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JOY HOUSE OF BRANDS

De lente is begonnen en dat is te merken ook!
In onze winkels merken we dat jullie op zoek zijn naar frisse zomerse stijlen. Om jullie daarbij te helpen, hebben we de trends voor dit voorjaar op een rijtje gezet!
Allereerst: de heren. Groen en
blauw blijven de basis voor menig
outfit, maar de roze/zalm- en aardetinten doen het dit voorjaar ook
erg goed. Erg fijn, want deze tinten zijn heel neutraal en daarmee
makkelijk te combineren. Hiernaast zien we dat het aanbod in
polo’s dit jaar groter is dan ooit: het
perfecte kledingstuk om je outfit
een wat rijkere uitstraling te geven.
Daarnaast zijn ze door hun fijne
materialen perfect voor een warme
dag. We zien dit voorjaar nog steeds
veel hoodies, wat zeker niet zo gek
is. Een hoodie in een frisse kleur is
namelijk ideaal voor een lekkere
zomeravond.
Net als ieder voorjaar, zijn ook nu de
jeanstinten wat lichter. De tapered
fit is momenteel dé trend, maar we

merken dat het grootste gros van
de broeken niet (meer) strak, maar
nog wel aangesloten zit. Voor de liefhebbers van de wijdere pasvormen
hebben we ook goed nieuws: van
o.a. PME Legend en G-star hebben
we genoeg relaxed fits op voorraad!
Dan: de dames. We zien hier overeenkomsten in het kleurbeeld. Ook
hier zien we deze zomer namelijk
veel roze- en aardetinten. Toch is
het kleurenaanbod uiteenlopender
dan bij de heren en zien we bij de dames ook veel hardgroen en pasteltinten. De kleurrijke collectie kent
daarnaast vooral veel kleine details, zoals pofmouwen en roezels.
De allover prints die je dit voorjaar
terugziet zijn veelal botanisch. In
het denimvak moet de skinnyjeans
steeds meer terrein afstaan aan de

straight, flared en loose fit. Broeken zijn dit voorjaar dé trend voor
dames en snoepen wat ruimte weg
van de jurken en rokken. Zo zien we
naast de vertrouwde spijkerbroek
veel wijde pantalons en flared
broeken, allemaal met hoge taille.
De fits zijn losser dan we gewend
waren, wat zorgt voor een comfortabel en luchtig gevoel. Dus denk
nog eens na over je kledingkeuze
als je deze zomer een feestje op de
planning hebt: ga je voor een jurkje
zoals voorheen, of kies je nu voor
een pantalon met een mooie top?
Ben jij nou helemaal enthousiast
geworden van deze trends? Kom
langs in één van onze winkels, onder het genot van een bakje koffie
en met deskundig advies van onze
medewerkers.
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Wil je

met mij

Trouwen?

TROUW- EN FEESTELIJKE
OUTFITS voorjaar ʻ22
Bij aankoop van een kostuum met overhemd, een fles exclusieve champagne cadeau!
Kom langs voor een (oriëntatie) bezoek.
NEEM GER UST UW FAMILIELEDE N MEE.
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SPANDAW MANNEN

‘Kleding maakt nog steeds de man!’
RODEN - Aardetinten, felle kleuren en gedempte tinten; het komende
seizoen is het allemaal te vinden bij Spandaw Mannen. Mooie merken, zoals Hugo Boss, Tommy Hilfiger, Meyer en Profuomo voeren
de boventoon. ‘Bij alle merken dringen we bij de leverancier aan op
een ecologische productie. En dat lukt steeds vaker,’ vertelt floormanager Thijs Baving. ‘Zo hebben we een jassenlijn die gemaakt is van
gerecyclede PET-flessen. Ook verkopen we donsjassen, waarvan het
dons hergebruikt is. En alles van hoogwaardige kwaliteit. Gelukkig
biedt inmiddels elk merk wel duurzame items, wat het makkelijker
maakt om steeds duurzamer te werken.’
Onlangs kreeg Spandaw Mannen het MVO-certificaat uitgereikt, als eerste Modewinkel in
Nederland. Dit certificaat wordt
uitgegeven aan bedrijven die
maatschappelijk verantwoord ondernemen en zich inzetten voor
verduurzaming. ‘Daar waren we
natuurlijk trots op. Het lijkt misschien een druppel op de gloeiende plaat om duurzaam te ondernemen, maar als het steeds meer

wordt gedaan, gaat het echt verschil maken. We krijgen ook waardering van onze klanten, steeds
meer mensen letten steeds meer
op wat ze kopen.’ De poloshirts
van Mr. Nice Guy zijn zelfs helemaal biologisch afbreekbaar,
ook de knoopjes die van schelpen zijn gemaakt. ‘En nee, ze
lossen echt niet op in de was!’ Nog
een reden om binnenkort even bij
Spandaw Mannen binnen te lo-

pen; de prachtige collectie The
Chesterfield Brand tassen. Deze
robuuste en duurzame tassen zijn
tijdloos en puur. ‘En, leuk detail,
wie een tas koopt, krijgt er deze
week een onderhoudsset bij.’
Er wordt dit voorjaar volop getrouwd en dat wordt in de winkel gemerkt. ‘We laten een
aantal feestelijke combinaties
in onze winkel zien. Van een
strak pak tot een jeans met
een super stretch overhemd.
De bijbehorende actie wordt wegens succes nog een week geprolongeerd: bij aankoop van
een kostuum met overhemd ontvangt de klant een fles exclusieve
champagne cadeau.’
Kijk voor meer informatie op
www.spandawmannen.nl.

MOLENKAMP SCHOENMODE

‘Qua kleur een rustiger seizoen, met hier en daar een lekker fel accent’
RODEN - Komend seizoen lopen we op schoenen in iets rustiger kleuren dan voorafgaande seizoenen. Björn Ruchti, eigenaar van Molenkamp Schoenmode in Roden: ‘Als de kleuren van kleding wat feller
worden, worden de kleuren van schoenen wat rustiger. Hoewel je bij
de sneakers vaak nog wel een accentkleur ziet. Ja, ook dit seizoen
blijven de sneakers hip, maar we zien ook een opmars van de loafer.
Daar ben ik zelf enthousiast over, die lopen lekker en je schiet er zo
in.’ Molenkamp voert naast de vertrouwde merken, ook wat exclusievere merken schoenen.
‘We proberen toch ook wat anders te brengen, zoals het merk
Laura Vita. Vrolijke en kleurrijke
damesschoenen van een uitstekende kwaliteit. Voor de heren
kun je denken aan het merk Ambitious, een beetje gekkere sneakers.’ Voeten gaan Ruchti aan het
hart, daarom is er elke zaterdag
een podoloog in de winkel, om
mensen van advies te voorzien.
‘Bas Becht, podoloog uit Roden,

RIJPMA LINGERIE

Mooie kleuren, een grote collectie
en professioneel advies
RODEN - Al 28 jaar is Rijpma Lingerie een begrip in
Roden en omstreken. En dat is niet voor niks. Naast
voor lingerie, kunnen klanten ook voor nacht- en
badmode bij Rijpma terecht. Eigenaar Margreet is
enthousiast over de collectie: ‘Je ziet dit seizoen
weer heel veel kleur en daar zijn best knallende
kleurtjes bij. Ook rood, dat komt eigenlijk elk seizoen weer terug. Wat niet iedereen weet, is dat je
rood niet ziet onder witte kleding. Vroeger kozen
mensen dan voor huidkleur, maar als je dat niet zo
mooi vindt, kun je dus prima voor rood kiezen.’

heel veel maten kunnen leveren. Zelfs tot cupmaat
J kunnen mensen iets moois vinden. Je hoeft je dan
echt niet te beperken tot alleen huidkleur of wit.’

Naast de knallende kleuren, komen klanten ook lichtere kleuren tegen. ‘Licht pastel en ivoorkleur gaat ook
nog steeds goed. Niet iedereen houdt van knallende
kleuren, dus we hebben voor elke smaak een kleur.’

In de winkel zien de klanten al jaren dezelfde gezichten. ‘We zijn allemaal vakkundig en weten precies hoe we de juiste maat kunnen opmeten. Dat
is vooral belangrijk bij een bh, niet iedereen weet
haar eigen maat. Bij ons zien mensen altijd een
vertrouwd gezicht Wij staan graag voor u klaar en
hopen u snel te zien!’

Grotere maten zijn geen probleem bij Rijpma Lingerie. ‘We hebben een hele grote collectie, zodat we

Het seizoen voor badmode begint langzamerhand
weer. ‘We hebben daarop ingespeeld door een
mooie collectie aan te bieden. En alles is mix and
match, dus je kunt je bovenstukje en je bikinibroekje apart uitzoeken, zo past het altijd. En we hopen
natuurlijk dat mensen weer lekker op vakantie
gaan. Zo ja, dan hebben wij de geschikte badmode!’

is er van 11.00 tot 14.00. Mensen
die vragen of klachten hebben,
zijn welkom om langs te komen.
Bas kijkt dan op welke manier hij
de mensen kan helpen.’ Daarnaast kunnen veel problemen
met schoenen in de winkel meteen verholpen worden. ‘We hebben een machine waarmee we
knellende plekken in schoenen
kunnen oprekken. Ook als mensen bijvoorbeeld last van hallux

valgus hebben, kunnen we snel
ruimte geven in de schoen.’ Wie
schoenen koopt, wil ze natuurlijk
zo lang mogelijk goed houden.
‘Daarom bieden wij Imbox, een
impregnatiesysteem dat schoenen van elk materiaal in 40 seconden kan impregneren. Naast
schoenen, wordt er in de winkel
ook een mooie collectie damestassen aangeboden. ‘Onze dochter maakt handgemaakte leren
tassen en kussens. De kussens
kunnen natuurlijk ook van stof gemaakt worden En deze kunnen op
maat en kleur worden gemaakt.
Daarnaast verkopen we tegenwoordig kleding.’
Voor meer informatie en een
kijkje in de collectie: www.molenkampschoenmode.nl.

DE NIEUWE BUCKY

WIJ ZIJN OPEN
HEERESTRAAT 17-19 RODEN
(VOORMALIG SPAAN MODE)

Volop

KLAAR VOOR HET

DAMES, HEREN EN KINDERMODE

facebook.com/joyhouseofbrands
LEEK

ZUIDHORN

RODEN

JOY.NL

instagram Joy.Roden
ZUIDLAREN

HAREN

NIEUWE COLLECTIE! VOORJAARSCOLLECTIE!

SA
LE

Wilhelminastraat 21 - 23

www.rijpmalingerie.nl | T. 050 - 5010644
Rijpma Lingerie, Roden

rijpmalingerie

Greving & Greving Roden
Heerestraat 54 • 9301 AH Roden • T 050 5020774 • roden#greving.nl
WWW.GREVING.NL

MODESHOW

ONZE NIEUWE VOORJAARSCOLLECTIE
IS BINNEN!
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VETONO

ANGELS
RED-BUTTON

EELDE

ZATERDAG 2 APRIL
14:00 lopen de modellen.
Hapjes & drankjes de hele dag

S’QUESTO
POOOLS
ELSEWHERE
PARA-MI
MASAI
&CO WOMAN

*GRATIS GOODIEBAG
*Bij besteding v.a. €25,op = op

Happy

Voorjaars
Collectie

Steentilstraat 2, 9711GM Groningen
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AKOKKRIJTHE

Voorjaar bij Akokkrijthe met vrolijke voorjaarskleuren
GROOTEGAST – Akokkrijthe Scandinavisch Design in Grootegast is een unieke winkel vol met dameskleding,
interieuraccessoires, glaswerk, aardewerk, designproducten en cadeaus van Scandinavische topontwerpers.
Een winkel, waarvan er in heel Nederland geen tweede bestaat.
Bij Akokkrijthe herkent u
overal de kenmerken van het
Scandinavische design. In de
bijzondere en eigenzinnige
kledingontwerpen van o.a.
Marimekko, Aïno, Ralston,
Mansted, Papu, Nanso, Ritva
Falla, Laurie, Karvinen, Trine
Kryger Simonsen, GR Nature,
McVerdi en Flare. Tijdloze
vormgeving, kwaliteit, eerlijk
materiaalgebruik en een groot
gevoel voor vorm en functie
staan garant voor jarenlang
gebruiksplezier.
Naast de nieuwe kledingvoorjaarscollectie vindt u er
aardewerk en glaswerk van

Marimekko, Iittala en Arabia,
woon- en keukenaccessoires
van Stelton, RigTig, Rosendahl
en Marimekko, het houten dierenrijk van Architectmade en
Novoform, horloges van Picto
en Jacob Jensen en kandelaars van Piet Hein en Stumpastaken en nog veel meer…
We ontvangen u graag in de
winkel aan de Hoofdstraat 9193 te Grootegast. Akokkrijthe
is geopend van dinsdag tot
en met vrijdag van 10.00 tot
17.30 uur en zaterdag van
10.00 tot 17.00 uur.

GREVING & GREVING OPTICIENS

Ook gespecialiseerd in contactlenzen
RODEN - Sinds een half jaar is Greving & Greving te vinden aan de Heerestraat in Roden. Op de nieuwe
locatie wordt de vertrouwde kwaliteit geleverd. Niet alleen zijn de mooiste monturen verkrijgbaar,
ook wordt er een vernieuwde oogmeting toegepast. Bijtske Spandauw vertelt: ‘Wij meten op 0.01
dioptrie, terwijl er normaal op een 0.25 dioptrie wordt gemeten. Door individuele parameters toe te
passen kunnen de glazen optimaal op scherpte worden gemaakt.’
Dit seizoen mogen de glazen weer iets groter. ‘De
bril mag weer gezien worden. We zien niet al te
felle kleuren, hoewel ze bij ons zeker te krijgen
zijn, voor wie daar van houdt. Dan moet je denken
aan merken als Dutch en Bloomdale. Het merk
Lindberg voeren wij ook, dit is een Deens merk.
Deze monturen worden gemaakt zonder een enkele schroef. Ze zijn van titanium, wat erg sterk is,
en toch bijzonder licht. Vaak willen klanten nooit
meer anders.’
Nog een greep uit de vele merken: Porsche design,
Etnia Barcelona, Tom Ford en Dutz. ‘We hebben
monturen in alle prijsklassen, dus iedereen kan bij
ons een mooi montuur vinden. Naast brillen zijn we
ook gespecialiseerd in contactlenzen. Contactlen-

zen worden vaak langdurig gedragen, daardoor
is het belangrijk dat er een regelmatige controle
plaatsvindt. Zo houd je zo lang mogelijk plezier van
je lenzen. We hebben ook een lensclub, wat uiteraard voordeel biedt.’
Wie een bril uitzoekt, hoeft daar in de regel niet al
te lang op te wachten. ‘Als we de glazen op voorraad hebben, kun je de bril de volgende dag al
ophalen. En zo niet, dan is hij ook in een weekje
klaar. Met de zomer in aantocht, is het belangrijk
dat ogen goed beschermd worden tegen de zon.
Daarom is er weer een mooie zonnebrilactie bij
Greving, met een mooie aanbieding op de glazen.
We zien u graag in onze winkel om u te adviseren.’

HAPPY WALKER

‘Nieuw seizoen, nieuwe vrolijke collectie’
De nieuwe voorjaarscollectie is bij Happy Walker binnen komen wandelen. Dat is te zien aan de etalage met frisse kleuren. Eigenaar Chris
Prenger heeft zin in het komende seizoen. ‘We hopen dat het een mooi
voorjaar en een warme zomer zal worden.’
Tot 1 april zijn de merken Glerups
en Blundstone nog voor de oude
prijs verkrijgbaar. ‘Daarna moeten wij daarin een prijsverhoging
doorvoeren. Wacht dus niet langer en kom langs voor je nieuwe
sloffen of een paar Australische
Chelsea laarzen waarvan je het
comfort zowel in de zomer als in
de winter zult waarderen.’
Ook staan de deuren wijd open voor
de nieuwste collectie van Loints,
die een dezer dagen verwacht
wordt. ‘We hebben weer een uitgebreide collectie samengesteld met
zomerse modellen en frisse kleuren. De bekende vlechtsandaal is

weer terug van weggeweest en zal
de fans van kleurrijke Loints sandalen zeker blij maken.’ Schoenen
van Loints worden milieuvriendelijk en duurzaam geproduceerd.
‘Mocht er na jaren toch wat schade
ontstaan, dan kun je terecht bij
onze full service reparatie.’
Het merk Dolomite is het hele jaar
door in de basiscollectie te vinden.
‘We hebben de beste en leukste
wandel- en vrijetijdsschoenen van
dit mooie merk, waarvan de collectie de komende weken uitgeleverd
gaat worden.’
Nog een merk dat het verdient om

uitgelicht te worden, is Xsensible.
‘In de meeste schoenen van Xsensible is het gepatenteerde Stretchleer
verwerkt. Dit flexibele leer zorgt
voor optimale bewegingsvrijheid en
ruimte zodat je nooit meer last van
knellende schoenen zult hebben.’
De traditie van het Stretchwalkerconcept ligt in Japan. Traditie, visie
én technologie komen perfect samen in deze unieke schoenencollectie, waarbij het comfort én een
verbeterde lichaamshouding zorgen voor een ultiem loopcomfort.
Nieuwsgierig naar de nieuwe collectie van Happy Walker? Van 2 tot
en met 9 april wordt de bekende
Wolky-Week bij Happy Walker gehouden, met natuurlijk de nieuwste
collectie Wolky en leuke extra’s!
Meer informatie:
www.happywalker.eu.
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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

Modieuze mode
voor een maatje meer!

bij Bosma Bedden Assen en Groningen
Exclusief bij Bosma Bedden!

Nieuw bij
Bosma Bedden

Complete boxspring H3
3000

Complete boxspring H8
8000
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Strak hoofdbord met bies
Luxe comfort topper
Geveerde boxen met pocket
7 zone pocketveer matras
Design poot, open vorm
Strak voetenbord met bies

VLAKKE
UITVOERING!

140 x 200: NU! € 1490,160 x 200: NU! € 1540,180 x 200: NU! € 1590,In 3 kleuren leverbaar

Waarom Bosma Bedde
en:
✓ Sterke regiofunctie
✓ Garantie in de winkel
✓ Meer dan 50 jaar ervaring
✓ Maatwerkoplossingen
in slapen
✓ Plaatselijke ondernemer/
winkel
✓ Bij levering van nieuw
> oude retour

Strak design
7 Zone Pocketveer matras
Extra dikke Comfort HR Topper
Luxe achterwand, recht model
Draadloos elektrisch verstelbaar
Strak design potenset

VLAK €2469,-

Elektrisch verstelbaar:
€ 3495,-

€ 2698,-

diverse maten!

JERSEY SOFT HOESLAKEN
- HOGE HOEK TOT 30 CM
- SOEPEL EN ZACHT
- RONDOM ELASTIEK
- 95% GEKAMDE KATOEN EN 5% ELASTAAN
1-PERSOONS 180-190 € 49,95
2-PERSOONS 140-160 € 69,95
LITS JUMEAUX 180-200 € 84,95

ALLE AANBIEDINGEN GELDIG ZOLANG DE VOORRAAD STREKT EN OP=OP!

€ 39,95
€ 54,95
€ 69,95

€1898,diverse maten!

7-zone pocketveer matras
Latex topper met cool side
Luxe achterwand met sierlijst
Draadloos elektrisch verstelbaar
Strakke design potenset
In veel luxe meubelstoffen
leverbaar!

INCLUSIEF

GRATIS*
LINNEN
PAKKET

VLAK €2749,-

Elektrisch verstelbaar:
€ 3919,-

€ 279
99,,-

€1999,alle maten!

VANAF

€1799,-

Stel je eens voor: heerlijk wakker worden
Elektr. verstelbaar
en het inééns weten. Dát ga ik doen!
Met Cinderella aan je zijde wordt iedere dag v.a. €2.649.een mooie dag om je dromen waar te maken.

INCLUSIEF

GRATIS
LINNENPAKKET

alle maten!
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DEKBEDOVERTREKKEN

(Percal)katoen en satijn. Bekende merken: Cinderella,
Van Dijck, Beddinghouse, Kardol en Verstraten!

1-persoons | 2-persoons | Lits-jumeaux

50%
korting

Assen • Borgstee 12 (t.o. Tuinland) • T 0592 37 55 70 | Groningen • Hoendiep 97C (naast Carpet Right) • (050) 2100131 • www.bosmabedden.nl

