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MAGAZINE
Het eerste nummer van het Zo HIP magazine is een 
feit. Ik ben er zo blij mee. Al bijna 15 jaar bestaat 
mijn mooie merkenboetiek in Warmenhuizen.  
Waar je gratis voor de deur kan parkeren en  
gegarandeerd bent van een hele goede service.

Wij kleden je heel graag aan in de juiste kleuren  
en modellen. Iedereen die bij ons werkt is kleur-
adviseuse en weet precies welk kledingstuk het 
beste bij jouw figuur past.

Jeans zijn onze specialiteit. Of je nou volle billen, 
platte billen, stevige benen of korte benen hebt, wij 
hebben het model dat het beste bij jou past.

De wintercollectie heeft heel veel kleur en print!  
Je ziet veel warme tinten, maar ook knalpaars, 
groen en veel rood. Het pak blijft voor dames een 
hot item. Voor heren is de ruitblouse niet meer weg 
te denken uit het modebeeld.

Kom jij ook snel een keer kijken naar onze gave 
collectie? Je bent van harte welkom. 
De koffie staat klaar!

Het eerste Zo HIP



4

KLANTEN
Een leuke winkel, met een uniek merken

pakket, persoonlijke service en parkeren 
voor de deur. Allemaal goede redenen 
om te gaan shoppen bij Zo HIP.  
Maar waarom shoppen de klanten 
eigenlijk bij ons? Lees het zelf...

Waarom winkelen bij ZoHIP

Zo HIP,  een lokaal begrip… Afke en haar team staan voor perfect 
advies op maat en daar hou ik enorm van. Aangezien ik zelf  
weinig kaas gegeten heb van mode en allergisch ben voor lang-
durig shoppen en zoeken is Zo HIP echt een uitkomst. Voor zakelijke 
en vrijetijdsoutfits slaag ik meestal. 

Ik vind het heel fijn dat ik als drukke moeder en onderneemster een 
afspraak kan maken wanneer het mij uitkomt.  Afke of haar collega 
vragen mij voordat de afspraak plaatsvindt het hemd van het lijf en 
als ik op onze afspraak kom dan hebben zij alle setjes klaar liggen... 
op kleur en de juiste maat, heerlijk. 
Ik ben in één keer klaar, bespaar tijd, krijg persoonlijke aandacht én 
een lekker bakje koffie met wat lekkers... Dat wil je toch!

Ondertussen kom ik 

al bijna tien jaar bij 
ZoHIP voor het kopen 
van mijn kleding.  
Eigenlijk is het altijd 
top om daar langs te 

gaan. De koffie staat 
altijd voor je klaar 
en de kleding wordt 

voor je gepakt. Eerst 
even passen en dan 

vervolgens weer met 

een goed gevulde tas 

naar huis. Naast dat ik 
hier vaak slaag voor 

toffe kleding, zijn de 
armbanden van Pig 
& Hen ook zeker mijn 
favoriet! Kort samen-
gevat slaag je hier 
altijd! 

Het is fijn om alles op één plek te kunnen 
vinden. Van korte broek tot overhemd: bij 
Zo HIP kun je terecht. Een lekker bakkie en 
goed advies maakt het voor mij compleet. 
Top winkel. 
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Ik shop graag bij Zo HIP omdat 
ze er leuke merken hebben. En 
ze helpen me altijd goed. Mijn 
lievelingsmerken zijn Catwalk 
Junkie en Co’Couture.

Shoppen bij Zo HIP is 
echt een dagje uit, je 
wipt niet even snel naar 

binnen. 
De persoonlijke aan-
dacht en tips van alle 
medewerkers is heel fijn, 
je loopt met setjes naar 
buiten die je zelf niet 
snel zou bedenken. 

De persoonlijke aanpak 
zie je niet alleen terug in 
hulp bij de styling, ook 
in het kopje koffie en 
het gemak waarmee je 
terug kan komen als er 

toch een item bij zit dat 
je niet wilt.

Ik shop graag bij Zo HIP omdat je leuk en persoonlijk 
geholpen wordt. Ik vind het erg fijn dat Afke verschil-
lende merken en collecties weet te combineren! De 
ene keer een zakelijk outfit en de andere keer lekker 
hip en sportief!

En ook gewoon even binnenlopen en inspiratie op-
doen is heerlijk in deze toffe winkel! Daarnaast vind 
ik het super belangrijk om bij de lokale middenstand 
te winkelen en zo de leefbaarheid en het winkelaan-
bod van het dorp te behouden.

Kleding kopen bij Zo HIP, waarom? Tja, waar-
om  niet? Je krijgt goed advies van een leuk stel 
 enthousiaste dames en bent zo aan de beurt. 
Er is voldoende kleding te kiezen en gratis 

 parkeren voor de deur of je pakt de fiets.  
De koffie staat altijd klaar. Dus geef mij dan maar 
een goede reden om naar de stad te rijden, ver 
te parkeren en geholpen worden door onbekende 

mensen die geen binding met hun klanten heb-
ben. Ga zo door met deze leuke winkel!
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13x LEUK
Warmenhuizen is een heerlijk dorp om te winkelen. Er zijn veel 
kleine winkeltjes met unieke merken. Heel vaak staat de  
eigenaresse zelf in de winkel en laat je trots de collecties zien!

Speciaal voor jou

Bij Shoeth in Warmenhuizen heb je 
uitgebreide keuze in dames- en kinder-
schoenen. Waaronder deze kleurrijke 
sneakers. shoeth.nl

Lekker wandelen of fietsen 
in de prachtige Schoorlse 
bossen? Stop eens bij Bos-
paviljoen De Berenkuil voor 
een lekkere koffie met appel-
gebak of een hapje en een 
drankje. Ook voor een feestje 
is het een prachtige locatie. 
deberenkuilschoorl.nl

Voor de heren zie je deze winter 
heel veel ruit. Deze blouse wordt 
vaak gedragen als een jasje over 
een leuk t-shirt. zohip.nl

Een jumpsuit is onmisbaar in 
elke kledingkast deze winter. 
Wat vind je van deze groene 
denim jumpsuit? zohip.nl

Totebags, je 
ziet ze overal. 

Waaronder 
deze mooierd 
van Cowboys-

bag. 
zohip.nl

Dit mooie servies en 
nog heel veel andere 
leuke dingen vind je 

in lifestyle boetiek  
‘t Warme Huisje.
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Aan blouses dit jaar geen 
gebrek. Vol leuke details zoals 
pofmouwen, kantjes en mooie 
printjes. zohip.nl

Het is moeilijk een lekkere warme, 
winddichte en waterproof jas te  
vinden vind je niet? Deze heerlijke  
jas heeft het allemaal. Hij is van  
‘fake’leer en daarom wind- en  
waterdicht. zohip.nl

Het merk Zusss maakt iedereen 
blij met haar leuke rake teksten, 
gezellige prints en betaalbare 

kadootjes. Toilettas €19.95
zohip.nl

Het merk Barts  
staat bekend om zijn 

handgemaakte mutsen en 
shawls voor een betaal-

bare prijs. Mutsjes vanaf 
€24.99 zohip.nl

Vraag je je wel eens af hoe je je 
het beste kan opmaken?  

Maak dan eens een vrijblijvende  
make-upafspraak bij Beautystudio 
Anoeska de Wit. In de prachtige 
winkel vind je heel veel mooie  

make-upartikelen.
beautystudioanoeskadewit.nl

Zoek je een mooi 
handgemaakt 

sieraad? Kijk dan 
eens bij Saitee in 
Warmenhuizen. 
Wedden dat je 
niet kan kiezen? 

saitee.nl
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LOOK
BOOK
Komende winter kan eigenlijk alles. 
Stoer, vrouwelijk, aardetinten, maar ook 
knalkleuren. Er is keuze voor  iedereen. 

De jeans is ook weer terug van weg-
geweest. Het herenpak voor dames is 
onmisbaar in elke kast. En heren: een 
ruitbroek mag echt niet ontbreken in je 
garderobe.

Wij fotografeerden op een regenachtige 

herfstdag de leukste trends voor jou! 
We waren te gast bij de Berenkuil in 
Schoorl. Wat een prachtige zaak midden 
in het bos!

Het ZoHIP

MANNENPAK
Diana draagt een stoer pak, afgestyled 
met gave sneakers (shoeth.nl) en een 
leuk petje van Barts.
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GEBREIDE JURK 
Claudia draagt een 
prachtige lange  
gebreide jurk met een 
hoge hals. Een paar 
stoere boots erbij en ze 
is helemaal klaar voor 
de herfst en de winter!
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KLEURRIJKE MANNEN 
René draagt een stoere blouse 
van wol met daaronder een 
hoody. De mannenmode is 
deze winter heerlijk kleurrijk.
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LOOSE FIT JURKJE 
Tamara draagt een lief loose fit 
jurkje met daaronder lekkere warme 
snowboots. Een giletje, mutsje en 
een stoere tas maken het geheel 
helemaal af.
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KLEUR KLEUR KLEUR 
Misschien wel de leukste trend 
van deze winter. Anna draagt een 
vrolijke blouse met pofmouwen en 
smokwerk. De supertoffe groene 
jas is lang en heerlijk warm.
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POWERVROUW
Wij verkopen het merk Aaiko al jaren en zijn 
 helemaal fan! Het is een super stijlvol merk voor de 
échte powervrouw. Wat je koopt gaat lang mee en 
je kunt volop combineren. Geen wonder dat het bij 
Zo HIP in de collectie zit. Wat is het verhaal achter 
dit bijzondere merk? 

Aaiko is een Nederlands modelabel. Designer 
en founder Pauline Brakenhoff werkte al jaren als 
ontwerper en deed over de hele wereld inspiratie 

op toen ze in 2005 startte met Aaiko. “Voor mijn 
werk kwam ik in Milaan, Parijs, New York, Istanbul, 
Antwerpen en Shanghai voor inspiratie. Al dat reizen 
veranderde mijn kijk op mensen en deed me reali-
seren dat we allemaal deel uitmaken van een groter 

geheel. Bovendien leverde het me - letterlijk - onbe-
grensde visuele inspiratie op. Soms voelde het alsof 
ik zou exploderen aan overvloed van ideeën. Aaiko 
was een logische stap: na al dat kijken en voelen 
wilde ik echt iets unieks creëren.” 

Afke: “De vrouwelijke touch, de sterke kwaliteit en 
de mooie prints maken dat ik Aaiko echt mijn lieve-
lingsmerk noem. Aaiko maakt altijd eigen prints die 
weer passen bij de rokjes en de broeken. Zo is het 
makkelijk om setjes te maken. Wij verkopen de pak-
ken ook heel goed op dit moment. Je hebt gewoon 
echt wat te kiezen”. 
 

Aaiko vulde vanaf de start duidelijk de leegte op 
voor de vrouw die op zoek was naar een merk met 

vrouwelijke flair, elegance en een stoere touch. 
Aaiko klassiekers werden al snel doorgevoerd 
in nieuwe seizoenen, vertelt Pauline. “Het woord 
Aaiko betekent ‘geliefd’ in het Japans en ‘sterk’ in 
oud-Germaans. Precies wat ik in mijn ontwerpen 
ook mee wil geven. De Aaiko vrouw is vrouwelijk én 
krachtig, heeft oog voor kwaliteit en details. 
Ze is niet bang om op te vallen en durft uitgesproken 
kleding te dragen. En zeker bij stijl gaat het om de 
details. De knopen, de stiksels, de snit en alles wat 
er bij een design komt kijken. Aan alles besteden we 

Aaiko, mode voor de
MERK IN BEELD

evenveel aandacht. In de loop der jaren heb ik  
ondervonden dat heel wat vrouwen die typische 
Aaiko signatuur herkennen.”

“Dat unieke zie ik ook wel terug in de kleding die ik 
verkoop bij Zo HIP. Aaiko is klein en persoonlijk -  
net als mijn eigen winkel. Je kunt het niet overal 
 kopen, en dat maakt mijn winkel ook weer wat unieker. 
Ik vind het heel knap wat Pauline heeft bereikt;  
ze heeft een hele toffe stijl”, vindt Afke.
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JEANS
Bij Zo HIP verkopen wij allerlei merken 
jeans: Lois, Levi’s, G-Star en veel meer. 
We hebben de perfecte broek voor 
elk figuur. Maar hoe weet je nou welke 
broek het beste bij jou past? We helpen 
je graag met zoeken en geven je vooraf 
alvast wat handige tips.

Of je nou volle billen hebt, of platte, en 
stevige, dunne, korte of juist heel lange 
benen: er is altijd een goede jeans te 
vinden die perfect bij je past. Sterker 
nog: wij gaan voor een spijkerbroek 
die de pluspunten van jouw figuur juist 
benadrukt. In dit artikel leggen we uit 
welk type jeans het beste matcht met zes 
typische figuurkenmerken. 

STEVIGE BENEN
Met stevige benen kies je het beste voor 
een effen jeans met donkere wassing. 
Strakke jeans met voldoende stretch 
zijn prima. Lichte wassingen, prints 
en bewerkingen zijn juist minder 
 handig: die laten je benen nog 
 steviger lijken. Jeans in lichte en 
 felle kleuren kunnen zeker, maar 
zorg dan wel dat je combineert met 
een shirt of trui met een  opvallende 

print zodat de aandacht vooral 
 daarnaar uitgaat! 

DUNNE BENEN
Jij kunt alle kanten op! Met wijde jeans, 
opvallende kleuren of prints en lichte 
wassingen lijken je benen voller. Een 
goed aansluitende jeans met een 
egale wassing benadrukt die slanke 

benen juist - zéker in combinatie 
met hoge hakken. 

KORTE BENEN
Als je niet wilt dat er veel aandacht 
gaat naar je korte benen, dan kies je 
het beste voor een egale jeans, zonder 
onderbrekingen of felle kleuren.  
Wil je je benen langer laten lijken?  
Kies dan voor een jeans met een 
wassing die over de hele lengte van 

de broekspijp loopt of een met een 
verticaal streeppatroon, of voor wijd 
uitlopende broek. En om het helemaal 
af te maken combineer je met hoge 
hakken, liefst in dezelfde kleur als  
de jeans.

LANGE BENEN
Met lange benen heb je mazzel:  
bijna elke jeans staat jou goed.  
Wil je nóg langer lijken? Kies dan voor 
een flared jeans - een broek die strak 

om je bovenbenen zit en on-
der juist wijd uitloopt geeft 
een slankere, langere look.  
Minder aandacht voor de 
lengte? Dan is een broek 
met onderbrekingen  

ideaal. Een enkeljeans  
of boyfriend jeans  
bijvoorbeeld.

PLATTE BILLEN
Je kunt kiezen: wil je geen 
aandacht naar je billen? 
Kies dan voor donkere 

jeans. Maar als je juist voller 
ogende billen wilt dan is een 

jeans met een lichte wassing 
rond de achterzakken een slim-

mere keuze.  

Zo vind je de ideale STRAKKE
JEANS?

 Kies altijd een broek  
met voldoende stretch. 
Zo voorkom je dat de 

 jeans gaat knellen!



Ook opvallende versieringen, bijzondere  
stiksels en strass-steentjes geven een  
volumineus effect.

VOLLE BILLEN
Ook hier geldt: donkere jeans houden de 
aandacht weg van je billen. Lichte wassingen 
en versieringen op de achterzakken geven 
juist het tegenovergestelde effect, net als een 
broek met opvallende prints. 
Belangrijke tip: kies voor een jeans met veel 
stretch zodat hij nooit oncomfortabel strak zit. 
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Zien we je
binnenkort?  

info@Houtlab.com - 06 51166877

m a at w e r k

m e u b e l s

k e u k e n s

k a s t e n

o n t w e r p

Dorpsstraat 185 Warmenhuizen | zohip.nl

06 45 06 59 53 
0226 39 4411
info@zohip.nl


