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Winnaressen 
make-over 

secretaressedag
Laten zich verrassen bij Hairby Collors

middag werd afgesloten met een inspi-
rerende lezing door Yvonne Suiskens. 

Eind mei kwamen de winnaressen van 
de make-over bij elkaar bij Hairby Col-
lors in Roermond. Eigenaar Ralph Vonck 
vertelt dat hij zich verheugd heeft op de 
make-over: “Onze salon is sterk in kleu-
ren; liefst zo natuurlijk mogelijk. Een 
drijfveer voor mezelf in het vak -en dus 
ook vandaag- is zo veel mogelijk men-
sen aan een kleur te helpen die bij ze 
past; daar kan ik echt van genieten. Een 
kleur is vaak meer waard dan een coupe. 
Ik let dan op het type mens dat ik voor 
me zie; welke kleding heeft iemand aan, 
onder welk huidstype valt iemand te 
plaatsen, welke kleur hebben de wenk-
brauwen, enzovoort.” Navenant vroeg 
de secretaresses wat ze van de secreta-
ressedag vonden, maar natuurlijk ook 
hoe de make-over ze beviel.  

Tekst: Wieneke van der Aa
Fotografe: Focuss 22

Allereerst werden de secretares-
ses in het pittoreske Kasteeltje Hat-
tem te Roermond ontvangen met een 
amuse en verwelkomd door Yvonne 
Suiskens, eigenaresse van Advocaten-
kantoor Suiskens, die de presentatie van 
deze bijzondere dag voor haar rekening 
nam. Vervolgens gaven Mascha Bekker 
en Emily Hermans, die al direct na haar 
afstuderen aan het Amsterdam Fashion 
Institute haar eigen label MLY begon, 
een lezing over de modebranche. Tijdens 
de exclusieve lunch showden twee mo-
dellen de nieuwste collectie van MLY en 
vertelde kapper Ralph Vonck van Hairby 
Collors, die tevens de visagie van de mo-
dellen voor zijn rekening nam, over de 
nieuwste trends op haargebied. Na de 
culinaire verwennerij gaf schoonheids-
specialiste Pascalle Smeets voorlichting 
over gezichtsverzorging, permanente 
make-up en over de mogelijkheden 
van een lichttherapieapparaat. Caroline 
Bongers, beautycoach van Skin, Color & 
Style, gaf aansluitend advies over kleur-
gebruik en de styling van kleding. De 

Met gepaste trots 

organiseerde Rotaryclub 

Roermond Maas & Roer op 

15 april jongstleden de vijfde 

Limburgse Secretaressedag. 

Dit eerste lustrum konden ze 

natuurlijk niet ongemerkt 

voorbij laten gaan! Daarom 

werden de secretaresses dit 

jaar tijdens secretaressedag 

eens extra in het zonnetje 

gezet. Het thema Styling & 

Trends vormde de spil van het 

uitnodigende en verrassende 

middagprogramma, waarbij 

de dames bovendien 

kans maakten op een heuse 

make-over. 
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Naam & geboortejaar Anita Stox (1972)
Werkzaam bij, sinds  Gemeente Roermond voor Jos van Rey en  

Gerard Ijff, sinds mei 2009
Wat vond je van de secretaressedag?  “Een compliment voor de organisatie en de op-

zet op die prachtige locatie. Ik vond de lezing 
van Yvonne Suiskens erg inspirerend; dat gaf 
extra cachet aan de dag, zodat het naast luch-
tig ook leerzaam werd.”

Wat verwacht je van de make-over?  “Ik ben erg benieuwd. Ik ben expres een tijd 
niet naar de kapper geweest. Ik hoop dat ik 
straks niet te zeer schrik.”

En... hoe is het resultaat?  “Eerlijk gezegd zag ik er toch een beetje tegen-
op, maar ik moet zeggen dat het me prima is 
bevallen. Het voelde helemaal luxe hoe ze met 
me bezig waren en het resultaat mag er zijn. 
Over de drie kleurschakeringen in mijn haar 
ben ik zeer tevreden.”
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Naam & geboortejaar Marleen Gommans (1961)
Werkzaam bij, sinds Van Houtum BV, sinds 1982
Wat vond je van de secretaressedag?  “Ik vond het een leuke bijeenkomst. Vorig jaar 

kon ik er helaas niet bij zijn, omdat ik met een 
gebroken bekken op bed lag - een ski-ongeval-
letje... Het verhaal van MLY heeft indruk ge-
maakt, omdat ik het erg knap van haar vond 
dat ze uit de grafische sector is gestapt en in 
deze onzekere periode de mode in is gegaan. 
Erg gedurfd.”

Wat verwacht je van de make-over?  “Ik laat het maar over me heen komen. Ze mo-
gen hun gang gaan.”

En... hoe is het resultaat?  “Ik heb een gezellige middag gehad. 
Wat betreft mijn kapsel, schrok ik 
eerst erg van de kleur, maar er ging 
gelukkig nog een spoeling over heen. 
Nu is het donker met een roodtint. 
De collega’s op mijn werk zeggen dat 
ik er liever uit zie met deze warmere 
tint.”

Naam & geboortejaar Sabrina Ruzzini (1983)
Werkzaam bij, sinds  Rettig Belgium N.V., sinds 2007
Wat vond je van de secretaressedag?  “Het was een leuke dag met lekker niets doen 

en ‘vrouwendingen’. Het succesverhaal en de 
uitleg over MLY vond ik heel interessant.”

Wat verwacht je van de make-over?  “Het is voor mij spannend, ik heb zoiets nog 
nooit gedaan. Ik hoop natuurlijk dat ik er straks 
beter uit zie. Dat mijn haar mooi glanst en ge-
zond is. Maar er mag niks af.”

En... hoe is het resultaat?  “Het is zoals ik verwacht had. De glansspoeling 
heeft mooi uitgepakt, de make-up en het vo-
lume door de krullers vind ik erg mooi.” 

Naam & geboortejaar Ellen de Jong (1969) 
Werkzaam bij, sinds  Rabobank Weerterland en Cranendonck sinds 

1998
Wat vond je van de secretaressedag?  “Het was een gezellige dag! De afwisseling 

van de dag vond ik prettig. Het idee achter de 
presentatie van de mode-ontwerpster is me 
het meest bij gebleven. Ook het kleding- en 
kleuradvies vond ik interessant.”

Wat verwacht je van de make-over?  “Een total make-over! Ach, ik laat me verras-
sen. Ze mogen vanalles doen.”

En... hoe is het resultaat?  Ik vond het toch wel erg spannend, maar uit-
eindelijk ben ik heel erg tevreden 
met de natuurlijke kleur. Hoe ze me 
geföhnd hebben, zou ik zelf niet snel 
doen. Dat vind ik een beetje te heftig.

Naam & geboortejaar San Giesen (1969)
Werkzaam bij, sinds Rabobank Roermond-Echt, sinds 1988
Wat vond je van de secretaressedag?  “Een goede ambiance, lekker eten, een echte 

relaxdag. Het verhaal achter de mode-show 
vond ik mooi. Emily Hermans heeft echt haar 
droom waargemaakt.”

Wat verwacht je van de make-over?  “Ik ga er vanuit dat ze hier heel professioneel 
zijn, dus ik laat me verrassen. Al hoop ik niet op 
een hele radicale verandering.” 

En... hoe is het resultaat?  “Ik ben er helemaal gelukkig mee, ook al is 
er niet heel veel veranderd. Geweldig dat de  
Rotary dit georganiseerd heeft.”
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