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Kamsma Schoenen in 
Drachten is al jarenlang dé 
specialist op het gebied van 
schoenen. Het bedrijf van Jo-
han Kamsma biedt met een 
breed assortiment voor ie-
der wat wils en dat is met de 
nieuwe collectie schoenen 
niet anders. Voor het najaar 
heeft de zaak comfortabele 
én modieuze schoenen in 
alle kleuren en maten. “We 
hebben prachtige sneakers, 
diverse kinderschoenen 
en lage- en hoge laarzen”, 
vertelt Johan. “Deze zijn al-
len verkrijgbaar in verschil-
lende kleuren. Van zwart 
tot cognac en van bruin tot 
rood en geel. Iedereen kan 
uitzoeken waar hij of zij het 
liefst in loopt”. 

Kamsma Schoenen is een echt familiebedrijf en 
bestaat al meer dan 250 jaar. De zaak in Drach-
ten is opgericht door André en Sapie Kamsma 
en sinds 2011 is Johan de eigenaar. Naast de 
zaak in Drachten is Kamsma Schoenen te vin-
den op zes andere plekken in Friesland. “Bij al 
onze zaken zijn service, kwaliteit en aandacht 
belangrijke kernwoorden. We staan bekend om 
de merken Floris van Bommel, Greve, maar 
hebben ook volop keus uit de modellen van 
Gabor, Wolky en Ecco. Een nieuw, belangrijk 
merk voor dit najaar is ook VIA VAI. Dit merk 
staat bekend om de comfortabele schoen, maar 
met een mooie uitstraling. Wij proberen altijd 

kwaliteit te verkopen, maar met een leuke look”. 
Na de coronacrisis heeft Kamsma Schoenen 
het drukker dan ooit. Mede door het investe-
ren in goed personeel en de huiskamersfeer, 
komen klanten graag bij Johan in de zaak. “We 
zijn dag en nacht bezig met service, aandacht en 
kwaliteit. Benieuwd hoe we dat doen? Kom eens 
langs bij ons in de winkel. We helpen iedereen 
graag aan een goed paar schoenen”. 

Kamsma Schoenen, 
Zuidkade 36 Drachten. 
Telefoon: 0512-515684. 
Website: www.kamsmaschoenen.nl. 

Kamsma Schoenen Drachten  

Comfortabele én modieuze schoenen 
in alle kleuren en maten 

De nieuwe ZIPPER collectie

Nieuw
Nieuw

Nieuw

Nieuw

Benieuwd welke trends het 
straatbeeld gaan bepalen? 

Stap eens binnen en laat je verrassen door de verleidelijk 
mooie nieuwe collectie van Zipper!

3+1
t/m 12dec

SLOGGI
ACTIE

TOLBERTERSTRAAT 1 - LEEK
WWW.VIVANTLINGERIE.NL

NIEUW
PRIMA
DONNA



L E E K      Z U I D H O R N      R O D E N      Z U I D L A R E N      H A R E N

facebook.com/joyhouseofbrands     instagram Joy.Roden

WIJ ZIJN BEREIKBAAR VIA SOCIALMEDIA OF WHATSAPP 06 - 26762327 OF  BEL 050 - 5015990
WIJ ZIJN VAN MAANDAG VAN 13.00 - 18.00 EN DINSDAG T/M VRIJDAG VAN 9.30 - 18.00 UUR GEOPEND, DONDERDAG KOOPAVOND TOT 21.00 EN ZATERDAG VAN 9.00 TOT 17.00 UUR 

DAMES, HEREN EN KINDERMODE

JOY.NL

VACATURES
JOIN OUR TEAM

WE HEBBEN WEER TWEE NIEUWE 
VACATURES OPEN STAAN 

PARTTIME 
MEDEWERK(ST)ER 
JOY ZUIDHORN (M/V)
•  WERKEN OP DE ZATERDAGEN
•  +/- 10-20 UUR

VOOR ONS FILIAAL IN ZUIDHORN ZOEKEN 
WIJ EEN NIEUWE ENTHOUSIASTE COLLEGA. 
BEN JE GEK VAN MODE, EEN GOEDE 
VERKOPER EN OOK NOG EENS EEN 
GOEDE GASTHEER/GASTVROUW? 
DAN ZOEKEN WE JOU!

PARTTIME 
MEDEWERK(ST)ER 
JOY HAREN (M/V)
•  WERKEN OP DE ZATERDAGEN
•  +/- 20 UUR

VOOR ONS FILIAAL IN HAREN ZOEKEN 
WIJ OOK EEN NIEUWE EN ENTHOUSIASTE 
COLLEGA. WE ZOEKEN IEMAND DIE GEK IS 
OP MODE, GOED KAN VERKOPEN EN EEN 
ECHTE GASTHEER/GASTVROUW IS 
WIL JE MEER INFORMATIE OF METEEN 
SOLLICITEREN? NEEM DAN CONTACT OP MET 
STEFAN@JOY.NL! 

WIJ
ZIJN KLAAR

VOOR DE 
HERFST
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LAURA VITA®

FRANCE

Wilhelminastraat 21 - 23
Tel. 050 - 5010644  www.rijpmalingerie.nl

Rijpma Lingerie, Roden rijpmalingerie

de
Herfst collectie

is binnen

Heerestraat 125 | 9301 AE  Roden www.harmamode.nl | Tel.: 06 - 10 12 49 85

NIEUW
HERFST/WINTER 

DAMESMODE
TRENDY MUSTHAVES

UITGEBREIDE COLLECTIE
Modieuze mode voor een maatje meer!

BOUTIQUE

XX-ELLE
Schoolstraat 18 Roden 

(Schuin t.o. A.H.)

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

Openingstijden
wo t/m vrij: 13.30 - 17.30

za: 13.30 - 17.00

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

Wil je een nieuwe 
herfst look, maak dan 

snel een afspraak. 
Wij helpen je graag!
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Zipper Mode 

Modieus én comfortabel het 
najaar in bij Zipper Mode

De zomerse weersomstandigheden 
hebben inmiddels écht plaatsge-
maakt voor het najaar en daarom 
kunnen de topjes, korte broeken en 
slippers weer naar de zolder. Het 
gevolg daarvan is natuurlijk ruimte 
in de kledingkast. Dat betekent dat 
je weer een geldige reden hebt om 
te shoppen bij Zipper Mode in Leek! 
Sandra Bleker heeft in haar zaak 
prachtige, comfortabele najaars-
kleding waar je lekker in weg kunt 
kruipen. 

Zipper Mode biedt al meer dan twintig 
jaar moderne en eigentijdse collec-
ties damesmode. regelmatig heeft 
de modezaak nieuwe collecties van 
onder andere Studio Anneloes, MAC, 
taifun, king Louie, tamontana, HV 
Polo, SUMMUM, etage, toNI en Myr-

na. “Hét merk voor het najaar is toch 
echt Studio Anneloes”, vertelt Sandra. 
“De kleding heeft echte travelkwa-
liteit, waardoor het lekker zit en het 
bovendien niet kreukt. Modieus en 
comfortabel tegelijk dus. De typische 
najaarskleuren zijn van oudsher bruin 
en groen en dat is nu niet anders. toch 
houden we ook de koelere kleuren in 
de collectie”. een andere tip voor dit 
najaar zijn de etagejassen van Zipper 
Mode. Dat zijn jassen waarvan zowel 
de binnen- als de buitenkant van fijne 
stretchstof gemaakt is. Je raadt het, 
dat zit als gegoten! reden genoeg om 
eens een kijkje te nemen bij Zipper 
Mode dus! 

Zipper Mode, Tolberterstraat 1C 
Leek. Telefoon: 0594 515 975. Web-
site: www.zippermode.nl.

Spandaw mannenmode 

Waar we het over gaan hebben? 
De zeggenschap van kleding!

De mode weerspiegelt de maat-
schappij en het najaar van 2021 
lijkt te vragen om rust. Om terug te 
keren naar de natuur en om licht te 
brengen in duistere tijden. Had ons 
idee kunnen zijn, dus wij worden 
heel blij van deze najaarscollec-
ties. Tijd om de echte highlights en 
musthaves met jullie te delen! Met 
stip op één, staan de trends op het 
gebied van winterjassen. 
De tijd waarin de keuze bestond uit 
zwart, grijs en blauw is definitief 
voorbij. Lichte winterjassen zijn dit 
jaar helemaal hip. Net als shackets. 
Deze kruising tussen een shirt en 
een jacket zijn perfect voor de zachte 
winterdagen en als afwisseling voor 
je dikke, trouwe winterjas. Je ziet de 
shackets veel met ruitmotief. en zo 
slaan we een lekker bruggetje, want 
dit ruitmotief is sowieso eén van de 
meest geliefde prints voor het na-
jaar. Voor dames blijven hiernaast 
de luipaard- en botanische prints 
de overhand houden. Voor heren is 
er minder concurrentie: vooral hier 
zien we dat de mode meer clean is. 
Logo’s vinden we nog veel, maar 
vaak wat kleiner of minder aanwe-
zig. Natuurlijke materialen zijn voor 
dames als heren graag gezien deze 
winter, net als natuurlijke tinten. 
De najaarscollecties lijken lichter 
dan ooit, door het vele gebruik van 

winterwit en zandtinten. Passend bij 
deze materialen en kleuren, is hét 
artikel wat de hitlijsten dit najaar 
binnen komt stormen: de spencer 
voor dames. Combineer hem met 
een mooie blouse en een stijlvolle 
outfit is gegarandeerd. Nog geen 
fan? Ga dan voor een koltrui: een 
gegarandeerd succes voor zowel 
dames als heren en ook dit najaar 
helemaal hot. Nog beter? trek aan 
waar jij je lekker in voelt. Daar hel-
pen wij het allerliefste bij! 
ben je bij Joy roden en ga je de trap 
af links, dan kom je in de wereld van 
Little Joy. Het domein voor kids, met 
mode in de maten 56 t/m 176. bij Lit-
tle Joy wordt niet stil gezeten. twee 

jaar geleden werd er al verbouwd 
en werd het vele m alen groter en 
mooier. Dit jaar, lag de focus op het 
perfectioneren van de collecties. en 
dat is gelukt. Zo zijn Feetje, Vingino, 
raizzed en Geisha aan het assorti-
ment toegevoegd. Daarnaast kun 
je er nu ook terecht voor de leukste 
kraamcadeaus. Veel vernieuwing, 
m aar ook nog veel hetzelfde. Zo 
blijft Little Joy de specialist op het 
gebied van jeans voor kids en is het 
er nog ouderwets gezellig. kom jij 
binnenkort eens kijken? 

JOY House of Brands, 
Albertsbaan 58 · 050 501 5990. 
Joy.nl

Joy House of Brands

Winterwit, de spencer en shackets: 
JOY neemt alle trends met je door! 

We hebben allemaal kunnen ervaren – tijdens de Coro-
naperiode – hoe het is om een dagenlang in hetzelfde 
outfit te lopen. En meer in vrijetijd / sportswear dan in 
een zakelijk outfit. Nu de verjaardagen, etentjes, eve-
nementen en netwerkborrels weer starten, mag er op-
nieuw gekeken worden naar je garderobe. Wie ben je? 
En wat doet kleding met je?
bij Spandaw Mannen zeggen we wel eens: test twee da-
gen wat kleding met jou en je omgeving doet. We hebben 
een paar leuke tips voor je!
Dag 1: trek een ontspannen outfit aan. Je jogging-/tuin-
broek/huispak. en ervaar hoe je je voelt, ook als je bood-
schappen gaat doen of wellicht bij iemand langs. Wat pak 
je een dergelijke dag op en wat gebeurt er?
Dag 2: kleed je in je beste outfit. trek bijv. eens een pak 
aan. en ervaar opnieuw hoe je je voelt, ook als je bood-
schappen doet. Wat pak je een dergelijke dag op en wat 
gebeurt er? Het najaar leent zich uitstekend om jezelf en/
of je bedrijf een boost te geven. Deze periode nodigt uit 
tot uitpakken. Wij adviseren dan ook om goed te kijken 
wat er nog hangt in de kast en wat mag er aangevuld wor-
den. Zorg altijd voor een upgrade. Het leven vraagt steeds 
meer van ons en daar past een upgrade bij.
Nog een paar tips:  besteed tijd aan je outfit;  draag kle-
ding die bij je karakter past en tot slot: vergelijk jezelf niet 
met een ander. 

Wil je advies? We helpen je graag mee om de stijl te vin-
den die bij je past. Met merken als Hugo boss, tommy 
Hilfiger, Profuomo, John Miller, 
Camouflage, State of art, Meyer en 
Gardeur kom jij zeker goed voor de 
dag. We verheugen ons erop je te 
ontmoeten!

Spandaw Mannen, Heerestraat 
74 Roden. Telefoon: 050-5019660. 
www.spandawmannen.nl.

Oktober is hét moment om je lin-
gerielaatje aan te vullen, je onder 
te dompelen in de fraaie setjes die 
gezien mogen worden. Wat dacht 
je van een supervrouwelijke kan-
ten body onder je colbertje? Kant 
is terug en hoe! Van bloemen tot 
grafische kant; je vindt het terug 
in verleidelijke hemdjes, body’s 
en bh’s. Naast chique zwart valt 
er volop te kiezen in kleuren, van 
mooie warme aardetinten tot 
sensueel rood, fris wit of petrol 
groen, Vivant Lingerie heeft voor 
iedere vrouw, ongeacht cupmaat, 
een fraai setje. Laat maar komen, 
die weelderige winter! 

Wie liever gaat voor naadloos com-
fort zit uiteraard ook goed bij de 
fraaie lingeriezaak in de tolbert-
erstraat. ‘omdat we graag ieder-
een willen bedienen kiezen we be-

wust voor een breed assortiment. 
en dat geldt ook voor de maten’, 
vertelt Anja tjoelker van Vivant. 
ook een aanrader: de fijne badjas-
sen en kamerjasjes. Ideaal voor 
een herfstachtige zondagmiddag. 
Dat geldt trouwens ook voor de 
nachtmode van Charlie Choe, het 
label dat zich volledig focust op het 
maken van mooie, hippe pyjama’s 
en andere sleepwear. Comfortabel 
katoen, sportief, naadloos, verlei-
delijk, een tikkeltje spannend, waar 
je voorkeur ook naar uitgaat, bij Vi-
vant Lingerie vind je wat je zoekt. 
Het team van Vivant helpt je graag 
bij het uitkiezen van de juiste maat 
zodat je nieuwe setje als gegoten 
zit!

Vivant Lingerie, Tolberterstraat 
1 Leek. Telefoon: 0594 518 018. 
Website: www.vivantlingerie.nl

Vivant Lingerie

Dompel je onder in de luxe en 
comfortabele lingerie van Vivant



Akokkrijthe

Najaar bij Akokkrijthe met 
warme herfstkleuren 

dinsdag t/m vrijdag 10.00 - 17.30 uur
zaterdag 10.00 - 17.00 uur

Koop Scandinavisch design online op www.akokkrijthe.nl

Akokkrijthe in Grootegast is een unieke
winkel vol met dameskleding, woon-
accesoires, glaswerk, designproducten,
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

akokkrijthe
scandinavisch design

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

VOEL DE 
HERFST!
MET DE NIEUWE 
NAJAARS COLLECTIE
MERKEN DAMES
o.a.  FreeQuent - Brandtex - District - Dreamstar - Frankwalder 

 Germaine - Jensen - Lebek -  Leona - Rabe 

 Red Button - Robell - Rifi - Signature - Soya concept - Wonderjeans

 Zerres -  & Co woman.

MERKEN HEREN 
o.a.  Tom Tailor - Baileys - Cabano - Crossfield - Culture

 Meyer pantalons - New star

ZEER GROTE 
COLLECTIE JASSEN 
EN PULLOVERS VOOR 
HEM EN HAAR

Kom ook onze
wisselende seizoensmerken bekijken

Akokkrijthe Scandinavisch Design in Grootegast is een unieke winkel vol met dameskle-
ding, interieuraccessoires, glaswerk, aardewerk, designproducten en cadeaus van Scandi-
navische topontwerpers. Een winkel, waarvan er in heel Nederland geen tweede bestaat. 

Bij Akokkrijthe herkent u overal de kenmerken van het Scandinavische design, zoals ook in 
de bijzondere kledingontwerpen van onder andere Marimekko, Aïno, Ralston, Mansted, Two 
Danes, Nanso, Ritva Falla, Laurie, Karvinen, Trine Kryger Simonsen, GR Nature, By Basics en 
Flare. Tijdloze vormgeving, kwaliteit, eerlijk materiaalgebruik en een groot gevoel voor vorm 

en functie staan garant voor 
jarenlang gebruiksplezier. 

Naast de nieuwe najaarscol-
lectie met warme herfst- en 
wintertinten en eigenzin-
nige ontwerpen, vindt u er 
aardewerk en glas werk 
van Iittala en Arabia, woon- 
en keukenaccessoires van 
Stelton, RigTig en Rosendahl, 
het houten dierenrijk van Ar-
chitectmade en Novoform, 
horloges van Picto en Jacob 
Jensen en kandelaars van 
Piet Hein en Stumpastaken 
en nog veel meer.

De medewerkers van Akok-
krijthe ontvangen u graag in 
de winkel aan de Hoofdstraat 
91-93 te Grootegast. Veel de-
sign kan ook worden besteld 
via de webwinkel www.akok-
krijthe.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. 
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BLACKSAND

HUGO BOSS

STATE OF ART

VAN SPANDAW MANNEN

HUGO BOSS

TOMMY HILFIGER

STATE OF ART

BAILEYS

TOMMY HILFIGER

TOMMY HILFIGERHUGO BOSS

GIORDANO FRANCOLINI

BUGATTI

VAN SPANDAW MANNENVAN SPANDAW MANNEN

herfstherfstDe

Kom langs, 
de koffi e staat klaar!



DRACHTEN 
Zuidkade 36 ,  T  0512  515  684
HEERENVEEN
L indegracht 9 ,  T  0513  610  061
WOLVEGA
Hoofdstraat Oost 41  ,  0561  614 700

COMFORT
specials

Goed passende schoenen is essentieel voor elke dag van de week

Gun jezelf 
Kamsma 
Schoenen

assende schoenen is essentieel voor elke d
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De mooie nazomerdagen liggen 
nu wel zo’n beetje achter ons. De 
sandaaltjes en open schoenen 
kunnen voor een half jaar naar 
zolder. Een uitstekend excuus om 
een paar nieuwe stappers aan te 
schaffen! Meteen maar met de 
deur in huis: er kan veel! Wat dat 
je van een paar hoge booties met 
extra dikke zolen onder je lange 
fladderjurk? Ze zijn er met veter 
en in chelsie, met van de brede 
elastieken rond je enkels. Een 
paar korte laarsjes mogen ook 
zeker niet ontbreken in je schoe-
nenkast. Wat je stijl ook is, je 
vindt het bij Molenkamp Schoen-
mode in Roden. 
Om maar even bij de laarsjes te 
blijven: ze zijn er in westernuitvoe-
ring, met een comfortabele slee-
hak en met een klassieker hakje. 
Daar kun je mooi alle kanten mee 
op. En we kunnen er niet omheen: 
dikke zolen zijn hip. Een beetje pla-
teau bijna. Uiteraard vergeten ze bij 
Molenkamp de ‘normale’ zolen ook 
niet. Maar zeker moeten de ‘Penny 
shoes’ even genoemd, vindt Björn 
Ruchti. ‘Instappers die je vroeger 
zag, met van die muntjes er op. 
Die zijn nu terug in moderne vari-
ant met een dikke zool. Wie wel van 
een beetje gekkigheid houdt moet 

zeker even kijken bij de nieuwe 
flamboyante collectie van Laura 
Vita. Laarsjes en schoenen met 
gewaagde printjes en kleuren lon-
ken verleidelijk naar een nieuwe 
eigenaar. Heren komen goed voor 
de dag met stoere veterboots en 
sneakers van onder andere het Ita-
liaanse Lorenzi of het hippe schoe-
nenlabel Ambitious. Ook vind je 
mooie lederen ceinturen en tassen 
bij Molenkamp. Of een leuk koltrui-
tje in liefst twintig (!) verschillende 
kleuren. En dat maar voor 29,95. 
Daar wordt iedere vrouw blij van 
toch? En wie op zoek is naar pan-
toffels slaagt zeker, weet Björn die 

een behoorlijke collectie comfor-
tabele huissloffen heeft ingekocht. 
Tot slot nog een tip: iedere zaterdag 
is podoloog Bas Becht van 11:00 
tot 14:00 aanwezig om mensen te 
adviseren met steunzolen en pas-
sende schoenen. Het merk Xsensi-
ble leent zich uitstekend voor men-
sen die afhankelijk zijn zolen in hun 
schoenen. Hup, snel even langs 
Molenkamp Schoenmode voor iets 
moois aan je voeten! 

Molenkamp Schoenmode, 
Heerestraat 45 Roden. Tele-
foon: 050 501 9293. Molenkamp-
schoenmode.nl

Takens Mode

Takens Mode is gemoedelijk 

VRIES - Vaste klanten weten het, 
winkelen bij Takens Mode is gemoe-
delijk. Altijd gezellig en ontspannen. 
Bovendien weten vrouwen dat ze 
met de collecties van kwaliteits-
merken als Brandtex, Red Button, 
Zerres, Frank Walder, Rabe, Dream-
star, &CO Woman, Soya Concept, 
FreeQuent, Wonder Jeans, Zerres, 
Barbara Lebek altijd slagen. Heren 
komen goed voor de dag met de col-
lecties van Tom Tailor, Meyer, Cultu-
re, New Star, Baileys en Meantime. 
Allemaal kwaliteitsmerken met een 
goede pasvorm. Want daar letten ze 
op bij Takens Mode. Of je nu houdt 
van sportief, casual of gaat voor de 
klassieke look. Takens Mode heeft 
het in huis. 

Dat geldt natuurlijk ook voor de man-
nen. De dames maten gaan van 36 
tot in sommige gevallen maat 52. Bij 

de heren van 48 tot en met maat 58. 
Een ding is zeker je slaagt altijd bij 
Takens Mode. Nog niet eerder waren 
de collecties zo breed. Naast zwart 
en grijstinten zie je dit seizoen veel 
herfsttinten in fijne en mooie materi-
alen. En de slip-over oftewel de spen-
cer is helemaal terug voor de dames. 
Ook veel jassen en warme truien zijn 
er dit seizoen.  En de vele prints die 
volop gecombineerd mogen worden.  
Ook fijn: de persoonlijke hulp. Het 
team van Takens Mode maakt graag 
tijd voor U. Een goed advies, zowel op 
het gebied van kleur als de pasvorm 
vinden ze belangrijk. Regelmatig bin-
nenlopen is sowieso een aanrader, de 
collectie wordt regelmatig aangevuld 
met nieuwe items en er zijn regelma-
tig nieuwe acties.

Takens Mode, Westerstraat 11, 
Vries. www.takensmode.nl 

Iedere vrouw wordt er blij 
van….. mooie lingerie! Want 
wat je onder je kleding draagt is 
minstens zo belangrijk, als wat 
je erboven draagt! Mooie linge-
rie geeft zelfvertrouwen….. Het 
najaar is de perfecte tijd om je 
oude exemplaren te vervangen 
voor een paar nieuwe, mooie en 
fijn zittende setjes! 
Of je nu van luxe lingerie of van 
sportief houdt, Rijpma heeft 
daarin heel veel keuze. Nieuw 
in ons assortiment is het merk 
Snurk, hippe nachtkleding in 
gekke printjes… De prachtige 
stoffen en kantjes van Prima 
Donna en Marie Jo geven je het 
gevoel van luxe, we zien veel 
warme kleuren zoals donker 
groen, taupe, donker rood en 
vele tinten blauw. Zoals je van 
ons mag verwachten is er heel 
veel keuze in lingerie en nacht-
mode! Wij verkopen nachtmode 
van de merken Nanso, Mey, 
Snurk,  Ringella en Pastunette. 
Heerlijke stoffen om lekker in 
weg te kruipen…. De kousen van 
Oroblu zijn er in heel veel kleur-
tjes. Gaat u nog met vakantie, 
ook in badkleding kunnen we 
volop voorzien.. Voor de mannen 
hebben we Mey, Zaccini , Sloggi, 
Schiesser en Calvin Klein. Mar-
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Rijpma Lingerie, Wilhelminastraat 21 Roden. Telefoon: 050 501 0644. rijpmalingerie.nl.

Kleding- en woonaccessoireswin-
kel Harma in Roden is klaar voor 
een lekker lange winter. De fraai 
ingerichte winkel aan de Heeres-
traat hangt vol nieuwe najaars-
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Mila Servé.
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Nieuwsgierig? Stap gerust eens 
binnen!
Harma, Heerestraat 125 te Roden. 
Tel. 06 10124985.

Harma

Maak kennis met de uitgebreide 
najaarscollectie van Harma

Molenkamp Schoenen 

Dikke zolen, stoere booties of elegant klassiek: 
Molenkamp Schoenmode heeft het in huis!

Rijpma Lingerie

Voel je de vrouw van de wereld in 
de lingerie van Rijpma Lingerie
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PLAN ZELF UW BEZOEK OP ONZE WEBSITE

Hoofdstraat 811   |  Tolbert
Tel. 0594 - 513275 

info@amandahoppmann.nl 
www.amandahoppmann.nlAmanda 

Hoppmann 
Keukens

Ook renovatie en 
inbouw apparatenhoek

Moderne keukens in 
diverse stijlen

KOM LANGS IN ONZE 
VERNIEUWDE SHOWROOM 

OPENINGSTIJDEN:
Maandags t/m dinsdags: gesloten

Woensdags t/m vrijdags: 9.00-17:30 uur
Zaterdags: 10:00-16:30 uur

Zondags: gesloten

Woonwinkel Teakea is sinds maart 2018 geves-
tigd in het winkelpand aan de Leuringslaan 40 
in Tolbert. Bij Teakea kun je terecht voor al jouw 
woonwensen. 

In de ruime woonwinkel vind je een groot assor-
timent met woonkamer-, badkamer- en tuinmeu-
belen in verschillende stijlen. Naast het vaste as-
sortiment biedt Teakea veel mogelijkheden tot het 
op maat maken van meubelen of het aanleveren 
van een eigen ontwerp. Omdat Teakea naast de 
showroom ook beschikt over een eigen werkplaats 
is werkelijk alles mogelijk, en dat voor zeer vrien-
delijke prijzen.

Aangekomen bij het pand van Teakea krijgen we 
gelijk een duidelijk beeld van waar dit bedrijf om 
draait: hout. De voorzijde is voorzien van lichte 
houtstrips, en het logo van Teakea schittert op een 
eikenhouten plank boven de ingang. Eenmaal bin-
nen worden we met een kop koffie verwelkomt door 

de eigenaar: Patrick de Geus. Hij vertelt enthousiast 
over de laatste ontwikkelingen. 

“We zijn kort geleden begonnen met het verkopen 
van complete badkamersets. We kregen aan alle 
kanten signalen dat hier vraag naar was en dus heb-
ben we besloten hiernaar te luisteren”.

Wanneer we een rondje lopen door de showroom 
vallen twee dingen direct op. Ten eerste is het 
pand veel groter dan verwacht en, ten tweede, wat 
een keus! Van tafelbladen tot natuurstenen was-
kommen, en van ligstoelen tot wastafelkranen: bij 
 Teakea vind je werkelijk alle ingrediënten voor een 
prachtig interieur. 

“We zijn momenteel bezig met het afmaken van de 
badkamerafdeling. Hier kunnen bezoekers ver-
schillende soorten bladen en waskommen bekijken 
en vergelijken voor ze een beslissing maken” ver-
telt De Geus. “Als de badkamerafdeling af is staat 

de tuinafdeling op de planning. Naast stoelen en ta-
fels hebben we namelijk ook teakhouten ligstoelen, 
schommelstoelen en zelfs buitenbedden. Mensen 
weten vaak niet dat we een grote tuinafdeling heb-
ben dus daar ligt de focus de komende tijd vooral op” 
vervolgt hij. 

Als we Patrick vragen naar de origine van het be-
drij� lacht hij: “Ooit zijn we begonnen met voorna-
melijk Teakhout, vandaar de naam Teakea. Echter 
houden we ons inmiddels vooral bezig met maat-
werk meubelen, welke grotendeels van eikenhout 
gemaakt worden. Dit doen we allemaal in onze ei-
gen werkplaats, hier in Tolbert”. Voor we ons be-
zoek afsluiten doen we nog een laatste rondje door 
de winkel. Teakea is een prachtige woonwinkel en 
de eigenaar hee� hart voor de zaak, dat is één ding 
dat zeker is.

Teakea is open van maandag t/m zaterdag van 
9.00 tot 17.00 uur. Kijk ook op www.teakea.nl.

Leuringslaan 40, Tolbert
085 130 25 43
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www.teakea.nl
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schillende soorten bladen en waskommen bekijken 
en vergelijken voor ze een beslissing maken” ver-
telt De Geus. “Als de badkamerafdeling af is staat 

de tuinafdeling op de planning. Naast stoelen en ta-
fels hebben we namelijk ook teakhouten ligstoelen, 
schommelstoelen en zelfs buitenbedden. Mensen 
weten vaak niet dat we een grote tuinafdeling heb-
ben dus daar ligt de focus de komende tijd vooral op” 
vervolgt hij. 

Als we Patrick vragen naar de origine van het be-
drij� lacht hij: “Ooit zijn we begonnen met voorna-
melijk Teakhout, vandaar de naam Teakea. Echter 
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Aangekomen bij het pand van Teakea krijgen we 
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eikenhouten plank boven de ingang. Eenmaal bin-
nen worden we met een kop koffie verwelkomt door 

de eigenaar: Patrick de Geus. Hij vertelt enthousiast 
over de laatste ontwikkelingen. 
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ALTIJD EEN MEUBEL OF 
ACCESSOIRE DIE BIJ JOU PAST

ALLE INGREDIËNTEN VOOR EEN PRACHTIG INTERIEUR



Kanaalstraat 25, Roden 

Telefoon 050 5017835 

www.rodeowonen.nl 

Toonaangevend in woninginrichting en advies 

interieurstyling

Kleur- en interieuradvies

Een keur aan topmerken

Eigen stylistes

Oók schilderen/behangen

1000 m2 showroom

Al meer dan veertig jaar garant voor kwaliteit!

We zijn ook bereikbaar 

via Whatsapp  

0619321233

10% KORTING 
 

op de gordijnstoffen van Artelux, 
Kendix, Loft79 en de Ploeg

Westeresch 2-4  RODEN  

(050) 502 05 36

www.hemmeubel.nl

OPENINGSTIJDEN:
Maandag 13:00 - 17:00u
Din t/m Vrij  10:00 - 18:00u 
Zaterdag  10:00 - 17:00u 
Donderdag koopavond tot 21:00u

Westeresch 2-4  RODEN
(050) 502 05 36
www.hemmeubel.nl
www.teak.nl

Landelijke binnen- en buitenmeubelen & woonaccessoires

Kortingen
50%tot

i.v.m. verhuizing 

showroom 
leegverkoop
vanaf zaterdag 16 oktober

Teakhouten binnen- en 
buitenmeubelen, 

zitmeubilair en woonaccessoires



Easy Alessia

ItalNext

uit voorraad leverbaar

100% veilig betalen

Levertijd 2-5 werkdagen 

Werkt op houtpellets

Gezelligheid gegarandeerd

€ 995,- € 799,-

€ 1495,-

Direct uit voorraad leverbaar

100% veilig betalen

Levertijd 2-5 werkdagen 

Werkt op houtpellets

Gezelligheid gegarandeerd

uit voorraad leverbaar

100% veilig betalen

Levertijd 2-5 werkdagen 

Werkt op houtpellets

Gezelligheid gegarandeerd

UIT VOORRAAD LEVERBAAR!

UIT VOORRAAD LEVERBAAR!UIT VOORRAAD LEVERBAAR!

   Tolbertervaart 1  |  Tolbert  |  Telefoon 0594 696153  |  E-mail info@ Kijk voor alle informatie op www.bluesolid.nl

Duurzaam verwarmen met een pelletkachel
Julia Next. Fraai compact design . Superstil . Efficiënt en duurzaam . Keramische ontsteking . 2 jaar garantie 

€ 1195,-
UIT VOORRAAD LEVERBAAR!

Me Next.Continue pelletmotor . Gietijzeren branderkorf . 92% rendement . Zeer compact design . 2 jaar garantie 

€ 1095,-
UIT VOORRAAD LEVERBAAR!

Top Next. Zeer stille pelletkachel . 98% rendement . Bediening via Wifi . Boven- of achteraansluiting . 2 jaar garantie 

€ 2199,-
UIT VOORRAAD LEVERBAAR!

RR Trading  
wordt Blue Solid. 

   Tolbertervaart 1  |  Tolbert  |  Telefoon 0594 696153  |  E-mail info@ Kijk voor alle informatie op www.bluesolid.nl
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RR Trading  
wordt Blue Solid. 

Indien gewenst kan BlueSolid de pelletkachel installeren en/of onderhouden. 

Onze vakbekwame monteurs hebben alle kennis en gereedschap paraat. Dat betekent dat de plaatsing, 

installatie of het onderhoud aan uw pelletkachel op de juiste manier uitgevoerd wordt.

Duurzaam 
verwarmen...

Direct uit 
voorraad 
leverbaar

Gasloos 
verwarmen 

wordt steeds
belangrijk

... met een pelletkachel

VANAF ACTIE PRIJS
€ 3.299,- €2.699,-

ALLE FAUTEUILS
VAN VARIER NU OOK 

MET ZWARTE VOET

GRATIS
VOETENBANK

KOOP NU EEN PEEL OF KOKON FAUTEUIL VAN VARIER EN
ONTVANG DE VOETENBANK GRATIS*
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Rodeo Wonen

Knus het najaar in met de prachtige 
collectie van Rodeo Wonen

Bij Rodeo Wonen staan we voor ser-
vice en kwaliteit, we vinden het be-
langrijk dat klanten geholpen worden 
met een glimlach. Laat het zware 
werk maar aan ons over, zo doen wij 
dit al meer dan veertig jaar. We heb-
ben een ruim aanbod kwaliteits arti-
kelen, zo kunnen we er samen voor 
zorgen dat jouw droomwensen ver-
vuld worden. 
Een sfeervolle vorm van raambekle-
ding zijn gordijnen, dit kan ook in com-
binatie met een ander raamdecoratie 
product. Gordijnstoffen zijn er in ver-
schillende soorten namelijk vitrage, 
inbetweens, overgordijnen en verduis-
terende gordijnen. Gordijnen kunnen 
gemaakt worden in verschillende 
plooien, bijvoorbeeld een wel bekende 
vlinderplooi, ringen of wat we steeds 
vaker zien is de waveplooi.
De koude dagen komen er weer aan, 
ideaal om de kou buiten de deur te 
houden zijn gordijnen. Binnen onze rui-

me collectie gordijnstoffen vind je veel 
stoffen die hier ideaal geschikt voor 
zijn, zoals een overgordijn, isolerende 
stof of een verduisterende stof. Naast 
de functionaliteit geeft een gordijn ook 
een warme sfeer. De gordijnstoffen va-
riëren van effen kleuren tot patronen, 
van velours tot alle gewenste kleuren. 
Wat je ook zoekt, wij kunnen met onze 
collecties het helemaal passend ma-
ken samen met het interieur. 
Knus de kerstdagen in? Kom dan snel 
naar Rodeo Wonen en wij helpen je 
graag om samen tot een mooie en 
warme sfeer te komen voor u interieur. 
Onze interieurstylistes helpen je graag 
om van je huis jouw thuis te maken.
In de woonmaand oktober ontvang je  
10% korting op alle stoffen van Arte-
lux, Kendix, de Ploeg, Loft79, en Your 
Edition.  De actie is geldig in oktober 
en november. Rodeo Wonen, Kanaal-
straat 25 Roden. Telefoon: 050 501 
7835. www.rodeowonen.nl.

Het weer slaat om, 
de temperaturen da-
len en dat betekent 
ook dat we weer 
massaal naar bin-
nen gaan. Lekker in 
de woonkamer zitten 
bij de openhaard of 
onder een dekentje: 
we kennen het alle-
maal. Daarbij hech-
ten we er natuurlijk 
veel waarde aan dat 
het thuis gezellig 
is. Decokay Oost in 
Roden helpt u daar 
graag bij. Het is dé 
speciaalzaak op het 
gebied van verf, vloe-
ren, wand- en raam-
bekleding. Je vindt 
er werkelijk alles om 
je woning van binnen helemaal 
tiptop te maken. Ideaal dus om 
straks gezellig de winter in te 
gaan! 

Decokay Oost heeft een breed 
assortiment behang, raambekle-

ding, verf en vloeren. Allemaal van 
kwaliteitsmerken. “Mensen kun-
nen voor een compleet interieur 
bij ons terecht”, vertelt Teo Schel-
haas. “Op schildergebied hebben 
we uiteraard alles voor de trends 
van dit najaar: lekker knus en 
warme tinten. Daarnaast hebben 
we ook ruime keus in verschillen-
de soorten behang en hebben we 
diverse soorten raambekleding”. 
Daarnaast kan Decokay Oost ook 
veel betekenen op het gebied van 
vloeren. De medewerkers helpen 

u graag bij het maken van de juis-
te keuze. “Service is bij ons ont-
zettend belangrijk en we denken 
graag met de klant mee, zowel 
vóór als na de aankoop. Zit er een 
klein foutje in de stof van een gor-
dijn? Wij zorgen ervoor dat het ge-
repareerd wordt. Zo proberen we 
de klant volledig te ontzorgen”.

Decokay Oost, Westeresch 10 
Roden. Telefoon: 050 501 5678. 
Website: www.oost-roden.de-
cokay.nl

Roadz Wonen

Roadz Wonen bestaat 4 jaar

Decokay Oost Roden 

Alles voor het interieur bij 
Decokay Oost in Roden 

In betrekkelijk korte tijd heeft 
Roadz in ‘meubelland’ een stevige 
positie verworven in het mooie 
Roden. Eigenlijk was vanaf de ope-
ning in september 2017 direct al 
duidelijk dat een gat in de markt 
was gevonden. 
Daarna is het alleen maar druk-
ker geworden, is de winkel telkens 
sfeervoller gemaakt en in april 2019 
nog eens aanzienlijk vergroot naar 
3000 m2. Klanten uit alle hoeken 
van de noordelijke provincies en 

soms ver daarbuiten weten Roadz 
te vinden. Of het nu gaat om een 
nieuwe bank, eettafel, relaxfauteuil, 
stoelen of een fauteuil, woonde-
coratie, vloerkleed of bijzettafel; 
de keuze is ongekend. Een bezoek 
aan deze woonwinkel, uniek in zijn 
soort, is zeker een aanrader voor 
liefhebbers van stoere industriële 
tot rustieke inrichting. 
Roadz Wonen, Westeresch 1-5 
Roden. Telefoon: 050 305 0271. 
Roadz.nl.

assortiment behang, raambekle-assortiment behang, raambekle-

NajaarsNajaarsNajaarsNajaarsNajaars    BIJLAGE
2021

Standaard komt niet in het woorden-
boek voor. Een deur is bij The Doors 
Assen niet zomaar een deur. Datzelf-
de geldt voor een kast of een schei-
dingselement. Dé maatwerk specia-
list uit Assen levert designdeuren en 
kasten in elke denkbare uitvoering. 
Voor iedere individuele ruimte, woon-
stijl en passend binnen het budget.

“Hier krijg je een goede indruk van wat 
er allemaal mogelijk is’’, zegt Klaas 
Jan Hofsteenge. “Moet het puur functi-
oneel of wil je juist een blikvanger, een 
opvallend stijlobject in je huis, het kan 
allemaal. Alle denkbare kleuren en 
maten zijn toepasbaar, maar moet het 
toch anders? Geen enkel probleem. We 
komen altijd met een passende oplos-
sing. Laat ons maar meedenken. Met 
meer dan 15 jaar ervaring laten we 
graag zien hoe je thuis architectuur en 
gevoel voor stijl combineert. Wij bie-
den eigentijds en stijlvol wooncomfort, 
passend bij jouw manier van wonen, bij 
je inrichting. En ook heel mooi… Zon-
der overdreven prijzen te hanteren.’’

Dé woontrend van dit moment zijn 
taatsdeuren. The Doors Assen werkt onder andere 
met het Belgische merk ANYWAY doors, leveran-
cier van prachtige design binnendeuren met unieke 
standaard eigenschappen. De deuren van ANYWAY 
doors kunnen worden uitgevoerd als draaideur, 
schuifdeur of taatsdeur. “De ‘steel look’ taatsdeu-
ren zijn enorm populair’’, zegt Klaas Jan. “In plaats 
van een scharnierpunt aan het kozijn, heeft zo’n 
deur zijn draaipunt , excentrisch aan de onder- en 

bovenzijde. Zo’n deur is een blikvanger van jewel-
ste”. 
Maak zelf online een afspraak en kom langs in As-
sen !

www.thedoorsassen.nl
The Doors Assen Klompmakerstraat 3c, 
9403 VL  Assen
Telefoon: 0592-371500

The Doors Assen 

Prachtige deuren en kasten, altijd op maat gemaakt!



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 



Relaxfauteuil 
Amber
vanaf

€1.999,-

Dat is relaxed!Zelf uw relaxstoel samenstellen. 

Relaxed het najaar in met 
de nieuwe relaxfauteuils

Van elektrisch verstelbaar, tot handmatig 
verstelbaar of zelfs relaxfauteuils met 
massagefunctie. Probeer de nieuwe relaxstoelen 
bij Hummel Wonen. Bij ontspannen op een 
relaxfauteuil gaat het om maatwerk. Onze 
verkopers geven u graag vrijblijvend advies.

Ontdek de compleet nieuwe 
relaxstudio bij Hummel

Relaxfauteuil Oskar
Manueel verstelbaar 
In stof vanaf €466,-. 
In leder vanaf €699,-. 
In diverse uitvoeringen. 

Relaxfauteuil Suze
Manueel verstelbaar, in 

stof vanaf €1.299,- 
in leder vanaf €1.444,-. 

In diverse uitvoeringen. 

Relaxfauteuil Fenna elektronisch verstelbaar. In stof vanaf €2.169,-. 
In leder vanaf €2.099,-. In diverse uitvoeringen. 

Hummel Haulerwijk
Keukens, Badkamers en Wonen 
Leeksterweg 33-37 8433 KW Haulerwijk 
0516-425000 | info@hummelhaulerwijk.nl
www. hummelhaulerwijk.nl

Relaxfauteuil 
Bern
vanaf

€1.299,-

Relaxfauteuil Mila
Manueel verstelbaar
In stof vanaf €1499,-. 
In leder vanaf €1999,- 

In diverse uitvoeringen 
leverbaar. 

Mila

Relaxfauteuil Sara 
Maneel verstelbaar in 
stof vanaf €799,-. In leder 
vanaf €764,-. In diverse 
uitvoeringen leverbaar. 
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BOXSPRING
KARLSTAD

Deze comfortabele boxspring is geheel 
compleet met pocketveerboxen, 7 zone 

pocketveermatrassen afgedekt
met koudschuim en een 8 cm.
dikke koudschuim topmatras.

Topkwaliteit voor een wel heel 
speciale introductieprijs!

HOEKCOMBINATIE LEROY
Lekkere volle hoekcombinatie bekleed met practische en sterke microstof Cherokee.
Kleuren cognac, antraciet en groen en ook in “spiegelbeeld” leverbaar.
Maten 282 x  220 cm.

Als oktoberkoopje en
supersnel leverbaar!

ARMSTOEL
WENEN
Industriele armstoel met stevige zitting 
en practische micro bekleding. Diverse 
kleuren. Uit voorraad leverbaar.

MIX & MATCH
Stel zelf uw ideale relaxfauteuil samen!
Standaard met verstelbare rug,
topswing en uitschuifbare voetenbank.
1. Kies uw model
2. Kies uw maat

(small, medium of large)
3. Kies uw bekleding (stof of leer)

Prijs in origineel dikleer.

BARSTOEL
FALCO
Door de brede schaalzitting en zachte 
Adore veloursstof bijzonder comfortabel. 
Met frame van zwart staal. In antraciet, 
cognac en mosgroen leverbaar.

MAATWERKBANK PORTO
Dit fraaie model is verkrijgbaar in
3 soorten zitcomfort, 3 zitdieptes, 
2 zit- en rughoogtes. Leverbaar als
fauteuil,2,  2,5, 3 en zelfs als hoek-
combinatie. Verkrijgbaar in tientallen
stof en leersoorten.

Nu als oktober woonmaand aktiemodel!
2-zits in stof Bruccoli met binnenvering

WOONPROGRAMMA OTRABANDA 
Perfect afgewerkt industrieel woonprogramma. Een combinatie van zwart staal met
eco oak tabac. Slijt en krasvast. Met luxe soft closing deuren en lades.

ACTIEMAAND!

Maten 282 x  220 cm.

Als oktoberkoopje en
supersnel leverbaar!

VAN

€  1.398,-VOOR

€  998,-

NU

€  895,-

compleet met poc
pocketve
met kou
dikke k

Topkwaliteit v
special

180X200 CM

NORMAAL

€  2.199,-
NU

€  1.799,-
(ELEKTRISCH VERSTELBAAR)

Dressoir 180 cm.

TV dressoir 151 cm. 

Ovale eettafel met fraaie matrixpoot. 
Maat 200 x 102 cm.

Barkast Fraai wandmeubel.
Maat 120 x 170 cm (b x h)

Salontafel 135 x 67 cm.

Van € 898,- voor € 798,-
(Ook in 220 cm breed)

Van € 659,- voor € 569,-
(Ook in 120 en 180 cm breed)

Van € 759,- voor € 679,-
(Ook in 220 x 110 en 250 x 128 cm)

Van € 1.098,- voor € 989,-

Van € 569,- voor € 498,-Van € 569,- voor € 498,-

kti d l!

VAN 

€  945,-
VOOR

€  795,-

VAN

€  169,-
VOOR

€  135,-

VAN
€  139,-VOOR

€  89,-

OP = OP

= VOORDEELMAAND!!
180X200 CM

NORMAAL

€  1.599,-
NU

€  1.299,-
(VASTE UITVOERING)
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Maatwerk van echt hout bij Teakea

Woonvoordeel de Wrede 

Extra aandacht voor de woning 
tijdens Oktober Woonmaand 

Het prachtige bedrijf teakea is een speci-
alist in maatwerkoplossingen. Alles is mo-
gelijk. Hij noemt zijn winkel een Ikea, maar 
dan met echt hout, vandaar de naam tea-
kea. ‘Dat is natuurlijk lichtelijk overdreven, 
een Ikea, maar dan met echt hout,’ lacht 
ondernemer Patrick de Geus. ‘onze meu-
belen zijn veel beter en mooier.’ De prach-
tige winkel in tolbert is een bijzondere. een 
Pinterest-winkel noemt De Geus het zelf. 
‘Wanneer klanten iets leuks zien in een 
magazine of op Pinterest dan maken wij dat 
op maat. Wij zijn een echte maatwerkspe-
cialist,’ vertelt de meubelmaker enthousi-
ast. ‘Wij maken alles van echt massief hout. 
Maar vooral de eettafels en het badkamer 
meubilair lopen hard.’ De winkel aan de 
Leuringslaan in tolbert is tamelijk uniek. 
De werkplaats staat nagenoeg in de winkel, 
zodat klanten kunnen zien hoe het allemaal 
wordt gemaakt. Anders dan anders. Anders 
dan de standaard en dat maakt de win-
kel en zijn producten uniek en enig in zijn 
soort. De komende weken moet de nieuwe 
showroom van de badkamer-afdeling klaar 
zijn. om de klanten nog beter te kunnen la-
ten zien wat er gemaakt wordt. De bedrijfs-
slogan luidt dan ook: ‘Altijd een meubel of 
accessoire die bij jou past’. Iedereen woont 

namelijk anders en geen ruimte is gelijk. 
Daarom begrijpen de mensen van teakea 
als geen ander dat er behoefte is aan maat-
werkoplossingen. 

Teakea, Leuringslaan 40, Tolbert. 
www.teakea.nl. 085-1302543

Het is Oktober Woonmaand en dat betekent 
doorgaans dat we wat extra aandacht voor 
de woning en het meubilair hebben dan nor-
maal gesproken. Daarnaast is het natuurlijk 
heerlijk om, wanneer het buiten regent, lek-
ker weg te kruipen onder een dekentje op 
een prachtige bank of in een relaxte fauteuil. 
Woonvoordeel de Wrede in Joure heeft een 
ruim assortiment, waarbij volop keus is uit 
diverse banken, stoelen, eethoeken en zelfs 
boxsprings. “We hebben ontzettend veel en 
alles in verschillende soorten en maten”, 
vertelt eigenaar Klaas de Wrede. “We heb-
ben alles in huis om de woning naar wens in 
te richten”. 

Woonvoordeel de Wrede staat bekend om 
kwaliteit en een betaalbare prijs. omdat de 
zaak enkel grote partijen inkoopt, kan het op de 
meubel uit zowel binnen- als buitenland altijd 
de laagste prijsgarantie bieden. “Hierdoor zijn 
we vaak voordeliger dan vergelijkbare zaken”, 
zegt klaas. “Dat is tijdens oktober Woonmaand 
niet anders”. Net als anders staat het team van 

Woonvoordeel de Wrede ook dit najaar voor 
een ieder klaar, om klanten de adviseren op 
het gebied van woninginrichting. “een trend 
die je momenteel veel ziet, is het industriële. 
We hebben verschillend meubilair van deze 
trend in onze winkel staan. Daarnaast zijn er 
in onze zaak, van ruim 5.000 vierkante meter, 
uiteraard diverse hoekcombi’s en fauteuils”. 

Benieuwd naar de mooiste meubelstukken 
tegen een betaalbare prijs? U bent van harte 
welkom bij Woonvoordeel de Wrede, geves-
tigd aan de Transportwei 17 in Joure. Telefo-
nisch is de meubelzaak te bereiken via 0513-
416675. Meer informatie is te vinden op www.
woonoutletdewrede.nl. 

� LOUNGEBANKEN
� ZITGROEPEN
� FAUTEUILS
� RELAXFAUTEUILS
� EETKAMERS
� WANDKASTEN
� WOONACCESSOIRES
� BOXSPRINGBEDDEN
� MATRASSEN ETC. 

BOXSPRINGS
al vanaf 399,-

Elke dag nieuwe items! 

90% direct uit voorraad leverbaar

OpruimingGROTE COLLECTIERELAX-FAUTEUILS

Uit verschi� ende 
fai� i� ementen bi	 en!

FAILLISSEMENTS
mega

NU KORTINGEN TOT WEL70%
verkoop

FAILLISSEMENTSWINKEL
FAILLISSEMENTSVERKOOP 

GRONINGEN

ENERGIEWEG 12B
GRONINGEN

MEUBELBOULEVARD 
 HOENDIEP

elke
zondag 

geopend
van 11-17 uur

OPENINGSTIJDEN: 
Maandag van 13-18 uur • Dinsdag t/m  Vrijdag 10-18 uur  

Donderdag koopavond 10-20 uur • Zaterdag 10-17 uur • Zondag 11-17 uur
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