
OBDAM - “We gaan een superleuk feestje vieren, omdat DOWI-
ZO Mode vijf jaar bestaat en daar ben ik hartstikke trots op!” Do-
rien Kips straalt als ze uitlegt dat ze samen met kapster Maria 
Rood van Studio 86 op woensdag 23 maart een geweldig mode- 
en haarspektakel in De Brink in Obdam organiseert. 

“Dankzij onze enthousiaste klanten zijn we nog steeds groeien-
de in Obdam en de wijde omtrek”, roept ze op haar eigen en-
thousiaste wijze om daarna - als Maria haar modewinkel binnen-
komt - te vervolgen met: “Maria en ik slaan voor de zesde keer de 
handen ineen om weer een geweldige happening te organiseren. 
Ik ben heel blij met deze samenwerking, want we zitten weer 
helemaal op dezelfde golflengte.” En dan: “Onze kracht? Dat is 
vriendschap en heel hard werken!”

‘We vieren 
een feestje!’
DOWIZO Mode en Studio 86 organiseren 
mode- en haarspektakel

Maria Rood zit al vanaf haar zestiende in het 
kappersvak, naar eigen zeggen het mooiste vak 
van de wereld. “De meeste voldoening krijg ik 
van tevreden klanten. Ik word oprecht blij als ik 
een klant met een blij gezicht en mooi kapsel de 
deur zie uitgaan. Maar ik word ook blij van het 
mode- en haarspektakel dat Dorien en ik samen 
organiseren. Ik kan je verzekeren dat het weer 
heel spectaculair wordt in De Brink”, lacht Ma-
ria die met haar team ook achter de coulissen 
zorg draagt voor de kapsels van alle modellen.

Lente
Op de catwalk verschijnt het vaste team van DO-
WIZO dat bestaat uit zowel jonge als iets oude-
re modellen. Dorien: “We gaan de lente op ver-
schillende manieren interpreteren. Met een 
collectie die bestaat uit fris witte tinten, de top-
kleur geel, jeans in al zijn facetten, shorts, heer-
lijke hippe comfortabele broeken en colberts 
die je nooit meer uitdoet, oversized blousejur-
ken, maar ook kleding voor de moeder van de 
bruid. We brengen weer een mooie mix van hip, 
trendy, sportief, en niet te vergeten: de klassieke 
touch. Juwelier Wagenaar en Walter Optiek vie-
ren het feestje met ons mee en er is livemuziek. 
De avond wordt opgeluisterd door zangeres San-
dra van der Meer en dj Skip gaat na de show los 
met disco uit de’70’s en ‘8o’s. Is het niet énig?”
Uit het enthousiasme van de twee rasonderne-
mers blijkt dat Dorien en Maria niet kunnen 
wachten tot het zover is. Het in groten getale 
aanwezige publiek ook niet, want helaas zijn de 
kaarten voor het haar- en mode-event van DO-
WIZO Mode en Studio 86 op 23 maart al uit-
verkocht. 
www.dowizo.nl
www.kapsalonstudio86.nl

Maria (l) en Dorien hebben zin in hun feestje. 
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