“Blijkbaar stralen we uit dat we het
zelf zo ontzettend leuk vinden”,
menen (van links naar rechts)
Madeleine van Hooydonk, Mar van
Twist en Manuela van der Vliet.

Tweedehands kledingbeurs met topmerken

DUBBELDAM HEEFT
TWEE KEER PER JAAR
EEN BIJENKORF
‘Het is toch eigenlijk bizar dat er zoveel
goede kleding wordt weggegooid’ bleek
een aantal jaren geleden
een korte zin met grote
gevolgen. Geholpen door een
flinke portie enthousiasme
en ondernemingszin pakten
drie Dordtse dames deze
handschoen op. Het resultaat
is een stijlvolle tweedehands
kledingbeurs met een
groeiende reputatie.

najaar huurt het drietal een sfeervolle ruimte aan de Stevensweg
om er een Tweedehands Kledingbeurs te houden. Inmiddels kent
die ook al twee uitbreidingen: een beurs voor exclusieve designen galakleding en een apart verkoopmoment
voor schoenen en tassen.
EXCLUSIEVE MERKEN
Voordat de deuren opengaan hebben Mar,
Madeleine en Manuela al heel wat werk
achter de schermen verzet. “Via inschrijving
kunnen klanten laten weten welke merken
en maten kleding en accessoires ze willen
aanbieden voor de verkoop”, aldus Manuela
van der Vliet. “Zo kunnen wij een gevarieerde
en actuele collectie samenstellen. Zowel op
de dag van inname als tijdens de verwerking
letten wij heel kritisch op de kwaliteit. Vaak

De drie vriendinnen worden ook wel
liefkozend 3xM genoemd: Mar van Twist, Madeleine van

zijn we zo verrast door de ontzettend leuke en mooie items dat

Hooydonk en Manuela van der Vliet. Behalve gevoel voor stijl

wij deze alvast delen met een sneak preview op Facebook en

delen ze ook een voorliefde voor organiseren. In het voor- en

onze website.”
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‘We hebben al heel wat dames aangekleed
voor bijvoorbeeld het Lions Kerstgala,
CineDordt of de Haringparty’

Mar van Twist vult aan: “Tijdens de verkoop is het altijd een

CineDordt of de Haringparty”, weet Madeleine van Hooydonk.

leuk gescharrel en geklets. We genieten van het contact met de

“Niet alleen dames uit Dordrecht, overigens, maar ook bezoekers

klanten en blijkbaar stralen we uit dat

uit alle windstreken, van Leeuwarden tot aan

we er zelf zoveel plezier aan beleven.

België.”

Onze klanten voelen zich overduidelijk

De verkoopdagen voor het najaar zijn 2 tot

thuis, ze hebben de tijd om de

en met 4 oktober voor de exclusieve kleding.

collectie rustig te bekijken en krijgen

Op 25 oktober is er de schoenenspecial. De

desgevraagd advies. De gezellige

reguliere kledingbeurs is van 28 tot en met 31

koffietafel maakt het plaatje compleet

oktober en van 4 tot en met 7 november, met

en het is niet ongebruikelijk dat een

in de tweede week een volledig nieuw aanbod.

aantal van onze bezoekers vrije dagen

“Bovendien vullen wij regelmatig aan, zodat

opneemt voor de Beurs.”

iedereen op elk moment goed kan slagen”,
zegt Manuela van der Vliet.

GROEIENDE REPUTATIE

Via een website, nieuwsbrief, Facebook en

Onder de naam ‘Zusje van…’ kreeg

Twitter houden de drie hardwerkende dames

de Tweedehands Kledingbeurs een

de geïnteresseerden op de hoogte.

bijzondere uitbreiding. Hier vindt
de modebewuste vrouw exclusieve
design- en galakleding voor een prettige prijs. “We hebben al heel
wat dames aangekleed voor bijvoorbeeld het Lions Kerstgala,

www.tweedehandskledingbeurs.nl
info@tweedehandskledingbeurs.nl
Tekst Sandra de Boer | Fotografie Carola van der Weijde
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