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                                                                                                September 2022 

Lieve volgers!                                                                       

 

Wat ontzettend leuk dat je deze nieuwsbrief leest! 

Eerst iets over mijzelf. 

Mijn naam is Ellen Bok. Ik ben getrouwd en moeder van vier tieners. Naast het runnen van Kiezel4 

ben ik juf (groep 8) en begeleid ik kinderen die wat extra hulp kunnen gebruiken. Mijn hobbies zijn 

naaien, zingen, winkelen, kletsen… Ik hou van latte macchiato, watermeloen, verse appelflappen, de 

zon, diepere gesprekken… 

 

In de nieuwsbrieven die ik regelmatig ga sturen, wil ik jullie vertellen over de ontwikkelingen van 

Kiezel4. Niet iedereen is aanwezig op social media en op deze manier kan ik een bredere groep 

bereiken.   

 

Drie weken terug is mijn instagram account gehackt. Nooit voor mogelijk gehouden dat mij dat ook 

kon overkomen... We hebben van alles geprobeerd, maar kunnen het account niet herstellen. Het 

gebeurde nadat ik een link had aangeklikt om een bevriende volger een rating te geven zodat zij in 

de prijzen zou kunnen vallen. Via die link hebben de hackers mijn gegevens kunnen bemachtigen en 

zowel mijn mailadres, telefoonnummer als wachtwoord kunnen veranderen. Het account Kiezel4 

bestaat dus gewoon nog, maar ik kan er zelf niet meer bij… Tip van de week: nooooit zomaar een 

link aanklikken! 

Er is nu een nieuw accout in de lucht: @kiezel.4 Op dit account ga ik weer alles proberen op te 

bouwen. Op facebook post ik nog wel onder de naam Kiezel4. Wel ben ik op facebook iets minder 

actief.  

 

Dan iets super tofs: Kiezel4 & Colours for you! 

Kennen jullie het persoonlijke kleuradvies wat gebaseerd is op de seizoenen van het jaar? Door naar 

de kleurharmonie van je huid, ogen en haarkleur te kijken kom je uit op verschillende kleurtypes: 

lente (warm en zonnig), zomer (gedempt en koel), herfst (warm en goud) en winter (helder en koel). 

We zijn begonnen met het analyseren van de linnen stoffen. De andere stoffen volgen snel. Op de 

website kun je jouw kleurtype aanklikken en dan verschijnen de haarbanden die jou het mooiste 

staan. Ik ben super enthousiast dat ik jullie deze mogelijkheid kan aanbieden! 

 

Agendatip: 

Creative Life event van 11-13 november in het Werkspoorkathedraal in Utrecht. 

Kaartjes kun je bestellen op www.creativelife.nl  

Ik sta er alle drie de dagen met mijn haarbanden. Kom gezellig en vrijblijvend passen! 

 

Dit was de eerste nieuwsbrief. Dank je wel voor het lezen! 

-BE YOU TIFUL- 

Liefs! Ellen                                                                     
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