Het doet een beetje buitenlands aan, de entree van de modezaak NOI (‘wij’ in
het Italiaans) aan de Oppert in Rotterdam. Quirine Leentvaar heeft in februari,
na anderhalf jaar intense research, de deuren van deze bijzondere winkel geopend.
In samenwerking met internationale modeontwerpers presenteert ze verrassende
collecties die nergens anders in Rotterdam of Nederland te krijgen zijn.
Sorry heren, NOI is alleen voor dames.

Het is vernieuwend, onderscheidend en
alles draait om kwaliteit en goed zittende
kleding. De collecties bestaan voornamelijk
uit heel vrouwelijke ontwerpen gecombineerd met kenmerkende details en soepele
materialen. Als je bij NOI je kleding koopt
weet je één ding zeker: het is een goede investering waar je jarenlang plezier van hebt.
NOI richt zich op de zelfbewuste vrouw met
oog voor design en met begrip voor mode.
“Kleding moet lekker zitten en aansluiten op je gevoel”, vertelt Quirine. “Ik vind
het leuk om mensen te inspireren en een
uitdaging om de perfecte kleding voor hen
uit te zoeken. Ik ga een paar keer per jaar
naar Parijs en Milaan om direct bij de ontwerpers in te kopen. Bij mij vind je veel
Belgische merken terug, zoals bijvoorbeeld, Bruno Pieters, werkzaam als creative director bij Hugo Boss Black. Hij ontwerpt daar de exclusieve lijn. Dit zie je
ook terug in zijn eigen ontwerpen. Hij is
ontzettend aan het doorbreken met zijn
eigen lijn. Ik vind het belangrijk dat je
in de kleding persoonlijke kenmerken van
de ontwerper terug ziet. En zo heb ik
ook de kledinglijn van Kris Van Assche,
creative director bij Dior Homme, ontwerper van de mannenlijn van Dior. Onder
zijn eigen naam is hij een vrouwenlijn
begonnen.”
Het merk NATAN vind je ook bij NOI.
Dit Brusselse merk is van oudsher een
klassieke kledinglijn voor vrouwen maar
bij NOI verkopen ze de jonge, hippe
collectie. Met mooie stoffen en heel
draagbaar. Want daar gaat het bij Quirine
om: een vrouw moet zich de hele dag
goed voelen in de kleding die ze draagt.

Basics zijn er ook: spijkerbroeken, coltruien en blouses van zachte materialen in
aparte kleuren en prints. Elk kledingstuk
is uniek en wordt in alle maten verkocht.
“Iedere Rotterdammer heeft het recht er
goed uit te zien”, zegt Quirine lachend. En
iedereen is welkom bij NOI. “Het gaat mij
ook om het sociale aspect dat de winkel
met zich meebrengt. Ik ben mede daarom
ook lid geworden van de ondernemersvereniging, om me hard te maken dat
Rotterdam als winkelstad goed op de kaart
staat”, zegt Quirine. NOI biedt een goede
prijs-kwaliteit verhouding. Het is absoluut
de moeite waard om binnen te lopen, niet
alleen voor de gastvrijheid maar vooral
voor het plezier dat Quirine heeft in het
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aanbieden van waanzinnig mooie en aparte
kleding. Modedetails voor de winter: prints,
glitters en breisels. Tipje van de sluier voor
het aankomende voorjaar: jasjes met grote
jaren-80 schouders.
NOI is open van dinsdag tot en met
zaterdag van 10.00 tot 18.00 uur en op
afspraak. Let ook even op de bijzondere
accessoires als je de winkel bezoekt.

NOI Fashion
Oppert 292
Rotterdam
T. 010 742 01 51
www.noifashion.com

27

