
Begin januari is Marianne Vandeputte weer aan de slag gegaan 
na haar zwangerschapsverlof. Om het nieuwe jaar vol vertrouwen 
in te zetten, kreeg ze een nieuwe look en deskundig stijladvies. 

TeksT en coördinaTie Lut CLinCke
FoTo’s MarC MassCheLein

ook zin in een nieuwe look?
stuur een briefje met foto, adres en telefoonnummer naar: karaat - 
VOOr en na - Vlasstraat 17, 8710 WieLsBeke of voorenna@karaat.be

Nieuwe start 
voor MariaNNe

Marianne (36) werkt als juriste bij ADMB in Brugge. Ze woont in Aalter, 
samen met manlief en zoontjes Lennert (bijna 4 jaar) en Felix die in sep-
tember geboren is, twee jaar na het verlies van Merel. Gezien haar drukke 
agenda heeft Marianne weinig tijd voor hobby’s. Vroeger maakte ze grote 
reizen met haar man en deed ze ook aan yoga, een draad die ze binnenkort 
weer wil opnemen. Marianne houdt van een sportief-geklede stijl. Af en toe 
draagt ze een jurk, maar ze combineert die met stoerdere laarzen. 

HeT kapsel: asymmeTriscHe sniT
Marianne heeft een vrij kort kapsel dat nog de ko-
perkleurige sporen van een vorige kleuring draagt. 
De kopertint wordt nu geruild voor een heel natuur-
lijke bruine kleur die warm oogt. Kapster Griet Van 
Wiele behoudt de lengte in de hals, maar kiest voor 
een asymmetrisch kapsel dat pittig en vrouwelijk 
oogt. Het valt heel natuurlijk, waardoor het ook on-
derhoudsvriendelijk is. 

make-up in Harmonie
Marianne kreeg eerst een kleur- en stijlanalyse van 
Nadine De Deken, de vrouw achter Filline. “Mari-
anne combineert elementen van een herfst- en een 
wintertype”, zegt Nadine. “Donkere kleuren staan 
haar perfect, net als groen- en roodtinten. Pastels 
zijn uit den boze voor haar, ondanks het feit dat ze 
in de mode zijn.” Nadine kiest voor een donkere 
groentint als oogschaduw, een kleur die ook in Ma-
riannes ogen voorkomt. Door in dezelfde tinten te 
werken, lijken haar ogen groter. Een donkergrijze 
eyeliner en mascara zorgen voor een zachtere oogopslag. Een beetje blos op 
de jukbeenderen, een donkerrode gloss op de lippen en een dito nagellak 
maken de look af.

kledij: donker meT rode accenTen
Nadine trok met Marianne naar Labaere voor een nieuwe outfit. Ze vonden 
er een hippe asymmetrische top met vlindermouwen in zwart en rood die 
ze combineerden met een supercomfortabele, maar geklede zwarte pantalon 
van Joseph Ribkoff. Het ingewerkt juweel in de top voegt een tikje glamour 
aan het geheel toe. De rode oorringen zijn van Titto. Een geslaagde combina-
tie van sportief en gekleed, die Marianne op het lijf geschreven staat.

meT dank aan: 
kapsel: Griet Van Wiele – edelareberg 85, 9700 Oudenaarde – 055-608 188 – 
www.grietvanwiele.be  //  kleur-, stijl en make-up advies: nadine De Deken van 
Filline – 09 362 53 00 – www.filline.be  //  kledij: Labaere – hoogstraat 13, 9620 
Zottegem – 09 360 02 47 – www.labaere.be
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