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Eco-fashion met ’n edge blijkt
inspiratie voor velen
De najaarscollectie werd donderdag gepresenteerd in het Natuurcentrum Gorinchem. Modemerk Miysu blijft in
razend tempo populairder worden. De
kleding van ontwerpster Ria van Kleef
is ‘fashion met een edge’, zoals ze zelf
omschrijft. Volledig fair trade en milieuvriendelijk gemaakt bovendien. En dat
wordt gewaardeerd.
Er lopen momenteel drie verkiezingen
waarvoor Ria van Kleef en Miysu in de

running zijn. Ten eerste is daar de eerste
MVO-prijs die wordt gehouden in Gorinchem. Daarvoor is ze genomineerd met
vijf andere plaatselijke ondernemers.
Daarnaast is Miysu voor het tweede jaar
op rij kanshebber voor de titel Ecowebshop van het jaar, uitgeschreven door
ecogoodies.nl. In 2012 eindigde het Gorcumse modelabel in deze verkiezing als
tweede.
Deze maand presenteert tijdschrift Viva
ten slotte een overzicht van de meest in-

spirerende vrouwen van Nederland, en
jawel: ook daarin is Ria van Kleef opgenomen. Ze slaat de handen in de lucht: ‘Ik
weet ook niet hoe ze bij me terecht komen’,
lacht ze. ‘Ik heb mazzel dat mijn producten kennelijk inspireren. Maar ik geloof dat
er vierhonderd vrouwen genomineerd zijn,
dus ik heb de award nog niet binnen.’
Ze reageert met een knipoog, maar het
gaat onmiskenbaar goed en snel met
Miysu. Twee jaar geleden pas werd de
webshop Miysu.com gelanceerd. Van
Kleef heeft haar eigen winkeltje met atelier
in de Burgstraat en heeft onlangs toestemming gegeven aan een winkel in Den
Bosch om haar kleding te verkopen. ‘Zo
krijg ik wel meer aanvragen. Ik had mezelf
eigenlijk drie jaar gegeven om Miysu in de
markt te zetten, maar sta nu eigenlijk al op
een kruispunt: ga ik al verder uitbreiden?’
Het geheim? Vanaf het allereerste stapje
in het proces wordt de kleding op verantwoorde wijze geproduceerd. ‘Alle materialen zijn gecertificeerd, er wordt verant-

woord omgegaan met de grond waar de
grondstoffen vandaan komen, de wevers
en naaiers worden eerlijk betaald.’
‘De kleding is duurzaam, eco, vakwerk en
geeft een feelgood-gevoel. De mensen zijn
kritisch geworden. Mijn manier van werken
spreekt aan denk ik. Voor de ontwerpen
blijf ik vooral dichtbij mezelf. Een ander geheim is er niet. Bij ieder stuk denk ik eerst:
zou ik dit zelf ook dragen?’ Lachend: ‘En ik
kan zeggen, van alles wat je hier ziet
hangen: ik heb het ook echt zelf.’
Mijn stijl, jouw stijl. Dat is de vertaling
van de speelse Spaanse samenstelling
mi y su.
De nieuwe collectie van Miysu wordt gekenmerkt door donkere kleuren, veel breisels en patronen die zijn geïnspireerd door
‘vogelstructuren’. Te zien in de webshop:
www.miysu.com. Stemmen op Ria van
Kleef in de Viva-verkiezing is mogelijk via
de directe link www.viva.nl/stem-wedstrijdonderdeel/ria-van-kleef.

Moeders en dochters in de nieuwe collectie van Miysu.
Foto: Eline Kentie

Best verkochte afslankproduct van
internet nu gewoon in de winkel
Alcachofa Artisjok Shots
zijn een geweldig wapen
in de strijd tegen de kilo’s
en vastzittend vet en is
met meer dan 300.000
verkochte verpakkingen
het best verkochte
internet afslankmiddel
ooit!

iedereen van harte aanbevelen!” aldus een zeer enthousiaste mevrouw S. van der
Kolk uit Deventer.

ALCACHOFA ARTISJOK
SHOTS VERSNELLEN
NATUURLIJKE
PROCESSEN
Eindelijk is deze fantastische afslanker ook gewoon
in de winkel te koop, want:
zo makkelijk was afvallen
nog nooit! Iedereen weet dat
een snelle stofwisseling én
spijsvertering essentieel zijn
voor een goed afslankresultaat. Alcachofa Artisjok
Shots versnellen alle natuurlijke processen in het lichaam; de vetstofwisseling,
de spijsvertering en zelfs uw
stoelgang!
Resultaat
Alcachofa Artisjok Shots
helpen u wél! Lees maar
even wat een consument
ons schreef: “Dat de tijd
zijn sporen achterlaat en dat
mijn lichaam er niet meer zo
uit ziet als toen ik achttien
was, is logisch. Het zwaarder worden vond ik echter
verschrikkelijk! Gelukkig

zag ik op televisie een filmpje over Alcachofa Artisjok
Shots. Ik heb een pak geprobeerd en mijn resultaten zijn
echt geweldig! Ik ben zonder moeite heel veel afgevallen en zit echt veel beter in
mijn vel. Ik kan het dan ook

Veel en langdurig afvallen!
Alcachofa Artisjok Shots
maakt gebruik van het hart
van artisjokken. In de kern
van de artisjok zit Cynarine,
het meest krachtige supplement voor gewichtsverlies
ter wereld. Een hoge concentratie Cynarine zorgt
voor een snelle vetverbranding, werkt vochtafdrijvend
en heeft een krachtig ‘DetoxBoost effect’ waardoor
u uw lichaam ontdoet van
heel veel afvalstoffen. Ook
werkt Alcachofa sterk eetlustremmend waardoor het
afslanken natuurlijk een
stuk makkelijker wordt. Dat
wilt u toch ook?
Super snel en eenvoudig!
Het gebruik van Alcachofa
Artisjok Shots is enorm
makkelijk. U neemt een
maal per dag één flesje Al-

25x
boek

Win Ruby Wax’
gids voor geestelijk welzijn
   www.deweekkrant.nl/actie

cachofa. Let goed op uw gewichtsafname, als u teveel
of te snel afvalt, wat natuurlijk ook niet gezond is, is het
beter om de dosis een paar
dagen te verminderen naar
één flesje om de andere dag.
Daarna ga je dan weer door
met één flesje per dag en het
gebruikelijke schema van
veel én snel afvallen. Kilogram na kilogram!

8-DAGEN VOLPENSION V.A. € 399 P.P.

Winter aan de Costa del Sol
Boek nu deze unieke winterzonpakker naar de swingende Costa del Sol! Geniet
van een heerlijke strandwandeling, een glaasje vino
met tapas op het terras of in
de bar, de leukste souvenirs
in de winkeltjes aan de boulevard. En ontdek de omgeving tijdens twee bijzondere
uitstapjes met Nederlandse
reisleiding.
Zo bezoekt u het pittoreske
witte dorpje Mijas, met gezellige straatjes, pleinen
met ezeltjes, winkels en
(tapas)bars. En maak kennis met Moorse mystiek en
Spaanse passie in havenstad
Malaga.
U verblijft in een ruime kamer van het 4-sterrenhotel
Hotel Las Palmeras ****,
ideaal gelegen tegenover de
gezellige haven en aan de
boulevard van Fuengirola.
Reisperiode: 9 november
2013 t/m 24 april 2014, donderdag en zaterdag.

Inclusief:
• Transavia retourvlucht
• Transfers luchthaven - accommodatie
• 7 overnachtingen
• Volpension inclusief
water en wijn
• Nederlandse hostess
• 1 excursie Mijas
• 1 bezoek Malaga
Genoemde prijs is o.b.v. 2
personen per kamer, beperkt
beschikbaar op een aantal
vertrekdata. Prijs is excl. reserveringskosten van e20 bij
online boeken of e29,50 per telefonische- of reisbureauboeking, calamiteitenfonds e2,50
per boeking en evt. toeslagen.
Boek snel, op=op!
Informatie & boekingen: Kijk
op www.arke.nl/wegener.
Bel met Arke 0900-8847 (15
cpm) of ga langs bij een Arke
winkel in de buurt o.v.v. Wegener-Costa del Sol 55+ aanbieding. Op deze reis zijn
SGR- en ANVR-voorwaarden van toepassing.

Aanbieding
Alcachofa artisjok shots zijn
verkrijgbaar bij alle reformen (G&W) gezondheidswinkels, bij de betere drogist en
op www.natusor.nl.
De adviesverkoopprijs voor
een pak Alcachofa shots met
14 flesjes is tijdelijk verlaagd
van e49,95 naar e29,95!
Maak een heerlijke strandwandeling of geniet van een glaasje
FOTO: PR
vino met tapas op het terras.

