
 

 

 

 

 

Zondag 8 mei is het Moederdag. Dat is hét moment om je 

moeder, oma, vrouw of vriendin flink in de watten te leggen. Wil 

je een keer wat anders dan een bosje bloemen of een doos 

bonbons, dan kun je bij Pour Vous in Wierden je hart ophalen.  
 

 

“Moederdag wordt weer goed gevierd, nadat het 

de afgelopen twee jaar eigenlijk niet of nauwelijks 

mogelijk was”, vertellen Kyrah Schoonderwoerd 

en Lauren Timmerman, beiden al jaren werkzaam 

in de Wierdense parfumeriezaak. De twee merken 

dat er met deze feestdag in het verschiet weer wat 

meer mannen komen shoppen.  

 

“Dit zijn echt de leukste weken van het jaar! We 

geven graag goed advies. Mannen weten heel vaak 

niet precies wat ze kunnen halen. Ze komen dan 

wat onwennig in onze winkel. Dat begrijpen we 

echt wel hoor en daarom adviseren we graag. 

Bovendien, als je een parfum koopt doen we er 

een proefverpakking bij. Dan kan degene aan wie 

je het cadeau geeft de geur eerst goed 

uitproberen.” Zo wordt, dankzij deze goede 

service, een dure miskoop voorkomen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het is duidelijk te merken dat de producenten van 

geurtjes er weer vertrouwen in hebben en dat de 

donkere coronaperiode in het verleden ligt. “Er 

zijn veel nieuwe geuren op de markt gekomen”, 

weet Kyrah. Chanel doet het dit jaar bijvoorbeeld 

heel goed.” 

 

En voor wie wat anders zoekt dan parfum zijn er 

ook mooie, goed gevulde cadeauverpakkingen van 

de grote merken én van Rituals.” Van dat laatste 

topmerk is een paars-roze ovaalvormige 

verpakking waarin onder meer lippenstift en een 

lekker geurtje te vinden is. Lauren: “En dat is best 

uniek, want normaal heeft Rituals met name 

bodyproducten in geschenkverpakkingen!” 

 

Natuurlijk wordt ook aan de kinderen gedacht die 

graag iets aan mama willen geven. Er zijn genoeg 

kleinere, betaalbare cadeautjes die net als alle 

andere producten prachtig worden ingepakt. Alles 

geheel in Moederdagstijl met cadeaupapier vol 

hartjes en sierlijk afgemaakt met roze en rode 

linten. “Dat hoort toch?”, benadrukt Kyrah. “We 

pakken alles in als je dat als klant wilt, niets is 

onmogelijk!” 

 

 

Nog op zoek naar een speciale verrassing voor 

Moederdag? Breng vrijblijvend een bezoek aan 

Pour Vous aan de Stationsstraat 5 in het hart van 

Wierden. Alle medewerksters staan klaar om op 

een laagdrempelige manier te adviseren, zelfs als 

je totaal geen idee hebt wat je toch zou moeten 

halen. 

 

 

 


