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25,- KORTING
op alle kostuums.

Kostuums al vanaf

€189,99

De Heeren van Leek
heeft een grote keuze
in kostuums. Zowel in
modellen als in
pasvormen.

Geldig op de Fashiondag
Zaterdag 26 maart 2022

169,00

De Heeren van Leek | Tolberterstraat 11, 9351 BB Leek

www.deheerenvanleek.nl
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Fashiondays

Vivant Lingerie gaat voor glamour,
kleur en flinke dosis positiviteit

Fashion Days bij de Heeren van Leek
Natuurlijk doet de Heeren van Leek
mee aan de Fashion Days. Er is volop
nieuwe collectie en de Fashion Days zijn
het moment om al die nieuwe stijlen te
presenteren. Het is de aftrap van het
nieuwe voorjaarsseizoen, aldus Henk
Jan Klooster eigenaar van De Heeren
van Leek.
‘Wij en vooral onze klanten hebben er
weer helemaal zin in, merken wij. Er
staan veel bruiloften op stapel, we gaan
er weer op uit. Wij merken dat na 2 corona jaren er weer feestjes worden gevierd. Optimisme dus, al wordt dat nu
ook een wat beladen woord, als je ziet
wat er elders in de wereld gaande is.’
Voorzichtig optimisme dus en dat zie je
terug in de collectie, zegt Hank Jan. ‘Dat
uit zich door meer kleur. Geel en oker
bijvoorbeeld en voor diegene die dat wel
wat al te heftig is, is er lindengroen. Een
tere groene kleur die heel veel mensen
perfect staan en verrassend gemakkelijk te combineren valt. Volop nieuws
dus in de collectie.’ Wat onveranderd
blijft bij De Heeren van Leek is de royale
keuze. ‘Alleen in overhemden hebben we
al ruim 100 soorten. Ook onveranderd
ena een reden waarom veel winkelschuwe mannen toch bij ons shoppen is
onze vakkennis. Niet eindeloos passen
maar gelijk de goede maat. Dat spreekt
aan. Wij kennen de pasvormen, weten
dat niet iedereen in super strakke pasvormen past en reiken gelijk het goede
artikel aan. “Het schiet hier tenminste
op…” beschouwen we dan ook als een
compliment. Waarbij we uiteraard iedereen in zijn eigen tempo adviseren. Het

hoeft natuurlijk niet supersnel, maar het
kan wel’, lacht Henk Jan. ‘Dan de prijzen,
wij hebben er altijd naar gestreefd om
een winkel in betaalbare mannenmode
te zijn. Dat wordt lastiger, maar lastig is
niet onmogelijk. Nog steeds hebben we
betaalbaar hoog in het vaandel staan
en ook dit seizoen kunnen we daar aan
voldoen. Al met al zien we het nieuwe
seizoen met veel vertrouwen tegemoet.
Samen met Mathilde, mijn collega, staan
we in de startblokken voor een fantastisch modeseizoen.’De Heeren van Leek,
Tolberterstraat 11, Leek. Telefoon: 0594514255 www.deheerenvanleek.nl

Ook in de lingerie zie je het: kleur! Van fel neon tot zacht babyblauw, het kan allemaal. En wat dacht je van een sexy bralette? Supercomfortabel en ook leuk als
top boven je joggingbroek. De dames van Vivant Lingerie zijn in ieder geval wild
enthousiast over de nieuwe lingerie- én badcollectie van dit seizoen.
En dat is meer dan terecht. De fraaie zaak aan de Tolberterstraat hangt vol verleidelijke setjes. Wij zijn fan. Leuke bralettes in fuchsia, bh’s met kanten bandjes, bh’s in
neonkleuren met bijpassende slipjes, setjes met exotische printjes, het is lastig kiezen
bij Vivant. Met de super vrouwelijke collecties van Marie Jo en Prima Donna kun je alle
kanten op. En dan hebben we het nog niet over de badmode. Dit is precies waarmee
je in de zomer lekker wil flaneren over het strand! Prettig is ook dat de bikinibroekjes
en de topjes los te koop zijn. Dat wil zeggen dat je ze niet dezelfde maat hoeft te nemen, vertelt Marina. Helemaal leuk zijn de bijpassende kimono’s en pareo’s. Kun je er
ook nog even mee de strandtent in. ‘Wat nu ook heel erg speelt is het trouwseizoen.
We hebben een grote collectie shapewear. Naadloos ondergoed dat perfect aansluit
en zorgt voor een strak figuur. Een mooie strapless
bh maakt het helemaal af’,
weet Marina die nog even
een leuke slogan van Mey
(het kwaliteitsmerk dat
een compleet andere, lekker hippe, weg in is geslagen) aanhaalt. ‘We willen
meer liefde, vrede, duurzaamheid en vooral méér
plezier van wat we dragen,
meer glamour en vooral
een flinke dosis positiviteit.’
Daar kunnen we ons alleen
maar bij aansluiten.

Tulips Woman: kleurrijke mode!

Hou je van kleur en van kleurrijke kleding, dan kom je
graag bij Tulips Woman in Leek. En dit voorjaar kun je helemaal je hart ophalen aan de verschillende kleuren en
dessins die je in de ruime winkel aan de Hulst-passage
(bij AH) vindt. Mirjan & Nieske hebben weer een prachtige
collectie samengesteld, die zoals gewoonlijk op kleur is
gepresenteerd. Daardoor kunnen verrassende combinaties worden gemaakt, die echt bij jóu passen.
De broek maakt weer een opmars in de mode, en de wijdere
broek is nu al niet meer weg te denken. Nog geen wijde broek
geprobeerd: Tulips Woman daagt je uit! En vind je het écht
niets: er zijn nog steeds voldoende slimfit modellen.
Door het thuiswerken is het accent bij bijna alle modemerken
meer op comfort komen te liggen. Je vindt dan ook veel rekbare stoffen en ruimere pasvormen, terwijl de mode ook zeer
geschikt is om te dragen bij representatieve gelegenheden.
Mirjan & Nieske helpen je graag om een outfit samen te
stellen die past bij jou en bij de gelegenheid waarvoor je iets
zoekt. Dat kan ook op afspraak. En thuis de collectie bekijken? Dat kan op: www.tulips-woman.nl Tulips Woman, Tolberterstraat 17, 9351 SH Leek

Een zomer vol geluk en vrolijkheid bij Zipper Mode
Kleur, kleur, kleur! Dat is in het kort
de beste samenvatting van de nieuwste kledingcollectie van Zipper Mode
in Leek. Van rood, roze en fuchsia tot
kobalt en fris turquoise. En de stoffen? Helemaal om je super happy in
te voelen. Luchtige bloesjes in voile,
linnen of zacht katoen. Liefhebbers
van kleur kunnen na de beige en
zwarte seizoenen hun hart ophalen
bij Zipper, belooft Sandra.

Roze en groen zijn by far dé modekleuren van de lente en zomer van 2022.
Je ziet ze terugkomen in blouses (die
lekker losjes zijn), fraaie broeken met
flairpijpen. De broeken zijn allemaal wat
hoger, de high waist is en blijft populair.
Wip gewoon eens even binnen bij Zipper Mode in de Tolberterstraat in Leek
en laat je adviseren door één van de stylisten. De Paaseitjes staan klaar en een
goeie bak koffie ook. Tot slot nog een tip:
bezoek Zipper tijdens de fashiondagen
op 25 en 26 maart.

www.winkeleninleek.nl

PME Legend – Cast Iron – Vanguard – State of Art – Bluefields – Meyer – Gardeur – No Excess – Blue Industry – Dstrezzed – Roy Robson – Benvenuto - R2 – Amsterdam – Ledub – Eterna – New Zealand Auckland – Cavallaro – Giorgio – Alan Red – Adam – Falke

FashionWeek

bij De Man mode & jeans
23 tot en met 27 maart
Nu de zon weer volop begint te schijnen is het
voorjaarsseizoen echt begonnen bij De Man mode &
jeans In de winkel hangt weer de nieuwste voorjaarscollectie van al onze topmerken.

De koffie staat
klaar!

Dit seizoen is de bodywarmer weer
terug van weggeweest. Het artikel dat
je vroeg in het voorjaar kan dragen.
Ook is er volop keuze in verschillende
jassen en stoere vesten.
Heb jij binnenkort een speciale
gelegenheid? Bij ons kun je ook
terecht voor een kostuum. Of ga
je voor een colbert met een
leuke chino? Laat je door
ons adviseren.

Voor elke geleg
enheid de
juiste outfit. Va
n een trendy
kostuum tot ee
n stoere jeans.
Van maat S t/m
4XL en
jeansmaat 28 tm
42.

Kom gerust lang s en
laat je inspireren .
Extra openingstijden
Zondag 27 maart 12.00 - 17.00 uur
Zondag 2 april 12.00 - 17.00 uur

21%

KORTING
op bijna
alles!
bij beste
ding van
af 15.-
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OPENINGSTIJDEN
MA
GESLOTEN
DI/WO/DO
9.30 - 17.30
VR
9.30 - 21.00
ZA
9.30 - 17.00

DA LEEK
DE DROGIST MET
AANDACHT
Tolberterstraat 3 - Leek

www.da-leek.nl

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

Vraag ons naar de voorwaarden.
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De nieuwe
voorjaars
collectie bij
zipper mode

Fashiondays

Fashion Days bij DeeDees
van Donkerbroek Lederwaren
LEEK - Tijdens de Fashiondays kan worden laten zien wat winkeldorp Leek allemaal te bieden heeft. Het publiek herontdekt ook DeeDees, de speciaalzaak in lederwaren na corona. Vooral aan het verkoop van koffers en de verbaasde reacties
over het grote assortiment is dat te merken.

Goed gekleed voor de dag met
de fraaie collecties van De Man
Nu de zon weer volop begint te schijnen is het voorjaarsseizoen echt begonnen bij De Man mode & jeans! De
voorjaarscollectie hangt weer volop
in de winkel. Dit seizoen zien we veel
frisse kleuren. De bodywarmer is terug van weggeweest, dit mode item
draag je vroeg in het voorjaar en is in
de zomer op de late avond prettig om
te dragen. Kort om: de joggingbroek
kan de kast in en het is tijd om weer
goed gekleed voor de dag te komen.
Is jouw bruiloft of jubilea uitgesteld en
ga je dat dit jaar vieren, De Man heeft

LEEK

voor elke gelegenheid de juiste outfit. Ga je in een strak 3-delig kostuum
of kies je voor een leuk colbert met
een leuke chino en toffe sneakers? Wij
hebben voor elk wat wils. Ook in onze
denimhoek vind je weer de nieuwste
jeanswassingen. Van licht tot grijs en
van kleine maat tot groot. Kies jij dus
voor een stoere PME legend jeans of ga
je toch voor de nette spijkerbroek van
Meyer? Om iedereen de gelegenheid
te geven om langs te komen deze week
zijn wij op zondag 27 maart en zondag 2
april extra geopend van 12:00 – 17:00.
Graag tot ziens in onze winkel!

ZATERDAG
26 MAART

LIVE
MUZIEK

Dirk Donkerbroek ziet de
Fashion Days als een kans
om de winkel opnieuw wat
bekender te maken. ‘De
winkel verandert steeds,
zowel aan de buitenkant
als het assortiment. Ik ben
heel enthousiast over de
Revival serie. Prachtige
basis tassen die je met een
handomdraai voorziet van
een nieuwe look. Ook de
rugtassen die simpel aan
de fiets vastgemaakt kunnen worden gaan als een
speer. De kleuren van deze
tassen gaan ook verder dan
de basiskleuren, behalve
een rode of zwarte, kun je
er bijvoorbeeld ook een in
knalgeel vinden.’ Ook de
koffers zijn er in alle kleuren en formaten.
‘Verder breng ik ook graag
onze fantastische collectie
leren tassen onder de aandacht. We hebben tassen
voor alle gelegenheden,
bijvoorbeeld voor het werk,
school of een snelle boodschap. Het zijn tassen die
jaren mee gaan, en die je
eens laat repareren als het
nodig is. Dat doen we ook
met kennis en vakmanschap bij DeeDees. Deze
kennis delen we ook graag
met de klanten in de winkel. We geven eerlijk advies en weten waar we het
over hebben. We zijn qua
prijsopbouw toegankelijk
voor ieders budget en hebben een groot assortiment.
Kom zeker eens langs!’
DeeDees van Donkerbroek
Lederwaren
Tolberterstraat 18 Leek

Humphrey Juweliers opent seizoen met sprankelende collecties
Misschien nog niet bij iedereen bekend, maar Juwelier van Zanten is overgenomen. En niet door
een onbekende in de juwelierswereld. Humphrey
Ganput zit al ruim 10 jaar in de branche en had al
eigen juwelierszaak in Groningen.
De twee kennen elkaar goed. Geregeld kwam
Humphrey op de koffie bij Bert van Zanten. Toen Van
Zanten bekend maakte dat hij samen met zijn vrouw
van z’n pensioen wilde genieten, wist Humphrey zeker dat hij de zaak wilde voortzetten. En het leuke is:
Bert helpt nog steeds mee en ook zijn dochter Vera
staat in de zaak.
‘Zo blijft het toch vertrouwd voor de klanten’, lacht
Humphrey. ‘We zijn blij dat Vera hier blijft werken, ze
is gediplomeerd goudsmid, afgestudeerd in Schoonhoven. Dat geldt ook voor Sanne, zij is horlogemaker
en komt ook van de Vakschool Schoonhoven. Bert

maakt voor ons de sieraden op maat. Zijn specialiteit. Hij maakt aan de hand van de wensen van de
klant schetsen en vertaalt die naar sieraden.’ Je
wordt er bijna hebberig van als je de juwelierszaak
in de Liekeblom binnenstapt. De sprankelende sieraden van het Italiaanse Ti Sento zijn een lust voor
het oog. Ook moet je zeker even kijken bij de collecties van Sparkling Jewels, Tommy Hilfiger en Hugo
Boss. Ook is de zaak dealer van het horlogemerk
Seiko. ‘En we hebben een breed assortiment trouwringen, waarvan een luxe lijn die door acht ontwerpers is samengesteld.’ Ook in sieraden met brilanten
is veel keuze bij Humphrey. Diamonds are a girls
best friends toch? Alle reden voor een bezoekje aan
Humphrey Juweliers! Tip: tijdens de Fashion Days op
25 en 26 maart heeft de juwelierszaak extra aantrekkelijke aanbiedingen.

NIEUWE
COLLECTIE

WWW.CAPISCETRENDYMODE.NL
DE DAM 36 • LEEK • TEL: (0594) 51 38 53

FASHIONDAYS 25 & 26 MAART

Tolberterstraat 17 | Leek

www.tulips-woman.nl

