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Mode    BIJLAGE

M O D E

2019

Ook voor al uw 
sportbrillen kunt u 

bij ons terecht!
Westerstraat 2 | 9481 CB | VRIES  | Tel: 0592-544393 | info@slotoptiek.nl | www.slotoptiek.nl

NIEUW SEIZOEN
NIEUWE BRIL

WAAR GOED GEKLEED 
GAAN BETAALBAAR BLIJFT

Brink 11 - Assen (tegenover Drents Museum)

Telefoon 0592 - 31 08 83
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KOM KENNIS MAKEN MET
ONZE NIEUWE NAJAARSMODE
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aanbieding
20% korting
op een artikel naar keuze

Waardebon is geldig
t/m 8 oktober16 oktober



Mode BIJLAGE

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

The best in casual wear

Hoofdweg 152| 9765 CD
PATERSWOLDE

De nieuwe najaars- en 
wintercollectie hangt 

voor u klaar!!!!!

(050) 309 23 91

wintercollectie hangt 
voor u klaar!!!!!

De nieuwe najaars- en 
wintercollectie hangt voor u klaar!!



9 OKTOBER 2019 pagina 13

PATERSWOLDE – Inmiddels is True 
Blue in Paterswolde al bijna eenen-
dertig jaar hét geliefde adres onder 
vrouwen en mannen die graag lek-
ker casual gekleed gaan. Ooit be-
gonnen als ‘blauwe winkel’, maar 
ondertussen uitgegroeid tot een 
modezaak met prachtige vrijetijds-
mode voor heren en dames. 

Draagbaar is het toverwoord bij de 
winkel van Berend Kobes. “We ver-
kopen hier casualkleding zoveel 
mogelijk gemaakt van natuurlijke 
materialen”, vertelt Kobes. True 
Blue beschikt over een brede col-
lectie kwaliteitskleding, waarbij er 
aan iedereen is gedacht. Het nieuwe 
modeseizoen heeft een hoop te bie-
den en dat valt meteen op wanneer 
je True Blue binnenwandelt. Bij de 

collectie van True Blue wordt nooit 
bezuinigd op kwaliteit. De shirts en 
truien zijn afgewerkt met fraaie de-
tails en de stoffen voelen prettig aan. 
“Dat is sowieso iets waar we erg op 
letten. We proberen zoveel mogelijk 
te werken met natuurlijke materia-
len. Comfort, dat vinden we belang-
rijk’’, zegt Kobes.

Zoals gezegd: True Blue is er voor 
dames én heren. Vrouwen kunnen 
kiezen uit fraaie labels als Angels, 
Cecil, Parami, Brandtex, Signature, 
Barbara Lebek en Bloomings. Man-
nen gaan altijd goed gekleed met de 
collecties van Fellows United, Casa 
Moda, Blue Fields, Paddock’s Jeans 
(bekend om z’n eenvoud en gewel-
dige pasvorm), Hattric Redpoint, 
DNR jassen, Club of Comfort en Tom 

Tailor. Aan deze lijst van mooie mer-
ken heeft True Blue onlangs wollen 
vesten en truien van Lewis Fashion 
toegevoegd. Heerlijk om straks de 
herfst en de winter mee in te gaan. 
‘’Wollen truien en vesten zijn tegen-
woordig lastig te krijgen. Wij hebben 
deze vesten en truien in verschil-
lende maten op voorraad. Gun jezelf 
een nieuwe look en laat je verrassen 
bij True Blue aan de Hoofdweg 152 in 
Paterswolde. Voor meer informatie 
kan men bellen naar 050-3092391 of 
kijken op de website van True Blue: 
www.truebluecasuals.nl. 

Dwarrelende bladeren en woeste 
luchten… De herfst is begonnen! 
Een uitstekend excuus om je gar-
derobe aan te vullen met heerlijke 
nieuwe mode-items toch? De kort-
ste klap is om even bij JOY binnen 
te wippen. Want daar vind je dé 
modetrends van dit seizoen voor 
dames, heren en kinderen. En wie 
vrijdag, zaterdag of zondag langs-
komt wordt getrakteerd op een 
lekker hapje en drankje. JOY wil 
namelijk graag samen met jou de 
Zuidlaardermarkt aftrappen! 
Bij JOY Zuidlaren vind je alle topla-

bels van dit moment onder één dak. 
En hoe oud je ook bent, JOY kan ie-
dereen kleden, vertelt bedrijfsleider 
Sven van de Kooij. “Neem onze col-
lectie winterjacks. Die was nog niet 
eerder zo groot. Van jassen in lekker 
zachte fluffy stoffen tot stoere leren 
jacks. Ook voor kinderen is er veel 
keuze in warme winterjacks. We 
hebben collecties van onder andere 
PME (bekend van de tv-reclame), 
Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Su-
perdry en Levis. De trends voor dit 
seizoen? Die zijn heel gevarieerd. 
Grote logo-sweats, veel ruiten (groot 

en klein) en printen. En je ziet veel 
dat print met print wordt gecombi-
neerd.” Nou? Waar wacht je nog op? 
Naar JOY Zuidlaren voor een gave 
najaars-(en Zuidlaardermarkt)out-
fit! Het team van JOY helpt je graag 
om een fantastische look samen te 
stellen. 

Stationsweg 34 Zuidlaren. Telefoon: 
050 409 5637. Website: www.joy.nl

Spandaw Mannen

Ook voor exclusieve tassen 
ga je naar Spandaw Mannen!

Mode
2019

VRIES – Een zaak zoals je ze bijna niet meer ziet. Een-
tje 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 oranje-
rood tot warme paarsvarianten.

Vaste klanten weten het; winkelen bij Takens Mode is 
gemoedelijk. Altijd gezellig en ontspannen. Bovendien 
weten  vrouwen dat ze met de collecties van kwaliteits-
merken 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, Culture, Chris Cayne en Meantime. Allemaal 
kwaliteitsmerken met een goede pasvorm. Want daar 
letten ze op bij Takens. Of je nu houdt van sportief, ca-
sual 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 ver-
tellen. “Naast zwart- en grijstinten zie je dit seizoen veel 
herfstkleuren 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 pantalon met een bijpassend jasje.”

Ook fijn: de prettige persoonlijke hulp. Het vaste team dat 
bestaat uit Janneke, Peter, Mia, Miranda, Barry en Yvon-
ne nemen graag de tijd voor hun klanten. Een goed ad-

vies, 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 aanrader, de 
collectie wordt regelmatig aangevuld met nieuwe items 
en zijn er regelmatig nieuwe acties! 

Takens Mode, 
Westerstraat 11 Vries. 
Telefoon: 088 540 5401. 
Website: www.takensmode.nl

JOY House of Brands

Shinen op de Zuidlaardermarkt? naar JOY Zuidlaren! 

Verwen jezelf met de prachtige  
nieuwe collecties van Takens Mode

Takens Mode
Naast kleding van Hugo Boss, Tommy 
Hilfiger en Cavallaro Napoli ver-
koopt 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 sport-
kleding én je zakelijke paperassen. 
Er is duidelijk 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 veilige 
omstandigheden 
(Europese normen) 
geproduceerd.’

Laptoptas
Bart pakt de lap-
toptas erbij en 
vertelt dat deze 
gemaakt wordt van 
hoogwaardig wax 
pull-up leer (ken-
merken: zacht en 
soepel) waarbij je ge-
bruikssporen makkelijk k u n t 
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 akte-
tas. 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 hoofdcomparti-

ment met 3 vakken waarvan 1 met 
rits. En daarbij een verstevigde lap-
topvak. Old-school & chique profes-
sioneel.

Weekend- of reistas en toilettas
Stedentrip geboekt? Of een week-
endje weg? Een stoere en compacte 
leren weekendtas met een inhoud 
van bijvoorbeeld 30 liter geeft vol-
doende ruimte, maar mag ook mee 
als handbagage in het vliegtuig. De 
tassen zijn vanaf 30 liter verkrijg-

baar. En dan laat Bart de toi-
lettas nog zien. De toi-

lettas is erg populair 
en terecht, want ook 
deze is weer ruim 
en goed ingedeeld. 
Bart merkt tot slot 
op dat dit merk een 
mooie aanvulling is 
op de stijl kleding die 
zij verkopen.

Bezoek Spandaw 
Mannen
Bart & zijn Team 
nodigen je van harte 

uit om de tassen te bekijken. 
Zit het juiste model er niet tussen? In 
de winkel kun je bij de counter an-
dere modellen bekijken en bestellen. 
Kom langs bij Spandaw Mannen en 
ontdek wat bij jou past! Heerestraat 
74 Roden. Telefoon: 050 501 9660. 
Website: spandawmannen.nl. 

True Blue

Trotseer de aankomende kou goedgekleed bij True Blue!



Volop voordeel

Korting!

STOEPVERKOOP

STUNTSTOEPVERKOOP



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.
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