
Van Lennep Kliniek heeft inmiddels drie vestigingen. Naast het vertrouw
de aanbod aan injectables en huidverbetering kun je op het Willem Wit
senplein in Den Haag ook terecht voor body contouring. Het gaat hierbij 
om het verstevigen en verstrakken van lichaamscontouren oftewel het 
afrekenen met hardnekkige vetrandjes. Het soort dat ondanks gezond 
eten en regelmatig sporten maar niet wil verdwijnen. Van Lennep Kliniek 
werkt met de Accent XL die huidverstrakking geeft waarbij tevens de 
vetzuren uit de vetcellen vrijkomen en worden afgebroken middels radio
frequente golven. Hierdoor krimpen de vetcellen en wordt de omvang van 
de behandelde gebieden strakker en slanker.

KLAAR 
VOOR  
de lente

In de historische binnenstad van Delft ontwerpt en maakt Froukje Idsardi begerenswaar
dige juwelen voor bijzondere mensen die oog hebben voor de parels die het leven op ons 
pad brengt. Een pareloester omsluit een binnengedrongen parasiet door deze in te  
kapselen in parelmoer. De parel die dan ontstaat, op de bodem van de zee, staat  
symbool voor zuiverheid, liefde en geluk. Voor de kracht die wij hebben om verder te gaan 
als het leven ons uitdaagt. Daarom passen parels perfect in de collectie van Idsardi. 

Froukje Idsardi 
Voorstraat 90, Delft, T 015 214 22 18, www.idsardi.nl

Vorig jaar opende Jennifer van Haastert haar eigen kleding
winkel, Moofers Clothing. Na dertien jaar haar eigen advies
bureau te hebben gehad, volgde zij haar hart en begon aan de 
Meesteropleiding Coupeur in Amsterdam. In de Kazernestraat, 
net om de hoek van de Denneweg en vlak achter Hotel Des  
Indes vind je haar mooie collectie sophisticated kleding die je 
zowel zakelijk als casual kunt dragen. “Het zijn allemaal eigen 
ontwerpen en ik selecteer zelf alle stoffen en productiepartners 
in Europa. Ik maak duurzame, eigentijdse kleding voor vrouwen 
vanaf 35 jaar. Voor de lente en zomer heb ik midi plissé rokken, 
jumpsuits van linnen, pakken en oversized overhemden in kleu
ren als wit, bordeaux en zilvergrijs. De items worden in kleine 
producties gemaakt en zijn daardoor exclusief. Mijn label past 
perfect bij vrouwen die op zoek zijn naar kleding met een eigen 
karakter.”

Moofers Clothing
Kazernestraat 140, Den Haag
T 070 205 74 84 
www.moofersclothing.nl

DUTCH DESIGN
Van Lennep Kliniek
Frederikstraat 70, Den Haag 
Willem Witsenplein 7, Den Haag 
De Kempenaerstraat 9, Oegstgeest
T 070 737 00 88
www.vanlennepkliniek.nl
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