
Spandaw Mannen

De comeback van de 
stropdas, maar dan anders, 
eigentijds driedelig én duurzaam

Eerst maar eens met de 
trends in huis. Want zie zijn er 
zeker. Zo maakt de stropdas 
zijn comeback en past uit-
stekend bij het huidige beeld 
van de man met de baard en 
een mooie tatoeage. De man 
die naar de barbershop gaat 
om haar en baard bij te laten 
werken heeft oog voor uiter-
lijk. Een mooi hemd, met een 
stoere gilet, bijpassend col-
bert en pantalon en, voor wie 
lef heeft, een gebreide strop-
das om de look helemaal af 
te maken. Je hoort het: drie-
delig is terug. Maar dan wel 
in nieuwe, eigentijdse varian-
ten, weet Bart Spandaw. “De 
stropdas kies je in lijn van het 
revers van het colbert. Is die 
smal, kies je voor een smalle 
stropdas. Heb je een colbert 
met een brede revers, is het 
goed om ook voor een brede-
re das te gaan. Ook de knoop 

kan in verschillende varian-
ten. De Italiaanse knoop is 
een mooie variant op de tra-
ditionele Windsor-knoop. De 
pakken van nu hebben een 
andere look, minder zakelijk 
en jong. Rijker aangekleed 
mag weer gelukkig!” 

Combineren
Andere tips van Bart en Geer-
ke: de coltrui met turtleneck. 
Daaronder een mooi hemd 
waarvan je, dankzij de turt-
leneck, de kraag ziet. En de 
jassen van het Italiaanse la-
bel Blacksand, technisch ge-
produceerde jassen met veel 
stretch. “Ongekend comfor-
tabel en je transpireert er 
niet in. Bovendien wind- en 
waterdicht. Ook de stretch-
hemden zijn fijn. Je voelt niet 
eens dat je een hemd aan 
hebt”, zegt Bart die onlangs 
een vaste klant van hem een 

compleet andere look gaf. “Ik 
wist: ik kom altijd weg met 
blauw. Maar we gaan nu eens 
iets anders doen. We zijn 
van alles  gaan combineren. 
Daar zit ook onze kracht: 
combineren is ons vak. Hij 
was blij verrast. Zijn vrouw 
ook. Soms kan het goed 
zijn om iemand eens uit zijn 
comfortzone te halen om tot 
een verrassende ontdekking 
te komen.”
Bart en Geerke hebben de ta-
ken duidelijk verdeeld. Bart is 
het gezicht van de winkel en 
bepaalt de koers, Geerke ver-
zorgt met haar creativiteit de 
onder andere de etalages en 
is de bedenker van de leuke 
acties. Zo konden klanten al 
eens een voor niets een lek-
ker bakkie halen bij de Kon-
ditorei en een koker laten 
vullen met heerlijke borrel-
hapjes van de Zuivelhoeve. En 

Geerke let op duurzaamheid. 
Zoveel mogelijk groene spul-
len in de zaak. Ontwikkelin-
gen op modegebied volgt ze 
op de voet. Wekelijks schuift 
ze aan bij web seminars en 
andere virtuele ontmoetin-
gen over ontwikkelingen in 
de branche. “Wij zijn niet van 
de ‘fast fashion’. Dat zoekt 
de klant ook niet bij ons. Wij 
gaan voor kwalitatief hoog-
waardige mode, duurzaam 
geproduceerde materialen 
én voor de ontmoeting. Men-
sen leren kennen en weten 
waar ze mee bezig zijn past 
heel erg bij ons.” 

Spandaw Mannen, 
Heerestraat 74  Roden. 
Telefoon: 050 501 9660. 
www.spandawmannen.nl

Fotografie: 
Mirjam Offringa (TAPED.NU)

B ij Spandaw Mannen draait het niet om fashion alleen. 

Ja, de man die graag goed gekleed gaat komt volop aan 

zijn trekken bij de stijlvolle herenzaak aan de Heeres-

traat. Maar er is meer. Behalve schitterende collecties 

is er volop ruimte voor ontmoeten. Een praatje, goede koffie. Bart 

en Geerke Spandaw kennen hun klanten, weten wat ze bezighoudt 

en waar ze naar op zoek zijn. En ze durven verder te gaan dan de 

gebaande paden. “Soms kan het goed zijn om iemand eens uit zijn 

comfortzone te halen om tot een verrassende ontdekking te komen.”

Najaars
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Heerestraat 123 9301 AE Roden Tel. 050 50 20 000

Gedempte Haven 3 Roden 
www.intersportroden.nl 

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

Facebook: /intersportroden
Instagram: /intersport_roden

ONZE

COLLECTIE

WARME
WINTER
JASSEN

JE SCOORT HEM HIER!

Najaars

Herfst collectie!!
Kom langs en geniet,

PRIMA DONNA
PALACE GARDEN

Herfst collectie!!
Kom langs en geniet,

Wilhelminastraat 21 - 23
www.rijpmalingerie.nl | T. 050 - 5010644

Rijpma Lingerie, Roden
rijpmalingerie
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Nieuw

Stap eens binnen en laat je 
verrassen door de verleidelijk 

mooie nieuwe collectie van 

Z I PPER
Nieuw

TOFFE TIENTJES DAGEN

HOEVEEL 
TIENTJES 
IS UW 
VOORDEEL?

Heerestraat 19 Roden



TOLBERTERSTRAAT 1 - LEEK   TEL. 0594 - 51 80 18  INFO@VIVANTLINGERIE.NL  WWW.VIVANTLINGERIE.NL

warmeMAAK 
KENNIS 

MET ONZE 
NAJAARS
COLLECTIE

GEHELE MAAND 
OKTOBER

DUBBELE
SPAARPUNTEN 

OP UW KLANTENKAART 

+ LEUKE ATTENTIE 
CADEAU*

*BIJ BESTEDING 
V.A. 25 EURO

NIEUW

MARLIES
DEKKERS

LINGERIE

OKTOBER LINGERIEMAAND
GEHELE MAAND OKTOBER

10,- KORTING 
OP EEN MARLIES 

DEKKERS BH



Vivant Lingerie

Waar je voorkeur ook naar uitgaat, 
bij Vivant Lingerie vind je wat je zoekt

Modetrends veranderen continu. 
En dat is maar goed ook. Mode 
moet vernieuwen, grenzen opzoe-
ken. En met kleding die bij jou past 
kun je laten zijn wie jij bent in een 
wereld vol verandering. Een paar 
trends van dit najaar waar je niet 
omheen kunt: warme aardetin-
ten, zachte fluffy stoffen, oversized 
items, lange rokken (vrouwelijk 
en comfortabel tegelijk) en wijde 

mouwen. Wat blijft zijn de dieren-
printen, basic zwart en groentin-
ten doen het onverminderd goed. 
Al die trends zie je terug in de col-
lecties van de kwaliteitsmerken 
Tramontana, Sandwich, Poools en 
Studio Anneloes. Wie de fijne tra-
velstoffen van Studio Anneloes al 
ontdekt heeft, wil nooit meer an-
ders. De drie goede basickleuren 
zwart, grijs en blauw laten zich uit-

stekend combineren met de vele 
groentinten van het merk. Liever 
een beetje opvallend? Dan is fuch-
sia misschien iets voor jou! Nog 
een tip: de etagejassen van Zipper.  
Dat zijn jassen waarvan zowel de 
binnen- als de buitenkant van fijne 
stretchstof gemaakt is. Je raadt 
het, dat zit als gegoten. Wacht niet 
langer en laat je verrassen door 
de schitterende 2020-collectie 

van Zipper Mode! Het modeteam 
helpt je graag de stijl te vinden die 
bij jou past. Uiteraard onder het 
genot van heerlijke koffie. Gezel-

ligheid kent geen tijd bij Zipper.  
Zipper Mode, Tolberterstraat 1C 
Leek. Telefoon: 0594 515 975. 
Website: www.zippermode.nl.

Kleren maken de man. Een 
cliché, zeker. Maar wel een-
tje die honderd procent waar 
is. Het begin van de herfst is 
een goed moment om je gar-
derobe eens onder de loep te 
nemen. En misschien eens 
afscheid te nemen van die 
trui die nog wel leuk is, maar 
al veel te vaak gewassen. Of 
die pantalon van een paar 
jaar geleden te verruilen 
voor een nieuw, eigentijdser 
exemplaar. Want mode is 
continu in verandering. Daar 
weten ze bij Spaan Mannen-
mode alles van. Daar hangen 
de allernieuwste items van 
dit najaar in de schappen.

Ook heren mogen zich dit seizoen 
onderdompelen in aardetinten, 
weet eigenaar Age spaan te ver-
tellen. “Warme herfstkleuren van 
blauw tot petrol en van brique, oran-
je tot bruin.  Ook groentinten blijven 
het goed doen bij de heren.” Nieuw 
zijn de casual stretch-hemden. “Dat 
aanbod wordt steeds groter. Het zijn 
fijne hemden die comfortabel dra-
gen, goed om het lichaam sluiten 
en modelvast blijven. De combinatie 
met de juiste pantalon of een goede 
jeans maakt het helemaal af.” Het 
leuke van de collectie van Spaan is, 

dat je je goed kunt kleden, gemak-
kelijk verschillende combinaties 
kunt maken zonder dat je er veel 
geld voor kwijt bent. Dat geldt ove-
rigens ook voor de fraaie jassencol-
lectie waarin licht en comfortabel de 
boventoon voeren. “Onze jassen be-
ginnen bij een prijspeil van 89 euro. 
Langere wollen jassen zijn er vanaf 
129 euro. Voor een ‘dress-achtige’ 
jas is dat beslist niet duur.” Heren 
die graag colberts dragen kunnen 
volop kiezen bij Spaan. Ze zijn er al 
vanaf 99 euro. Tot slot nog even over 
de actie van Spaan. De strijkvrije, 
bodyfit dresshemden van Olymp zijn 
nu wel heel aantrekkelijk. Normaal 
gesproken betaal je er 69,95 voor, 
nu haal je ze voor 49, 95 in huis. 
Meer over de actie én de Tientjes-
voordeeldagen is te vinden in de 
advertentie elders in deze krant.
Spaan Mannenmode, Heerestraat 
19 Roden. Telefoon: 050 501 7000

De nazomer was heerlijk, maar nu kunnen de topjes, shorts en slippers toch echt 
definitief naar zolder. En dat betekent ruimte in je kast! Hoogtijd om je onder te dom-
pelen in de geweldige najaarslooks van Zipper Mode in Leek. Een ding beloven we je 
alvast: comfortabele items waar je lekker in weg kunt kruipen. 

Vivant Lingerie blijft groeien. En 
dat betekent tijd voor nieuwe labels 
om een nóg grotere groep te kun-
nen bedienen, vertelt onderneem-
ster Anja Tjoelker. Het exclusieve 
merk Marlies Dekkers is daar één 
van. “Ons verzorgingsgebied is 
groot. Zelfs vanuit Aduard komen 
mensen naar ons voor ondergoed, 
lingerie en nachtmode. Omdat we 
graag iedereen willen bedienen 
kiezen we bewust voor een breed 

assortiment. En dat geldt ook voor 
de maten. Omvang 65 en een grote 
cupmaat? Hebben we. Maar er is 
ook veel keuze in grotere omvangs-
maten. Onze cups lopen van AA tot 
I.” Comfortabel katoen, sportief, 
naadloos, verleidelijk, een tikkeltje 
spannend, waar je voorkeur ook 
naar uitgaat, bij Vivant Lingerie vind 
je wat je zoekt. Niet onbelangrijk: 
de winkel is volledig coronaproof 
zodat je, mede dankzij de pas-
schermen, veilig kunt winkelen én 
passen. Liever een privé-afspraak 
of wil je iets laten bezorgen? Geen 
punt bij de lingeriespeciaalzaak.

Ook een aanrader: de fraaie collec-
tie nachtmode. Nieuw is het merk 
Essenza, fijne home- en nachtmode 
voor een ultieme relaxdag. Tot slot 
nog even over de trends van dit sei-
zoen: zachte tinten, pastel en poe-
der kleuren. Ga je liever voor basic? 
Zwart, rood, wit en grijs blijven al-
tijd onderdeel van het assortiment! 
Nieuwgierig naar de collectie? Be-
kijk ook eens het filmpje op de Fa-
cebookpagina van Vivant. 

Vivant Lingerie, Tolberterstraat 1
Leek. Telefoon: 0594 518 018. 
Website: www.vivantlingerie.nlE en nieuw seizoen, een goeie reden om je lingerielaatje te 

vullen met heerlijke, comfortabele of verleidelijke items! 
Want zeg nou zelf, niet zo prettig als een fijn setje onder je 

kleding toch? Vivant Lingerie in Leek heeft naast een prachtige 
basiscollectie alle trends voor je ingekocht. Wat dacht je van een 
setje in zachte pastels? Of een fraaie body van zwart kant? En 
de comfortabele bh’s en slips van het kwaliteitsmerk Mey? Maar 
dat is nog niet alles. Vanaf deze week ligt de lingerie van Marlies 
Dekkers in de schappen. Alles om je op en top vrouw te voelen 
vind je bij Vivant. Mannen slagen met de fraaie collecties shorts 
uiteraard ook bij de lingeriezaak in de Tolberterstraat.

Zipper mode

Zachte, comfortabele stoffen, 
warme aardetinten en lange rokken

Spaan Mannenmode

Spaan houdt van combineren: 
een schitterende nieuwe collectie 

én Tientjesvoordeeldagen

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

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

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

HERFST
 Wij van Takens Mode  
 zijn er helemaal klaar voor.

Een zeer uitgebreide collectie  
voor hem en haar in de  
nieuwe najaarskleuren

�Voor de komende koude  
dagen volop jassen,  
pullovers en warme vesten. 

Wij zien u graag.

      ALLE
VRIJETIJDSKLEDING
40% 
KORTING

OP

GELDT OOK

 OP REEDS 

AFGEPRIJSDE 

VRIJETIJDS

KLEDING

GELDT NIET VOOR WERKKLEDINGEN SPIJKERBROEKEN

DAK
ALLES

ONDER 1

Torino sweater
1 voor 19.95 
2 VOOR 35,-

WERKKLEDING

Napoli polo sweater
1 voor 22.95 
2 voor 40,-

Modieuze mode voor een maatje meer!

BOUTIQUE

XX-ELLESchoolstraat 18 Roden 
(Schuin t.o. A.H.)

Tel.: 050 - 5019462
info@boutique-xx-elle.nl

?
  kapsalonhenri_roden  kapsalonhenriroden |@ @

Wilhelminastraat 10 |  Roden |  www.kapsalonhenri.nl Tel. 050-364 02 53|

Vacature
Parttime   Fulltime&

Heeft u onze
vernieuwde website al gezien?

www.kapsalonhenri.nl

Vakmanschap en hygiëne is in onze salon uiterst belangrijk|



Heerestraat 74 | Roden | 050-501 96 60 
WWW.SPANDAWMANNEN.NL
5E GENERATIE HERENMODEZAAK

STATE OF ART, CAVALLARO NAPOLI, HUGO BOSS, 
MEYER , ROY ROBSON, TOMMY HILFIGER, PROFUOMO, 

BUGATTI, BAILEYS, LEDUB, JOHN MILLER ETC

Breng een bezoek aan onze herenmodezaak in Roden. 
Bij ons staan kwaliteit, duurzaamheid, trends en persoonlijke 
aandacht hoog in het vaandel. Wij helpen u graag persoonlijk, 
maken naar wens nieuwe combinaties of geven u advies voor 
een aanvulling in uw garderobe.

Najaarstrends:
- superstrech overhemden (super comfortabel)
- turtleneck
- sustainability.

Kom langs om onze collectie te bekijken. 
U bent van harte welkom. 
Een cappuccino of een glas wijn staat voor u klaar.

Spandaw Mannen

Een cappuccino of een glas wijn staat voor u klaar.

Combineren 
is ons vak.
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Kapsalon / Schoonheidssalon / Sieraden 

Maandag gesloten
Dinsdag/woensdag 9.00-18.00

Donderdag 9.00-20.00
Vrijdag 9.00-18.00

Zaterdag 9.00-13.00

Julianaplein 7 Roden Tel. 050 501 43 63

maak ook online een afspraak via

SylviaHAIRSTUDIO

DE HAARSPECIALISTEN

Najaarstrends
De nieuwste 

Albertsbaan 17 Roden 

Tel. 050 501 5000 
ONLINE AFSPREKEN: 

WWW.HAIRSTUDIOSYLVIA.NL

zorgplaza • www.zorgplazanoord.nl • Kanaalstraat 27 Roden • info@zorgplazanoord.nl • Tel.: (050) 73 70 340  • Zorg- en hulpmiddelen voor uw gemak.

SOLO
Topklasse scootmobiel

Geheel geveerd
Maximaal 18 km/h

Actieradius tot 70 km
3 of 4 wieluitvoering

€ 6499,-

VENUS SPORT
Transport scootmobiel

Demonteerbaar
in 5 delen

Maximaal 6 km/h 
Actieradius 14 km

€ 1495,-

Scootmobielen

vanaf

2e Fitform stoel voor

     DE HELFT 
                               VAN DE PRIJS!

zorgplaza • www.zorgplazanoord.nl • Kanaalstraat 27 Roden • info@zorgplazanoord.nl • Tel.: (050) 73 70 340  • Zorg- en hulpmiddelen voor uw gemak.

Tijdens de oktober woonmaand 
trakteren wij op een zeer 
aantrekkelijke aanbieding! 
In de maand oktober ontvangt u bij aankoop van een 
Fitform Wellness fauteuil op maat een luxe accessoire 
t.w.v. maximaal € 499,- helemaal gratis!

Of wilt u samen genieten van het zitcomfort van Fitform, 
dan ontvangt u in oktober de 2e Fitform-fauteuil voor 
de helft van de prijs!

FITFORM:
• 100% maatwerk 
•  volledig ergonomisch verantwoord 
•  ècht Nederlands kwaliteitsproduct 
•  al meer dan 60.000 tevreden be’zitters’ 
•  ook met sta-opfunctie leverbaar

* Vraag naar de voorwaarden 
in de winkel



Vivant Lingerie

Waar je voorkeur ook naar uitgaat, 
bij Vivant Lingerie vind je wat je zoekt

Bij Akokkrijthe herkent u overal 
de kenmerken van het Scandi-
navische design. Naast de nieu-
we najaarscollectie met warme 
herfst- en wintertinten en ei-
genzinnige ontwerpen, vindt u 
er meer klassiekers, waaronder 
Iittala, Arabia, Stelton, RigTig, 
Architectmade, Jacob Jensen, 

Rosendahl en Piet Hein. Maar 
ook bijzondere kledingontwer-
pen van Aïno, Ralston, McVerdi, 
Mansted, Two Danes, Ritva 
Falla, Laurie, Nanso, Karvinen, 
Flare en AE rainwear. Tijdloze 
vormgeving, kwaliteit, eerlijk 
materiaalgebruik en een groot 
gevoel voor vorm en functie 
staan garant voor jarenlang ge-
bruiksplezier. 
We ontvangen u graag in de win-
kel 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 17.30 uur. 
Zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur. 

Buiter Roden

Op zoek naar warme, 
comfortabele buitenmode? 
Buiter Roden heeft het

Intersport Superstore Roden

Dé perfect passende schoenen, de 
nieuwste outfits van Barca of Paris 
Germain: je vindt het bij Intersport 

Akokkrijthe 

Najaar bij Akokkrijthe 
met warme herfstkleuren 

Dat regelmatig bewegen goed voor je is weten we allemaal. En liever doe 
je dat in een fijne en comfortabele outfit toch? De tijd van shorts en crop-
ped tops is nu echt wel voorbij, voor degene die het liefst buiten sporten 
althans. Die hebben plaats gemaakt voor schitterende sweats, hoodies, 
leggings van trainingspants onder andere Nike, Adidas, Puma en Reebok. 
Sporttrends die je heel gemakkelijk kunt copy pasten naar je gewone 
garderobe want sportswear is onmisbaar in het straatbeeld van nu. 

Sportievelingen die graag de wan-
del- of de runningschoenen aan-
trekken, moeten zeker even langs 
Intersport wanneer ze zeker willen 
zijn van perfect passende schoe-
nen. Helemaal nieuw is namelijk 
de 3D-scanner, vertelt bedrijfslei-
der Jurrien Smeets. “De scanner 
meet de exacte afmetingen van de 
voet, zowel de lengte, breedte als 
hoogte. Ook drukpunten worden 
zichtbaar. Al die gegevens worden 

ingevoerd in de computer en daar-
uit rolt de schoen die precies aan-
sluit bij de voeten van de klant.” 
Ook de nieuwe jassencollecties 
van Napapijri, The Northface, Ten-
son, Luhta, Brunotti en Protest 
zijn de moeite van een bezoekje 
waard. Perfect voor het wisselval-
lige herfstweer. Een paar hippe 
sneakers eronder en klaar ben je 
voor de komende tijd. “Ook voor 
kinderen hebben we een gewel-

dige collectie ingekocht. Een tipje 
van de sluier: veel kleur! Zowel in 
jacks, sweaters als longsleeves.” 
Helemaal populair zijn de voetba-
loutfits van internationale clubs. En 
niet alleen voor op het sportveld. 
De shirts en broeken van onder 
andere Barcelona, Paris Germain, 
Manchester en die (extreem mooie 
zwartblauwe uitvoering) van het 
Nederlands elftal worden gewoon 
gedragen in de schoolbanken. “We 
hebben ze allemaal weer binnen”, 
zegt Jurrien enthousiast die tot slot 
nog even wijst op het feit dat er bij 
Intersport Roden 100 procent veilig 
geshopt kan worden. “Onze zaak is 
volledig coronaproof zodat je ge-
zellig én veilig kunt winkelen.”
Intersport Superstore Roden, 
Gedempte Haven 3 Roden. 
Telefoon: 050-5019185. 
Website: www.intersportroden.nl.

GROOTEGAST – Akokkrijthe Scan-
dinavisch Design in Grootegast is 
een unieke winkel vol met dames-
kleding, interieuraccesoires, glas-
werk, aardewerk, designproducten 
en cadeaus van Scandinavische top-
ontwerpers. 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 originele kleur-
rijke prints. Het assortiment bevat 
onder andere aardewerk, keuken- 
bed- en badlinnen.

Najaars

Op zoek naar lekker sportieve en 
comfortabele buitenmode? Een jas 
waarin je het zeker weten niet koud 
krijgt tijdens een lange boswande-
ling? Dan is het zeker een aanra-
der om even langs Buiter Roden te 
gaan. Op de bovenverdieping vind 
je  een ruim assortiment vrijetijds-
kleding met onder andere jassen, 
truien en vesten voor dames en 
heren. Welke maat je ook hebt: je 
slaagt altijd bij Buiter Roden. De  
damesmaten lopen van maat 36 tot 
en met 56. Voor heren van maat S 
tot en met 6XL. Dit allemaal tegen 

betaalbare prijzen. Buiter heeft ook 
een groot assortiment voor kinde-
ren met laarsjes en overalls in hippe 
kleuren. Behalve vrijetijdskleding 
vind je er werkkleding en spijker-
broeken van merken als Terratrend, 
Storvik, Havep, Bestex, schoenklom-
pen, werkschoenen, laarzen en hou-
ten klompen. Tip: om ruimte te ma-
ken voor de wintercollectie geldt nu 
een korting van 40 procent op alle op 
voorraad zijnde vrijetijdskleding, óók 
op afgeprijsde kleding.
Wie zin heeft om lekker in en om het 
huis aan de slag te gaan zit ook goed 

bij Buiter. De riante zaak aan de Ka-
naalstraat heeft op 1400 vierkante 
meter meerdere afdelingen met 
onder andere kleding en schoeisel, 
plaagdierbestrijding, tuinartikelen, 
tuinmachines, speelgoed en bakpro-
ducten. Daarnaast een eigen werk-
plaats voor tuinmachines en een 
afdeling agrarische artikelen met 
onder andere veevoer en kunstmest.

Buiter Roden, 
Kanaalstraat 62 Roden
Telefoon: 050 501 9204
www.buiterroden.nl
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