‘Ik laat
vrouwen
met grote
maten
schitteren’
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Vrouwen met grote maten hebben
het qua mode lange tijd moeilijk
gehad. Winkelen was als plus size
vrouw lange tijd niet leuk. Een
vrouw met maat 44 werd verbannen naar achterin de winkel. Maar
met winkels als Mode Plus by
Birgit wordt met dat beeld flink
afgerekend.
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Werden vrouwen met een maatje meer in de winkel
naar dat ene rekje gestuurd waarop dat lelijke kartonnetje zat: grote maten. Tegenwoordig denkt de
kledingindustrie er heel anders over. Maat 42 is het
nieuwe 36. Meer mag. En dus zie je steeds meer winkelketens hierop inhaken. Ook webshops als Wehkamp, Bonprix en Otto, ze bieden allemaal grote maten in overvloed aan.
Mooie winkel
Grote maten is al lang geen niche meer en zo er al
een taboe op een maatje rustte, is daar tegenwoordig
niets meer van te merken. De grote kledingzaken bewijzen dat en kijk maar naar de speciaalzaken zoals

Mode Plus in Zeewolde. Hier kunnen sinds augustus
2019 dames met een maatje meer terecht bij Birgit
Vercauteren die een prachtige collectie modekleding
in haar winkel heeft. “Wat een mooie winkel”, zegt
de klant enthousiast die zojuist is binnengekomen
“en wat een mooie kleuren!” Eigenaresse Birgit Vercauteren straalt. En terecht. Want haar nieuwe winkel
is ook een plaatje. Zowel binnen als buiten is er met
zorg aan gewerkt om een ambiance te creëren die
aan de Nieuweweg in Laren niet zou misstaan. Birgit serieus: ‘Elke vrouw wil zich mooi voelen. Ze willen een eigen modieuze stijl. Ik wil hen graag helpen
want mij doel is om vrouwen met grote mate te laten
schitteren.’

Aan de top
Al jaren staat Birgit in Zeewolde aan de top als het
gaat om kwaliteitsmode voor een maatje meer. En zij
is vastberaden om dat succes verder uit te breiden.
“We komen uit de haven en zitten nu sinds de zomer
aan de Raadshuisstraat 61 midden in de loop; tegenover de entree naar de Ravelijn met de publiekstrekkers Hema, Action en Bakker Bart. We krijgen nu van
jong tot oud veel meer aanloop dan voorheen.”
Veel klanten komen uit de omgeving zoals Harderwijk, Nijkerk of Ermelo. Ook de vaste clientèle van
Birgit uit Zeewolde weet haar te vinden. Haar passie
om vrouwen met een grote maat te laten schitteren
wordt gewaardeerd. En ze weet waar ze over spreekt
niet alleen uit ervaring, maar ook wegens haar kennis van kleur en combinaties en haar fijne neus voor
trendy kleding.
Winkelervaring
De kleding aan het rek omvat prachtige modellen, diverse prints, aangepaste pasvormen, waarmee vrouwen hun eigen stijl kunnen uitdrukken. Zo wordt een
bezoek aan Mode Plus by Birgit een onvergetelijke
winkelervaring. Wie op zoek is naar een jurk voor een
heel bijzondere gelegenheid of een nieuw, tof topje
dat op alles past? Bij Mode Plus bent u aan het juiste
adres. ‘En alles ook nog eens voor een betaalbare
prijs. Want leuke kleding hoeft niet duur te zijn!, zegt
Birgit Vercauteren enthousiast.
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