C’est Tess

Charmante mode voor

de lange
			 vrouwelijke vrouw
C’est Tess, Charmant in lengte. Aldus de naam van de spiksplinternieuwe boetiek
van Theresa ter Vrugt in het mooie buitengebied van Voorst. Theresa, zelf 1.85
charmante meter lang, was de zoektocht naar leuke kleding in haar maat meer
dan beu. Nu heeft zij haar eigen boetiek C’est Tess met een ruime keuze aan
modieuze kleding voor de vrouwelijke vrouw die zich durft te laten zien.
Nederlanders groeien in de lengte. Voorop de jonge
vrouw. Helaas haakt de mode-industrie daar nog
onvoldoende op in. Gevolg? Een eindeloze zoektocht
naar passende en leuk uitziende damesmode. Zo
niet bij C’est Tess. Daar vindt u een ruime keuze
aan modieuze dameskleding waarbij de taille altijd
op de juiste plaats zit en mouwen en broeken altijd
lang genoeg zijn. Of, zoals Theresa zegt: “Bij mij
vinden lange vrouwen kleding die gelijk goed zit en
waar je blij van wordt. Hoe leuk is dat?”
Eigen label
Vrouwen vanaf 1.80 meter die op zoek zijn naar
leuke kleding die gewoon past, vinden bij C’est Tess
alles van hun gading. Theresa voert de kledingmerken ‘Long Lady’ en 'BySanna', alsmede haar
eigen label ‘MariTess’ naar eigen ontwerp. Naast
jurken, rokken, gilets, broeken en feestelijke avondjurken, zijn er nette colberts, blouses en broeken.
Evenals halskettingen, riemen en shawls. De inspiratie voor haar eigen kledinglabel haalt Theresa
uit oude modebladen en foto’s van Marlene Dietrich.
“Ik ben dol op een mooie belijning, mooie kragen en
manchetten. En op kleuren. Mijn collectie is erg
kleurrijk, maar ook soms naturel. Het afwijkende
van ‘MariTess’ zit ‘m vooral in de belijning, kraag en
de mouwen.”
Foto: Fotografie Constance Zwerus

Suède rokken en jassen
C’est Tess is gevestigd in een charmant houten
chalet in het buitengebied van Voorst. Het is er
heerlijk relaxed shoppen met een riant uitzicht over
mooie landerijen. Geheel in stijl met deze bijzondere
locatie voert Theresa ook een mooie lijn modieuze
suède rokken en jassen met een touch Indian &
Country.
Elkaar blij maken
Naast de nieuwe collecties die Theresa voert wil
ze ook tweedehands kleding voor lange vrouwen
innemen om daarmee andere lange vrouwen blij te
maken. “Gooi je oude kleding niet weg, maar lever
die bij mij in. Zo helpen wij elkaar. Bel voor verdere
uitleg als je geïnteresseerd bent in het concept of
kom aan, de koffie staat klaar!”
De website www.cest-tess.nl is binnenkort ‘live’.
C’est Tess is open op de zaterdagen van 12.00 tot
17.00 uur. ‘s Woensdags, donderdags en vrijdags en
in de avonden op deze dagen graag op afspraak.
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