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De volgende onderwerpen in deze nieuwsbrief Winter 2018: 

• Shirley’s selectie voor winter 2018/2019 

• Winters op je werk; do’s en do not’s 

• Cadeaubon kleuradvies About Image zo leuk om te geven. 

• Oprichting stichting Back to Life door About Image Shirley Tdlohreg, help jij ook een handje 
mee? 

• Modekleuren Preview modekleuren SS 2019 
 

Shirley’s choice voor winter 2018 

 

Vrouwen 

                     

Reiss one shoulder Satijn            Top Karin Millen Rok Max Mara    Jurk A-lijn Karin Millen 

Mannen 
 

                              

Burberry hemd                             Dutch Dandies blauwe smoking    State of the art met dank aan  
andere schoenen oogt “gekleder”                                                    Blijestein 

http://www.aboutimage.nl/
mailto:shirley@aboutimage.nl
https://www.aboutimage.nl/kleuradvies-cadeaubon/
https://www.aboutimage.nl/kleuradvies/
https://cdn-1.debijenkorf.nl/web_detail/karen-millen-fijngebreide-a-lijn-jurk-met-contraststreep/?reference=086/860/13_0868605230900000_pro_mod_det_01_1108_1528_3634374.jpg
https://www.onlyformen.nl/dutch-dandies-smoking_blauw_37035.html?channable=e711.MDQxMzc4LTMwMC01Mg&gclid=EAIaIQobChMIh9rEqK623wIVEed3Ch2YzQGwEAQYAyABEgJZjPD_BwE
https://www.blijdesteijn.nl/merken/state-of-art/
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Winters op je werk 
Deze regels gelden voor formele kleding en formele situaties 

 
Mannen:  

 
1. Draag een geklede winterjas over je pak, geen ski-jack. De winterjas zorgt in dit geval voor 

de eerste indruk die je klanten, je collega’s en leidinggevende van je krijgen.  
2. Pas je kleding aan op de temperatuur buiten door een winterjas en bijpassende 

handschoenen te dragen. Draag eventueel een hoed of ander (hip)hoofddeksel.  
3. Draag lange kousen onder je broek en kies voor buitenschoenen met iets dikkere zolen. Je 

“nette” schoenen neem je mee en doe je op je werk weer aan. 

 

      
   Met dank aan Grandlife 
 

 
Vrouwen:  
 

1. Draag een mooie warme geklede jas over je kleding met bijpassende warme lange laarzen 
met iets dikkere zolen. De winterjas zorgt in dit geval voor de eerste indruk die je klanten, 

collega’s en leidinggevende van je krijgen.  
2. Combineer je geklede winterjas met kleurrijke accessoires zoals handschoenen en een 

pasmina, een stola of een warme sjaal in een bijpassende kleur. 
3. Draag kousen of panty’s met hoger denier en eventueel een bodystocking, hemdje of  

T-shirt onder je kleding in een bijpassende of dezelfde kleur. Je trendy enkellaarsjes, je 
hoge pumps of je hippe platte schoenen neem je mee en doe je op je werk aan. 

       

Met dank aan Van Tilburg      Hugo Boss                         Zara nieuwe collectie 

Max Mara 

http://www.aboutimage.nl/
mailto:shirley@aboutimage.nl
https://www.grandlife.nl/wp-content/uploads/2018/03/Snip20180324_8.png
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSeP68_VqijXU5INrl4y3MrXMb9m1i5q3c5lINh_TUyG0bozPL7
https://www.vantilburgonline.nl/dames/weekend-maxmara/jassen/wollen-jassen/weekend-maxmara-jas-rood-50160183000_263005.html?channable=e4582.NTMxMDA5ODFfNjAwLTM4LVJvb2Q&gclid=EAIaIQobChMIqs3Mm7-23wIVjwrTCh1exgkZEAQYASABEgL4ivD_BwE
https://static.zara.net/photos/2019/V/0/1/p/8045/744/756/5/w/1920/8045744756_9_2_1.jpg?ts=1545213241042
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Cadeaubon van About Image voor het "true colour" kleuradvies; het leukste cadeau om 

te geven en om te krijgen 

Voorbeeld van cadeaubon voor het "true colour" kleuradvies. De cadeaubon wordt naar je 
wensen samengesteld met je eigen tekst en de naam van de gulle gever(s) vermeld. De prijs van 
de cadeaubon is vanaf €125,00 afhankelijk van de keuze voor kleurenkaartje of kleurenkaartje en 
dubbelzijdige pocket kleurenwaaier. 

Lieve Saskia, 
Hartelijk gefeliciteerd met je 49 ste verjaardag. 

Veel liefs van Stuart 

(ruimte voor eigen tekst of gedicht en plaatjes/foto's) 

't is vandaag een reuze feest 
het is nog dus nooit zo'n feest geweest. 

Ik zing met een blijde lach 
en wens je dus een fijne dag 

Lees verder op kleuradvies cadeaubon 

 

 
 

Jaarlijks krijgt één op de zeven vrouwen persoonlijk met diagnose borstkanker 

te maken 

Uit eigen ervaring weet ik hoe moeilijk het is om als je persoonlijk met borstkanker te maken krijgt 
en alles wat daar bij komt kijken weer aan het werk te gaan dus te re-integreren. Daarom heb ik 

besloten de stichting Back to Life op te gaan richten om zo vrouwen die borstkanker hebben of 
hebben gehad een handje te helpen en een duwtje in de goede richting te geven.  

Helpende handen zijn hard nodig! 

Help je ook een handje mee door middel van een bijvoorbeeld een kleine donatie voor de 

oprichting van de stichting Back to Life. Misschien wil je wel actief meehelpen met organiseren van 
jaarlijkse activiteiten of lid van het bestuur worden of anders. Mail dan naar 

shirley@aboutimage.nl Ook alle donaties, klein of groot, zijn van harte welkom!  
 
Je kunt je donatie overmaken naar: 
 
KNAB-bank t.a.v. About Image, Amstelveen o.v.v. donatie Stichting Back to Life in oprichting 

bankrekeningnummer: NL47 KNAB 0256 2347 44   

Lees verder op www.aboutimage.nl/stichting-back-to-life  

http://www.aboutimage.nl/
mailto:shirley@aboutimage.nl
https://www.aboutimage.nl/kleuradvies/
https://www.aboutimage.nl/kleuradvies-cadeaubon/
mailto:shirley@aboutimage.nl
https://www.aboutimage.nl/stichting-back-to-life/
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Preview modekleuren SS 2019 met dank aan Pantone 

 

Volgende nieuwsbrief van About Image, Lente 2019 verschijnt begin Februari 2019 

Met onder andere: 

• Modekleuren Lente/zomer 2019 

• Modetrends Lente/zomer 2019 

• Shirley’s choice Lente 2019 

• Actie ruim je kledingkast op voor het goede doel Stichting Back to Life, doe jij ook mee? 

• About Image feest 13-jarig bestaan en de oprichting Stichting Back to Life 

 

  

 

About Image en Shirley Tdlohreg wensen je een mooie, gezellige winter en fijne feestdagen!  

 

 

  

http://www.aboutimage.nl/
mailto:shirley@aboutimage.nl
https://www.linkedin.com/in/shirleytdlohreg
https://twitter.com/ABOUTIMAGEST
https://www.facebook.com/aboutimageadviezen/?ref=hl

