INTERIEUROUTLET

RED
INNOVATION
De natuur en de sterrenhemel geven Fabienne Delvignes
inspiratie vleugels. Vlinders ontmoeten sterren in een
luchtig, ruimtelijk geheel. De materialen zijn gewaagd,
natuurlijk en delicaat. De bekende hoedenontwerpster
liet haat creativiteit de vrije loop en kwam tot een hoed in
plexi met grafische, sierlijke voluten: de ‘Red
Innovation’.
FABIENNEDELVIGNE.COM

lifestyletitel werd

MEET

NADUVI.COM

+
+

WIE WINT DE JACKPOT
BIJ HOLLAND CASINO?

HOEDJESDAG

+

+
+

MET HAAR
EIGEN STER ;-)

'SHOWNIEUWS' IS ER OOK. MAIK DE BOER EN
RUUD GULLIT IN GESPREK

MARCO
BOLOGNA

+

+

CARTIER.COM

NADUVI

+
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+

Cartier lanceerde op 4 september het vernieuwde Pasha de Cartier-horloge, dat origineel al uit de jaren '80
stamt. Het nieuwe horloge is beschikbaar in 35 of 41
millimeter, in staal, goud, diamant of skeleton.

Ben je al bekend met de webshop NADUVI? NADUVI koppelt meer dan honderd mooie merken direct aan mogelijke kopers, deze merken kunnen hier met
hoge kortingen hun artikelen aanbieden die van een vorig seizoen zijn. Een concept dat al veel in de mode bestaat maar vrij nieuw is in de interieurwereld. Zo
voorkomt de webshop verspilling van mooie producten.

HET TEAM VAN SCHWARZKOPF GAF
ONS EEN PRACHTIGE GLAMOUR LOOK

TERAI (AUDEMARS PIGUET),
DENNIS MARTENS EN
JACK HUIMAN(SCHAAP EN CITROEN)
MET VRIENDIN

Ongeveer tien jaar na de succesvolle lancering
van het EYELASH ACTIVATING SERUM
brengt M2 BEAUTÉ een revolutionaire nieuwe productinnovatie op de markt: het HAIR
ACTIVATING SERUM. Met zijn zeer krachtig
actief werkzaam complex, gebaseerd op de
onderzoeksbeginselen en de ervaring bevordert het zowel de haargroei als de haardichtheid, verlengt het de haargroeifase en vertraagt
het haaruitval. Het beloofde resultaat: lang,
dik en natuurlijk mooi haar in slechts zes tot
acht weken. Wie wil dat nou niet? €125
M2BEAUTE.COM

overgenomen en compleet
getransformeerd door

ONZE KING OF COVERS
OTTO VAN DEN TOORN

MEVROUW MARTENS
EN IVO HABETS

24-08-20 22:39

BY OPI

VOOR LANG, DIK
EN NATUURLIJK
MOOI HAAR

KRIS AND FRIENDS!

tien jaar geleden

HIDDEN PRISM

P R O D U C T I N N O VAT I E

k r i s t i n a b o z i l o v i c . é n wat
v o o r f e e s t w a s h e t; h e t
dak ging eraf!

Marco Bologna is het resultaat van de
ontmoeting tussen de creatieve en visionaire flair van Marco Giugliano en de
verfijnde en evenwichtige visie van
Nicolò Bologna. Na jaren te hebben
gewerkt voor prestigieuze merken zoals
Dolce & Gabbana, ontmoetten ze elkaar
in 2009. In 2011 besloten de twee jonge
Italiaanse ontwerpers samen hun eerste
sieradencollectie te creëren, waarna ze
door Anna Wintour werden geselecteerd
om een collectie (SS12) te ontwerpen
voor het VOGUE TALENTS-evenement
in Palazzo Morando. Vanaf dat moment
begonnen ze aan het project waar ze
zoveel om gaven, namelijk het creëren
van een prêt-à-porter-collectie voor
dames.
MARCOBOLOGNA.COM
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CULT
WATCH

DE BAND IN ACTIE

MANAGING DIRECTOR
MOËT & CHANDON
BOB BRON MET KRISTINA

SPEEL GEZELLIG MEE
MET LIVE BINGO

De diepte van het absolute zwart
ontmoet de helderheid van kleur
in een verrassende collectie.

THE PARTY EDITION
ELKE VRIJDAG- EN ZATERDAGAVOND
VANAF 21.00 UUR
IN AMSTERDAM WEST-SLOTERDIJK

CHANTAL BLES EN
MARIA TAILOR

REGI BLINKER, ERIC KUSTER EN INGE DE BRUIJN

RESERVEER NU
EXCLUSIEF ONLINE VIA HOLLANDCASINO.NL
EN BOEK MET KORTING

FUN AT THE REMY MARTIN
PHOTOBOOTH

HOOGWAARDIGE HUIDVERZORGING

VAN
€34,5
0
VOOR
€19,5
0

www.pupa.nl

PU1197 Dark Side of Beauty adv Talkies.indd 1

14-8-2020 11:28:30
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Ga deze zomer voor ‘shimmer’-lakken in alle kleuren van de
regenboog! De limited edition zomercollectie van OPI is er
in GelColor waardoor je meer dan twee weken geniet van
perfect gelakte nagels met intense hoogglans. Tijdens lakken
droogt het direct, dus geen kans op beschadigingen!

DE BESTE VERSIE

RENEWED

&

VAN JOUW
HAARKLEUR

IMPROVED

DOE JE HUID
EEN PLEZIER

OPI.NL

Deze sulfaatvrije, kleurcorrigerende shampoo reinigt blond, opgelicht (inclusief
brunette) en grijs haar op milde wijze,
terwijl violetpigmenten de gele en oranje
ondertonen weerleggen. De Moroccanoil
Blonde Perfecting Purple Shampoo bevat de
ArganID™-technologie, zo kunnen de
krachtige antioxidanten en vitamines van
arganolie tot diep in de cortex van het haar
doordringen, waardoor het haar gezond
wordt gemaakt en intens gaat glanzen.
€27,90

Hannah’s Juvi Protect is een
huidverbeterende
dagcrème
met SPF30 en biedt de nieuwste
visie op zonbescherming voor
het beschermen én behouden
van een mooie en gezonde huid
in de zon. Juvi Protect perfectioneert het zonlicht en laat je
huid daarmee profiteren van
uitsluitend de goede eigenschappen van licht. Hierdoor is
je huid niet alleen goed
beschermd, maar kun je ook
optimaal van de zon genieten.
Vooral de zonaanbidders en bij
mensen met huidtype I-II (zeer
lichte tot lichte huid) mag de
Juvi Protect niet ontbreken in
de ‘daily summer beauty routine’! €59,90

MOROCCANOIL.NL
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YOGA BUDDY

BEAUTY
EYES
GLOBE
Met deze verkoelende facial-yogaroutine,
die speciaal ontworpen is voor de huid
rondom de ogen, krijg je direct een frisse
blik en mooie oogopslag. Tip: voor het
allerbeste resultaat leg je de Beauty Eyes
Globe een paar minuten voor gebruik in
de koeling. €39,95

MEETMILU.COM
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+

+

+

+

+

+
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Juliette de Vries is a fearless female entrepreneur
pur sang. Leren uit boeken was aan de jonge
Juliette niet besteed. Ze besloot op haar
zeventiende al dat ze zou gaan reizen en werken.
‘She faked it ‘till she made it’ en startte al op zeer
jonge leeftijd een promotiebedrijf, eerst met
anderen en al snel heeft ze al haar medeeigenaren uitgekocht. Ze doopte het om naar
Promotion Partners, bouwde het uit tot een
succes en verkocht het acht jaar geleden om te
genieten van het leven. Niet lang daarna besloot
De Vries tóch te gaan voor een nieuw zakelijk
avontuur en startte het schoenenmerk Feraggio,
destijds met Patricia Lubbersen. Ongehinderd
door énige verstand van zaken omtrent
schoenen, hakken en de productie ervan.
Ongecompliceerd, to the point en gefocust. Zo
komt De Vries over tijdens ons telefonisch
interview. Terwijl ze in het ziekenhuis ligt bij te
komen van een val, maakt ze tijd om ons te
vertellen over dé perfecte pump met haar merk
Feraggio, haar zakelijk voorbeeld én ‘key to
success’!

+

cafe_cliche_
amsterdam

+
+

SUMMER ESCAPE

VITAL
PERFECTION

ZOMERSE
BLUSHES

De huidverzorgingscollectie van VITAL PERFECTION beantwoordt aan de behoeften van
45+-vrouwen die gericht willen optreden tegen
zichtbare tekenen van veroudering, zoals huidverslapping, verlies van veerkracht en donkere
vlekken. Vanaf €120

Of je deze zomer wel of niet op vakantie
gaat, met de zomercollectie van PUPA
Milano kom je direct in zonnige sferen!
Combineer rood, oranje en koraal met de
zongebruinde bronzen teint en de blauwe
kleur van de heldere zee.

SHISEIDO.COM

PUPA.NL

15-06-20 17:56

DERMACLINIC.NL
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BUSINESSINTERVIEW

FEARLESS
FEMALE
ENTREPRENEUR

DE GEZELLIGE
BUURTBRASSERIE

ZONBESCHERMING
DermaClinic in ’s-Hertogenbosch, een medisch cosmetische kliniek gericht op huidverbetering en huidverjonging, biedt een 360 graden-benadering aan haar cliënten door middel van
de skin care-lijn ZO® Skin Health, lasers en injectables. DermaClinic werkt alleen met de
beste, bewezen merken, waaronder Colorescience. Danielle De Bock, huidtherapeut bij DermaClinic: ‘Alle producten van Colorescience bevatten uv-beschermers met niet-chemische
zonbescherming en toegevoegde antioxidanten, die bescherming bieden tegen schadelijke
invloeden van buitenaf. De niet-chemische uv-filters blijven op de huid liggen en laten de
huid ademen, waardoor de huid niet verstopt. Deze uv-beschermers zijn veilig, hebben geen
invloed op het proces van huidtransformatie én kan ingezet worden wanneer de huid zich aan
het vernieuwen is. Dit sluit perfect aan bij het gebruik van onze medische skin care-producten
en is ideaal om in te zetten na een chemische peeling, laser- of injectable-behandeling. Ons
favoriete product van Colorescience is All Calm Clinical Redness Corrector SPF 50. All Calm
bezit een 3-in-1 formule en wordt na een behandeling aangebracht om de huid te kalmeren,
de ontstane roodheid te camoufleren en de huid te beschermen met een SPF 50.
Colorescience is de juiste verlenging van je dagelijkse thuis ZO® Skin Health skincare routine, omdat de zonbeschermingseigenschappen verwerkt zijn in hun minerale
camouflagemake-up.’

AFTER SUN

Verwen en verfris je huid na een zonnige
middag met deze heerlijke crème mét antiageing-werking. De door de zon gestreste
huid wordt gekalmeerd en weldadig gehydrateerd. Bovendien geeft AFTER SUN
GLOWING CREAM de huid een zongebruinde teint. Geniet van een zomerse en
zijdezacht gebruinde huid. €90,36
SENSAI-COSMETICS.COM

15-06-20 17:57

middenweg 35
1098 ab amsterdam

cafecliche.amsterdam

020-4232882
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Met 120 couverts is Café Cliché geen kleine zaak. Toch
doet het door de opzet en het gebruik van tussenmuren,
nisjes en zitjes knus, gezellig en vooral huiselijk aan.
De basiskleuren zijn donker, met veel hout en leer, een
druk behangetje hier en een stoere muurschildering
daar. Via de trap naar beneden kom je bij nog een
restaurantgedeelte waar ook een speelkamer voor
kinderen is, ideaal voor ouders. Het menu staat vol
klassiekers met een twist en typisch Amsterdamse
namen. Zo heet de allesbehalve clichécarpaccio een
‘dijenkletser’ en bestel je met een ‘bordeelsluiper’ een
voorgerechtje met pittige tonijn. Met een

driegangenmenu voor 39,50 euro is het een fijne stek
voor een doordeweekse hap, met het arty
huiskamerinterieur een lekkere plek voor een
vrijdagmiddagborrel, weekendbrunch of uitgebreid
diner. David Baxter en Berber Vergeest hebben de
dagelijkse leiding en zijn ontzettend goed op elkaar in
gespeeld. Chef Baxter houdt wel van een praatje, dus
de open keuken is voor hem ideaal. Vergeest verzorgt
de ontvangst en de correcte, maar altijd persoonlijke
bediening. Kortom: een buurtbrasserie waar iedereen
zich op z’n gemak voelt.

13-07-20 16:11

WAAR HAAL JE HET LEF VANDAAN OM
EEN SCHOENENMERK TE BEGINNEN
MET NUL VERSTAND VAN ZAKEN
HIERVAN?
‘Vooropgesteld; Ik had nooit gedacht dat het zó
groot zou worden. Ik ben al van jongs af aan
ondernemend. Mijn vorige bedrijf was een
promotiebedrijf waarmee we personeel
leverden voor de winkels op Schiphol en aan de
Bijenkorf voor salespromoties. Na de verkoop
besloot ik meer van mijn vrije tijd en meer van
het leven te gaan genieten maar zoals je wel
vaker hoort kruipt het ondernemersbloed waar
het niet gaan kan en besloot ik dé perfecte
pump te produceren nadat ik er telkens níet in
slaagde om een lekker zittende pump te vinden.
Bovendien was het in een tijd waar heel rare
blokhakken, plateauzolen, ronde neuzen en
meer van dat soort in de mode waren.
Verschrikkelijk. En áls ik dan een elegante
pump kon vinden, dan viel het voetbed heel erg
tegen. Ik begon mijn zoektocht naar het
produceren van Feraggio op Google en
uiteindelijk klopte ik aan bij schoendesigner Jan
Jansen voor hulp op het gebied van design. Het
vervaardigen van mooie én comfortabele
schoenen brengt veel technische aspecten met
zich mee en daar heb je een expert voor nodig.
Ik bezocht de beurzen en verdiepte me in de
productie. Langzaamaan leer je vanzelf. Een
langzame groei heeft het voordeel dat je meer
leert van de productie, de onderdelen die je
kunt verbeteren en van de inhoud van je
business en daardoor kun je het beter managen.
Op dit moment zijn we druk met dé nieuwe

HET VERHAAL VAN JULIETTE IS VRIJ UNIEK EN
VOORAL INSPIREREND, ZO STOPTE ZE OP HAAR
ZEVENTIENDE MET SCHOOL OM TE REIZEN EN
WERKEN. NIET LANG DAARNA STARTTE ZE EEN
PROMOTIEBEDRIJF EN DEED DIT, NAAR EIGEN
ZEGGEN, VEEL MET 'MANAGEMENT BY BLUFF': ZE
GAF ZICHZELF EEN FAKE TROUWRING EN DEED
EEN BRIL OP OM OUDER OVER TE KOMEN. NA
VEEL SUCCES VERKOCHT ZE HET BEDRIJF 35 JAAR
LATER EN BELOOFDE ZE ZICHZELF NOOIT MEER TE
ONDERNEMEN. TOTDAT ZE OP ZOEK WAS NAAR DE
PERFECTE HAKKEN. DEZE KON ZE NERGENS VINDEN,
DUS BESLOOT ZE FERAGGIO OP TE RICHTEN. EN DE
REST IS GESCHIEDENIS. DE PUMPS VAN FERAGGIO
STAAN BEKEND ALS DE PERFECTE HAK MET EEN
ICONISCHE STIJL IN VERSCHILLENDE KLEUREN,
MATERIALEN EN IN TWEE HAKHOOGTEN. DAARBIJ
DOEN ZE GEEN PIJN DOOR HET INNOVATIEVE
‘MEMORY FOAM BED’ DAT DE BLOEDCIRCULATIE
STIMULEERT ONDER DE BAL VAN DE VOET.

CAFÉ CLICHÉ IS ANDERS. HIER WORDT GEKOOKT ZOALS
DE CHEF DAT THUIS DOET: GOED EN LEKKER, MAAR
NIET DUUR OF EXCLUSIEF. HET IS EEN PLEK OM JE
THUIS TE VOELEN, ALLEEN OF SAMEN MET VRIENDEN
OF FAMILIE. DE OPEN KEUKEN, LOUNGEBANKEN EN
WARME UITSTRALING ZORGEN VOOR EEN HEERLIJK
HUISKAMERGEVOEL.

DE GLOED
VAN EEN
ZONSONDERGANG

05-10-20 16:37

business interview

+

DERMACLINIC

HANNAH.NL

JANINE KHO EN
KRISTINA BOZILOVIC

05-10-20 16:37

CAFÉ CLICHÉ
+

Beauty News

+
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r e s ta u r a n t

jubileum waar hotel okura amsterdam

+

Beauty News

+

Lifestyle News

+

25-jarig

20-01-20 16:30

restaurant page

25-JARIG JUBILEUM

wat ta l k i e s m a g a z i n e v i e r t h a a r

20

voor de BMW M440i xDrive Coupé, dan heb je dankzij een krachtige 48V
startergenerator extra dynamiek. En dat komt goed uit tijdens inhaalacties
of acceleraties! Ook goed voor de planeet, want door de tweede accu
kan er meer remenergie worden teruggewonnen en opgeslagen. Deze
energie wordt niet alleen gebruikt voor elektrische systemen, maar ook voor
ondersteuning van de verbrandingsmotor en het bereiken van een hoger
piekvermogen. Wij twijfelen niet meer: deze BMW is de perfecte combinatie
van een sportief én elegant tweedeursmodel in een hedendaags jasje! •

juliette.feraggio
TEKST
Kristina Bozilovic
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Feraggio slingback. Een nieuw model – een
musthave!’

kunt. Ik ben oud genoeg om te weten wat ik
kan, maar vooral wat ik niet kan.’

WAT ZOU JE NU ANDERS DOEN
TERUGKIJKEND?
‘Dan had ik al veel eerder een product
geproduceerd. Iets wat je letterlijk kunt laten
zien, voelen en ruiken. Nu heb ik een bedrijf
waar het gaat om een product, dat is heel anders
dan mijn vorige werkzaamheden waar we een
dienst verkochten.’

WIE IS EEN ZAKELIJK VOORBEELD
VOOR JE?
‘Marcus Lemonis. Je kent hem ongetwijfeld van
het tv-programma “The Profit” waar hij
noodlijdende bedrijven helpt en zich inkoopt.
Toen ik een pitch moest schrijven voor
investeerders voor Feraggio dacht ik er steeds
aan hoe hij het zou verwoorden. Feraggio is een
simpel product en dat vinden investeerders fijn
en ze zien de schaalbaarheid daarvan. Ik heb
ontzettend veel geleerd van Marcus en de
manier waarop hij zakendoet. En, ik heb zelf net
een UVA “scaling up”-masterclass achter de
rug. Ook leerzaam.’

WELKE HOBBELS HEB JE MOETEN
NEMEN OM ZOVER TE KOMEN?
‘Ik moest veel nieuwe dingen leren. En ik vond
het moeilijk dat de mensen die al in fashion
zitten een beetje hoogdravend doen. Wat leuk
blijft zijn de e-mails die we ontvangen van
tevreden klanten. Over hoe blij ze zijn met hun
aankoop. By the way: circa 28 procent van de
kopers zijn mannen die voor hun vrouw een
paar pumps kopen. Als je dan een tegenslag te
verwerken hebt dan geven de dankmailtjes en
blije klanten ontzettend veel voldoening!’
WAT ZIJN JE GROOTSTE TALENTEN?
‘Ik ben een generalist. Ik kan niet één ding heel
erg goed maar wel van alles wat. Mijn talent is
het verzamelen van de juiste mensen om me
heen. Mensen die de dingen die ik niet kan, wel
goed kunnen. Het feit dat ik dus een generalist
ben, zie ik als voordeel. Want als je iets héél
goed kunt, dan wil je dat zelf doen en dat staat
groei in de weg. Zeker als je het hebt over
schaalbaarheid: dit businessmodel en product is
perfect schaalbaar. De slingback wordt gemaakt
met dezelfde leest en dus hetzelfde comfort. Het
is niet ingewikkeld. Als je je maat weet,
kun je online bestellen. Het percentage
herhaalaankopen is bij ons erg hoog. We hebben
ook veel succes met de publiciteit die we krijgen
én we lijken een lieveling te zijn van stylisten.’
WAT MOET JE ALS ONDERNEMER
ABSOLUUT NOOIT DOEN?
‘Je focus verliezen. Er zijn altijd mensen van
buitenaf die van alles te zeggen hebben over je
bedrijf of je willen adviseren. Luister er gerust
naar, sta er even bij stil, en ga dan weer terug
naar je eigen focus. Ik heb gemerkt dat als ik dat
doe, en me weer focus, het uiteindelijk beter
gaat. Soms trap je erin en zul je te veel luisteren
naar andere mensen, maar ga uit van je eigen
kracht.’
WAT IS HET BESTE ADVIES DAT JE
OOIT HEBT GEKREGEN?
‘Goed naar jezelf luisteren. Jezelf blijven, je niet
anders voordoen. Weten wie je bent en wat je

+
+
+
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ALS JIJ ADVIES NODIG HEBT, WIE BEL
JE DAN?
‘Afhankelijk van waar ik hulp bij nodig heb,
weet ik wel wie ik kan bellen. Als het om design
gaat bel ik Jan Jansen. Je kunt het niet alleen.
Die fout heb ik ook gemaakt. Denken dat ik het
allemaal zelf wel kan. Ik spreek ook regelmatig
af met mensen die mij out of the blue benaderen
voor mijn advies. Waarom niet? Ik heb ook
mensen gehad die mij adviseerden en hielpen,
toen ik Feraggio begon. Bij dit product ging ik
van mezelf uit als doelgroep. Met de slingback
gaan we meer samenwerkingen aan met jonge
influencers. Iets dat ik niet had verwacht. Het
wordt een heel fashionable product, dat is leuk
om te zien. En als we in een land als Nederland,
waar bijna iedereen op sneakers loopt, succesvol
kunnen zijn, dan kunnen we het overal.’
WAT IS DE FERAGGIO MUSTHAVE
VOOR 2020?
‘Absoluut de Feraggio slingback!’
WAT IS HET GROOTSTE MISVERSTAND
OVER ONDERNEMEN?
‘Dat je het geen tweede keer kunt. Veel mensen
verkopen hun bedrijf en stoppen dan omdat ze
denken dat ze het niet nog een keer kunnen
flikken. Ik heb mijn bedrijf ook verkocht met
het idee dat ik rustiger aan zou doen. Maar
nooit met het idee dat ik echt niks ga doen.’
WAAR HAAL JIJ HET MEESTE PLEZIER
UIT?
‘Leren, werken, zakendoen, contact met
mensen, deals maken, nieuwe dingen bedenken
en nieuwe inzichten opdoen. Ik heb veel
mensen om me heen die heel anders zijn en
denken dan ik, daardoor krijg je nieuwe
inzichten en daar leer je van.’

20-01-20 16:26
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CIRCULATION
50.000 copies
85.000 copies (Talkies Terrace Special)

TECHNICAL SPECIFICATIONS
•
1/1 page (220 mm x 280 mm margins +3mm around)
•
2/1 page (440 mm x 280 mm margins +3mm around)

CONSUMER RETAIL PRICE
Per issue €4,95
Subscription (6 issues) €25,Subscription (8 issues) €35,-

Advertisements have to be send digital as certified PDF or send by wetransfer.com to
marjolein.dewit@talkiesmagazine.nl

PUBLISHER
Talkies Media BV
POSTAL ADDRESS
Parnassusweg 845
1082 LZ Amsterdam
PHONE
+31 (0)20-7717090
E-MAIL
info@talkiesmagazine.nl
E-MAIL SALES
sales@talkiesmagazine.nl
WEBSITE
www.talkiesmagazine.nl
www.talkiesman.nl
FREQUENCY
8x per year (2x TalkiesMAN)

900
780
650
1.500
1.475
1.250
600
350

