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Voor je neus ligt het allereerste
FEMME 23 Magazine. Toen ik ooit
begon met mijn eigen webshop, had
ik niet gedacht dat ik mijn eigen
magazine zou gaan ontwerpen.
Vroeger maakte ik weleens
magazines met mijn beste vriendin
in haar tuin. We zaten op de
trampoline en kleurden erop los met
onze Stabilo's. Ook maakten we
quizjes en lijstjes in ons magazine.
Toen ik na de middelbare school een
opleiding moest kiezen, was de keuze
ook snel gemaakt. Het moest een
opleiding zijn met creativiteit. Nou,
dat zit wel goed in de naam als de
opleiding 'Creative Business' heet. :) 

Sinds ik bezig ben met mijn eigen
webshop, krijg ik steeds dezelfde
vragen. 'Maar Denise, welke sieraden
zijn leuk voor een feestje? Hoe weet
ik welke ringmaat ik heb?' 

EDITIORIAL

Deze vragen inspireerden mij om
creatief aan de slag te gaan. Ik kreeg
enthousiaste reacties van mijn
omgeving, klanten en docenten toen ik
vertelde dat ik wellicht een eigen
magazine wilde gaan ontwerpen.
Geloof het of niet: ik kreeg
goedkeuring om een online magazine
te produceren voor mijn scriptie. Hoe
gaaf is dat? Na heel wat onderzoeken,
testen en feedback, heb je het
eindresultaat nu in handen. De kans is
groot dat er nu meerdere edities
komen, want dit is het allerleukste ever
om te doen.  

Liefs,

Denise 

PS. Als je nog een tof idee hebt voor 
het magazine, dan hoor ik dat graag!

Creative minds inspire others 
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Hoe kwam je op het idee om voor
jezelf te beginnen?
‘Vroeger speelde ik veel winkeltje
met mijn oma. Er lagen lege
verpakkingen in de kamer en oma
kwam langs om haar boodschappen
te doen. Mijn ouders hadden een
eigen zaak. Dus het was zo gek nog
niet toen ik ook een bedrijf wilde
opzetten. Tijdens mijn opleiding
leerde ik meer over online marketing
en wilde daarom ook alle kennis
toepassen in mijn bedrijf.’

Welke opleiding doe je?
'Ik studeer momenteel af bij de
opleiding Creative Business.
Voorheen heette deze opleiding
'Media, Informatie & Communicatie'.  
 
Hoe ben je begonnen?
‘Voordat de webshop officieel live
ging, kwam er veel bij kijken. Eerst
bedacht ik mijn bedrijfsnaam. 

Ik schreef mezelf in bij de Kamer van
Koophandel en zocht uit hoe ik aan
producten kon komen. Ik maakte een
website en schoot foto’s voor de
socials. Na een half jaar research kon
FEMME 23 eindelijk live!’

Hoe kwam je aan de naam FEMME 23?
‘Ik wilde het liefste een Franse naam,
doordat mijn eigen naam ook Frans is.
Al gauw kwam ik op het woord
‘femme’ wat vrouwen betekent. Ik
voegde de cijfers 23 aan toe, want ik
ben zelf op 23 maart jarig.’ 

Hoe kom je aan inspiratie voor je
bedrijf?
‘Ik kijk ontzettend veel op Pinterest en
eigenlijk ook om mij heen. Als ik een
bepaalde sieradenstyle vaak voorbij zie
komen, sla ik dit in mijn hoofd op. Ook
geeft mijn omgeving veel input. Zo
kwam mijn vriend ermee om meer
‘gedraaide’ sieraden te verkopen.' 

'Na een halfjaar research 
kon FEMME 23 eindelijk live!'
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Hoe combineer je je studie met je
bedrijf?
‘Het grote voordeel is dat ik veel
vakken combineer met FEMME 23.
Zo moest ik in jaar 3 bijvoorbeeld een
artikel schrijven hoe mijn bedrijf is
begonnen. Daarnaast is het goed
plannen. Meestal lever ik een
deadline een paar dagen van te
voren in. Dan heb ik weer een aantal
extra dagen voor FEMME 23.’

Welke plannen heb je voor de
toekomst?
‘Leuke vraag. Ik zou het heel tof
vinden om kleding te verkopen. Ik
verkoop naast sieraden ook
accessoires, maar een eigen
kledinglijn lijkt mij zo gaaf. Ik zie het
helemaal voor me: beige
joggingpakken, witte of zwart letters
erop. Love it!’

Waarom verkoop je nu nog geen
kleding?
‘Mijn focus is waterproof sieraden. Ik
denk als je merk meer groeit, dat je
dan kan uitbreiden. Ik heb het gevoel
dat het nog te vroeg is.’

Heb je tips voor jonge ondernemers of
meiden die twijfelen om voor zichzelf
te beginnen?
‘Mijn grote tip is, gewoon doen! Ik heb
ook veel te lang getwijfeld. Wat zullen
anderen ervan vinden? Wat nou als het
niks wordt? Ik zag dit als een grote
hobby en leerproces. Alles wat ik leerde
van mijn opleiding kon ik hierin kwijt.
Daarnaast stap je uit je comfortzone.
Wat heb je te verliezen? Begin vanuit
je slaapkamer en bouw verder aan je
business. You go this!'

'Wat heb je te verliezen?'
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TRENDS
Ah, nog even en dan kunnen we genieten van de zomer.
Zwoele avonden, heerlijk weer en naar het strand. Wist je

dat alle sieraden van FEMME 23 waterproof zijn? Ze
kunnen tegen een spatje water, perfect voor de zomer!

#teamgold
Draag je goud of zilver?

Deze zomer gaan we
vooral goude items terug

zien. Goud staat erom
bekend dat het chic,

stijlvol en classy is.

1In My Heart Studs €9,95

Make a statement 
Grove sieraden zijn hotter than hot!
Je mag dit seizoen lekker opvallen.

De combinaties zijn eindeloos.  

2

Sparkling Heart Ring €19,95

3

Deze klassieker is niet weg te
denken in het modebeeld

voor 2022. Vroeger vonden we
de parel iets te 'tuttig', maar

nu is die onmisbaar in je
collectie. Ga jij oorbellen met

parels of toch voor een
subtiele armbandje? 

Pearl Woven Bracelet €12,95

Chunky Chain Necklace €19,95

Tressed Hoops €17,95

Love Stories Necklace €19,95
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https://www.femme23.nl/products/in-my-heart-studs?variant=41221517574337&utm_source=website+magazine&utm_medium=oraganic+website+visitor&utm_id=online+magazine
https://www.femme23.nl/products/in-my-heart-studs?variant=41221517574337&utm_source=website+magazine&utm_medium=oraganic+website+visitor&utm_id=online+magazine
https://www.femme23.nl/products/in-my-heart-studs?variant=41221517574337&utm_source=website+magazine&utm_medium=oraganic+website+visitor&utm_id=online+magazine
https://www.femme23.nl/products/sparkling-heart-ring-1?variant=41256022802625&utm_source=website+magazine&utm_medium=oraganic+website+visitor&utm_id=online+magazine
https://www.femme23.nl/products/sparkling-heart-ring-1?variant=41256022802625&utm_source=website+magazine&utm_medium=oraganic+website+visitor&utm_id=online+magazine
https://www.femme23.nl/products/sparkling-heart-ring-1?variant=41256022802625&utm_source=website+magazine&utm_medium=oraganic+website+visitor&utm_id=online+magazine
https://www.femme23.nl/products/pearl-woven-bracelet?variant=41470256840897&utm_source=website+magazine&utm_medium=oraganic+website+visitor&utm_id=online+magazine
https://www.femme23.nl/products/pearl-woven-bracelet?variant=41470256840897&utm_source=website+magazine&utm_medium=oraganic+website+visitor&utm_id=online+magazine
https://www.femme23.nl/products/pearl-woven-bracelet?variant=41470256840897&utm_source=website+magazine&utm_medium=oraganic+website+visitor&utm_id=online+magazine
https://www.femme23.nl/products/chunky-chain-necklace?variant=40695791124673&utm_source=website+magazine&utm_medium=oraganic+website+visitor&utm_id=online+magazine
https://www.femme23.nl/products/chunky-chain-necklace?variant=40695791124673&utm_source=website+magazine&utm_medium=oraganic+website+visitor&utm_id=online+magazine
https://www.femme23.nl/products/chunky-chain-necklace?variant=40695791124673&utm_source=website+magazine&utm_medium=oraganic+website+visitor&utm_id=online+magazine
https://www.femme23.nl/products/tressed-hoops?variant=41256019198145&utm_source=website+magazine&utm_medium=oraganic+website+visitor&utm_id=online+magazine
https://www.femme23.nl/products/tressed-hoops?variant=41256019198145&utm_source=website+magazine&utm_medium=oraganic+website+visitor&utm_id=online+magazine
https://www.femme23.nl/products/tressed-hoops?variant=41256019198145&utm_source=website+magazine&utm_medium=oraganic+website+visitor&utm_id=online+magazine
https://www.femme23.nl/products/love-stories-necklace?variant=41266584617153&utm_source=website+magazine&utm_medium=oraganic+website+visitor&utm_id=online+magazine
https://www.femme23.nl/products/love-stories-necklace?variant=41266584617153&utm_source=website+magazine&utm_medium=oraganic+website+visitor&utm_id=online+magazine
https://www.femme23.nl/products/love-stories-necklace?variant=41266584617153&utm_source=website+magazine&utm_medium=oraganic+website+visitor&utm_id=online+magazine


RINGMAAT 
OPMETEN

In de collectie van FEMME 23 vind je betaalbare waterproof ringen in
maat 16 en 17. In dit artikel wordt er uitgelegd aan de hand van twee

methodes hoe je jouw ringmaat kan opmeten.  
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Manier 1: Strookje papier
Voor deze methode heb je het volgende nodig:
-Strookje papier
-Liniaal
-Pen

Knip een strookje papier en wikkel deze om de juiste vinger. Zet een
stipje met de pen op het stukje papier, zodat je weet wat de omtrek van
je vinger is. Leg het strookje papier op je liniaal en lees af hoeveel
centimeter de omtrek is. Check de tabel hieronder om te zien welke
ringmaat je hebt.

Manier 2: Gebruik een ring die je al hebt
Voor deze methode heb je het volgende nodig:
-Je eigen ring
-Liniaal

Deze methode is vrij simpel. Je gebruikt een ring die al goed om je
vinger past. Pak een liniaal erbij en leg deze op de ring. Meet de omtrek
van je ring. In de tabel hierboven kan je zien welke maat je hebt.

Handig om te weten
Het kan zijn dat je ringmaat verschilt door bijvoorbeeld
 de temperatuur. Wanneer je in een warmere omgeving 
zit, kan de dikte van je vinger uitzetten. Ook zijn je 
vingers  dikker in de ochtend dan in de avond.  
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https://vm.tiktok.com/ZMLbBdRkT/


Send My Love Bracelet €16,95

De combinaties met de armbandjes van FEMME 23 zijn
eindeloos! Op deze pagina ontdek je drie manieren hoe

je de bestseller Sparkle Bracelet kan stylen! 

3 WAYS TO STYLE
Sparkle Bracelet

Tiny Hearts Bracelet €16,95

Tiny Plain Chain Bracelet €17,95

Bang Bang Mini Bracelet €14,95

Chunky Chain Bracelet €17,95

Tiny Chunky Chain Bracelet €16,95
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https://www.femme23.nl/products/kopie-van-sparkle-necklace?variant=41106029707457
https://www.femme23.nl/products/send-my-love-bracelet?variant=41173351989441&utm_source=website+magazine&utm_medium=oraganic+website+visitor&utm_id=online+magazine
https://www.femme23.nl/products/kopie-van-sparkle-necklace?variant=41106029707457
https://www.femme23.nl/products/tiny-hearts-bracelet?variant=41221608865985&utm_source=website+magazine&utm_medium=oraganic+website+visitor&utm_id=online+magazine
https://www.femme23.nl/products/tiny-plain-chain-bracelet?variant=41003044798657
https://www.femme23.nl/products/bang-bang-mini-bracelet?variant=41470321918145&utm_source=website+magazine&utm_medium=oraganic+website+visitor&utm_id=online+magazine
https://www.femme23.nl/products/chunky-bracelet?variant=40410232750273&utm_source=website+magazine&utm_medium=oraganic+website+visitor&utm_id=online+magazine
https://www.femme23.nl/products/twisted-chain?variant=40410333413569&utm_source=website+magazine&utm_medium=oraganic+website+visitor&utm_id=online+magazine
https://vm.tiktok.com/ZMLbBRQDx/


RECREATING THE 

Uren scrollen op Pinterest en inspiratie opdoen, we love it! Op deze
pagina vind je Pinterest inspiratie foto's gecombineerd met producten

van FEMME 23. Let's creative! 

Flat Chain Bracelet €17,95

Baguette Hoops €18,95

PINTEREST LOOK

Twisted Chain Necklace €19,95 

Make A Statement Ring €17,95
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https://www.femme23.nl/products/flat-chain-bracelet?variant=41173093843137&utm_source=website+magazine&utm_medium=oraganic+website+visitor&utm_id=online+magazine
https://www.femme23.nl/products/flat-chain-bracelet?variant=41173093843137&utm_source=website+magazine&utm_medium=oraganic+website+visitor&utm_id=online+magazine
https://www.femme23.nl/products/baguette-hoops?variant=41470088020161&utm_source=website+magazine&utm_medium=oraganic+website+visitor&utm_id=online+magazine
https://www.femme23.nl/products/baguette-hoops?variant=41470088020161&utm_source=website+magazine&utm_medium=oraganic+website+visitor&utm_id=online+magazine
https://www.femme23.nl/products/twisted-chain-necklace?variant=40351382798529&utm_source=website+magazine&utm_medium=oraganic+website+visitor&utm_id=online+magazine
https://www.femme23.nl/products/twisted-chain-necklace?variant=40351382798529&utm_source=website+magazine&utm_medium=oraganic+website+visitor&utm_id=online+magazine
https://www.femme23.nl/products/twisted-chain-necklace?variant=40351382798529&utm_source=website+magazine&utm_medium=oraganic+website+visitor&utm_id=online+magazine
https://www.femme23.nl/products/make-a-statement-ring?variant=40517853085889&utm_source=website+magazine&utm_medium=oraganic+website+visitor&utm_id=online+magazine
https://www.femme23.nl/products/make-a-statement-ring?variant=40517853085889&utm_source=website+magazine&utm_medium=oraganic+website+visitor&utm_id=online+magazine


Diamanten werden voor het eerst
ontdekt in India

FEMME 23 heeft 103 sieraden 
in hun collectie

Op 23 maart 2022 gaf FEMME 23 de
hoogste korting ooit, namelijk 22%

Sieraden kan je het beste bewaren op
een donkere en droge plek

Zegelringen werden vroeger veel
gedragen door Romeinen

Het meest verkochte product van
FEMME 23 is de Bang Bang Necklace

Mexico is de grootste producent
 van zilver 

Het materiaal stainless steel
 is recyclebaar

 Zilveren sieraden met het stempeltje 925
bestaat 92,5% uit zilver en 7,5% uit koper

(of een ander materiaal)
Het woord 'oxidatie' betekent

verkleuring van sieraden

JEWELLERY FACTS
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IT'S ADD TO
CART DAY!

Ontvang 10% korting op alles met de code

MAGAZINE10

Happy shopping! 

@femme_23

Geldig van 20/04/2022 t/m 20/05/2022 

https://www.femme23.nl/collections/new-in?utm_source=website+magazine&utm_medium=oraganic+website+visitor&utm_id=online+magazine
https://www.femme23.nl/collections/new-in?utm_source=website+magazine&utm_medium=oraganic+website+visitor&utm_id=online+magazine
https://www.instagram.com/femme_23/
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