verwelkomt de winter
De winter komt eraan, en dat betekent dat de
winterjassen, mutsen en sjaals aangetrokken kunnen
worden. Wie deze items zoekt voor baby’s en kinderen,
moet zeker eens een kijkje nemen bij Olleke Bolleke in
Capelle aan de IJssel.
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Olleke Bolleke

“Wat ik altijd fijn vind van de winter, is dat de zachte materialen die binnen komen veel rijker zijn dan die in de zomer.
Wol, kasjmier, velours en tweed, ze zijn een genot om mee te
werken”, vertelt Tineke Hendriksen van baby- en kindermodewinkel Olleke Bolleke, gevestigd in het gezellige winkelcentrum De Koperwiek in Capelle aan den IJssel.

Zacht en warm
“De klanten willen het gevoel terug van behaaglijkheid”, vervolgt Hendriksen. “De Topmerken spelen hier op in door
nostalgische stoffen te gebruiken die dat gevoel opwekken.
De kinderen reageren positief op deze winterstoffen, ze vinden ze heerlijk zacht en warm Onze kasjmier jurken zijn erg
in trek bij de jonge dames. De nostalgie keert terug zonder
oubollig te zijn. De frisse kleuren en stoere designs naast de
klassieke kleding zijn fantastisch om te combineren.”

Nooit geëvenaard

Olleke Bolleke
Koperwiek 39, Capelle aan den IJssel
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Bekijk de film van Olleke Bolleke!
op RotterdamPuntUit.nl

Tineke Hendriksen is al vijftien jaar eigenaresse van deze
mooi ingerichte kindermodewinkel, waar ze nog steeds haar
passie in vindt. In deze branche hoort Hendriksen vaak genoeg hoe moeilijk het ook kan zijn, onder andere door het
internet en het nadoen van elkaar. Maar bij Olleke Bolleke
geldt: vaak gekopieerd, maar nooit geëvenaard.
“Ik run mijn zaak met passie, goed advies en ik weet wat ik
wil, waardoor je voor je bedrijf stáát, ook zakelijk gezien”,
zegt Hendriksen. “Maar je moet wel blijven opletten en goed
je klanten kennen. Dit betekent dat je soms afstand moet
nemen van vertrouwde merken en plaats moet maken in je
winkel voor nieuwe frisse merkcollecties. Om deze merken
goed te introduceren, hebben we naast de presentatie in de
winkel ook onze nieuwsbrief waarin onze klanten kunnen lezen over het hoe en wat van een merk of wanneer het in de
winkel ligt. Deze nieuwsbrief krijgen onze klanten mee na
een aankoop of via de email wanneer ze zich via de website
inschrijven. Op dit moment hebben we twee nieuwe merken
vanuit het buitenland en hebben we twee andere merken
weer laten vallen. Subtiele veranderingen van merken in onze winkel blijven onze klanten binden en boeien.”
Er is altijd weer wat nieuws te ontdekken bij Olleke Bolleke
zonder dat de winkel haar identiteit verliest. Een bezoek aan
dit kinderkledingparadijsje is altijd de moeite waard. Laat u
goed adviseren als u komt kijken. Met spetterende kleding
blijft Olleke Bolleke een succes.
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