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 The fabulous 
 Fifties
tekst: Gonnie Verbruggen

Ruisende petticoats, glimmende Beatle schoenen, echte 

jukeboxen, en nog veel meer. De liefhebber van de vijftiger 

en zestiger jaren kan zijn hart ophalen in de unieke winkel 

op de Spijkerlaan 44, The Fabulous Fities. Deze winkel, die 

bestaat vanaf 1 juli 2005, wordt gerund door Anita Zim-

mermann en Ross van den Oever. Anita werkt er full time, 

Ross parttime want hij heeft nog een baan bij de brand-

weer. ‘Maar niet voor lang meer, want de zaak loopt als een 

trein’, aldus Ross. The Fabulous Fifties is niet alleen een 

winkel. Anita: ‘We staan ook op grote rock-‘n-roll evene-

menten en beurzen, bijvoorbeeld de jaarlijkse jukebox-

beurs. Dat doen we in het weekend’. Daarnaast doen ze 

mee aan modeshows, zoals afgelopen zomer bij de Stadsso-

ciëteit op de Markt, en verhuren ze bijna alle spullen die ze 

in de winkel verkopen. Anita: ‘Vintage schoenen of een 

overhemd kosten maar 15 of 20 euro. Mensen mogen ze 

huren, maar we verkopen ze liever’. Als iemand een jaren-

vijftig-feest wil geven, dan verhuren Anita en Ross de 

spullen bij de feestzaal, zodat de gasten niet ieder voor 

zich naar de winkel hoeven te komen. 

Anita is van huis uit kunstenares en ze heeft ooit samen-

gewerkt met Herman Brood. Samen met Ross had ze altijd 

al de hobby om spullen te verzamelen. Toen ze twee jaar 

geleden de winkel begonnen hadden ze al een fl inke 

klantenkring. ‘Nu is onze hobby ons werk’, legt Ross uit. 

Anita: ‘Onze klanten weten ons overal vandaan te vinden. 

Vandaag hadden we iemand uit Vlissingen in de winkel en 

gisteren twee Spanjaarden. We hebben ook klanten uit 

Engeland, Duitsland, Frankrijk en de VS.’ De klantenkring 

is dus heel gevarieerd, en telt veel mensen uit de interna-

tionale muziek- en theaterwereld. Ze kleden veel Arnhemse 

bands, bijvoorbeeld Hank The Knife, en laatst nog een 

goochelaar. De assistent van Paul Verhoeven en de mana-

ger van wijlen Herman Brood zijn klant bij de zaak leggen 

Anita en Ross trots uit.  Ze mogen zelfs Danny de Vito tot 

hun klantenring rekenen.

The Fabulous Fifties is gespecialiseerd in petticoats, 

schoenen en avondjurken. De jurken komen vooral uit 

Frankrijk, de petticoats uit de VS. Ze verkopen kleding-

stukken die echt in de jaren vijftig of zestig zijn gemaakt 

en gedragen én kleding die nu wordt gemaakt, maar dan 

wel met dezelfde modellen als veertig tot vijftig jaar 

geleden. Anita: ‘Ik maak zelf ook kleding en de petticoats 

worden in de VS van modern materiaal gemaakt. Dat is 

wel zo plezierig, want de stof voelt nu veel prettiger aan’. 

Anita en Ross zijn hun zaak vol energie begonnen en het 

resultaat daarvan wordt steeds zichtbaarder. Het wordt 

steeds drukker en de investering begint zich langzaamaan 

terug te verdienen. Ze hebben achteraf gezien niet altijd de 

goede investering gedaan, zoals de promotie van hun 

bedrijf op de radio. Anita: ‘We hebben in het begin veel 

steun gehad van  de coach van de gemeente en ook van de 

contacten met andere ondernemers in de wijk hebben we 

veel geleerd’. 

Anita en Ross wonen niet in het Spijkerwartier, maar ze 

zouden wel in de wijk willen wonen. Ross: ‘De wijk bevalt 

ons steeds beter en gelukkig wordt er op de Spijkerlaan 

niet meer zoveel samengeklit, want dat schrikt klanten af’. 

Verder zouden ze graag zien dat de wijkagent af en toe 

eens een winkel binnenloopt en een praatje maakt met de 

winkeliers.

Meer weten? Loop eens binnen op de Spijkerlaan 44 of kijk 

op www.fabulous-fi fties-arnhem.nl. Wie nog meer wil 

weten kan zich abonneren op de nieuwsbrief van The 

Fabulous Fifties.

Ruisende petticoats, glimmende Beatle schoenen, echte 

jukeboxen, en nog veel meer. De liefhebber van de vijftiger 

en zestiger jaren kan zijn hart ophalen in de unieke winkel 

op de Spijkerlaan 44, The Fabulous Fities. Deze winkel, die 

bestaat vanaf 1 juli 2005, wordt gerund door Anita Zim-

mermann en Ross van den Oever. Anita werkt er full time, mermann en Ross van den Oever. Anita werkt er full time, 

Ross parttime want hij heeft nog een baan bij de brand-Ross parttime want hij heeft nog een baan bij de brand-

weer. ‘Maar niet voor lang meer, want de zaak loopt als een weer. ‘Maar niet voor lang meer, want de zaak loopt als een 

trein’, aldus Ross. The Fabulous Fifties is niet alleen een trein’, aldus Ross. The Fabulous Fifties is niet alleen een 

winkel. Anita: ‘We staan ook op grote rock-‘n-roll evene-winkel. Anita: ‘We staan ook op grote rock-‘n-roll evene-

menten en beurzen, bijvoorbeeld de jaarlijkse jukebox-

geleden de winkel begonnen hadden ze al een fl inke geleden de winkel begonnen hadden ze al een fl inke 

klantenkring. ‘Nu is onze hobby ons werk’, legt Ross uit. klantenkring. ‘Nu is onze hobby ons werk’, legt Ross uit. 

Anita: ‘Onze klanten weten ons overal vandaan te vinden. Anita: ‘Onze klanten weten ons overal vandaan te vinden. 

Vandaag hadden we iemand uit Vlissingen in de winkel en Vandaag hadden we iemand uit Vlissingen in de winkel en 

gisteren twee Spanjaarden. We hebben ook klanten uit gisteren twee Spanjaarden. We hebben ook klanten uit 

Engeland, Duitsland, Frankrijk en de VS.’ De klantenkring Engeland, Duitsland, Frankrijk en de VS.’ De klantenkring 

is dus heel gevarieerd, en telt veel mensen uit de interna-

tionale muziek- en theaterwereld. Ze kleden veel Arnhemse 

bands, bijvoorbeeld Hank The Knife, en laatst nog een 

goochelaar. De assistent van Paul Verhoeven en de mana-

ger van wijlen Herman Brood zijn klant bij de zaak leggen 

Anita en Ross trots uit.  Ze mogen zelfs Danny de Vito tot 

The Fabulous Fifties is gespecialiseerd in petticoats, 

schoenen en avondjurken. De jurken komen vooral uit 

Frankrijk, de petticoats uit de VS. Ze verkopen kleding-

stukken die echt in de jaren vijftig of zestig zijn gemaakt 

en gedragen én kleding die nu wordt gemaakt, maar dan 

wel met dezelfde modellen als veertig tot vijftig jaar 

geleden. Anita: ‘Ik maak zelf ook kleding en de petticoats 

worden in de VS van modern materiaal gemaakt. Dat is 

wel zo plezierig, want de stof voelt nu veel prettiger aan’. 

Anita en Ross zijn hun zaak vol energie begonnen en het 

resultaat daarvan wordt steeds zichtbaarder. Het wordt 

steeds drukker en de investering begint zich langzaamaan 

terug te verdienen. Ze hebben achteraf gezien niet altijd de 

goede investering gedaan, zoals de promotie van hun 

bedrijf op de radio. Anita: ‘We hebben in het begin veel 

steun gehad van  de coach van de gemeente en ook van de 

contacten met andere ondernemers in de wijk hebben we 

Anita en Ross wonen niet in het Spijkerwartier, maar ze 

zouden wel in de wijk willen wonen. Ross: ‘De wijk bevalt 

ons steeds beter en gelukkig wordt er op de Spijkerlaan ons steeds beter en gelukkig wordt er op de Spijkerlaan 

niet meer zoveel samengeklit, want dat schrikt klanten af’. niet meer zoveel samengeklit, want dat schrikt klanten af’. 

Verder zouden ze graag zien dat de wijkagent af en toe Verder zouden ze graag zien dat de wijkagent af en toe 

eens een winkel binnenloopt en een praatje maakt met de eens een winkel binnenloopt en een praatje maakt met de 

winkeliers.winkeliers.

Meer weten? Loop eens binnen op de Spijkerlaan 44 of kijk Meer weten? Loop eens binnen op de Spijkerlaan 44 of kijk 



12 1312 13

 



12 1312 13

food around
the corner



14 1514 15



14 1514 15



16 PB

belangrijke 
informatie


