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Ongetwijfeld voor veel vrouwen 
een geluksmomentje: een heer-
lijk nieuw lingeriesetje shoppen. 
Want laten we eerlijk zijn, in fijne, 
goed zittende lingerie voel je je 
mooier en zelfverzekerder. Daar 
weten ze bij Vivant Lingerie in 
Leek alles van.

Vivant is al jaren een geliefd adres-
je bij dames die op zoek zijn naar 
een perfect zittende lingerie. en bij 
vrouwen die die een maatje meer 
hebben. Want ze weten dat ze bij 
Vivant altijd slagen. bh’s met een 
omvang van 110 centimeter? Lie-
ver geen beugel maar wel graag 
een stevig zittende bh?  Geen pro-
bleem bij Vivant. er is veel vraag 
naar fijne comfortabele bh’s, weet 
Anja tjoelker van Vivant te vertel-
len.  bh’s met een brede band, zon-

der beugel of een voorsluiting.”
en dan nog even over de trends. 
Liefhebbers van sportief zitten 
goed bij Vivant, maar wie dol is op 
romantisch kant ook. behalve de 
basiskleuren zwart, wit en don-
kerblauw zijn er dit seizoen veel 
groentinten. Mosgroen, petrol of 
een combinatie van beide. De col-
lectie van Mey blijft populair, ver-
telt Anja. De fijne comfortabele 
slips en bh’s van Mey, dragen niet 
alleen fantastisch, ze zijn ook nog 
eens perfect afgewerkt en dankzij 
de gladde stoffen niet te zien onder 
je kleding.

Sleepwear van Charly Choe
tot slot moet de uitgebreide col-
lectie nachtmode nog genoemd. 
Vivant verkoopt namelijk de sleep-
wear van het populaire merk Char-

ly Choe, je weet wel het  hippe merk 
voor tutta la famiglia. Wat dacht je 
van een fijne pyjama, pyjamabroek, 
pyjamashort of nachthemd? Het is 
niet alleen bedoeld voor in bed, maar 
ook heerlijk om in huis te dragen.

Nou? Jezelf ook verwennen met 
fraai setje?  Wandel dan snel eens 
even binnen bij Vivant Lingerie en 
laat je verrassen door de prachtige 
collecties! Ervaar wat perfect zit-
tende lingerie met je doet. Tolbert-
erstraat 1 Leek   Telefoon: 0594 51 
80 18 Web: www.vivantlingerie.nl

Najaars    bIJLAGe

M o D e  &  W o N e N
Vivant Lingerie 

Verwen jezelf met de prachtige collecties van Vivant Lingerie
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ONTDEK ONZE RUIME 
NAJAARSCOLLECTIE

HEREN, DAMES EN KIDS

Gedempte Haven 3 Roden 
www.intersportroden.nl 

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

Facebook: /intersportroden
Instagram: /intersport_roden

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
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Intersport Superstore Roden

Side stripes, logo sweats, hippe 
trainingpants; lekker in je vel met 
de sportswear van intersport! 

Of sportkleding ook modieus is? Ja-
zeker! Of je nu lekker aan het rennen 
bent, squads oefent in de sportschool, 
de kettlebells ter hand neemt, ook dan 
wil je een beetje hip voor de dag ko-
men toch? Enne… ook in de mode is 
sportswear inmiddels behoorlijk ge-
integreerd. Bij Intersport Superstore 
Roden vindt je de trends die absoluut 
niet in jouw sportgarderobe mogen 
ontbreken. 

Strepen en prints
In de collecties van Nike, Adidas, Puma, 
reebok en only Play kom je het tegen:  
leggings en pants in fijne, comforta-
bele materialen, dé basis voor iedere 
sportoutfit. Viel er vroeger alleen maar 
te kiezen tussen zwart of donkerblauw, 
hoe anders is dat nu. De side stripe is 
inmiddels niet meer weg te denken uit 
de sportswear. breed of smal, op broe-
ken of op mouwen, strepen zijn geliefd. 
Adidas is er beroemd mee geworden, 
maar inmiddels hebben meer merken 
de streep gebombardeerd als blikvan-
ger. ook gespot: prints op je sportkle-
ding. een sweat met een panterprintje, 
een luipaardprint op een broek en een 
fluffy vest van brunotti met een dieren-
printje. Ideaal voor over je sporttenue 
op een gure dag! 

Contrasterende kleuren
Wil je graag de trends volgen?  Zorg 
dan in ieder geval voor contrasten. 
een zwarte legging met hardroze 
top. of zwarte pants met witte stri-
ping gecombineerd met een witte 
top met zwarte print. ook zie je veel 
colorblocking in de sportkleding 
voor dit seizoen. een zwarte basis, 
met roze, bordeauxrode of don-
kergroene vlakken. Uitstekend te 
combineren met een korte sport-
top, een cropped sweater of een 
oversized t-shirt. Van welke stijl of 
kleur je ook houdt, je vindt het bij 
Intersport! 

Naast sportswear en schoenen 
(want goed zittende schoenen zijn 
essentieel, welke sport je ook be-
oefent) kun je bij Intersport ook te-
recht voor stoere casual en outdoor 
kleding voor mannen, vrouwen en 
kinderen. We noemden het al even: 
de fraaie collectie van brunotti in 
zachte aardetinten. Geen straf om 
een hele middag mee langs de lijn 
te staan. Helemaal populair is het 
Italiaanse merk Napapijri. De jacks 
en anoraks zijn er in heel veel ver-
schillende kleuren en maten. Want 
Napapijri is niet alleen geliefd bij 
volwassenen, ook kinderen willen 
maar wat graag in zo’n stoer jack 
naar school. Naast jacks zijn er 
ook sweats en trainingsbroeken 
van het merk. Nou? Waar wacht je 
nog op? Naar Intersport voor jouw 
trendy én functionele sportswear! 
Gedempte Haven 3 Roden. Tele-
foon: 050-5019185. 

Zoals je kunt verwachten; de 
hairstylisten van Hoofdzaken 
zitten nooit stil. Onlangs volg-
den de kappers van Hoofdzaken 
een masterclass van een van de 
allerbeste barbers van Neder-
land. De Amerikaanse Russel 
(de man die ook de modellen van 
Victoria’s Secret stylt) leerde ze 
de fijne kneepjes van herenkap-
persvak én over de verzorging 
van haren, baard en hoofdhuid. 
Ook op het gebied van hoofd-
huidverzorging is er nieuws te 
melden. Met een speciale hoofd-
huidscrub verwijder je vuile 
deeltjes en stimuleer je de groei 
van je haren. Wilma Pol over dé 
haartrends van dit seizoen!

eerst maar even over de mas-
terclass van topbarber russell. 
Die kwam namelijk speciaal voor 
Hoofdzaken naar roden. “een bij-
zondere ervaring voor ons allen. 
en een extra laag bovenop onze 
jarenlange ervaring. Hij leerde 
ons toch nét weer andere knip- 
en style-technieken om de bar-
bercoupe echt te perfectioneren. 
Met de speciale mannenlijn red-
ken brews zijn de haren, baard en 
huid heel goed te verzorgen. Dus 
mannen: jullie zijn meer dan wel-
kom in onze salon!”

Ultieme glans
ook een ontwikkeling in kappersland: 
aandacht voor je hoofdhuid. Hoe? Je 
gaat lekker achterover in de comfor-
tabele stoel zitten en laat je hoofdhuid 
masseren met de Fusio Scrub van 
kerastase. Niet alleen goed voor huid 
en haar, ook nog eens goddelijk voor 
je ontspanning. Het is een dieptereini-
ging die ervoor zorgt dat vuile deeltjes 
verwijderd worden, zes keer (!) glan-
zender haar en maar liefst 72 procent 
meer volume na de behandeling. en 
heb je binnenkort iets te vieren of een 
romantisch dinertje en wil je absoluut 
shinen? k-Water van kerastase. Met 
een speciale behandeling in de salon 
krijgt je haar een ultieme glans zonder 
dat het zwaar wordt. “Ideaal voor een 

avondje 
uit of een 
bijzondere ge-
legenheid. Het 
resultaat is echt fan-
tastisch. Na een keer wassen is het er 
weer uit.”

Colorlab
De meeste vrouwen die hun haren 
graag kleur geven hebben het al 
ontdekt: het colorlab van Hoofdza-
ken. Het colorlab bevat talloze tubes 
waarmee de haarstylisten jouw haar 
omtoveren in een kleur die geperso-
naliseerd is op jouw look. kleur is het 
visitekaartje van Hoofdzaken. Nieuw 
is de GLoW-trend, een natuurlijke 
look met koele nuances en intense 
reflectie. GLoW is een groeiende 
trend in beauty, van make-up tot skin-
care en haarverzorging. Het bena-
drukt de natuurlijke look. 

Slim is ook om de website en Fa-
cebook-pagina van Hoofdzaken in 
de gaten te houden. Daar vind je 
alle aantrekkelijke acties van deze 
maand: www.hoofdzakenroden.nl. 
Heerestraat 152 tel: 050 5012825 
www.hoofdzakenroden.nl.

Ook voor exclusieve tassen 
ga je naar Spandaw Mannen!

Hoofdzaken Najaar
2019

Spandaw Mannen

Naast kleding van Hugo Boss, 
Tommy Hilfiger en Cavallaro Na-
poli verkoopt Spandaw Mannen 
tassen van Chesterfield. Bart 
Spandaw legt uit waarom hij blij 
is met de tassen van Chesterfield. 
‘De tassen zijn slim, betaalbaar 
en van een hoge kwaliteit. Je 
kunt je vakantieoutfit én je laptop 
meenemen. Je sportkleding én je 
zakelijke paperassen. Er is dui-
delijk rekening gehouden met de 
man/vrouw van nu. Werk en privé 
worden makkelijk gecombineerd. 
En daarbij, merkt hij op, worden 
de tassen onder normale en vei-
lige omstandigheden (Europese 
normen) geproduceerd.’

Laptoptas
bart pakt de laptop-
tas erbij en ver-
telt dat deze ge-
maakt wordt van 
hoogwaardig wax 
pull-up leer (ken-
merken: zacht en 
soepel) waarbij je 
gebru ikssporen 
makkelijk kunt 
wegwrijven. De tas 
heeft maar liefst 6 
ritsvakken en een 
handig compar-
timent voor een 
laptop en één voor 
de smartphone. Zo heb 
je de zaken netjes geordend en op 
je rug.

Leren aktetas
ook wijst bart op de old-school ak-
tetas. Vroeger was zo gek nog niet 
zegt hij met een knipoog. Gemaakt 
van hoogwaardig cookburn leer, 
rijk aan details en afgewerkt met 
een unieke vintage look. De tas 
is voorzien van een slotje en een 

hoofdcompartiment met 3 vakken 
waarvan 1 met rits. en daarbij een 
verstevigde laptopvak. old-school 
& chique professioneel.

Weekend- of reistas en toilettas
Stedentrip geboekt? of een week-
endje weg? een stoere en com-
pacte leren weekendtas met een 
inhoud van bijvoorbeeld 30 liter 
geeft voldoende ruimte, maar mag 
ook mee als handbagage in het 
vliegtuig. De tassen zijn vanaf 30 
liter verkrijgbaar. en dan laat bart 
de toilettas nog zien. De toilettas is 
erg populair en terecht, want ook 
deze is weer ruim en goed inge-
deeld. bart merkt tot slot op dat 
dit merk een mooie aanvulling is 

op de stijl kleding die zij verko-
pen.

Bezoek Spandaw 
Mannen
bart & zijn team 
nodigen je van 
harte uit om de 
tassen te bekij-
ken. Zit het juiste 
model er niet tus-
sen? In de win-
kel kun je bij de 
counter andere 
modellen bekij-
ken en bestellen. 

kom langs bij Span-
daw Mannen en ontdek wat bij jou 
past! Heerestraat 74 roden. tele-
foon: 050 501 9660. Website: span-
dawmannen.nl. 

Nu de slippers en sandalen ver-
huisd zijn naar de zolder is het tijd 
voor iets nieuws! Tijd om je onder 
te dompelen in heerlijke najaars-
mode toch? We kunnen er niet 
meer omheen: de herfst is begon-
nen! Een uitstekend excuus voor 
een paar nieuwe stappers. Want 
een mooie schoen of laars maakt 
iedere outfit af. Welke stijl je ook 
aanspreekt, je vindt het zeker we-
ten bij Molenkamp Schoenmode in 
Roden.  

De meeste vrouwen 
(veel mannen ook 
trouwens) weten het: 
niets leukers dan het 
kopen van nieuwe 
schoenen. Het is al-
leen al een genot 
om lekker rond te 
slenteren in de fraaie 
zaak van Molenkamp 
Schoenmode aan de 
Heerestraat in roden. een ding valt 
direct op: de luxe, uitgewerkte de-
tails en de combinatie van bijzon-
dere materialen. een veter met een 
glittertje erin, mooie ritsjes, lak, 

stoffen gestikt op leren schoenen. 
Voor de dames blijft de zwarte en-
kellaars het goed doen, maar wie 
iets meer uitdaging zoekt moet ze-
ker even kijken bij de collectie van 
Papucei. De laarzen, hoog of enkel, 
bedrukt met viltachtige bloemen 
zijn echt een eyecatcher. Dat geldt 
ook voor de modellen in shiny brons 
met zilverkleurige steentjes. Liever 
stoer? kan ook. Van western (wordt 
in alle bladen getipt deze winter) 

tot hoge boots van Panama 
Jack, je vindt het bij Molen-
kamp. een aanrader voor 
wie graag gaat voor iets 
bijzonders maar er niet té 

veel voor wil uitgeven: de 
collectie van Laura Vita. 

en de heren? 
Die kunnen 
zich hele-
maal uitle-

v e n met de fraaie 
collecties van onder andere Floris, 
rehab, de Italiaanse handgemaak-
te schoenen van Harris en voor de 
mannen die graag voor stoer gaan 
is Panama Jack een goede optie. 

De hoge veterboots doen het goed, 
maar ook de laars is terug. ook 
leuk (en vooral erg comfortabel): 
de exclusieve sokken van Carlo 
Lanza. Ze zijn er in twintig verschil-
lende kleuren. koop je de cadeau-
doos met een paar zwarte en gele 
exemplaren, krijg je er een flesje 
limoncello bij. 

en de kids? Die slagen natuurlijk 
ook bij Molenkamp! Veel kinder-
schoenen zijn een miniuitvoering 
van de grote maten. bovendien valt 
er een hoop te kiezen in pasvor-
men, erg belangrijk voor voeten die 
in de groei zitten. Maar dat geldt ui-
teraard ook voor volwassenen. een 
goed aansluitende schoen is een 
behoud voor je lijf. Maar dat zit wel 
snor met de kwaliteitsschoenen 
van Molenkamp Schoenmode. 

Heerestraat 45. tel.: 050-5019293 
www.molenkampschoenmode.nl

Molenkamp Schoenmode 

Laat je verrassen door de schitterende  
schoenencollectie van Molenkamp Schoenmode!



Fall is 
Coming
Fall is 
Coming
De nieuwe 
najaarscollectie 
is binnen

ComingComingComingComingComingComingComingComingComingComingComingComingComingComingComingComingComingComingComingComingComingComingComingComingComing

SELECTIE VAN ONZE MERKEN: BUGATTI, CAVALLARO 
NAPOLI, THE CHESTERFIELD BRAND, HUGO BOSS, 
LEDÛB, PROFUOMO, ROY ROBSON, STATE OF ART, 
TOMMY HILFIGER EN VELE ANDERE.

is binnen

De nieuwe najaarscollectie is binnen! 

Met passie en kennis, al 5 generaties lang, 
hebben wij deze voor u samengesteld uit 
ruim 25 nieuwe en bekende merken uit 
binnen- en buitenland. Wij nodigen u 
uit om de nieuwe prachtige collectie te 
komen bewonderen. Wij ontvangen u 
persoonlijk in onze sfeervolle herenmo-
dezaak en adviseren u graag bij het sa-
menstellen en updaten van uw garderobe.

Geniet tijdens uw bezoek van een lekkere 
kop ko�  e of goed glas wijn.

Spandaw Mannen
Heerestraat 74 | 9301 AH Roden | 050-501 96 60 
spandawmannen.nl @spandawmannen

Volg ons op Facebook en Instagram

Ook voor exclusieve tassen ga je naar Spandaw Mannen. 
Met de fraaie lederen tassen van Chesterfield kun je alle 

kanten op. Of je nu naar kantoor gaat of een (zaken)
trip hebt geboekt. De tassen hebben slimme opberg-

mogelijkheden voor onder andere laptop, 
papierwerk en kleding. 

Met de fraaie lederen tassen van Chesterfield kun je alle 
kanten op. Of je nu naar kantoor gaat of een (zaken)
trip hebt geboekt. De tassen hebben slimme opberg-

mogelijkheden voor onder andere laptop, 

Ook voor exclusieve tassen ga je naar Spandaw Mannen. 
Met de fraaie lederen tassen van Chesterfield kun je alle Met de fraaie lederen tassen van Chesterfield kun je alle 

kanten op. Of je nu naar kantoor gaat of een (zaken)
trip hebt geboekt. De tassen hebben slimme opberg-

mogelijkheden voor onder andere laptop, 

KOM LANGS 
OM ONS 

ASSORTIMENT 
SHAWLS, PETTEN 

EN HANDSCHOENEN 
TE BEKIJKEN.



LINGERIE MAANDOKTOBER 

Bij aankoop 
van 

Dames/heren
nachmode

sokken 
cadeau

vivant LINGERIE 
Tolberterstraat 1, Leek
Tel. 0594 - 51 80 18
info@vivantlingerie.nl
www.vivantlingerie.nl

Sloggi Actie

3+1 
15 nov. - 15 dec.

bestel alvast
de actie

nieuwe collectie 
Ten Cate teens

vanaf 65 AA

20% 
KORTING

OKTOBER 

30 jaar
vivant lingerie

de hele maand 

oktober 
dubbele 

spaarpunten

•  is de cup te groot 
 of te klein?
•  sluit het niet meer mooi 

om uw lichaam?
•  zijn de schouderbandjes 

uitgerekt?

Wij helpen u graag met 
het vinden van de juiste 
maat en model!

LAAT JE 
GRATIS OPMETEN!

DEZE MAAND
MAATADVIESMAAND! 

de juiste 
bh-maat?
de juiste 

bh-maat?

Ontvang 
5 euro 
korting 

bij inlevering van 
uw oude bh
geldig op alle bh’s

Vries  |  Westerstraat 11  |  Tel. 088-5405401 takensmode.nl

MERKEN DAMES

MERKEN HEREN 

ZEER GROTE 
COLLECTIE JASSEN 
EN PULLOVERS VOOR 
HEM EN HAAR

Kom ook onze
wisselende seizoensmerken bekijken



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

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

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

dinsdag t/m vrijdag 10.00 - 18:00 uur
zaterdag 10:00 - 17:00 uur

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

Verwen jezelf met de prachtige 
nieuwe collecties van Takens Mode

Takens Mode

VRIES – Een zaak zoals je ze bijna niet meer ziet. 
Eentje met maar liefst 90 jaar historie. En denk 
maar niet dat de tijd stil is blijven staan bij de 
modewinkel aan de Westerstraat in Vries. Mode 
wordt op de voet gevolgd en dat zie je terug in de 
prachtige collecties van Takens. De ruit is terug, 
het pak voor dames ook. Ook in kleur valt er 
van alles te kiezen bij Takens. Dé trend voor dit 
seizoen zijn herfsttinten. Van roest tot oker, van 
oranjerood tot warme paarsvarianten.

Vaste klanten weten het; winkelen bij Takens Mode 
is gemoedelijk. Altijd gezellig en ontspannen. Bo-
vendien weten  vrouwen dat ze met de collecties 
van kwaliteitsmerken als Brandtex, Red Button, 
Zerres, Frank Walder, Gerrie Weber edition, Rabe, 
Dreamstar, &Co Woman, Soya Concept en Robell 
altijd slagen. Heren komen goed voor de dag met 
de collecites van Baileys, Tom Tailor, Meyer, Cul-
ture, Chris Cayne en Meantime. Allemaal kwali-
teitsmerken met een goede pasvorm. Want daar 
letten ze op bij Takens. Of je nu houdt van sportief, 
casual óf gaat voor de klassiekere look, Takens 
heeft het in huis. En dat geldt ook voor de maten. 
De damesmaten lopen van 36 tot 52, bij de heren 
van 48 tot 58. Een ding is zeker: je slaagt altijd bij 
Takens Mode. Nog niet eerder waren de collecties 
zo breed, weet Peter Takens te vertellen. “Naast 
zwart- en grijstinten zie je dit seizoen veel herfst-
kleuren in fijne, natuurlijke materialen. En de ruit 
is terug, zowel grote als kleinere ruiten. Prints 
doen het sowieso goed. Je kunt verschillende 
prints met elkaar combineren, als je ze maar in 
dezelfde kleurtoon kiest. Verder zien we dat de 
pakken voor dames terug zijn. Een mooie panta-
lon met een bijpassend jasje.”

Ook fijn: de prettige persoonlijke hulp. Het vaste 
team dat bestaat uit Janneke, Peter, Mia, Miranda, 
Barry en Yvonne nemen graag de tijd voor hun 
klanten. Een goed advies, zowel op het gebied van 
kleur en pasvorm vinden ze belangrijk. En voor 
de partner is shoppen bij Takens ook geen straf. 
Het is goed toeven aan de royale koffietafel waar 
de koffie altijd klaar staat en de krant op tafel ligt. 

Regelmatig binnen lopen is sowieso een aan-
rader, de collectie wordt regelmatig aange-
vuld met nieuwe items en zijn er regelmatig 
nieuwe acties! Takens Mode, Westerstraat 11 
Vries. Telefoon: Telefoon: 088 540 5401. Website: 
www.takensmode.nl

GROOTEGAST – Akokkrijthe Scandinavisch 
Design in Grootegast is een unieke winkel 
vol met dameskleding, interieuraccesoires, 
glaswerk, aardewerk, designproducten en 
cadeaus van Scandinavische topontwerpers. 
Een winkel, waarvan er in heel Nederland 
geen tweede bestaat. Een deel van de winkel 
is ingericht met alles van het trendy lifestyle 
concept van Marimekko met de bekende ori-
ginele kleurrijke prints. Het assortiment bevat 
onder andere aardewerk, keuken- bed- en 
badlinnen.

Bij Akokkrijthe herkent u overal de kenmer-
ken van het Scandinavische design. Naast de 
nieuwe voorjaarscollectie met frisse lente- en 
zomertinten en eigenzinnige ontwerpen, vindt 
u er meer klassiekers, waaronder Iittala, Ara-
bia, Stelton, RigTig, Architectmade, Jacob Jen-

sen, Eva Solo en Piet Hein. Maar ook bijzondere 
kledingontwerpen van Aïno, Ralston, McVerdi, 
Mansted, Two Danes, Ritva Falla, Laurie, Nan-
so, Karvinen, Herluf en Blaest. Tijdloze vormge-
ving, kwaliteit, eerlijk materiaalgebruik en een 
groot gevoel voor vorm en functie staan garant 
voor jarenlang gebruiksplezier. 

We ontvangen u graag in de winkel aan de 
Hoofdstraat 91-93 te Grootegast. Veel design 
kan ook worden besteld via de webwinkel www.
akokkrijthe.nl. Akokkrijthe is van dinsdag tot en 
met vrijdag geopend van 10.00 tot 18.00 uur. Za-
terdag van 10.00 tot 17.00 uur. 

Akokkrijthe 

Najaar bij Akokkrijthe met warme herfstkleuren 

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

Hoofdweg-Boven 1
HAULERWIJK
Tel. (0516) 422086
www.jigshaulerwijk.nl
Maandags gesloten

WOMEN AND MEN'S WEAR 

Hoofdweg-Boven 1
HAULERWIJK
Tel. (0516) 422086
www.jigshaulerwijk.nl
Maandags gesloten

WOMEN AND MEN'S WEAR 

Heerestraat 19 RodenHeerestraat 19 Roden

WIJ BESTAAN 5 JAAR

25% KORTING

Najaars BIJLAGE
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Rodeo Wonen helpt bij 
het maken van de juiste keuze

Heerlijk zacht water met 
de waterontharder van amysoft

Decokay Oost Roden, dé specialist in woninginrichting

Interieur en kleur zijn de basis-in-
grediënten voor een gezellig huis. 
De meeste mensen starten hun 
zoektocht naar het ideale plaatje op 
het internet. De ervaring leert wel 
dat je al gauw door de bomen het 
bos niet meer ziet waardoor het ma-
ken van keuzes alleen maar lastiger 
wordt. rodeo Wonen in roden staat 
al meer dan veertig jaar garant voor 

een totaalaanbod op het gebied van 
woninginrichting. Achter de ge-
vel van rodeo Wonen schuilt een 
winkeloppervlak van 1000m² met 
brede collectie gordijnen, raamde-
coratie, vloeren en behang. Naast 
de brede collecties kunt u bij rodeo 
Wonen ook terecht voor een totaal-
advies voor uw (nieuwe) woning of 
het opnieuw stylen van uw woning. 

onze stylistes komen bij u langs om 
met u een mooi plan te maken voor 
uw interieur, geheel naar uw wen-
sen. Samen maken van uw huis uw 
thuis. rodeo Wonen - kanaalstraat 
25, roden -(050) 5017835 - info@ro-
deowonen.nl - www.rodeowonen.nl

Met een waterontharder van Amy-
soft bespaar je een hoop schoon-
maakwerk en haal je zachtheid in 
huis. Geen ergernis meer dat je 
sanitair verpest wordt door steeds 
terugkomende kalkaanslag. Bo-
vendien geeft een waterontharder 
grote besparingen qua energiever-
bruik en zeep- en schoonmaakmid-
delen. Verder betekent kalkvrij wa-
ter een weldaad voor huid en haar. 
Overal waar je water gebruikt zal je 
het verschil ervaren.

Amysoft, een familiebedrijf met ruim 
40 medewerkers gevestigd aan de 
A7 in Leek, levert vooral wateront-
harders aan de particuliere markt. 
Deze waterontharders zijn door hun 
unieke werking bij uitstek geschikt 
voor de Nederlandse markt. Voor ie-
dere situatie heeft Amysoft een pas-
klare oplossing.

bezoek de showroom van Amysoft 
om kennis te maken met deze wa-
terontharders. Je kunt dan meteen 
zien, voelen en proeven hoe groot 
het verschil tussen hard en zacht 
water is. Uiteraard kunnen we ook 
vrijblijvend bij jou langskomen. onze 

openingstijden zijn: werkdagen 
van 9.00 - 17.30 uur • zaterdag van 
10.00 - 16.00 uur bezoekadres: De 
Hoogte in Leek. t.  0594-587600. W.  
www.amysoft.nl  e.  info@amysoft.nl 

De speciaalzaak op het gebied van 
vloeren, wand- en raambekleding: 
Decokay Oost in Roden. Je vindt er 
werkelijk alles om je woning van 
binnen helemaal tiptop te maken. 
Decokay heeft een breed assorti-
ment behang, raambekleding, verf 
en vloeren. Allemaal van kwali-
teitsmerken. De trends voor dit na-
jaar? Lekker knus. Warme tinten. 
Ook zeker zijn van een heel gezel-
lige woning? In de sfeervolle winkel 
van Decokay doe je inspiratie op! 

De vele mogelijkheden van Luxaflex 
vind je in de speciale luxaflexshop in 
de winkel. Verf kan in iedere denk-
bare kleur geleverd worden dankzij 
de professionele verfmengmachi-
nes van Wijzonol, Sikkens en Sigma, 
weet Paula van Decokay te vertellen. 
“We kunnen ook kleuren meten met 
speciale meetapparatuur. Zo kun-
nen we elke kleur namaken.” Je 
kunt alles zelf doen met de spullen 
van Decokay, maar je kunt het ook 
laten doen door de vakmensen van 
de zaak. “De klant bepaalt hoever hij 

wil gaan. Alles zelf kan, alles laten 
doen kan, en er tussenin is ook een 
mogelijkheid. Indien gewenst kun-
nen we de klant compleet ontzor-
gen. We zijn er voor het eruit halen 
van het tapijt tot aan het plaatsen van 
nieuw behang.” Liever advies thuis? 
ook dat kan. De specialisten van De-
cokay komen graag vrijblijvend langs 
om mee te denken over de moge-
lijkheden. Westeresch 10 roden. 
telefoon: 050 501 5678. Website:  

www.oost-roden.decokay.nl

Wist u dat u veel kan besparen door zonnepanelen voor stroom op uw 
dak te plaatsen.  Het is een goede investering en levert meer rende-
ment dan uw spaargeld op de bank. 

Maar welke panelen zijn nu de beste. er zit namelijk heel veel verschil 
in opbrengst van een paneel. Dus niet wat ligt er op het dak, maar wat 
krijg je aan opbrengst in de meterkast. Dat hangt  van o.a.  het rende-
ment van het paneel en de kwaliteit van het silicium van het paneel. Is 
er sprake van schaduwwerking dan passen wij een andere omvormer 
toe, zodat u met schaduw toch de hoogst mogelijke opbrengst kan ver-
wachten.  U kan per paneel op de computer of iPad uitlezen  wat een 
paneel opbrengt per dag, maand of jaar. 

op dit moment is het mogelijk om de btW terug te vragen bij de belas-
tingdienst, wij kunnen u daarbij helpen. Wij van Jantri haarden & duur-
zame energie te Leek staan voor u klaar om u een goed advies te geven 
en de panelen te plaatsen die het meeste rendement opleveren. kijk 
voor meer informatie op www.jantri.nl of bel 0594-510734 om vrijblij-
vend een offerte te laten maken.  Zie voor openingstijden www.jantri.nl

RODEN - Badkamerspecialist Sa-
nidrõme Bruins zet dit najaar in 
op vakmanschap met een uitge-
breide campagne die u laat weten 
dat vakkundige installatie van uw 
nieuwe badkamer van essentieel 
belang is voor de garantie van ja-
renlang badkamerplezier.  

bij Sanidrõme bruins mag de 
klant rekenen op vakmanschap. 
Met eigen vakbekwame badka-
meradviseurs, installateurs en 
tegelzetters zorgen zij niet alleen 
voor deskundig advies met een 
creatief badkamerontwerp, maar 
installeren zij uw nieuwe badka-
mer met vakkundige uitvoering 
en hoogwaardige afwerking. De 

klant wordt bij Sanidrõme bruins 
van A t/m Z ontzorgd, heeft één 
aanspreekpunt en geniet met de 
kwaliteitsgarantie van Sanidrõme 
bruins nog vele jaren van uw nieu-
we badkamer en/of toilet.

Haal nu gratis het nieuwe inspi-
ratie magazine badkamerbreed 
op in de showroom van bruins. 
eenieder is van harte welkom en 
vindt er bovendien een ruim as-
sortiment aan sanitair en tegels 
in diverse badkamer- en toiletop-
stellingen.    U vindt bruins aan de 
kanaalstraat 56 te roden. 

Sanidrõme Bruins 
levert vakmanschap!

Zonnepanelen van Jantri, 
een goede investering!

Najaar
2019

GORDIJNEN

RAAMDECORATIE

PVC-VLOEREN

LAMINAAT

TAPIJT HOUTEN VLOERENBEHANG

VINYL VLOEREN

Rodeo Wonen  • Kanaalstraat 25, 9301 LP Roden • (050) 5017835 • www.rodeowonen.nl • info@rodeowonen.nl

INTERIEURADVIES

Rodeo Wonen staat al meer dan 
veertig jaar garant voor een totaalaan-

bod op het gebied van 
woninginrichting. Achter de gevel van 

Rodeo Wonen schuilt een 
winkeloppervlak van 1000 m² met een 

brede collectie gordijnen, 
raamdecoratie, vloeren en behang. 

Onze interieurstylistes helpen u graag 
om van uw huis uw thuis te maken. 
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Bent u al energie-neutraal?
Met een pelletkachel kunt u gasloos verwarmen!

MilanoNext
Continue pelletmotor

Keramische ontsteker

Gietijzeren branderkamer

€1095,-
Inclusief subsidie

JuliaNext
Fraai design

Superstil

Efficiënt en duurzaam

€695,-
Inclusief subsidie

TopNext
Continue pelletmotor

Zéér stil

Keramische ontsteker

€1699,-
Inclusief subsidie

Tolbertervaart 1 | Tolbert | Telefoon 0594 696153 | E-mail info@rrpelletkachel.nl Kijk voor alle informatie op www.rrpelletkachel.nl
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BESPAAR TOT 80% OP UW GASREKENING
MET HOUTGESTOOKTE CV

KALKOVEN 18, 9351 NP LEEK | T 0594-510734 | E INFO@JANTRI.NL

WWW.JANTRI.NL

Uw specialist in houtgestooke cv en zonnepanelenUw specialist in houtgestookte cv en zonnepanelen



kasten op maat 
*

KEUKENS & KACHELS
Smeding en Zn.

Euroweg 2, Leek - Tel. 0594-512 034

info@smedingleek.nl |  

Koop nu de 

Heta Scan-Line 
Green Pelletkachel 
en je kunt €500,- subsidie aanvragen. 

Informeer naar de voorwaarden.

De zuinige pelletkachel van Heta met vele 

accessoires voor optimaal gebruiksgemak

     

SHOWROOMKEUKENS
13.780,-

8.500,-
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INTERIEURADVIES

Rodeo Wonen staat al meer dan 
veertig jaar garant voor een totaalaan-

bod op het gebied van 
woninginrichting. Achter de gevel van 

Rodeo Wonen schuilt een 
winkeloppervlak van 1000 m² met een 

brede collectie gordijnen, 
raamdecoratie, vloeren en behang. 

Onze interieurstylistes helpen u graag 
om van uw huis uw thuis te maken. 

Buitenpost
Kapenga wonen
Voorstraat 2 - 14
0511 - 544444

www.kapengawonen.nl 

De Wilp

Kok wonen en slapen

Plantsoen 17-A

0594 - 641451

www.kok-wonen.nl

Dokkum

Meulen & Baarsma Dokkum

Zuiderschans 8

0519 - 221871

www.meulenenbaarsma.nl

Drachten

Meulen & Baarsma Drachten

M.L. Kingsingel 52

0512 - 548200

www.meulenenbaarsma.nl

Leeuwarden

Meulen & Baarsma Leeuwarden

Anne Wadmanwei 3

058 - 2166675

www.meulenenbaarsma.nl

Sint Nicolaasga

Jaring de Wolff Woninginrichting

Industrieweg 7a

0513 - 431789

www.jaring.nl

 Sneek

Meulen & Baarsma Sneek

Smidsstraat 15

0515 - 820230

www.meulenenbaarsma.nl

Winsum

Van der Velde Slaapcomfort

Tsjerkebuorren 16

0517 - 341268

www.uwslaapspecialist.nl

 

Wolvega

Home Center Woonboulevard

Frisaxstraat 12

0561 - 616161

www.homecenter.nl

Je slaapt toch het liefst 
         in je eigen Avek bed.

avek.nl

Avek bestaat 90 jaar! Om dit te vieren hebben wij speciaal voor jou de Boxspring Ninety ontwikkeld. Een luxe Avek 
boxspring met vele extra’s zoals een extra dikke topmatras, gratis LED leeslampjes en gratis in- en uitstapverlichting. 
En natuurlijk met de fraaie Ninety achterwand. Jouw voordeel bedraagt maar liefst 510 euro! Je hebt al een zeer 
complete Ninety boxspring voor 2.395 euro! 

Kom nu proe�iggen en ervaar het weldadige comfort!

Verkrijgbaar bij:

Avek Boxspring Ninety

Nú met 

€ 510,- 
voordeel!

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.

15% KORTING
OP ALLE
BINNENZONWERING

• ROLGORDIJNEN
• JALOEZIEËN
• DUETTES
• PLISSEGORDIJNEN

elke 
2e  M2  PVC

50%
korting
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Al 25 jaar een begrip in Niebert en 
omgeving: Finesse Keukens. De 
zaak staat bekend om de maatwerk-
keukens die allemaal gefabriceerd 
worden in de eigen meubelmakerij 
achter de showroom. Aan standaard 
keukens doen ze niet bij Finesse. 
En daarom zijn de mogelijkheden 
eindeloos, vertelt Arnold Hut die de 
zaak nadat hij er ruim 15 jaar werkte 
drie jaar geleden overnam. 

Landelijk, klassiek of strak en mo-
dern; alles is mogelijk bij de keu-
kenzaak in Niebert. “Uitgangspunt 
is dat je tijdens het dagelijks gebruik 
veel plezier aan je eigen unieke keu-
ken beleeft”, vertelt Arnold. “tijdens 
een persoonlijk gesprek komen de 
vereiste functies aan bod, zoals de 
plaats van de kookeenheden, de 
spoelbak, de benodigde hoeveel-

heid kastruimte en de indeling van 
de laden en de kasten. Met behulp 
van de jarenlange ervaring, des-
kundigheid en kennis op het gebied 
van materialen van finesse keukens 
krijgt de keuken zijn definitieve 
vorm.” Wil jij ook een keuken die he-
lemaal voldoet aan jouw wensen? 
Stap eens binnen in de showroom 

of maak een afspraak! Molenweg 
84 Niebert. telefoon:  0594 549 434. 
Website: finessekeukens.nl

Kluswijs Ausma

Een opgeruimd huis met 
een kast op maat van Kluswijs

Hummel 

De mooiste keukens, badkamers 
en wonen met het ‘Hummel gevoel’

NIEUW RODEN - Wat is er lekkerder 
dan een opgeruimd huis? rondslin-
gerend speelgoed, kledingstukken of 
schoenen die geen vaste plek hebben 
, kunnen  voor behoorlijk wat ergernis 
zorgen. Herkenbaar? De oplossing 
is simpel: een net huis begint bij een 
goede kast. kluswijs Nieuw roden 
levert op maat gemaakte kasten die 
helemaal naar eigen wens in te de-
len zijn. Handig, want zo zijn spullen 
gemakkelijker terug te vinden. De 
kwaliteitskasten van Garobe en raf-
fito passen in ieder interieur omdat 
ze in talloze variaties te krijgen zijn. 
Schuine wanden en plafonds? Geen 
enkel probleem. Ieder kast wordt 
met de hand op maat gemaakt. De 
kasten kunnen geleverd worden met 
handige schuifdeuren maar ook met 
allerlei verschillende soorten stijl-
deuren. Houd je van klassiek, lande-
lijk, romantisch of ga je liever naar 
modern? De mogelijkheden zijn ein-
deloos. ‘Deze kasten zijn de meest 
ideale manier van opbergen’, zegt 

kluswijs-eigenaar Geert Ausma. ‘We 
komen graag vrijblijvend bij de klant 
thuis om samen te bekijken welke 
mogelijkheden er zijn. We meten zelf 
alles op zodat de klant gegarandeerd 
is van een kast die past. De schuifdeu-
ren kunnen we leveren in (gekleurd) 
glas of decor. ook voor het kastinteri-
eur zijn er behoorlijk wat mogelijkhe-
den. bovendien zorgen de extra dikke 
panelen voor een robuuste uitstra-
ling. Legplanken, garderobestangen, 
soepel lopende softclose ladeblok-
ken en vele andere accessoires, echt 
alles kan’, zegt Geert. ook handig: de 
losse schuifwanden om bijvoorbeeld 
de ontsierende wasmachine en dro-
ger achter te verstoppen. Wie nu al 
zin krijgt in de boel eens lekker op-
ruimen, doet er goed aan om even bij 
kluswijs binnen te wippen.

GRONINGEN – Snip Wonen tim-
mert al sedert de jaren ’70 flink 
aan de weg. Sinds 2002 staan 
Hans Aalders en Hester Kooi 
aan het roer en is met veel en-
thousiasme het begrip én con-
cept Snip Wonen+ geïntrodu-
ceerd.  

Door enorme vakkennis zijn door 
de jaren heen goede relaties 
met diverse leveranciers opge-
bouwd. Zij leveren topkwaliteit 
producten, zodat de klanten van 
Snip Wonen er zo lang mogelijk 
plezier van hebben. De eisen die 
gesteld worden aan de produc-
ten maken het Snip Wonen+ con-
cept tot een succes. De klant kan 
ervan uitgaan dat er vertrouwd 
geshopt kan worden in zowel de 
winkel als op de website. Naast 

kwaliteit heeft Snip Wonen ook 
service en ergonomie hoog in het 
vaandel. “Wij kunnen een woon-
kamer inrichten met verlichting, 
zit- en eetmeubelen, vloerkle-
den en kastruimte van gerenom-
meerde Nederlandse en Scan-
dinavische meubelmerken”, laat 
Hester kooi weten. “Hiervoor ge-
ven wij graag een passend advies 
bij ons in de winkel of bij de klant 
thuis.” ergonomie is voor Snip 
Wonen+ ook een belangrijk on-
derdeel sinds Varier (voorheen 
Stokke) in de jaren ‘70  zijn en-
tree deed in de winkel. Inmiddels 
is de ergonomische expertise 
uitgebreid met vakkennis van er-
gonoom en fysiotherapeut Hans 
Aalders. “een goede zithouding 
is essentieel”, aldus Aalders die 
met de zogenoemde balanszit-

concept 
de ideale 
o p l o s s i n g 
biedt. Naast de 
ergonmisch verant-
woorde stoelen kan men bij Snip 
ook terecht voor in hoogte ver-
stelbare bureaus. 

Dus voor zowel uw woonkamer 
als uw werkplek loont een be-
zoekje aan Snip Wonen+ aan  het 
Hoendiep 97D-3 9718 te Gronin-
gen. telefonisch te bereiken via 
050-3120769. Zie voor de meest 
actuele aanbiedingen de adver-
tentie elders in deze bijlage. 

HAULerWIJk – bij Hummel Hau-
lerwijk vindt u keukens, badka-
mers en wonen onder één dak. 
Hummel helpt u graag met inte-
rieuradvies, of een ontwerp voor 
een badkamer of keuken op maat. 

“Met persoonlijke begeleiding 
garanderen wij een ontwerp dat 
volledig voldoet aan uw wensen. 
onze adviseurs stellen uw woon-
beleving centraal bij het maken 
van een ontwerp. Zo realiseren 
we samen de keuken, badkamer 
of wooninrichting die het beste 
bij u past. bij het leveren van een 
keuken of badkamer zorgt onze 
logistieke afdeling voor een stip-
te levering. De monteurs zorgen 
voor een verbluffend eindresul-
taat. Naast de montage helpen zij 
ook met sloop- en eventuele in-
stallatiewerkzaamheden. Wij zijn 
pas tevreden als onze klanten dat 
ook zijn”. 

De drie formules van Hummel 
bieden samen een complete 
woonervaring. De Mooiste keu-

kenwinkel biedt u keukens van 
absolute topkwaliteit, De Mooiste 
badkamers is er voor uw nieuwe 
droombadkamer en bij de Mooiste 
Woonbeleving kunt u terecht voor 
een groot aanbod meubels en ac-
cessoires die uw woning compleet 
maken. Wie het Hummel gevoel wil 
komen beleven is altijd van harte 
welkom. Inspiratie opdoen in de di-
verse showrooms kan altijd. Voor 

een uitgebreid advies kunt u via 
hummelgroep.nl een afspraak ma-
ken.

Hummel keukens, badkamers en 
Wonen. Leeksterweg 33-37 te Hau-
lerwijk. telefoon: 0516 425 000. Web-
site: https://hummelhaulerwijk.nl/. 

LEEK – Smeding Keukens en Ka-
chels is leverancier van de Heta 
Scan-Line 8, de kachel waarmee je 
een top rendement behaalt.  Behalve 
dat de kachel een sieraad in je woon-
kamer is, brengt –ie maar liefst 81 
procent rendement. Goed voor het 
milieu én voor je portemonnee. 

De Heta Scan-Line 8 is leverbaar in 
drie verschillende afwerkingen: grijs 
met zwart, of zwart met een spekste-
nen bovenkant. bovendien valt er in 
de uitvoering ook van alles te kiezen: 
robuust gietijzer, gietijzer met een 
bovenkant van speksteen, en eentje 
van met de boven- en zijkanten van 
gietijzer. ook is de kachel is lekker 
compact. Met een diameter van 44 
en een hoogte van 100 centimeter 
past –ie in ieder appartement. ook 
benieuwd of de Heta Scan-Line 8 iets 
voor jou is? kom hem bewonderen in 
de showroom van Smeding in Leek. 
Daar staat hij brandend en wel op je te 
wachten. euroweg 2 Leek. telefoon: 
0594 612 260. www.smedingbv.nl

naar Finesse Keukens in niebert, als je geen standaard keuken wilt!

Bewonder de Heta 
Scan-Line 8 bij Smeding

Snip Wonen

Voor de ideale inrichting 
van woonkamer en werkplek

Najaar
2019

Hummel Assen

Balkengracht 10a
9405 CG Assen
T   0592 313 198
E   info@hummelassen.nl
 I    hummelassen.nl

hummelgroep.nl

Hummel Haulerwijk

Leeksterweg 33-37
8433 KW Haulerwijk
T   0516 42 50 00
E   info@hummelhaulerwijk.nl
 I    hummelhaulerwijk.nl

*Niet geldig in combinatie met andere acties. Vraag naar de voorwaarden.

Maak online een afspraak:

Stoel Abigail
Donker- of lichtgrijs
Met 20% korting

Stoel Stella
Cognac of Grijs
Met 20% korting 20% korting 

op alle voorraad-
meubels*ls

Direct genieten van 
uw nieuwe 

eettafel of stoelen 
bij u thuis? 

cadeau*

40 jaar

2
nov

HEEL HAULERWIJK 
BAKT geef je op via 
heelhaulerwijkbakt.nl

5
okt

OKTOBERFEST 
muziek, bierproeverij 
en braadworst

21
dec

WIJNPROEVERIJ
met verschillende 
soorten wijn

26
dec

DEMONSTRATIE 
STOOMOVEN
proef heerlijke gerechten

Eettafel Tree
200x90x78 cm
Met 20% kortingDressoir Milan

Met 20% korting 

Haal kokend water direct uit 
de kraan met de Quooker Flex. 
Ontvang nu bij aanschaf van 
een keuken deze handige 
kraan van ons cadeau. 

hummelgroep.nl

KEUKENS & KACHELS
Smeding en Zn.
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Verlichting bepaalt voor een groot gedeelte de sfeer 
in je huis, dat weten we bijna allemaal. Maar hoe vind 
je nou verlichting dat precies pas in jouw interieur? 
Lampen die het gezellig maken en ervoor zorgen dat 
je woonkamer voelt als een warme jas. Het antwoord 

is simpel: Oosterom Verlichting en Wonen in Roden. 
Als er iemand thuis is in verlichting, is het Oosterom 
wel. En de prachtige woonaccessoires maken het 
plaatje compleet. In de fraaie zaak aan de Heerestraat 
vind je álles om van je woning een paradijsje te maken. 

Maak van je woning een 
paradijsje met de verlichting en 
woonaccessoires van Oosterom

Oosterom Verlichting & Wonen 

De mogelijkheden om ruimtes in 
je woning te verlichten zijn einde-
loos. Neem alleen al de verschil-
lende tonen van de verlichting. Van 
heel warm tot helder, bijna daglicht. 
Je hebt lampen waarbij je zelf de 
lichtkleur kunt bepalen en lampen 
waar al een dimmer inzit, weet ro-
nald oosterom te vertellen. “Je hebt 
sfeerlicht of functioneel licht. Wat je 
kiest hangt af van de ruimte waar-
voor het bedoeld is maar ook van de 
wensen. Wie graag leest zal eerder 
kiezen voor helder licht, door het 
contrast leest dat beter.” 

Zichtbare lichtbronnen
een trend waar we niet omheen 
kunnen: zichtbare lichtbronnen. 
Mooie glazen bollen, sierlijke drup-
pelvormen of staven van een centi-
meter of veertig met een oplichtende 
gloeispiraal, kunststukjes lijken het. 
ook prachtig om te zien: de grote 
opengewerkte lampenkappen met, 
je raadt het, een mooie, zichtbare 
lichtbron. Je hebt ze in verschillende 
uitvoeringen; bamboe, zwart kunst-
stof, gerecycled plastic, metaal, ko-
perkleurig metaal, je kunt het zo 
gek niet bedenken of je vindt het bij 
oosterom. en dat geldt uiteraard ook 
voor het type lamp: van hanglamp tot 
vloerlamp, van tafellamp tot wand-
lamp, van spots (in-en opbouw) tot 
designlampen. 

Lichtadvies aan huis
Niet iedereen weet het, maar ronald 
en Anna oosterom geven lichtad-
vies aan huis. Helemaal voor niks. 
ook mag je alle lampen in de winkel 
gratis thuis uitproberen. “We zien 
het zo vaak: mensen die een mooie 
lamp zien, maar geen idee heb-
ben of het in hun eigen omgeving 
staat. of mensen die graag nieuwe 
verlichting willen maar niet weten 
hoe ze dat aan moeten pakken. In 
dat soort gevallen komen we graag 
even langs om mee te denken. De 
ene keer gaat het om een compleet 
lichtplan, dan andere keer om één 
lamp in een hoek.” 

Duurzaam
Alle lichtbronnen in de winkel van 
oosterom zijn ledlampen. een 
stuk energiezuiniger dan de ‘ou-
derwetse’ gloeilamp of halogeen-
lamp. “er zijn nog steeds mensen 
die bij led denken aan koud blauw 
licht. Dat is allang niet meer het 
geval. Ledverlichting is er ook in 
heel warme kleuren. bovendien 
een stuk voordeliger in gebruik”, 
weet ronald. “Wanneer je één 
halogeenspot verwisselt voor led, 
heb je al twee tientjes per jaar be-
spaard.”

Woonaccessoires
op zoek naar originele, sfeervolle 
accessoires voor in je huis? Dan is 
een bezoekje aan oosterom zeker 
een aanrader. De prachtige woon-
plaids van zuiver wol, vloerkleden, 
originele brocante spullen die Anna 
uit Frankrijk haalt, maken het he-
lemaal af. Het servies van Pomax 
is een sieraad op je tafel. “Het ser-
vies is een try-out. Het is prachtig. 
Servies dat je niet zo snel ergens 
anders tegenkomt, gemaakt van 
mooie materialen. Porselein en 
aardewerk. Natuurlijke producten, 
daar houd ik van”, vertelt Anna die 
onder haar eigen label Gerardine 
Stoer & Puur originele brocante 
spullen uit Frankrijk verkoopt. Al-
lemaal authentiek. Mooie onder-
zetters, dokters tassen, Franse 
klapstoeltjes en andere sfeervolle 

hebbedingen. Leuk om te kopen, 
leuk om cadeau te krijgen. Nog een 
tip voor wie op zoek is naar een klok: 
die hebben ze in soorten en maten 
bij oosterom. Geldt ook voor tassen. 
De fraaie exemplaren van Handed 
by zijn gemaakt van gerecycled 
plastic. Heb je iets origineels én je 
doet het milieu er ook nog eens een 
plezier mee. 

Ook graag een sfeervolle woning? Naar Oosterom Verlichting & Wonen 
dan! Succes verzekerd. Een goede kop koffie ook. Heerestraat 7a Roden. 
Telefoon: 050-5020387. Website: www.oosteromroden.nl

KORTingSCOUPOn Oktober Woonmaand!
Tot en met 31 oktober ontvang je tegen INLEVERING van deze coupon  

* Met uitzondering van lichtbronnen

15%KORTing
Op HET HELE ASSORTIMENT*



OOK VOOR RENOVATIE EN REPARATIE

Geen spaanplaat, maar ECHT HOUT. 
Blank of gebeitst. 

Alle verfkleuren mogelijk. 
Deuren vlak of met paneel.

Handgemaakt tot in de Finesses!
Ook voor reparatie en renovatie
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RODEN – Been Wonen is dé spe-
cialist op het gebied van mo-
dieus wonen. En de wondere 
wereld der wonen veranderd, 
concludeert Myrthe Been. Tapijt 
maakt langzaamaan ruimte voor 
pvc-vloeren en ook wordt er ver-
schuiving gezien van overgordij-
nen naar InBetween en vouw-
gordijnen. 

De keuze voor pvc is verklaarbaar, 
denkt been. “De vloeren zijn on-
derhoudsarm, geluidsdempend 
en hebben een natuurlijke uit-
straling. bovendien is pvc uiter-
mate geschikt voor vloerverwar-

ming. Het is logisch dat steeds 
meer particulieren kiezen voor 
pvc, nadat de bedrijven de vele 
voordelen al hebben ontdekt.” 
ook in kleuren in een nieuwe 
trend zichtbaar in het moderne 
wonen. Grijstinten en eikenhout 
nemen de overhand en zijn hele-
maal ‘in’. 

ook voor trendy vouwgordijnen 
bent u bij been Wonen aan het 
juiste adres. De functionele en 
isolerende gordijnen zijn ge-
makkelijk aan te passen naar de 
specifieke wensen van de klant. 
“bloemen en een natuurlijke 

look mag in deze periode”, stelt 
Myrthe been. “Linnen en vooral 
green, en dan zowel groen gepro-
duceerd als groentinten. Dus wilt 
u uw woning van een fris tintje? 
Stap dan eens binnen bij been 
Wonen.

been Wonen is gevestigd aan de 
Schoolstraat 6 te roden. te be-
reiken via 050-5019183. Meer in-
formatie over been Wonen en het 
ruime assortiment is te vinden op 
www.beenwonen.nl. 

DE WILP – Kok Wonen en Slapen in 
De Wilp staat al tien jaar lang voor 
de meest betrokken en persoonlij-
ke service bij complete woningstof-
fering, bedden en zonwering. ‘Ei-
genlijk alles voor in huis, van A tot 
Z’, duidt Ineke van Gils. Samen met 
haar man Arjan Kok runt ze de zaak 
waar velen al jarenlang geholpen 
worden middels een groot assorti-
ment, een eigen collectie gordijnen 
voor een scherpe prijs en een hel-
dere blik op de nieuwste trends en 
ontwikkelingen.

kok Wonen en Slapen is inmid-
dels niet meer weg te denken uit 
de wereld van plafonds, vloeren en 
muren. Van laminaat en tapijt tot 
aan de tegenwoordig veelgebruikte 
pvc-vloeren: voor elk wat wils bij 
de woonspecialist in De Wilp. In-
clusief de slaapkamer, want ook 
op slaapgebied hebben Arjan en 
Ineke veel te bieden. Wat te denken 

van Avekbedden uit et nabijgele-
gen Surhuisterveen: makers van 
kwalitatief hoogstaande bedden en 
boxpsprings sinds 1927, gemaakt 
volgens het motto ‘Arbeid, Vlijt en 
kwaliteit.’ ‘een motto waar wij ons 
ook zeker goed bij voelen’, stelt In-
eke van Gils. 

Voor een persoonlijk advies op maat 
kan men altijd binnen lopen bij kok 
Wonen en Slapen. kok Wonen en 
Slapen is gevestigd aan de Plant-
soen 17A in De Wilp en telefonisch 
te bereiken via 0594-641451. Meer 
informatie en de nieuwste collecties 
zijn te vinden op www.kokwoningin-
richting.nl. 

TOLBERT – Wil je als consument zijnde van het gas af? Gas heeft z’n 
beste tijd gehad en het er is reden genoeg om eens naar alternatieven 
te kijken. Denk bijvoorbeeld eens na over de aanschaf van een pel-
letkachel.

Hoeveel bespaar je nu met zo’n pelletkachel?,,Dat is heel verschillend. 
De een bespaart 20%,de meesten hebben een besparing van rond de 30 
a 50% en we hebben ook klanten die zelfs 70% per jaar besparen. Het 
grootste verschil zit ’m in de isolatie van de woning en de grootte van 
de woning. De meeste van onze klanten gebruiken zo’n 1500 kg pellets 
per jaar. De kosten hiervoor liggen zo rond de 450,-euro per jaar. Zou je 
dat vergelijken met de 1100,- voor gas dan zou het qua besparing rond 
de 650,-per jaar liggen. Dan zit je nog wel met je kosten voor koken en 
douchen, die moet je ook verrekenen. Zeg maar grofweg een besparing 
van 400euro per jaar. Dat is bijna 50%.Daarnaast moet je niet vergeten 
dat gas steeds duurder wordt. een pelletkachel is dus een goede in-
vestering’, aldus Johan rispens van rr trading te tolbert. rr trading 
is gespecialiseerd in pelletkachels. Meer weten over de voordelen van 
pelletkachels? Neem dan eens contact op via 0594-696153 of kijk op 
www.rrpelletkachel.nl. rr trading is te vinden aan de tolbertervaart 
1A te tolbert. 

Voor een pelletkachel 
ga je naar RR Trading

Kok Wonen en Slapen: alles voor uw woning

Been Wonen

‘PVC-vloeren in opmars’

Najaar
2019



DECOKAY ASSEN, Borgstee 2 (naast Tuinland)  T. 0592 - 37 53 85  www.decokayoost.nl
DECOKAY RODEN, Woonboulevard Westeresch 10  T. 050 - 50 15 678  www.decokayoostroden.nl 

25% 
korting

op de Sigmapearl Clean 
Matt en Sigmatex 

Superlatex van Sigma

Oktober is 
Woonmaand
bij Decokay 

Oost
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