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De haarstylist als bondgenoot

ontwikkelingen op het gebied van haar en mode 
zorgen voor warmte in deze koude maanden. 
was het afgelopen seizoen nog kleurrijk en 
frivool, nu is het elegantie en vrouwelijkheid die 
de boventoon voeren. Dit wordt het seizoen van 
prachtige grijstinten, maar ook van oorspronkelijke 
schoonheid. 

Met de feestdagen in het vooruitzicht is het des te 
leuker om nieuwe dingen te proberen. belangrijk 
hierbij is om puurheid en je persoonlijke 
schoonheid niet uit het oog te verliezen. Dit is 
de basis van (eigen) stijl. het belang hiervan is 
momenteel ook terug te vinden in een grote 

diversiteit aan kapsels. in de komende pagina’s dan ook volop inspiratie om ook naast 
de feestdagen stralend voor de dag te komen! ons team staat weer klaar met passend 
en persoonlijk advies. 

om daar nog verder op in te gaan, presenteren we in deze stijlgids met trots onze 
kleurmachine. hiermee zijn we in staat om de perfecte uitstraling te creëeren door 
kleur en kniplijn te combineren. Zie onze haarstylisten als bondgenoot bij het vinden 
van de balans tussen jezelf en de huidige trends. Voel je herboren, dat is onze missie! 

Dit was ook ons doel voor de reborn-prijswinnaars van onze vorige editie. inmiddels 
hebben zij mogen genieten van een complete reborn, met geweldige resultaten en 
hartverwarmende reacties. Zelf kans maken op een compleet reborn-arrangement 
voor twee personen? Vul dan de bijgevoegde kaart in of mail gegevens met motivatie 
naar info@coiffuresgilbert.nl.*  

Als afsluiting wil ik graag nog van de gelegenheid gebruik maken om mijn moeder 
te bedanken voor haar jarenlange inspanningen voor de kapperszaken van Coiffures 
Gilbert. na 45 jaar op het hoogste niveau te hebben meegedraaid in het kappersvak, 
neemt ze nu officieel afscheid van haar clientèle om volop te kunnen gaan genieten 
van haar andere passies (zie ook pagina 3). 

namens het team van Coiffures Gilbert,

Gilbert Lefeber

* stuur de kaart in deze stijlgids op, kom langs of stuur een mailtje met je eigen contactgegevens en reden waarom iemand samen 
met jou een reborn verdient. opgeven kan t/m 19 december. De winnaars worden in week 52 bekend gemaakt. 



bart Verburg (eigenaar Alfred’s Diner)

Als eigenaar van Alfred’s Diner, één van de meest gewaardeerde restaurants in Alphen aan 
den rijn, ontvangt en verzorgt bart als gastheer zijn gasten. in zijn vrije tijd geniet hij vooral 
van vrouw en kinderen. Als hij een gaatje vrij heeft, staat hij het liefst op de golfbaan, dromend 
om nog eens een geheel nieuwe horecazaak op te bouwen. 
    
ondanks dat het, naar eigen zeggen, voor hem lastig is om een afspraak te maken met de 
kapper, ondervindt hij bij een bezoek aan Coiffures Gilbert toch een echt reborn gevoel.  
bart: “Ze zeggen dat ik nu vijf tot tien jaar jonger lijk!”

favoriete product: sebastian Gel forte

Pa
k 

va
n 

Co
rn

el
ia

ni
, o

ve
rh

em
d 

va
n 

bo
rr

el
li,

 v
es

t v
an

 G
ra

n 
sa

ss
o



Greet Lefeber (Oprichtster Coiffures Gilbert)

Als oprichtster van Coiffures Gilbert heeft ze zich ruim twintig jaar met overgave ingezet 
voor de zaak. nu het tijd is om afscheid te nemen van Coiffures Gilbert gaat ze vooral meer 
genieten van haar andere passies: haar kleinkinderen, het strand, golfen en frankrijk. 

toch zal ze het kappersvak nooit helemaal loslaten. Ze sluit de dag van de fotosessie dan ook 
af met: “ook al doe je je hele leven met hetzelfde gezicht, een ander kapsel geeft je een heel 
ander gevoel.”

favoriete product: sebastian thickefy foam, Potion 9, Liquid Gloss
                    

trui en broek van tricot Chic



Viviënne Winkelaar (eigenaresse de Schaapskooi)

inmiddels drie jaar geleden begon Viviënne in Alphen aan den rijn de schaapskooi: een 
regionaal bekende pannenkoekenboerderij. Vooral de liefde voor haar kinderen en het 
bourgondische leven, vormen haar drijfkracht bij het runnen van de zaak. toch houdt ze het 
zeker voor mogelijk nog eens een heel ander soort bedrijf te starten. 

bij Coiffures Gilbert vindt ze ontspanning en gezelligheid. ook voor alleen styling bij een 
bijzondere gelegenheid is het voor haar het beste adres. Als we haar vragen naar het reborn 
gevoel, antwoord ze: “Dat is absoluut als je bij Coiffures Gilbert vandaan komt!”

favoriete product: sebastian trilliant, taming elixir en re shaper
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Sandra niestadt (eigenaresse niestadt Juweliers)

Al twintig jaar is sandra samen met haar partner actief als juwelier in Lisse. Ze geniet het 
meest van de vrijheid die het haar geeft en zonder twijfel zou ze nog best een nieuwe winkel 
willen openen. haar vrije tijd brengt ze het liefst door met goede vrienden en familie, met 
reizen en door te genieten van de Aziatische keuken: “we eten al twintig jaar bijna niets 
anders!”, aldus sandra. 

bij Coiffures Gilbert is het ontspanning en gezelligheid voor haar. sandra: ˝Vooral het 
enthousiasme van de werknemers, het persoonlijke advies, de geweldige kniptechnieken en 
stijl van werken zijn verrassend.” het reborn gevoel beleeft ze hier zeker: “een positieve en 
relaxte ervaring”, aldus sandra.

favoriete product: sebastian thickefy foam, halo Mist en shine Define 

broek van Cam
bio, top en vest van stills 



Lisette van der Lans (Eigenaresse Tot en Met producties & zangeres)

Met een liefde voor teksten en communicatie adviseert Lisette op dit vlak aan haar uitgebreide 
klantenkring in Lisse en omstreken. Momenteel richt ze tevens een stichting op voor dakloze 
moeders in Kenia. Daarnaast brengt haar passie voor zingen en muziek, dat ze regelmatig 
op het podium staat met haar zus en band. in haar vrije tijd geniet ze volop van haar twee 
kinderen. 
 
Lisette: “na een knipbeurt bij Coiffures Gilbert voel ik me als herboren. het ultieme gevoel 
van ontspanning is voor mij dan ook om mijn haar te laten knippen en kleuren, met een 
cappuccino, in de salon van Coiffures Gilbert.”
 
favoriete product: sebastian shaper Zero Gravity en halo Mist
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Cathalijne van der Lans (Eindredacteur bij AT5)

Als eindredacteur bij At5 vindt ze het geweldig om mooie dingen te maken. Ze hoopt hierbij 
nog eens een documentaire te maken over een wereldprobleem, waarvoor de ogen van de 
maatschappij tot dan gesloten bleven. evenals haar zus Lisette is Cathalijne dol op zingen 
en muziek. Ze hoopt dan ook dat ze samen nog eens in Ahoy zullen staan. Ze geniet van het 
samenwerken met haar zus. “om samen met je zus te kunnen werken is ontzettend gezellig, 
juist omdat je helemaal jezelf kan zijn”, aldus Cathalijne. 

“Mijn ultieme reborn gevoel beleef ik na een paar uur ontspannen in de kappersstoel bij 
Coiffures Gilbert”, aldus Cathalijne. 

favoriete product: hydre shampoo, hydre conditioner, hydre treatment

Jack van G
oosecraft

, rok en top van G
estuz



Kleurmachine: Voel de ReboRn met de kleur die écht bij je past

Coiffures Gilbert stapt in de toekomst met het nieuwste op haarkleurgebied; de 
Colour factory. een verfmengmachine die ongekende creatieve mogelijkheden 
biedt, waarbij de modernste technieken in combinatie met de kennis van onze 
stylistes worden samengebracht. De Colour factory maakt het mogelijk om de 
perfecte kleurnuance samen te stellen. Zo ligt het voor iedereen binnen handbereik 
om precies die kleur te kiezen, die de persoonlijkheid onderstreept. 

ervaar een kleuring met Colour factory en daarmee het verschil met andere 
kleuringen. De kleur is intenser, uw haar zachter en glanzender. Dit resultaat wordt 
verkregen door een bijzondere bereidingswijze, waarbij de beste ingrediënten in 
de juiste dosering centraal staan. De kwaliteit van het resultaat is afhankelijk van 
een aantal belangrijke factoren; de kleurpigmenten, de hoeveelheid ontwikkelaar, 
gebruik van mineralen. Door hier rekening mee te houden en deze in detail af te 
stemmen, heeft Colour factory een systeem ontwikkeld om perfecte kleuren te 
maken. iedere keer vers gedoseerd. 

Uniek is de optie om met 
de Colour factory een 
professionele haarkleuring 
speciaal voor thuis te doseren. 
Vanuit ons specialisme krijgt 
u deskundig advies welke 
kleur past bij uw type haar, 
huid en ogen. U kunt deze 
haarkleuring meenemen in 
een speciaal ontwikkelde 
verpakking. op die manier 
wordt het mogelijk om thuis 
professioneel te kleuren, 
wanneer het u uitkomt. 

Vraag onze stylistes gerust 
eens naar de mogelijkheden 
van onze kleurmachine. in al 
onze filialen kunt u terecht 
voor een persoonlijk advies. 

‘’Voel je een ander mens met 
de juiste kleur! Voel je als 
herboren’’...



Prijslijst 

Heren Wassen, knippen, stylen € 28,00  

Dames Wassen, knippen, drogen € 36,00
  Wassen, föhnen  € 29,50
  Wassen, watergolven   € 29,50  
 Wassen, knippen, föhnen  € 47,00  
 Wassen, knippen, watergolven   € 47,00

Kleur Colorshine kort haar € 35,00
 Colorshine lang haar € 45,00
 5 Folies € 23,50
 10 Folies € 40,00
 15 Folies € 59,50
 Folies lang haar  € 80,00
 Speciale folie techniek kort haar € 82,50
 Speciale folie techniek lang haar € 135,00
 Verven vanaf    € 42,50

Permanent Deelpermanent incl. knippen, föhnen  € 88,50
 Permanent € 98,00

Specials Bruid kort haar  € 57,50  
 Bruid lang haar  € 80,00 
 (op locatie, prijs op aanvraag)
 
 REBORN kort haar (incl. kleur en 1 product) € 129,50
 REBORN lang haar (incl. kleur en 1 product) € 177,50

* 10% 65+ korting 
* 10% extra korting op vertoon van ledenpas Alphense Boys
* Speciale opdrachten voor advertenties, shows, etc. op aanvraag  

Prijzen vanaf 1 oktober



FORM
DEMAND SCULPT- ASTIC STYLERS

onze dimensie van transformatie. heftige stylers 
overtreffen elke fantasie over holding-molding-
sculpting. geïnspireerd door het vermogen van fashion 
om persoonlijkheid te versterken. om welke style het 
ook gaat, haar wordt nu ontworpen om trouw te blijven 
aan fearless form.

FLOW
DEMAND SOPHISTI-CARING STYLERS 

must-have oplossingen voor haar in essentiële stylebehandelingen. speciaal 
ontwikkeld om lief voor haar te zijn. fijn om mee te stylen. geïnspireerd door 
natuurlijke luxestoffen uit de mode. zo licht als kasjmier. even zacht als zijde. 
zalig doorvoed haar, dat erom smeekt aangeraakt te worden, blijft moeiteloos 
in beweging.

FOUNDATION
DEMAND EXCEL-ENT CARE 

de basis van alle style. de bron van leven en gezondheid. 
shampoos die het haar teder reinigen. conditioners die 
voeden en verwennen. haarmaskers die voeden en 
herstellen. geïnspireerd door het modefenomeen van 
verlangen naar het toppunt van style. een gedegen en 
stevige fundering voor verrukkelijke resultaten.

FLAUNT
DEMAND SHINE-SATIONAL STYLERS 

wow-formules voor je haar om te schitteren alsof je leven er van afhangt. ontwikkeld om 
glamour te overtreffen met extra glans en glitter. geïnspireerd door het verlangen naar licht 
in de duisternis. superverzorgd high-fashion haar in volle glorie, perfect gestyled en klaar 
om mee te pronken.



Laat u door
ons inspireren. 

Uw oude sieraad 
zal weer stralen.

Geef uw gedragen
sieraden een
make-over/
REBORN.

Kanaalstraat 9, 2161 JA, Lisse, tel. 0252-413483
www.niestadt-juweliers.nl

advertenties

burg. bruinsslotsingel 13
2403 nC Alphen aan den rijn 

tel. 0172 241202
www.deschaapskooi.com

iets mooi in
deze stijlgids 
gezien?
Vraag er naar
in onze
winkel.

Castellumstraat 48 - 52  i  Alphen aan den rijn  l  0172 473853

een reborn 
begint bij 

sebAstiAn vrouwen



Gilbert
Creative Director

Linda
bedrijfsleidster

wendy
Management Ass.

Desiree
topstylist

Priscilla
Salonassistant

Jeannette
topstylist 

Kim
haarstylist

Deborah
Salonassistent

naomi
haarstylist

Daphne
topstylist

Wil jij de volgende keer ook op één van 
deze twee pagina’s staan?  We staan altijd 
open voor mensen met passie voor het 
kappersvak! Stuur je CV en motivatie naar 
info@coiffuresgilbert.nl 



rachel
bedrijfsleidster

Patricia
haarstylist

Lisette
haarstylist

Kelly
topstylist

Kelly
Salonassistent

Marije
topstylist

Alice
topstylist

Chantal
bedrijfsleidster

esther
topstylist
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