Mode

In de kleerkast van

Betty Owczarek
& Kurt Willem
Ze waren allebei een opgemerkte verschijning in de tv-reeks Big Brother. En
ze zijn allebei gek van de zee. Karaat zocht Kurt Willem en Betty Owczarek
op in hun favoriete stek aan de kust, Blankenberge, voor een blik in hun
kleerkast, beautycase en leven.
Tekst Emilie L achaert • Foto’sVanessa Bir akdar (w w w.shootingfairy tales.be) en Filip de Dobbel aere
st yling Viviane Audenaert • Make-up Ellen Van de Velde (w w w.quara.be)
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1 — Betty werpt een kushandje in een jurk van Rinascimento.
2 — Betty’s favoriete jurk in rood en zwart van boetiek Fetisj, schoenen van Streza.
3 — Een verleidelijke pose in t-shirt Very Simple.
4 — Klassevolle look met jurk Miss Miss, tas en schoenen Streza.
5 — Klaar voor de zonnige dagen met deze zonnebril van Optiek Buyse. Jurk met halsketting van Rinascimento.
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Betty Owzcarek: “Ik vond Lady Di een
stijlvolle madam”
Wat is jouw favoriete kledingstuk in je kleerkast?
Betty Owzcarek: “Ik draag heel graag jurkjes,
zeker in de lente en zomer. Mijn favoriet is
een rood met zwart jurkje met kanten details.
Ik vind jurkjes heel gemakkelijk. Bij mij moet
het aankleden snel gaan en ik heb geen zin
om dan een combinatie te moeten samenstellen van broek en T-shirt. Ik kies graag jurkjes
die heel vrouwelijk, elegant en klassevol zijn.
(Betty proest het uit) Zie me hier nu zitten!
Ik geef een interview in mijn blote billen over
mijn klassevolle kledingstijl. (gelach)” (We interviewen Betty tijdens de fotoshoot en het
omkleden door, ze zit ongeneerd in een slipje
in de kappersstoel, nvdr)
Hoe zou je zelf je stijl omschrijven?
“Ik draag eigenlijk vanalles. Dat gaat van een casual look tot een gekledere outfit. Het hangt een
beetje af van de gelegenheid en mijn humeur.”
Gek van schoenen
Hecht je ook belang aan de juiste accessoires bij
je outfit?
“Juwelen draag ik dikwijls. Ik koop die bij een
‘madammeke’ die een juwelenwinkel heeft in
Deurne. Ze heeft heel mooie dingen. Ik hou van
blingbling. Ik koop geen dure juwelen meer,
sinds er een paar jaar geleden ingebroken werd
bij mij en alle juwelen gestolen werden.”
Ben je gek van schoenen?
“Ja, dat is mijn zwakke punt. Als ik in Blankenberge door de shoppingstraat wandel, zie
ik altijd wel een paar schoenen dat ik graag
wil hebben. Ik ben vooral gek van alle modellen met ’tallonsjes’. Jammer genoeg is het niet
zo gezond voor de rug om altijd op hakken te
staan. Ik wissel daarom af en koop ook vaak
slippers met strass of leuke versieringen.”
Heb je een stijlicoon?
“Ik vond Lady Diana altijd heel mooi gekleed.
Dat was absoluut een stijlvolle madam.”
Shoppen in Amerika
Ga jij graag shoppen?
“Ja, als ik er de tijd voor kan nemen. Ik vind
het super als ik er een dag voor kan uittrekken. Nu moet ik het vaak tussendoor doen,
als ik op weg ben naar mijn zaak. Het moet
vlug gaan.”
Heb je favoriete shoppingsteden?
“Ik ga heel graag shoppen in Amerika. Bepaalde zaken zijn er goedkoper dan hier. Zo

Betty schittert in een jurk van New Arrival. Kurt draat Guess Jeans.
deed ik een tijdje terug een shoppingtrip naar
Orlando. Ik vond het super: we gingen van
shopping mall naar shopping mall. Een aanrader! Naar New York zou ik ook heel graag eens
gaan, samen met mijn oudste dochter.”
Mooier met lange haren
Heb jij een dagelijks beautyritueel?
“Het enige wat ik zeker dagelijks doe, is me
’s avonds ontschminken en een verzorgingscrème smeren. Ik zou dringend nog eens bij
de schoonheidsspecialiste moeten geraken om
mijn huid te laten verzorgen, maar ik heb het
te druk. ’s Morgens heb ik niet zoveel tijd voor
een beautyritueel: ik smeer een dagcrème en
gebruik make-up. Ik zweer niet bij bepaalde
verzorgingsmerken. Het enige product wat
ik al lang gebruik is de reiniger van Nivea.
Merken doen er voor mij weinig toe, ook bij
kleding laat ik me niet door merken leiden.
Het moet gewoon mooi zijn. Meestal vertrek ik
zelfs met ongekamde haren naar de zaak. Onderweg stop ik dan bij de kapperszaak. Mijn
haar wordt er elke dag gebrusht. Ik liet er
ook ‘Great Length’ haarextensions plaatsen.
Ik voel me mooier met lange haren.”

aan het rondkijken om nieuwe mensen aan te
werven. Het is niet gemakkelijk. Ik denk dat
we in shiften zullen werken volgend seizoen,
want de zaak is open van in de voormiddag en
sluit soms pas ‘een kot in de nacht’. Het zijn
lange dagen.”
Is er nog tijd voor ander hobby’s en passies?
“Hobby’s, niet echt. Ik ben pas vorig jaar opengegaan en ik was iedere dag open. Wat ik wel
doe, is een keertje op vakantie gaan. Ik ben altijd aanwezig in de zaak, maar als ik weg ben,
dan kan ik mijn gedachten echt verzetten.”
Welk type vakantie spreekt je aan?
“Dat kan vanalles zijn: een strandvakantie,
een citytrip,… De bestemming die nog op mijn
verlanglijstje staat, is Thailand. Ik denk dat
het een heel mooi land is, met een leuke cultuur en lekker eten.”

Wat is je lievelingsparfum?
“Womanity van Thierry Mugler. Het is een
geur die lang houdt en ik krijg er ook veel
complimentjes over.”

Wat zijn je toekomstdromen en ambities?
“Ik ben niet zo’n dromer. Misschien wil ik ooit
een leuk zaakje hebben in een zuiders land.
Dat is dan enkel voor het mooie weer. Ik ben
graag in België en vind de Belgische kust super als het mooi weer is. Dus misschien zou
het ideaal zijn om mijn tijd te verdelen: de zomer in België met de zaak hier aan de kust en
de winter in het buitenland. En dan mijn oude
dag in een zonnig oord doorbrengen. (lacht)”

Eigen zaak aan de kust
Waar ben jij momenteel mee bezig?
“Met mijn zaak (Betty opende vorige zomer de
brasserie ‘Betties’ op de zeedijk in Blankenberge, nvdr). In de winter was het rustiger.
Maar nu het seizoen terug start, ben ik volop

Kurt Willem: “Ik wil als verpleger iets
betekenen voor de mensen”
Wat is jouw favoriete stuk uit je kleerkast?
Kurt Willem: “Dat is een jeansblazer die ik
al jaren heb. Ik kreeg die cadeau van Viviane
Audenaert (onze styliste, nvdr). Het jasje is
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of dat de richting was waar ik in verder wilde
gaan. Ik werd veertig jaar en ging meer nadenken over wat ik echt nog wou. Ik ben zes
maanden geleden opnieuw beginnen studeren.
Ik volg een opleiding verpleegkunde. Ik vind
het supertof: ik voel dat verpleging echt iets
voor mij is.”

eigenlijk zelfs een beetje te klein. Ik kan het
niet dicht doen, maar overal waar ik ermee
verschijn, krijg ik complimentjes. Ik kan er
geen afscheid van nemen.”
Hoe zou je zelf je kledingstijl omschrijven?
“Ik draag altijd een blazer met een jeans. Ik
vind dat je op die manier ‘gekleed’ bent, maar
nooit ‘overdressed’. Ik heb veel zwart in mijn
kast hangen. Dat staat me altijd, ook op dagen
waarop ik niet kan kiezen wat te dragen.”

Wat is jouw toekomstdroom?
“Afstuderen! En misschien verhuizen naar
Spanje en daar bijvoorbeeld thuisverpleger
worden bij de Belgen ter plaatse. Dat is een
van mijn dromen. En voor de rest wil ik genieten. Ik ga nu naar de tweeënveertig jaar en
ik heb het gevoel dat ik wil terugkeren naar
de essentie.”

Heb je een stijlicoon? Wie vind je altijd mooi gekleed?
“Sean Dhondt. Als ik meer lef zou hebben en
vooral jonger zou zijn, dan zou ik me kleden
zoals Sean.”
Minder keuze als man
Hecht je belang aan de juiste accessoires bij een
outfit?
“Ik draag steevast een uurwerk en een ring.
Dat zijn mijn vaste accessoires. Ik kreeg de
ring van mijn vriend Daniël. Hij staat symbool
voor ons samenzijn, maar het is geen huwelijksring. Verder varieer ik in de keuze van zonnebril. Die probeer ik altijd op mijn outfit af te
stemmen: iets sportiever, of net gekleder.”
Hou je van schoenen? Heb je een uitgebreide collectie?
“Ik vind het als man niet gemakkelijk om
mooie schoenen te vinden. Er zijn veel meer
soorten schoenen voor vrouwen dan voor mannen. Ik heb ongeveer twintig paar. Ik weet
niet of dat veel is voor een man?”
Verzorging en wellness
Gebruik je verzorgingsproducten?
“Ja, een dagcrème. Ik heb ook een stiftje om
de donkere schaduw weg te halen in de puntjes van mijn ogen. En verder geef ik toe dat
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Kurt in outfit van Guess Jeans met
zonnebril van Optiek Buysse.
ik de walletjes onder mijn ogen heb laten weghalen. Ik vind het vanzelfsprekend belangrijk
om er goed uit te zien. Maar ik wil daar ook
niet in overdrijven. Ik smeer me niet voortdurend in met allerhande crèmes.”
Maak jij ook graag tijd voor een wellnesskuur?
“Ik zit niet graag in een sauna. Dat is dus niet
aan mij besteed. Massages vind ik wel zalig.
Dat is het enige op wellnessvlak waar je mij
mee kan bekoren.”
Thuis in verpleging
Waar ben jij momenteel mee bezig?
“Ik heb een drietal jaar gepresenteerd voor
MENT TV en ik werkte als sales manager
in het casino van Blankenberge. Ik had de
laatste twee jaar in die functies telkens mijn
twijfels. Ik vond het leuk, maar vroeg me af

Zijn er passies en hobby’s waar je graag meer tijd
voor wil maken?
“Ja, ik zing in een coverband en dat wil ik
graag blijven doen. En ik ben gepassioneerd
door alles wat met water te maken heeft. We
hadden lange tijd een motorboot, maar we
hebben die onlangs verkocht omdat het weer
in België vaak roet in het eten strooit. Verder
maak ik ook graag tijd voor vrienden. Samen
gaan eten of gaan bowlen…”
Met dank aan:
Schoenenwinkel Streza Plaza, Kerkstraat
151, Blankenberge, 050-41 55 15 en Streza,
Kerkstraat
89-91,
Blankenberge,
05042 84 99 • Boetiek Fetisj, Molenstraat 38,
Blankenberge, 050-42 37 31 • Kapperszaak
De Nieuwe Haarmode, Kerkstraat 133,
Blankenberge, 0475-71 28 09, www.
denieuwehaarmode.be • Inn, Koning Albert I
Laan 114, Blankenberge, 050-42 43 43, www.
bowlinn.be • Betties, Zeedijk 152, Blankenberge,
050-67 95 33 • De Oesterput, Wenduinse
Steenweg 16, Blankenberge, 050-41 10 35 •
Optiek Buysse, Kerkstraat 81, Blankenberge,
050-41 24 20 • Make-up Golden Rose.

