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Beleving Event

EEn dag vol   
     inspiratie

Mode, beauty, wonen, auto’s, kunst, culinair genieten en nog veel meer. Op zondag 24 maart vond 
in Silhouet & La Locanda voor de tweede keer het Beleving Event plaats. Producten met internationale 

allure werden hier gepresenteerd, met de welbekende gastvrijheid van de Heilooër hotspot 
Silhouet & La Locanda.

“Mevrouw, mag ik naast u komen liggen?” Een goedlachse 
dame ligt prinsheerlijk op een dubbeldik tweepersoonsbed. 
“Niet zomaar een bed”, vertelt de eigenaar van Slapen Online. 
Het medisch matras is door de foamkern een van de meest 
vochtregulerende matrassen in zijn soort. De collectie anti-
allergische hoofdkussens wordt verderop enthousiast uitge-
probeerd, maar hoe kiest u nu het juiste hoofdkussen? Frank 
Schuitenmaker, eigenaar van Slapenonline.nl geeft handige 
tips en bruikbare info.

Voortreffelijke gelegenheid
De mooie setting van het Beleving Event voegt veel toe. Sil-
houet & La Locanda, gelegen nabij het Heilooër Bos is een 
bijzondere zaak met een briljant concept. In de showroom van 
het interieurgedeelte kom je ogen tekort. Mooi, origineel de-
sign, kwalitatief en toch betaalbaar en dit alles in een sfeervolle 

gelegenheid gepresenteerd. Het restaurant staat inmiddels 
bekend om het maandelijks wisselende menu op gastrono-
misch niveau. “Vandaag benutten we de gehele omvang van 
onze onderneming en verzorgen wij de hapjes en drankjes”, 
vertelt Yassine enthousiast. “De aanmeldingen waren over-
weldigend. We verwachten wel 900 man!” Bij de entree ver-
welkomen twee prachtige dames in bruidscreaties van Mary 
Borsato de gasten hartelijk en wensen hen een gezellige dag! 

Klitsie Parket heeft direct naast de entree de perfecte plek 
om de mogelijkheden op het gebied van onder andere par-
ketten met dubbele visgraat, wit geoliede houten vloeren en 
oud-Hollands geschaafde vloerdelen tentoon te stellen. Alex 
Landman vertelt content te zijn met de plek: “Bezoekers vin-
den hier de rust en ruimte om zich goed te laten informeren 
over de ongekende mogelijkheden.”

Mooi Voelen is Mooi zijn
Een stukje verder is meer moois te zien. Modeliefhebbers kun-
nen hun hart ophalen bij Bar en Boots, waar de nieuwste hippe 
sneakers, schattige ballerina’s en stijlvolle pumps worden ge-
presenteerd. Barbara is enthousiast over haar nieuwe collec-
tie. “De schoenencollectie is kleurrijk, maar we hebben dit jaar 
ook stoere pastelkleurige leren jacks en geweldige tassen en 
accessoires om het nieuwe seizoen trendy in te gaan.”
Alleman staat er tegenover met een ruime keuze aan over-
hemden, herenschoenen en mooie slanke jasjes voor de 
echte (metro)man. Johan en Paulien Alleman adviseren welke 
kleuren goed bij elkaar passen en geven de beste stylingtips 
in hun drukbezochte stand.

Even verderop spreken we Paola Manfré van MaxMara Alk-
maar, die haar stand deelt met Pauline Bregman Personal Styl-
ing. “Ik houd van saamhorigheid met andere onderne-mers, 
samen staan voor goed ondernemerschap”, aldus Paola. 
“Dit is een mooie PR-dag. MaxMara heeft een klassiek imago 
en wordt vaak geassocieerd met ‘tuttig’, terwijl het tijdloze, 
trendy kleding is.”
Bij de luxe vitrines met prachtige juwelen en horloges spreken 
we Frances Ibink, dochter van Paula en John Ibink en verant-
woordelijk voor de marketing. "Ook dit jaar hebben wij weer 
veel nieuwe en vaste klanten mogen ontvangen. De sfeer is 
ongedwongen en ik vind het een fijn event, zo op deze zondag- 
middag.  We zijn al tachtig jaar een begrip in Alkmaar en om-
geving.We proberen constant te vernieuwen en te verbeteren, 
zowel in ons Juweliershuis als via onze webshops Miss Ibink en 
Mr Ibink. Wij voeren onder andere de merken IWC, Cartier, Pia-
get, MontBlanc, Baume et Mercier, Omega, Ebel en Breitling.”
Helemaal van deze tijd en uniek op het gebied van schoonheid 
en uiterlijk verzorging, spreken we Susan Schmidt, medisch en 
cosmetisch arts. Susan: “Het is een vrij uitzonderlijke combi-
natie om als arts en cosmetisch arts te functioneren. Ik kijk 
zeer kritisch waar en waarmee een huid beter of mooier kan 
worden gemaakt. De huid verbeteren kan door middel van in-
jectables, botox of bijvoorbeeld laserbehandelingen. Dit gaat in 
nauw overleg met mijn cliënten. Ik merk dat er veel behoefte is 
aan voorlichting, dus ik heb veel potentiële klanten gesproken.”

“Mooi voelen is mooi zijn”, dat is de missie van Hairstudio's 
Central Park, ook aanwezig op dit druk bezochte event. Claudia 
Donkers en haar zeer ervaren team \adviseren al veertien jaar 
met veel plezier en enthousiasme klanten over kleur en mooie 
kapsels. Claudia: "Wat een goede combinatie om tijdens het 
Beleving Event de relatie met andere ondernemers te verstevi-
gen en elkaars klandizie te mogen ontmoeten!"

Op een prachtige plek achterin Silhouet & La Locanda 
klinkt een uitnodigend geluid. We volgen de muziek en 
spreken de heren Ruud Witte, Theo Granneman en Pi-
eter Sandbergen van Bang & Olufsen Ynter uit Alkmaar. Dé 
specialist in hoogwaardige audio- en videoapparatuur van voor- 
namelijk Deens Design. Pieter toont mij de B&O Play A8, een 
draadloos sound dock voor alle Apple-apparaten, waaronder de 
nieuwe generatie iPhone 5. Theo laat mij de B&O Vision 11 
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zien, de eerste smart tv. "Fantastisch, deze formule van Beleving. 
Het heeft een drempelverlagende werking, hierdoor hebben we 
al veel nieuwe klanten mogen ontvangen. Volgend jaar weer!", 
lacht Ruud enthousiast.

“Midden in de groei, ver van de crisis”, zegt Ramón Boekhoff. 
Hij is account manager Capital Markets en op het Beleving 
Event aanwezig met zijn collega, servicemedewerker Herbert 
Verweij. Als gebiedsontwikkelaar in de groeimarkten Polen 
en Brazilië heeft Momentum Capital goede alternatieven voor 
investeringen in de instabiele eurozone. Momentum Capital 
realiseert elk jaar weer positieve rendementen voor haar in-
vesteerders in vastgoedprojecten. "Potentieel nieuwe klanten 
maken vandaag zelfs kans op een iPad!" 

innerlijke BeleVing
Wijnliefhebbers zijn aan het juiste adres bij Wijnhandel Beauvin, 
de vaste huisleverancier van Silhouet & La Locanda. Sommelier 
Wouter vertelt met veel enthousiasme en kennis over de verschil-
lende smaken en soorten en er kan natuurlijk uitgebreid worden 
geproefd. Wijn smaakt nog beter als het wordt geschonken in 
het juiste wijnglas. Angeline van Áan Tafel, The House of Villeroy 
& Boch staat dit jaar voor het eerst op het Beleving Event. De 
prachtig gedekte tafel, met kleurig servies, fraai bestek en mooie 
wijnglazen, is een feest voor het oog. Angeline: “Wij verkopen 
onze producten al in de shop van Silhouet & La Locanda, maar 
nu kunnen ook klanten van mede-ondernemers kennismaken 
met ons assortiment. De reacties zijn er erg positief!” 

Bas van Kuyper & Blom en Dennis van Trots! Verzekeringen 
hebben dit jaar geen stand, maar zijn duidelijk aanwezig, 
gewoon lekker tussen de mensen. Bas: "We hebben onze 
klanten uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn om onder 
het genot van een hapje en drankje elkaar in een gezellige 
ambiance te ontmoeten, we vinden het ook dit jaar weer 
supergeslaagd!"

Er is ook ruimschoots aandacht voor de innerlijke mens. De haute 
cuisine geuren leiden ons naar het best bewaarde culinaire ge-
heim van Silhouet & La Locanda; de welbekende risotto.

Achterin het restaurant staan twee sportieve fietsen van Twee-
wielerspecialist Bosman uit Heiloo. De heer Bosman vertelt: “Als 
je eenmaal een rondje op dit lichtgewicht exemplaar hebt gefietst, 
wil je nooit meer anders!” 

Even verderop maken de fietsen plaats voor strak design. 
Het allernieuwste model Audi van Martin Schilder Automo-
bielen staat in de hoek van het restaurant te pronken. Het 
stoere model wordt veelvuldig getest. Hij achter het stuur, 
zij ernaast...

Het Beleving Event staat nu al bekend als exclusief lifestyle-
event. Na een drukke dag zijn de ondernemers dik tevreden. 
Yassine: "We kunnen terugkijken op een zeer geslaagd en druk-
bezocht evenement en kijken nu al uit het Beleving Event van 
komend najaar!"

Wijnhandel BeauVin is een wijnspeciaalzaak gevestigd in Alkmaar, met een zeer ruime collectie 
wijnen uit de gehele wereld. Zowel om dagelijks te drinken als voor speciale gelegenheden.

Wijnhandel Beauvin
Scharlo 2 

1815 CP Alkmaar
T 072 512 44 77
www.beauvin.nl

Openingstijden:
Dinsdag t/m vrijdag: 9.30 uur - 18.00 uur 
Donderdagavond: 19.00 uur - 21.00 uur 
Zaterdag: 9.00 uur - 17.00 uur 
Zondag en maandag gesloten

BEAUVIN VOOR DE VIERDE KEER OP RIJ WIJNSPECIAALZAAK VAN HET JAAR!
Wijnhandel BeauVin is voor de 4e keer op rij tot ‘Wijnspeciaalzaak van het Jaar’ uitgeroepen

door hét gezaghebbende Wijnalmanak. Maar liefst 47 wijnen staan vermeld in 
de Wijnalmanak waarvan 24 STERWIJNEN.


