
 

 

De Mode Villa floreert al 

twee jaar in het mooiste pandje 
van de Wierdense winkelkern 

Denise Lohuis leeft voor de mode; haar hele leven is ze al verknocht aan alles wat met stofjes en kleuren 

te maken heeft. Sinds twee jaar heeft ze een dameskledingwinkel in Wierden: De Mode Villa. Het was 

een gewaagde sprong in het diepe, maar wel eentje waar ze tot op de dag van vandaag geen spijt van 

heeft. “Kleding is een belevenis op zich, dat ervaar ik elke dag en daarom heb ik ook zo veel plezier in m'n 

werk. Het werkt haast verslavend. Daar komt bij dat ik nog steeds blij, dat ik voor Wierden gekozen heb. 

Mensen winkelen hier met plezier, ik hoor van klanten alleen maar positieve geluiden!” 

 

“Wierden is een fijn winkeldorp. Je kunt hier gratis en 

haast pal voor de deur parkeren en bovendien zijn alle 

zaken die je wil bezoeken op loopafstand van elkaar 

gelegen. Ook is het mode-aanbod ruim en divers; we 

vullen elkaar eigenlijk allemaal aan en er is voor elk 

budget wel iets te krijgen. Ik vind het mooi om te zien 

wanneer er klanten met tasjes van Wierdense 

ondernemers lopen, dan wordt er lokaal gekocht en zo 

versterk je als winkelend publiek het dorp.” 

Na vele jaren in loondienst te hebben gewerkt, kwam 

Denise twee jaar terug voor de keuze te staan: of weer 

als medewerker aan de slag of zelf ondernemer 

worden. Samen met haar man Adrie maakte ze de 

weloverwogen keuze toen het bijzondere 

winkelpandje in Wierden op de markt kwam. De Mode 

Villa is een knusse boetiek op de hoek van het 

Burgemeester J. C. van den Bergplein en de 

Nijverdalsestraat. Het is nog één van de weinige goed 

geconserveerde historische gebouwen in de 

winkelkern van dorp; iets waar Denise ook blij mee is. 

Het is volgens haar een toplocatie én bovendien een 

pandje met karakter. Na een gigantische metamorfose 

konden de deuren geopend worden en sindsdien de 

start gaat het goed met De Mode Villa. “Ik laat elke 

klant in haar waarde. Aanpassen kost niks en voel je 

vrij om even binnen te lopen. Dat is het mooie ook van 

een boetiek; het gaat hier bij de Mode Villa er allemaal 

relaxt aan toe.” 

 

 

 

Denise runt de winkel alleen en maakt haar eigen 

keuzes, ook qua kledingaanbod. “Ik richt me op het 

midden- en hogere segment, maar wil wel 

onderscheidend zijn.” Daarmee bedoelt Denise dat ze 

unieke merken voert, in hoofdzaak Nederlands en 

Deens zoals Isay, Pom Amsterdam, InWear, Knit-ted 

en Juul & Belle. “Ik wil mensen een goed gevoel geven. 

Het moet niet alleen passen, ook kloppen qua smaak. 

Bovendien houd ik van hoge kwaliteit, mooie stoffen, 

fijne viscose. Je vindt modieuze dameskleding voor 

iedereen vanaf een jaar of 25.” De maten lopen uiteen 

van 36 tot en met 44. “Maar met name de Deense 

merken vallen ruim; de maatvoering is breed, 

waardoor je met een kleinere maat slaagt.”  

De winteruitverkoop is inmiddels achter de rug en de 

boetiek hangt vol met de nieuwe collectie. “Je ziet met 

name dat echt leer populair is dit jaar, niet alleen in 

broeken, maar ook colbertjes. Daarnaast is de lange 

jurk geliefd. Eigenlijk kan er heel veel dit jaar: stoer in 

combinatie met juist nette kleding. Denk aan gympen 

of juist mooie cowboylaarzen onder een broek of jurk. 

Qua kleur wordt groen dit jaar veel doorgevoerd, van 

mint tot legergroen en ook de cognackleur en wit en 

zwart is veel aanwezig.” 

Met het voorjaar in aantocht is het weer tijd voor 

wat vernieuwing in de kledingkast. Breng een bezoek 

aan De Mode Villa. Dat kan van maandag tot en met 

zaterdag. De winkel is op maandag geopend van 

13.00 uur tot 17.30 uur, op dinsdag tot en met 

donderdag van 10.00 uur tot 17.30 uur, op vrijdag 

koopavond tot 21.00 uur en op zaterdag van 10.00 

uur tot 17.00 uur.  Kijk daarnaast op Facebook voor 

de meest actuele nieuwtjes over de collectie. 


