
Op stap met de Rotterdampas! Inez den Hoedt (32) 
ging zichzelf te lijf onder het professionele toezicht 
van Arthur Vriens. Deze Rotterdamse visagist/
grimeur heeft een eigentijdse blik op make-up 
en deelt zijn kennis met je, onder andere tijdens 
workshops visagie. Heeft Inez nu ook de handige 
beautytruckjes onder de knie? 

“Ik heb echt een heerlijke ochtend gehad bij Arthur 
Vriens. Het was gewoon bij hem thuis, wat een 
hele relaxte sfeer creëert. Ik wist niet zo goed wat 
ik kon verwachten. Stiekem was ik een beetje 
bang dat ik met een vol geplamuurd gezicht de 
deur uit zo lopen, maar dat was gelukkig absoluut 
niet zo. Arthur is een hele talentvolle visagist, dat 

merkte je aan alles. Hij haalde ook hele koff ers 
met goede producten tevoorschijn. Ik mocht zelf 
precies aangeven wat ik wilde en mooi vond. Dan 
gaf hij er tips over, om het net iets mooier en beter 
te doen. De gouden tip ging over de basislaag. 
Wanneer je deze goed aanbrengt, blijft al je make-
up beter zitten. En alles vervagen! Dan ziet het er 
natuurlijker uit. Ik moet eerlijk zeggen dat ik het 
zonder de Rotterdampas niet zo snel had gedaan. 
Maar gelukkig heb ik nu dat mooie gouden pasje. 
Een vriendin van mij heeft ook een Rotterdampas, 
dus we gaan samen nog meer leuke dingen doen!”

Wil jij ook op stap met de Rotterdampas? Doe mee en krijg dé pas cadeau. 
Meld je aan op: watgaanwedoenvandaag@nl10.nl

Eén keer 25% korting op 
een workshop visagie
van € 55,- voor € 41,25
info www.rotterdampas.nl
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