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Dat vindt Nanouk Criens van Nanouk Store ook. ‘Ik heb 
altijd al een passie gehad voor het vinden van unieke 
stukken’, vertelt ze. ‘Voor mezelf, mijn kind of mijn huis. 
Maar nu heb ik er ook mijn werk van gemaakt.’

Mooi en uniek
De modewereld is Nanouk dus niet vreemd. Zo’n 18 jaar 
was ze leidinggevende in een Groningse modezaak, en nu 
heeft ze haar eigen ‘pre-loved’-kledingzaak. De stukken  
die Nanouk aanbiedt, vindt ze zelf en koopt ze zelf in.  
Zo selecteert ze heel precies wat er wel en niet in de winkel 
komt. ‘De kleding die ik aanbiedt is mooi, uniek en van 
hoogwaardige kwaliteit. Daar kan ik goed zicht op houden 
omdat ik de stukken zelf uitzoek.’

Steeds populairder
Tweedehands, vintage en pre-loved kleding is steeds 
populairder. Een positieve trend, vindt Nanouk. ‘Mensen 
zijn steeds bewuster van de keuzes die ze maken, dat ze 
niet altijd alles nieuw hoeven te kopen. Dat is een heel 
mooie tendens. Vroeger werd tweedehands toch als iets 
stoffigs gezien, maar nu beseffen veel mensen dat het juist 
een manier is om je te onderscheiden. Je kunt je eigen 
creativiteit in je stijl laten zien, omdat je iets koopt waarvan 
er niet ontzettend veel stuks zijn.’
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Een praatje en een kop koffie

Nanouk Store is dé plek voor mooie, unieke ‘pre-loved’ kledingstukken.  
Dat is niet hetzelfde als vintage, vertelt Nanouk. ‘Vintage betekent dat een stuk 
minstens 30 jaar oud is. Daar richt ik me in mijn zaak niet specifiek op. Ik ben 
altijd op zoek naar bijzondere, mooie kwaliteitskleding.’ Ben je nieuwsgierig 
naar de collectie? ‘Kom gerust rondkijken onder het genot van een kopje koffie 
of thee. Wie weet vind je een pareltje voor jouw kledingkast, of kom gezellig 
een praatje maken. Je bent van harte welkom!’

Schatzoeken
‘Dat merk ik ook in de winkel’, vertelt Nanouk. ‘Veel vrouwen 
die binnenstappen, vinden het juist een uitdaging om te 
‘schatzoeken’. Niet alles is er in jouw maat en er hangen 
stukken die je misschien niet verwachtte. Hoe bijzonder is 
het dan dat je tegen iets aanloopt wat je past en jouw stijl 
is? Wat dat betreft blijft het winkelen altijd spannend, het is 
elke keer weer verschillend. Dat is toch heerlijk?’

Duurzaamheid is een steeds belangrijker thema in het leven van veel mensen. 
We willen graag een steentje bijdragen om de wereld wat mooier na te laten. 
Dat kan op verschillende manieren. Denk bijvoorbeeld aan water besparen, 
 nadenken over wat je eet én wat je koopt. Ook als je dol bent op kleding en 
graag geregeld iets nieuws aanschaft, kun je duurzamere keuzes maken!


