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Sensationele presentatie 
van de vrolijke zomercollectie

Mode
BIJLaGE

BuItEr rodEn

Ook zo dol op lekker betaalbare 
kleding? naar Buiter dan! 

Jassen voor mannen, vrouwen 
en kinderen, kort, lang of een 
jasje net over de heupen. Wil 
je kleding voor een betaalbare 
prijs, dan slaag je bij Buiter ro-
den. ook voor een lekker vest of  
een trui  kun je er terecht. te-
vens is er een ruime keus Faster 
spijkerbroeken. Je hebt al een 

spijkerbroek voor 35,00 euro en 
neem je er 2 dan betaal je slechts 
60,00 euro.

Bij Buiter willen ze ruimte ma-
ken voor de nieuwe collectie en 
daarom geven ze t/m 30 maart 40 
procent korting op alle op voor-
raad hangende vrijetijdskleding. 

ook op reeds afgeprijsde vrije-
tijdskleding. op spijkerbroeken 
geldt  de korting niet. Begin april 
kan men genieten van de nieuwe 
collectie.

Nieuwsgierig naar de mode van 
Buiter Roden? Ren dan snel 
even de trap van het warenhuis 
aan de Kanaalstraat 62 op! 1400 
vierkante winkelplezier. www.
buiterroden.nl. Telefoon: 050-
5019204

RODEN - Misschien niet het allereerste dat in je opkomt wanneer je aan 
mode denkt.Toch is het zeer de moeite waard om eens bij Buiter Roden 
binnen te wippen. Op de bovenverdieping van de zaak aan de Kanaalstraat 
hangt naast een grote keus werkkleding een ruim assortiment vrijetijds-
kleding van o.a. de merken Björnson en Nord Cape volop in de schappen. 
Jassen, vesten en truien  gemaakt  van prachtige sterke stoffen kosten er 
bijna niets. Voor 35,00 euro  heb je al een heerlijke jas.

In de wijde regio bekend. Wil je 
kleur, moet je naar Hoofdzaken 
in roden. Sinds oktober vorig 
jaar heeft de kapperszaak met 
stads allure zelf een eigen co-
lourlab. En daarmee krijgen 
de haarstylisten van Hoofdza-
ken iedere bos haar in elke ge-
wenste kleur. dit seizoen zijn er 
prachtige nieuwe brons tinten 

aan toegevoegd. ook fijn: de in-
novatieve verzorgingsproducten 
van Smartbond. “We voegen een 
mix (afhankelijk van de wensen 
en haartype) toe aan de kleu-
ring. Smartbond maakt je haar 
sterker, beschermd het tegen 
chemicaliën en voorkomt breuk. 
Het zorgt ervoor dat het haar van 
binnenuit beschermd wordt zo-

dat het de natuurlijke elasticiteit 
en kracht behoud. Het resultaat 
is een prachtige glanzende bos 
haar. Een absolute aanrader, een 
must zelfs bij vrouwen die graag 
highlights nemen.”

En dan nog even over de trends 
van dit seizoen. Hoewel je nog 
steeds veel verschillende stijlen 
ziet, springt deze eruit: haren 
die net boven de schouders ge-
dragen worden. mannen mogen 
de boel weer laten groeien. Het 
korte opgeschoren koppie ver-
dwijnt langzamerhand uit het 
straatbeeld. Lang dus, maar wel 

verzorgd graag. “We zien een 
beetje de seventies terug komen. 
ook een trend in de mode. Een 
beetje ‘Beatles-achtig’. Voor ons 
betekent dat dat we weer echt op 
techniek gaan knippen.”

Goede verzorging is een must 
voor een mooie, gezonde bos 
haar. Ideaal zijn de lente boxen 
van Kerastase waar een sham-
poo én een heerlijk verzorgend 
masker inzit. droog haar? Ge-
kleurd of beschadigd haar? Geen 
punt. Er zit altijd een box bij dat 
geschikt is voor jouw haartype. 
Een ding is zeker: een bezoekje 

aan Hoofdzaken is een beleving. 
Wellness voor je haar, dát! 

Slim is ook om de website van 
Hoofdzaken in de gaten te hou-
den. De nieuwe versie is name-
lijk bijna in de lucht en daarmee 
boek je nóg gemakkelijker je 
eigen afspraak in. www.hoofd-
zakenroden.nl. Hoofdzaken 
is gevestigd aan de Heere-
straat 152 Tel: 050 5012825  
www.hoofdzakenroden.nl.

Wat dacht je van betoverend brons? 
Zo geregeld bij Hoofdzaken 

HooFdzaKEn

RODEN – Wat is er heerlijker na een lange winter dan een frisse, nieuwe 
coupe? Niets zo fijn dan een bos haar dat danst om je hoofd toch? Bij 
Hoofdzaken hebben ze er zin in! Helemaal met dé trend van dit voorjaar: 
betoverend brons. Ook in make-up zie je veel brons tinten dit seizoen, 
weet Wilma Pol van Hoofdzaken te vertellen. “Wij kunnen met onze 
nieuwe kleurlijnen prachtig aansluiten op die trend.”

Voorjaar 2019



Laatste ronde
t/m DONDERDAG 

25 AUGUSTUS

€10,- 

extra
korting

VRIJDAG 
26 AUGUSTUS

€20,- 

extra
korting

ZATERDAG 
27 AUGUSTUS

€30,- 

extra
korting

Deze geldt alleen voor de reeds afgeprijsde dames- en herenschoenen. U betaald minimaal €19,- Met uitzondering van de nieuwe collectie.

Heerestraat 45  9301 AE  Roden  T 050 501 92 93        www.molenkampschoenmode.nl

KINDERSCHOENEN 50% KORTING

VOOR OP UW...    VERLANGLIJSTJE!

Heerestraat 45  9301 AE  Roden  T 050 501 92 93        www.molenkampschoenmode.nl

nieuw in onze collectie
COWBOYSBAG

VAN

 

DE

 

KRANT

Heerestraat 19 Roden

2e artikel

op de nieuwe collectie
50% korting

Wilhelminastraat 21-23 
Roden 

Tel. 050 501 06 44

Lentekriebels

Voorjaarsmode
voor een maatje meer! 
De meeste keus in vlotte én draagbare mode

• Ruime gratis parkeergelegenheid
 voor de deur

Ook accessoires,

lingerie, bad- en

beenmode

BOUTIQUE

XX-ELLE

Schoolstraat 18 
Roden
Tel. (050) 501 94 62
(t.o. Albert Heijn)
info@boutique-xx-elle.nl
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JOY VRIJETIJDSKLEDING

Dompel je onder in de 
heerlijke modetrends van Joy

Manner, merken die via social me-
dia een enorm groot gevolg hebben 
en uitblinken in vrouwelijke, trendy 
stijlen. We ontvangen van deze mer-
ken bijna wekelijks nieuwe collectie, 
waardoor er bij vrijwel ieder be-
zoekje iets nieuws is. Dan hebben we 
nog onze kelder, waarin de collecties 
van Only, Vila, Pieces en Vero Moda 
te zien zijn. Trendy mode voor een 
goede prijs, is hier het belangrijkste 
speerpunt. 

“Wij kijken er naar uit om onze col-
lecties met jou te delen en voorzien je 
graag van persoonlijk, eerlijk advies 
in ons 2000 vierkante meter grote 
modehuis!” Naar JOY dus, voor een 
heerlijk nieuwe look! Albertsbaan 58 
Roden. Telefoon: 050 501 5990. Web-
site: www.joy.nl.

RIJPMA LINGERIE

RODEN – De lente staat voor de deur 
en daar hebben de dames van Rijpma 
Lingerie maar wat zin in! De fraaie 
zaak aan de Wilhelminastraat hangt 
vol met mooie setjes, badmode en 
fijne nachtkleding. Wat opvalt zijn de 
frisse kleuren: oranje, roze en rood-
tinten. En juist die rode kleur is ideaal 
onder de lichte kleuren van je boven-
kleding, weet Margraat Rijpma te ver-
tellen. Niet iedereen weet het, maar 
rood schijnt niet door. Ook niet onder 
je witte blouse. “Lingerie hebben we 
van de merken MEY, Calvin Klein, Pri-
ma Donna, Marie Jo, Anita, Rosa Faya, 
Felina, Passionata en Chantelle.” En 
dan nog even over de badcollectie van 
Rijpma Lingerie. Deze zomer is de 
de badcollectie uitgebreid met Shiwi 

(voor de jongeren) en Rosa Faya. Ook 
prettig: behalve dat de collecties van 
onder andere Marie Jo en Prima 
Donna er fantastisch uitzien, ben je er 
zeker van dat de bikini’s ook nog eens 
gegoten om je lijf zitten. Dat je je bor-
sten niet in een te klein stukje hoeft 
te persen omdat het nou eenmaal bij 
het broekje hoort. De tops zijn name-
lijk te krijgen in cupmaten. E75? Geen 
punt. Kun je gewoon combineren met 
een broekje in maat 38. Een slip in 
maat 42 met een bovenstukje in 80 B 
kan ook.  Veel badmode is los van el-
kaar te koop zodat je zelf heel handig  
je eigen keuze kunt maken.” Ook tipt 
Margreet de vele leuke prints. Zo valt 
er te kiezen uit bloemen, strepen en 
dierenprintjes. 

Tot slot nog een aanrader: het MEY 
event op 29 maart. Iedere MEY-klant 
wordt verwend met een goed gevulde 
goodiebag én maakt kans op een van 
de vijf setjes die verloot gaan worden. 
Uiteraard onder het genot van een 
hapje en een drankje. Even noteren 
dus!

Rijpma Lingerie, Wilhelminastraat 
21 Roden. Telefoon: 050-5010644.

RODEN - Dames, nog slechts één 
nachtje slapen en het is eindelijk zo-
ver: lente! Of nou ja, officieel dan. Tijd 
om ons te ontdoen van het oude en 
ons onder te dompelen in de lente-
mode met haar mooie kleuren, stof-
fen en trends.

Voor dames, is het een voorjaar van ui-
tersten. Enerzijds is de mode erg mini-
malistisch, met een enorme opkomst 
in mooie basic artikelen. Anderzijds 
zijn er prints en kleuren te over, die 
allemaal met elkaar gecombineerd 
mogen worden. De panter- en botani-
sche prints hebben hun plek veroverd 
in de mode, net als details afgeleid 
uit de sportswear: we zien deze zo-
mer nog steeds veel biezen langs de 

zijkant of ter verrijking van een boord. 
De sportswear heeft hiernaast ook 
een hele nieuwe (en al zeer geliefde) 
kwaliteit de mode ingeblazen: travel. 
Een eco-vriendelijk materiaal met een 
duurzaam karakter en enorm veel 
draagcomfort. De stof wordt dit voor-
jaar veel gezien in broeken en jurken. 

Een trend die wij binnen Joy zelf enorm 
leuk vinden, zijn de pakken. Super stijl-
vol en vrouwelijk, maar met een goede 
sneaker ook heel stoer en sportief. In 
de lente zien we dit nog als combinatie 
tussen broek en jasje, maar in de zo-
mer zullen ook veel broeken te com-
bineren zijn met een matchende top. 
De look van een jumpsuit, zonder het 
ongemak op het toilet.

De winkel in Roden is voor dames op-
gedeeld in drie afdelingen. Voorheen 
probeerden wij dit te koppelen aan 
bepaalde leeftijden, maar dit vinden 
wij tegenwoordig onmogelijk. Zolang 
het op de juiste wijze wordt gestijld, is 
mode zeker niet meer leeftijdsgebon-
den. Op onze eerste verdieping vindt 
u de laatste mode van onder andere 
Zoso, Geisha, Street One, Cecil, Opus, 
Enjoy, MAC en Angels. Er is op deze 
afdeling extra aandacht voor stof-
fenkwaliteit (veel katoen), pasvorm 
en draagcomfort. Op de begane 
grond, heersen de grote merken en 
de nieuwste trends. Dit is het domein 
van Calvin Klein, Tommy Jeans, G-
star, Levi’s en Maison Scotch. Nieu-
we merken zijn hier Loavies en Lofty 

Wat onmiddellijk opvalt wanneer 
je de exclusieve schoenenzaak 
binnenwandelt: fris geel. Zowel 
in de heren, dames als kindercol-
lecties vind je schoenen met gele 
accenten en zelfs enkele volledig 
gele exemplaren. Eens een keer 
weer iets anders. Leuk te com-
bineren met zwart en jeans. Dat 
geldt ook voor de strappy san-

dels van het Franse merk Laura 
Vita. “Een beetje gekkigheid”, 
zegt Björn Ruchti van Molenkamp 
Schoenmode over de aparte mo-
dellen. “Voor de vrouw die echt 
eens iets anders wil.” Terug van 
(eigenlijk nooit echt) weggeweest 
is de hak. Super vrouwelijk. Chi-
que onder een rok, sexy onder 
een jeans. Wat we zeker nog even 

moeten noemen zijn de comfort-
schoenen van Xsensible. En denk 
je dat comfortabele schoen saai 
zijn? Vergeet het. Xsensible be-
wijst dat hip en comfort prima 
samen gaan. De sneakers van DL 
sport en We-K blijven populair. 
Een beetje look a like hardloop-
schoenen maar dan met leuke 
printjes, gespen en ritsjes. 

Dan nog even over de herencol-
lecties van Molenkamp. Harris 
heeft weer een mooie serie hand-
gemaakte schoenen ontwikkeld. 
Ook daarin veel kleur. En niet te 
vergeten wit, tipt Ruchti. Niet al-
leen bij de dames een hit, ook 
fraaie heren modellen in basic 
wit. Mannen die van sneakers 
houden maar niet van standaard 
moeten zeker even bij Vespa kij-

ken. Ook heren die graag gekleed 
gaan kunnen uitstekend uit de 
voeten bij Molenkamp. De zaak 
heeft een uitgebreide collectie 
geklede schoenen. Tot slot nog 
een tip: de fraaie accessoires. 
Mooie leren tassen van Chester-
field, ceinturen die bij de schoe-
nen passen en de opvallende sok-
ken  van Sock My Feet. 

Ook zin in een paar mooie nieu-
we stappers? Naar Molenkamp 
dan! De wereld aan je voeten. 
Heerestraat 45, Roden. Tele-
foon: 050 501 9293. Website: 
www.molenkampschoenmode.
nl

Sneakers, hakken, westernboots of de handgemaakte 
modellen van Harris, Molenkamp heeft het

MOLENKAMP SCHOENMODE

RODEN – Voorjaar bij de Leukste winkel van de Krant! En dat betekent 
kleur, kleur en nog eens kleur. Bovendien een seizoen waar ook nog 
eens qua type schoen van alles te kiezen valt. Hippe sneakers zijn er in 
overvloed, fijne loafers ook en voor wie liever hoog gehakt gaat heeft 
Molenkamp Schoenmode een collectie pumps in gekocht waar je je vin-
gers bij aflikt. Ook leuk: een stoere westernboot onder je zwierige zo-
merjurk. Heren komen niets te kort met de collecties van het Italiaanse 
Harris, het nieuwe Italiaanse label Vespa (je weet wel, van de populaire 
scooter) en de fraaie modellen van Floris van Bommel. Een ding is ze-
ker: de wereld aan je voeten met de schoenen van Molenkamp.

Laatste ronde
t/m DONDERDAG 

25 AUGUSTUS

€10,- 

extra
korting

VRIJDAG 
26 AUGUSTUS

€20,- 

extra
korting

ZATERDAG 
27 AUGUSTUS

€30,- 

extra
korting

Deze geldt alleen voor de reeds afgeprijsde dames- en herenschoenen. U betaald minimaal €19,- Met uitzondering van de nieuwe collectie.

Heerestraat 45  9301 AE  Roden  T 050 501 92 93        www.molenkampschoenmode.nl

KINDERSCHOENEN 50% KORTING

Voorjaar
2019Rijpma Lingerie is 

klaar voor het voorjaar!



NIEUWE
COLLECTIE

VOORJAARS
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NIEUWE
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VOLOP
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INTERSPORT SUPERSTORE

Kom maar op met die lange hete zomer. 
Bij Intersport Superstore Roden zijn ze er klaar voor!

De nieuwe zomercollectie van Spaan mannenmode: 
het tweede artikel krijg je voor de helft! 

Hippe dieren printen, stijlvolle jurkjes van Myrna tot 
zwoele, kleurrijke stoffen; laat je verrassen bij Zipper! 

Behalve qua stijl is er qua kleur 
ook veel te kiezen bij de sport-
zaak die voor zowel heren, dames 
als kinderen van alles te bieden 
heeft. Wat dacht je van de Ha-
waii-achtige items van het nieu-
we mannenmerk Haze & Finn.  
T-shirts met palmboomprint,  
stoere legergroene shirts op een 
gele bermuda, polo’s in fraaie 

LEEK – Heerlijk, lente! Dé legitieme 
reden om iets nieuws aan te schaf-
fen voor in je garderobe. Helemaal 
leuk: de mode voor dit seizoen is 
kleurrijk. Alsof je de natuur tege-
moet loopt wanneer je de fraaie 
modezaak van Sandra Bleker bin-
nenwandelt.  Hippe dierenprintjes 
bij Zipper, broeken met bloemen en 
vooral veel kleur: rood, groen om 
geel om maar eens even wat te noe-
men. Het Italiaans ogende maar Ne-
derlandse merk Tramontana heeft 
het, Studio Anneloes (het label dat 
bekend staat om de fijne kreukvrije 
stoffen) ook. Een ding is zeker: houd 
je van  sportief, vrouwelijk, chique 
óf houd je het liever bij zakelijk, je 
slaagt zeker bij Zipper. 

Kleur dus bij Zipper. Wat dacht je 
van een Ferrari-rode broek met 
een lekker wijde top met een rood-
blauw paisley-printje? Die je ook 
kunt combineren met een knal-
rode rok? Tramontana pakt ermee 
uit dit seizoen.  Uiteraard valt er 
ook van andere labels van alles 
te kiezen: Studio Anneloes bij-
voorbeeld.  Het merk dat bekend 
is van de heerlijk soepele travel-
stoffen heeft behalve de succes-
kleuren zwart en donkerblauw 
nu ook items in kobalt, groen en 
rood. De effen items laten zich ge-
weldig combineren met de vrolijk 
geprinte tops met gekleurde bloe-
men. En over de maten hoef je je 
ook niet druk te maken: die zijn er 

vanaf 36 tot en met 46. 
Houd je het liever rustig? Dan is 
het nieuwe merk Simple zeker 

iets voor je. Het is namelijk net als 
de naam doet vermoeden; simpel. 
Maar dan wél stijlvol. Bruidsmoe-

ders moeten zeker even kijken bij 
Myrna. U weet wel, van de sympa-
thieke  presentatrice Myrna Goos-
sen. Chique en elegant. En bij 
uitstek geschikt voor vrouwen die 
graag goed gekleed naar kantoor 
gaan. 

Nou? Waar wacht je nog op? 
Verwen jezelf met een heerlijk 
nieuwe outfit van Zipper Mode 
in Leek!Zipper Mode, Tolbert-
erstraat 1C, Leek Tel.: 0594 515 
975 Web: www.zippermode.nl

baar ook. Geldt ook voor de hippe 
sneakers trouwens. 

Nog iets waar we niet omheen 
kunnen: de betoverende badcol-
lectie van Intersport. Ook al regent 
het pijpenstelen, na regen komt al-
tijd zonneschijn en dus is een leuk 
bikinietje in je la zeker een aanra-
der. Handig: de tops en slips zijn los 
te combineren en dus aan te passen 
aan de vormen van je lichaam. En 
voor wie liever een badpak heeft: 
ook dan zit je goed bij Intersport. 
Het badpak beleeft deze zomer een 
absolute come back! Badpakken 
in allerlei verschillende variaties: 
bloemenprinten, effen exemplaren 
met gewaagd decolleté, natuurtin-
ten of pastels, een elegant badpak 
shop je ook bij de sportzaak aan de 
Gedempte Haven in Roden!

Ook zin een heerlijke sportieve 
look? Hup, naar Intersport dan 
en laat je verrassen!  
Gedempte Haven 3 Roden. 
Telefoon: 050-5019185. 

kleuren, een hemd met lekker 
grote blauwwitte ruiten; je wordt 
er onmiddellijk vrolijk van.  Kin-
deren kunnen zich ook helemaal 
uitleven bij Intersport. Behalve de 
populaire sportlabels als Nike en 
Adidas, vind je er ook de collec-
ties van onder andere The North 
Face, Napapijri , Roxy en Protest. 
En het leuke is: nog heel betaal-

ZIPPER MODE

SPAAN MANNENMODE

RODEN – Wie nog even flink wil 
profiteren van prachtige man-
nenmode moet bij Spaan in Roden 
zijn. De winkel aan de Heeres-
traat houdt er weliswaar mee op, 
maar dat duurt nog even. De zaak 
heeft namelijk net de nieuwe 
collectie binnen gekregen. Een 
volwaardige collectie met mooie 
hemden, polo’s in frisse kleuren, 
pantalons en fraaie zomerjacks. 
En het leuke is dat je het tweede 
artikel voor de helft van de prijs 
krijgt. Naar Spaan Mannenmode 
dus, als je toe bent een nieuwe, 
frisse zomerlook én niet teveel 
geld wilt uitgeven.

Wanneer Age Spaan zijn zaak sluit 
weet hij nog niet. “Voorlopig blij-
ven we nog wel even. De nieuwe 
collectie is net binnen gekomen. 

Een mooie, volwaardige collectie. 
Om de klanten optimaal te laten 
profiteren bieden we het tweede 
item aan voor de helft van de prijs. 
We hebben veel kleurrijke polo’s 
binnen gekregen, met of zon-
der print. Dat geldt ook voor de 
hemden. Die zijn er in heel veel 
verschillende uitvoeringen. Ook 
valt er veel te kiezen in modische 
colberts en zomerjacks.” Op de 
najaarscollectie gelden kortingen 
tot 70 procent. Ook daar zitten 
nog leuke items tussen, verzekert 
Spaan. 

Spaan Mannenmode is geopend 
van dinsdag tot en met vrijdag 
van 10:00 tot 17:30 uur en za-
terdag van 10 :00 tot 17:00 uur. 
Heerestraat 19, Roden. Telefoon: 
050 501 7000

RODEN- Wie de trends een beetje volgt weet het: sportswear is niet meer 
weg te denken in modeland. Sweats met logo’s van labels als Nike en Adi-
das mogen dit seizoen niet ontbreken in je kledingkast. Trainingsbroeken 
met striping zijn hotter dan hot. Helemaal prettig is dat ze dankzij de fijne 
stoffen ook nog eens fantastisch dragen. Bij Intersport Superstore Roden 
hangt het allemaal in de schappen. En dat is nog niet alles. Bij Intersport 
zijn ze helemaal klaar voor een lange warme zomer. En met de bijzonder 
fraaie collecties van Napapijri, Brunotti, het nieuwe label Haze & Finn, 
Twin Life, The North Face, Superdry en Protest en jij straks ook! 



18 t/m 23 maart
Week

Bij aankoop van een Tramontana Artikel ontvangt u een leukeGoodie bagOP=OP

* Vraag in de winkel 
naar de voorwaarden

Week
Nieuw

Nieuw
Nieuw

Nieuw

Life isn’t 
perfect but 
your outfit 
can be

Shell Jack Extend III
• Waterdicht, winddicht en ademend
•  Ook in donkerblauw en zwart (heren) 

of zwart (dames)

140‚-

98‚-

Geldig t/m zondag 7 april 2019

 WIJ
  ZIJN 
ER 
VOOR
 ALLE 
FITGIRLS

“BLIJF DROOG 
TIJDENS HET 
TRAINEN.”
Veel zweten tijdens het trainen 
betekent dat je een behoorlijke 
inspanning levert. Sportkleding 
met DryCELL technologie van 
PUMA voert het zweet af en 
zorgt dat je lichaam droog blijft. 
Wel zo comfortabel! 

Active Logo Tee
•  Comfortabel losse 

pasvorm 
•  Vochtafdrijvend door 

DryCELL technologie

20‚-

 15‚-

Noortje Dresen 
Intersporter

Cat Tight
•  Fitness tight met 

stretch
•  Hoge tailleband

25‚- 

 15‚-

 OOK VOOR DAMES

Run Short 7IN
•  Running short voor heren
•  Voorzien van 

Dri-FIT technologie 
•  Reflecterende details

25‚-

 15‚-

Dry Miller Top
•  Running shirt voor heren
•  Voorzien van 

Dri-FIT technologie 
•  Reflecterende details

35‚-

 19‚-

Mobility Tight
•  Running tight voor heren
•  Voorzien van 

Dri-FIT technologie 
•  Reflecterende details

60‚-

 35‚-
Legend React
•  Lichtgewicht en flexibele 

hardloopschoen voor heren
•  Speciaal middenvoetsysteem 

voor stabiliteit

100‚-

 59‚-

Ferdy van den Berg 
Intersporter

 WIJ
  ZIJN 
ER 
VOOR
 ALLE 
FITGIRLS

“BLIJF DROOG 
TIJDENS HET 
TRAINEN.”
Veel zweten tijdens het trainen 
betekent dat je een behoorlijke 
inspanning levert. Sportkleding 
met DryCELL technologie van 
PUMA voert het zweet af en 
zorgt dat je lichaam droog blijft. 
Wel zo comfortabel! 

Active Logo Tee
•  Comfortabel losse 

pasvorm 
•  Vochtafdrijvend door 

DryCELL technologie

20‚-

 15‚-

Noortje Dresen 
Intersporter

Cat Tight
•  Fitness tight met 

stretch
•  Hoge tailleband

25‚- 

 15‚-

 OOK VOOR DAMES

Run Short 7IN
•  Running short voor heren
•  Voorzien van 

Dri-FIT technologie 
•  Reflecterende details

25‚-

 15‚-

Dry Miller Top
•  Running shirt voor heren
•  Voorzien van 

Dri-FIT technologie 
•  Reflecterende details

35‚-

 19‚-

Mobility Tight
•  Running tight voor heren
•  Voorzien van 

Dri-FIT technologie 
•  Reflecterende details

60‚-

 35‚-
Legend React
•  Lichtgewicht en flexibele 

hardloopschoen voor heren
•  Speciaal middenvoetsysteem 

voor stabiliteit

100‚-

 59‚-

Ferdy van den Berg 
Intersporter

Gedempte Haven 3 Roden 
www.intersportroden.nl 

Tel. 050 501 91 85  
2000m2 sport en vrije tijd! 

Facebook: /intersportroden
Instagram: /intersport_roden

 WIJ
 ZIJN
ER 
  MET
BUITEN
KANSJES

Vest Cypress
Winddicht vest voor dames

80‚- 

39‚-

Venture
 •  Flexibele wandelschoenen 

voor dames 
 •  Lichtgewicht en ademend 

materiaal
 •  GORE-TEX® membraan

130‚-

 69‚-
 OOK VOOR HEREN

“STAPPEN DOOR
DE PLASSEN”
De waterdichte, ademende 
wandelschoenen van The 
North Face met GORE-TEX® 
zorgen dat je voeten altijd 
droog blijven. Trotseer beekjes 
en drassige landschappen 
terwijl je van de prachtige 
natuur om je heen geniet.

Gel Dedicate
•  Lichtgewicht tennisschoenen 
• Omnicourt zool
• Voorzien van Gel demping 

65‚- 

 43‚-

Graphene XT  
Radical Team
•  Allround-control speler
•  280 gram framegewicht
•  Graphite materiaal
•  102 sq. inch bladgrootte

180‚- 

88‚-

Match 3PET
Bus met 3 ballen

7‚50 PER STUK

3 =2

Jacket Zizzelief
• Multifunctioneel vest

90‚- 

 50‚-
Broek Sophine
• Multifunctionele broek 

 70‚-

40‚-

Marleen Habes 
Tennister
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POWER
PRICE!TOPMERKEN TOT 50% KORTING

TOPMERKEN TOT 50% KORTING
PRICE!
POWER
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De nieuwe zomercollectie van Spaan mannenmode: 
het tweede artikel krijg je voor de helft! 

Heel Holland Bakt bij 
Van der Lijn Wereldmode

Deze zelfde bakker verzorgt op 
vrijdag 22 en zaterdag 23 maart 
een proeverij van verschillende 
taarten. Liever zelf aan de slag 
met het bakken van taarten? 
Zaterdag 23 maart komt local 
Vincent Prins van ‘Heel Holland 
Bakt’ langs om tips en tricks te 
geven voor het bakken van de 
mooiste en lekkerste creaties. 
Vincent komt zelf uit Surhuister-
veen en deed dit jaar mee aan de 
serie. Hij wist te verrassen met 

onder andere zijn Whiskey-box, 
die vooral bij André van Duin erg 
in de smaak viel. Zaterdag is er 
tevens de hele dag live-music in 
de winkel. Naast baksels, mu-
ziek, koffie en thee heeft Van der 
Lijn uiteraard de nieuwste voor-
jaars- en zomertrends in huis. 
Voor de dames van merken als 
Airfield, Claudia Sträter, NIKKIE, 
Cambio, Parajumpers en het 
onlangs binnen gehaalde merk 
Marc Cain. De heren kunnen hun 

hart ophalen met merken als 
CP Company, Iye & Scott, Para-
jumpers, Paul & Shark, Gabba 
Jeans, Eton en Jacob Cohen. 

Van der Lijn Wereldmode zit aan 
De Kolk 21 in Surhuisterveen 
en is telefonisch te bereiken 
op 0512-361276. Ze zijn te vol-
gen via Facebook en Instagram 
en meer informatie over alle 
merkten en activiteiten is te 
vinden op www.vanderlijn.nl.

SURHUISTERVEEN – Van 19 tot en met 23 maart staat Van der 
Lijn Wereldmode in Surhuisterveen volledig in het teken van 
Heel Holland Bakt. Gedurende de hele week trakteert Van der 
Lijn op een gebakje bij de koffie en wanneer er voor 200 euro of 
meer gekocht wordt, krijgt men zelfs een hele taart cadeau. Het 
gebak en de taart komen van De Echte Bakker De Korenaar, dus 
succes verzekerd.

AKOKKRIJTHE

GROOTEGAST -  Akokkrijthe 
Scandinavisch Design in Groote-
gast is een unieke winkel vol 
met dameskleding, interieurac-
cesoires, glaswerk, aardewerk, 
designproducten en cadeaus 
van Scandinavische topontwer-
pers. Een winkel, waarvan er 
in heel Nederland geen tweede 
bestaat. Een deel van de win-
kel is ingericht met alles van 
het trendy lifestyle concept van 
Marimekko met de bekende ori-
ginele kleurrijke prints. Het as-
sortiment bevat onder andere 
aardewerk, keuken- bed- en 
badlinnen. 

Bij Akokkrijthe herkent u overal 
de kenmerken van het Scan-
dinavische design. Naast de 
nieuwe voorjaarscollectie met 
frisse lente- en zomertinten en 
eigenzinnige ontwerpen, vindt u 
er meer klassiekers, waaronder 
Littala, Arabia, Stelton, RigTig, 
Architectmade, Jacob Jensen, 
Eva Solo en Piet Hein. Maar ook 
bijzondere kledingontwerpen 
van Aïno, Ralston, Klok, McVerdi, 
Two Danes, Ritva Falla, Laurie, 
Nanso, Karvinen, Herluf en Nor-
dic Weather. Tijdloze vormge-
ving, kwaliteit, eerlijk materiaal-
gebruik en een groot gevoel voor 

vorm en functie staan garant 
voor jarenlang gebruiksplezier. 

We ontvangen u graag in de win-
kel aan de Hoofdstraat 91-93 te 
Grootegast. Veel design kan ook 
worden besteld via de webwin-
kel www.akokkrijthe.nl. Akok-
krijthe is van dinsdag tot en met 
vrijdag geopend van 10.00 tot 
18.00 uur. Zaterdag van 10.00 
tot 17.00 uur. 

Ontdek jouw ideale sportbeha tijdens 
het sportevent bij Vivant Lingerie
LEEK – Of je nu hardloopt, tennist, 
paardrijdt óf aan yoga doet, een 
goede sportbeha is een must voor 
het behoud van mooie borsten. Dat 
weten ze bij Anita maar al te goed. 
Al jaren lang domineert het merk de 
wereld van sportbeha’s. Vivant Lin-
gerie is dealer van de bh’s die borsten 
de perfecte ondersteuning bieden. 
Op zaterdag 23 maart houdt de fraaie 
nieuwe lingeriezaak van Anja Tjoel-
ker een sportevent met Anita. Op die 
dag kunnen vrouwen zelf ervaren 
wat een goede sportbeha doet. 

Anita Sportevent
Eerst maar eens over het sportevent 
bij Vivant Lingerie. Move your body, not 
your boobs, is de veel zeggende slo-
gan van Anita. Een goede sportbeha 

zorgt voor optimale stevigheid tijdens 
het sporten. Of je nu cup AA hebt of 
een H-cup, wil je een mooie vorm be-
houden is het dragen van een goede 
sportbeha essentieel. Wanneer je op 
zaterdag 23 maart ( op de dag van de 

Leekster Lenteloop) even langs gaat 
bij Vivant Lingerie kun je zelf probe-
ren welke bh bij je past. Op een een-
persoonstrampoline kun je namelijk 
verschillende bh’s testen. Helemaal 
leuk: aan het einde van de dag wordt 

de trampo verloot onder de deelne-
mers! 

Fraaie setjes en badmode
Niets fijners dat het aanschaffen van 
een nieuw lingeriesetje. Een geluk-
smomentje voor veel vrouwen. Want 
laten we eerlijk zijn, in fijne, goed zit-
tende lingerie voel je je mooier en zelf-
verzekerder. Van sportief tot roman-
tisch kant, wat je ook zoekt, je vindt het 
bij Vivant! De collecties zijn gepresen-
teerd op kleur. Handig, want zo zie je in 
een oogopslag welke mogelijkheden 
er zijn. “De trends? In lingerie zien 
we veel rood en roze-tinten, lila en 
donkerblauw zijn belangrijke kleuren 
dit seizoen en er valt veel te kiezen in 
groentinten. Ook heel interessant: de 
badcollectie van Vivant. Die is namelijk 

precies samen te stellen naar je eigen 
figuur. De tops en slips zijn te mixen 
en te matchen. Bovendien zijn de bo-
venstukjes gewoon te verkrijgen in 
cupmaten. Van A tot en met F. Handig 
toch? Ook in de badcollectie zie je veel 
groentinten.”

Nou? Jezelf ook verwennen met 
fraai setje of ervaren wat een goede 
sportbeha met je doet?  Wandel dan 
snel eens even binnen bij Vivant Lin-
gerie en laat je verrassen door de 
prachtige collecties! Tolberterstraat 
1 Leek   Telefoon: 0594 51 80 18 Web: 
www.vivantlingerie.nl

VIVANT LINGERIE

VAN DER LIJN WERELDMODE

Voorjaar bij Akokkrijthe 
met frisse voorjaarskleuren

Voorjaar
2019



Akokkrijthe in Grootegast is een unieke 
winkel vol met dameskleding, woon-
accessoires, glaswerk, design producten, 
sieraden en cadeaus van Scandinavische 
topontwerpers. Een   winkel, waarvan er in 
heel Nederland geen tweede bestaat.

Hoofdstraat 91-93
Grootegast
tel. 0594 61 20 26

Koop Scandinavisch design online op www.akokkrijthe.nl

dinsdag t/m vrijdag 9.00 - 18.00 uur
zaterdag 9.00 - 17.00 uur geopend

Kleurig het voorjaar in
dinsdag t/m vrijdag 10.00  18.00 uur
zaterdag 10.00 - 17.00 uur geopend

Akokkrijthe in Grootegast is een unieke 
winkel vol met dameskleding, woon-
accessoires, glaswerk, design producten, 
sieraden en cadeaus van Scandinavische 
topontwerpers. Een   winkel, waarvan er in 
heel Nederland geen tweede bestaat.

Hoofdstraat 91-93
Grootegast
tel. 0594 61 20 26

Koop Scandinavisch design online op www.akokkrijthe.nl

dinsdag t/m vrijdag 9.00 - 18.00 uur
zaterdag 9.00 - 17.00 uur geopend

Akokkrijthe in Grootegast is een unieke 
winkel vol met dameskleding, woon-
accessoires, glaswerk, design producten, 
sieraden en cadeaus van Scandinavische 
topontwerpers. Een   winkel, waarvan er in 
heel Nederland geen tweede bestaat.

Hoofdstraat 91-93
Grootegast
tel. 0594 61 20 26

Koop Scandinavisch design online op www.akokkrijthe.nl

dinsdag t/m vrijdag 9.00 - 18.00 uur
zaterdag 9.00 - 17.00 uur geopend

VAN DINSDAG 19 T/M ZATERDAG 23 MAART 
STAAT VAN DER LIJN IN HET TEKEN VAN 

HEEL HOLLAND BAKT
WE TRAKTEREN OP EEN LEKKER GEBAKJE BIJ DE 

KOFFIE EN KOOPT U VOOR 200 EURO OF MEER, KRIJGT 
U VAN ONS EEN HEERLIJKE TAART MEE! 

OP VRIJDAG 22 EN ZATERDAG 23 MAART 
MAG U TAARTEN PROEVEN DIE BAKKERIJ KORENAAR 

VOOR U GEBAKKEN HEEFT! 

WETEN HOE U ZELF DE LEKKERSTE TAARTEN MAAKT? 
WIP DAN ZATERDAG 23 MAART EVEN BINNEN! 

VINCENT PRINS VAN HET TV-PROGRAMMA HEEL 
HOLLAND BAKT GEEFT IN ONZE WINKEL HANDIGE 

TIPS EN TRICKS OM THUIS DE MEEST HEERLIJKE 
KUNSTSTUKJES OP TAFEL TE TOVEREN. 

LIVE MUZIEK IN DE WINKEL

Heel Holland Bakt
EVENT

Holland

MAART

t/m19 23

OP VRIJDAG 22 EN ZATERDAG 23 MAART

Holland

FOTO: OMROEP MAX / ROLAND J. REINDERS.

Wij trakteren

op heerlijke gebak 

bij de koffi  e!

De Korenaar
De EcEcE hchc tetet Bakker

VAN DER LIJN WERELDMODE

DE KOLK 21 SURHUISTERVEEN
T: 0512-361276
E: ADMINISTRATIE@VANDERLIJN.NL

OPENINGSTIJDEN

MA. GESLOTEN
DI.  09:30 - 17:30
WO.  09:30 - 17:30

DO.   09:30 - 17:30
VR.  09:30 - 21:00
ZA.  09:30 - 17:00

AIRFIELD, FRANKWALDER, KOCCA, CLAUDIA STRÄTER, MONARI, PARAJUMPERS, JOSEPH RIBKOFF, 
MARC CAIN. CHRIST, ARMA, ML COLLECTION, STIZOLLI, CREENSTONE, BEAUMONT, NIKKIE, CAROLINE 
BISS, JUFFROUW JANSEN, SOMMERMAN, BASLER, RABE, CAVALLARO, NAPOLI, ZHRILL, FABER, RO-
BERTO SARTO, GARDEUR, ROSNER, CAMBIO, TONI DRESS, SUMMUM, ROSEMUNDE EN VELE ANDERE.

CARL GROSS, ROY ROBSON, BUGATTI, PAUL & SHARK, GABBA JEANS, ETERNA, GARDEUR, TRAMA-
ROSSA, GRAN SASSO, ETON, PARAJUMPERS, STONES, CAVALLARO NAPOLI, MARZ, MASONS ,MOOSE 
KNUCKLES, MARNELLI, JACOB COHEN, CP COMPANY EN VELE ANDERE.

DamesmerkenDames HerenmerkenHeren

Volg ons ook op Facebook en Instagram!

AIRFIELD, FRANKWALDER, KOCCA, CLAUDIA STRÄTER, MONARI, PARAJUMPERS, JOSEPH RIBKOFF, CARL GROSS, ROY ROBSON, BUGATTI, PAUL & SHARK, GABBA JEANS, ETERNA, GARDEUR, TRAMA-

HerenmerkenHerenHerenmerkenHerenHerenmerken

vivant LINGERIE 
Tel. 0594 - 51 80 18

Tolberterstraat 1
Leek

info@vivantlingerie.nl
www.vivantlingerie.nl

€10,-
KORTING*

op alle Anita 
Active SportBH’s

SPORTWEEKEND 
22 & 23 MAART

ZATERDAG 23MAART
adviseuze ANITA 
aanwezig voor 
tips en advies

Tevens maakt u 
kans op een 
MINTRAMPOLINE 
bij aankoop 
van een SPORT BH

MINTRAMPOLINE 
bij aankoop 
van een
SPORT BH
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PASSARELLEMODE

Voor eigenzinnige mode ga je 
naar Passarellemode in Peize
PEIZE – Al decennia lang een geliefd adresje 
voor vrouwen uit de wijde regio: Passerel-
lemode in Peize. Waarom? De mode van Pas-
sarelle is exclusief. De winkel voert merken 
die nergens anders in de buurt te koop zijn. De 
eigenzinnige modezaak aan de Hoofdstraat 
houdt niet van te veel van het zelfde. Nog iets 
waardoor dames naar Peize rijden voor een 
nieuwe outfit: de prettige persoonlijke hulp. Of 
zoals eigenaar Ankie koning zegt: “Hier kan al-
les. Hier staat de koffie altijd klaar, je kunt naar 
het toilet, frisse neus halen in de tuin of in je 
ondergoed door de zaak lopen. Bij ons is alles 
vertrouwd.”

Of je nu op zoek bent naar een heerlijk zwierig 
jurkje, een fijne pantalon, een comfortabel vest of 
je toe bent aan een volledig nieuwe look, je vindt 
het allemaal bij Passarellemode in Peize. Boven-
dien ben je er zeker van dat wat je ook kiest, je 
het niet overal tegenkomt. “We kiezen bewust 
voor exclusieve labels”, vertelt Ankie Koning. 
De fraaie jurken van Masai zijn daar een mooi 
voorbeeld van. In de elegante jurken die je kunt 
kiezen in dierenprintjes, bloemen of grafische 
printen voel je je op en top vrouw. Nog een ge-
liefd merk van Passerellemode: Oska. Mooi door 
eenvoud. Een stijl die niet verhult maar juist jouw 
persoonlijkheid naar voren brengt. Casual maar 
tóch elegant. Wie liever voor stoer gaat moet 
zeker even kijken bij de collectie van Poools. De 
blauwgrijze broek van joggingsstof bij voorbeeld. 
Erg leuk afgewerkt met grove ritsen op de zak-
ken. De gekleurde top met -jawel- panterprintje 
maakt het helemaal af.

Ook prettig: de maten bij Passarellemode. Die 
lopen namelijk van maat 34 tot en met 48. Ook 
op zoek naar iets eigenzinnigs dat past bij jouw 
persoonlijkheid? Naar Passarellemode in Peize. 
Heerlijk onder het genot van een kop koffie en 
fijne hulp je nieuwe outfit uitzoeken. Klinkt goed 
toch? En o ja, parkeren doe je helemaal voor nop 
voor de deur. Hoofdstraat 14-A Peize. Telefoon: 
050 503 43. Website:  www.passarellemode.nl.

DAK
ALLES

ONDER 1

Anna  €59,95

Pal  €69,95

Silje  €59,95

VANAF 
BEGIN APRIL 

BIJ ONS 
IN DE WINKEL 

Enzo  €69,95
Thyra  €69,95

Svein  €59,95

Rayna  €69,95

Ryan  €39,95

Lena  €59,95

DE NIEUWE COLLECTIE 
VRIJETIJDSKLEDING

EEN 
GREEP

UIT:



O.A.

E-WOMAN

OSKA 

MASAI

POOOLS

ANGELS

RED BUTTON

SOQUESTO 

I-ZEN

PARA-MI

DE LEUKSTE MODEZAAK VIND JE TOCH IN PEIZE!
HOOFDSTRAAT 14A · 9321 CE PEIZE TEL. 050 50 34 301 

WWW.PASSARELLEMODE.NL

Onze Schitterende 
voorjaarscollectie 

is binnen!!
25% 

korting

15%
korting

plisségordijnen, 
lamellen etc.

zonneluifels,

screens etc.

op alle
binnen-

zonwering

op alle 
buiten-

zonwering

Plantsoen 17 De Wilp . T (0594) 64 14 51 . M 06 21 53 27 01 . E-mail: de.kokjes@hetnet.nl
Open: dinsdag t/m vrijdag 13.00-18.00, donderdag koopavond 19.00-21.00, zaterdag 10.00-17.00 uur. En uiteraard ook op afspraak.

25% 
korting

15%
korting

plisségordijnen, 
lamellen etc.

zonneluifels,

screens etc.

op alle
binnen-

zonwering

op alle 
buiten-

zonwering

Plantsoen 17 De Wilp . T (0594) 64 14 51 . M 06 21 53 27 01 . E-mail: de.kokjes@hetnet.nl
Open: dinsdag t/m vrijdag 13.00-18.00, donderdag koopavond 19.00-21.00, zaterdag 10.00-17.00 uur. En uiteraard ook op afspraak.

Plantsoen 17 De Wilp · T (0594) 64 14 51 · M 06 21 53 27 01 · E-mail: de.kokjes@hetnet.nl
Open: dinsdag t/m vrijdag 13.00-18.00, donderdag koopavond 19.00-21.00, zaterdag 10.00-17.00 uur. 

En uiteraard ook op afspraak.

op alle 
buiten-

zonwering
screens, rolluiken,

uitvalscherm, markiesen

het grootste en 
nieuwste assortiment

Langeweg 20
9861 GD GROOTEGAST
Tel: 0594 612476
E-mail: info@drint.nl

Dagelijks : 09:00 tot 18:00
Vrijdag : 09:00 tot 21:00
Zaterdag : 08:30 tot 17:30
Zondag : Gesloten

TUINCENTRUM

Voor al uw woon- en tuinplezier www.drint.nl

‘T VOORJAAR BEGINT 
BIJ TUINCENTRUM DRINT

Onze vernieuwde 
tuinmeubel- en  kussencollectie

is binnen
 Kom oriënteren en proef zitten. Zie het assortiment ook op onze website

Groenten – en kruidenplanten, zaden pootaardappels en plantuien!

Gemengde 
violen 
20 stuks

5.00

2 voor

6.00

Grote blauw/
paarse campanula 
ideale bodembedekker 
die een paar keer per 
jaar bloeit € 3,50

nu 3 voor

2.50
Mooie primula’s

gr g
lammren naast een

n wit, bedrukt van 

ad vergeten hoe he

at de lente niet st

ht dromen is, maar h

oon en hartstochte

pringen uit een di

dansen zonder te b

gg zucht van
oog is gestegen, op 

len van ’t wereldse w
gemeenzaam, wie even
en verlangende slijt
in tranen zijn Vreug
efelijk lacht, als hi

Literaire uitagenda 
Maart - Mei 2019

noordenveldleest.nl

Hebt u vragen over Noordenveldleest.nl of wilt u meer weten over 
een vorm van samenwerking, neem dan contact op met Boekhandel 
Daan Nijman, via noordenveldleest@daannijman.nl of 050-5012967.

ANNEGREET VAN BERGEN
De schrijfster van het veel verkochte boek Gouden Jaren 
komt in Roden vertellen over haar nieuwe boek Het goede 
leven.
• Catharinakerk, Roden
• Entree € 10,00 incl. 1 kop ko�e/thee

AAF BRANDT CORSTIUS
De bekende columniste opent de boekenweek met dit jaar 
het thema ‘De moeder de vrouw’. Met een gezellige borrel 
en live-muziek na de lezing.
• Café-restaurant Het Wapen van Drenthe, Roden
• Entree € 15,- incl. 1 kop ko�e/thee en hapje en drankje

DONDERDAG

28 maart 

20.00 uur

VRIJDAG

22 maart

20.00 uur

BOEKENWEEKBUFFET
Opening van de boekenweek met noordenveldleest.nl. 
Voorafgaand aan de lezing met Aaf Brandt Corstius een 
boekenweekbu�et (€ 20,-) graag reserveren.
• Café-restaurant Het Wapen van Drenthe, Roden
• Entree € 20,-

VRIJDAG

22 maart

18.00 uur

DE GRILLEN VAN DR. ALZHEIMER
Ter gelegenheid van de expositie ‘ontmoeting met dementie’ 
in Kunstencentrum K38 vertelt schrijver en journalist Toine 
Heijmans over zijn vader met alzheimer.
• Kunstencentrum K38, Kanaalstraat 38, Roden
• Entree € 5,00 incl. kopje ko�e/thee

VRIJDAG

12 april

19.30 uur
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