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Inleiding: 

Met de komst 

van Sinterklaas 

zijn de feestda-

gen weer be-

gonnen. Verlang-

lijstjes worden 

gemaakt en 

cadeautjes worden met zorg uitgezocht voor de 

familie. 

Geef of vraag eens een leerzaam  en nuttig cadeau 

en investeer in u zelf! Persoonlijk kleuren- of stijl-

advies,leuk om cadeau te geven: de cadeaubon van 

Couleurs Monique, in elk gewenst bedrag. 

Speciaal voor de komende feestdagen heb ik mijn 

sieradencollectie weer flink aangevuld. 

Sieraden: 

Na mijn succes 

van de kunst-

markt in Emi-

claer ben ik  

dagenlang mijn 

atelier ingedo-

ken om weer 

prachtige sieraden te maken, passend bij de ko-

mende feestdagen.  

De kralen heb ik gezocht en de kettingen zijn alle-

maal door mij gecreëerd. Naar wens is veel moge-

lijk en korten of langer maken kan bijna altijd. 

In december bezoek ik enkele kerstmarkten voor 

de verkoop van kettingen en (bijpassende) arm-

banden. Op woensdag 16 december ben ik op de 

Dickens kerstmarkt in Den Helder.  Op vrijdag 18 

december ben ik in op de kerstmarkt in Arnhem. 

Klik op  www.couleursmonique.nl en kies vervol-

gens het tabblad sieraden, voor de nieuwe collec-

tie.  Armbanden €9,50, kettingen vanaf €19,50. 

Heeft u interesse, kom dan gerust even kijken in 

mijn atelier of kies iets van de website en ik stuur 

het toe, of neem het mee.  

Kleuradvies: 

Als u kleding 

aantrekt van 

iemand anders, 

zult u al eens 

ontdekt hebben 

dat het verschil-

lend staat. Ook 

al gaat het om hetzelfde model of maat, er is iets 

anders aan de hand. Op basis van de ondertoon 

van uw huid, de oogkleur en (in de laatste plaats) 

de haarkleur kan ik analyseren welke kleuren u het 

meest flatteren. Bijna elke oog- en haarkleur kan in 

elk seizoen gevonden worden. Normaal gesproken 

is een kleuradvies eenmalig en voor uw leven. Of u 

ouder en grijzer wordt is niet van belang. In de 

loop der jaren zult u merken dat uw eigen kleuren 

steeds belangrijker voor u worden. 

De uitkomst van het advies kan een complete ver-

assing zijn. Het modebeeld bepaald voor een groot 

deel de kleuren van onze kleding, maar hoeven u 

niet optimaal te flatteren. Omdat de uitkomst te 

maken heeft met uw natuurlijke uitstraling waarop 

u geen invloed kunt uitoefenen (uw huid en ogen), 

zult u nieuwe kleuren gaan ontdekken en afstand 

nemen van “oude” kleuren.  U heeft immers gezien 
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wat u het mooiste staat en u zult complimenten 

ontvangen als u de kleuren van uw eigen seizoen 

draagt! 

De voordelen: 

 Kleding kopen in uw beste kleuren  
 Alle kleuren binnen de waaier passen goed bij 

elkaar. Dus optimaal combineren. 
 De waaier behoedt u voor foute aankopen.  
 Minder tassen en schoenen kopen. Twee 

kleuren zijn voldoende voor de hele gardero-
be. 

 Voor dames: u kent uw best haarkleur en 
make-up. Twee lipsticks zijn voldoende. 

 

Tip: 

 Afgelopen weekend werd ik getipt over de winkels 

van ontwerperster Karen Millen. Prachtige (en 

betaalbare) design feestkleding voor wintertypes! 

Workshop Kleur: 

Met groepjes 

vanaf drie per-

sonen kan ik een 

workshop aan-

bieden. Bij een 

workshop is het 

de bedoeling dat 

de deelnemers zelf aan de slag gaan. Ik leg u een 

vragenlijst voor omtrent kleuren die we later be-

spreken. Dan volgt de persoonlijke analyse, die 

persoon ongeveer een half uur in beslag neemt.  

Tussendoor gaat u aan de slag met veel verschil-

lende gekleurde sjaals en kettingen, met de bedoe-

ling om de beste uit te zoeken. Een leerzame en 

gezellige praktijkoefening. Ik geef een toelichting 

op de make-up van Your true Colors. Vervolgens 

kunnen de deelnemers zichzelf opmaken. Onze 

make-up is verdeeld in koele en warme tinten, 

zodat u altijd zeker bent van de juiste kleur voor 

uw make-up. Eventueel is er dan nog tijd voor 

vragen.  Geschikt om te doen met vrienden, vrien-

dinnen of met het hele gezin!  

Inhoud Workshop Kleur: 

 Ontvangst met koffie/thee,  lekkernij en vers 
gebakken krentenbrood 

 Uitleg kleurenleer  
 Uitleg make-up 
 Vragenlijst kleur 
 Persoonlijke analyse met prachtige kleuren-

waaier 
 Deelnemers maken zich op in de juiste kleu-

ren  

Service: 

Iemand op het 

oog inschatten is 

zelfs voor erva-

ren kleuradvi-

seuses een on-

mogelijke op-

dracht. Als u niet 

bent overtuigd of u blijft twijfelen, neem contact 

met mij op. Het kan zijn dat u meer houdt van 

kleuren uit een ander seizoen en dat u daarom 

moeilijk overschakelt. De analyse heeft niets te 

maken met smaak of persoonlijke voorkeur. Zo 

nodig leg ik het nog een keer uit en doe ik bij mijn 

eigen klanten de analyse kosteloos over. Bij klan-

ten van andere adviseuses maken we van te voren 

een (aangepaste) prijsafspraak. 

Kosten op een rijtje: 

 Armbanden 9,50 euro, kettingen vanaf 

19,50 euro. 

 Workshop Kleur vanaf drie personen 

€ 77,50 

 Kleurenadvies voor de vrouw €95,-  

voor de man* € 80,- 

 Workshop Stijl vanaf drie personen.  
€ 77,50 

 Stijladvies voor vrouwen € 115,-  

 Spetterende combinatie aanbieding voor 

vrouwen: Kleur- en stijladvies met lunch  

€ 175,-  
*(geen make-up of sieraden) 

 


