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Zuidlaren 050-4094474 06-20196006
team@indigobodywear.nl

Kom gezellig langs in onze 
nieuwe winkel aan de 
Kerkbrink 4B in Zuidlaren

Het is
ZUIDLAARDERMARKT
EN DAT VIEREN WIJ OP 

ZATERDAG 16 EN 
ZONDAG 17 OKTOBER
(ZONDAG 13.00 - 17.00 UUR)

met een 
BALLONNEN-
PRIK ACTIE
KOOP, KIES, WIN!
Maak kans op
- Lingerie Cadeaubon
- Geurtje van Lekkerding
- Wasgeluk
- Panty van het mooie merk Oroblu
- Herenshorts van Cavello
- En nog veel meer…

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
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Openhuisdagen bij True Blue in Paterswolde

True Blue Casuals & Jeans, Paterswolde
PATERSWOLDE – Van 14 oktober tot 
en met 16 oktober organiseert mo-
dezaak True Blue Casuals & Jeans 
in Paterswolde Openhuisdagen. Ie-
dereen is dan van harte welkom om 
de nieuwe najaarscollectie te komen 
bekijken en natuurlijk te passen. True 
Blue is de specialist in vooral casual 
wear voor zowel heren als dames. 

‘Onze winkel is eigenlijk ons merk,’ 
vermeldt Berend Kobes van True 
Blue. Al een kwart eeuw verkoopt 
men mode aan de Hoofdweg in 
Paterswolde. Het is in die jaren uit-
gegroeid tot een modezaak waar 
diverse merken en stijlen met el-
kaar worden gemixt. Speciaal voor 
de vrouw en de man die van goede 

pasvormen, uitstekende kwaliteit 
en de juiste prijs-kwaliteitverhou-
ding houden. 
Voor de dames is de spencer dit 
najaar een hot item en bij True 
Blue te verkrijgen in allerlei vari-
aties. Ook is er een ruime keuze 
in lekkere warme en draagbare 
tops, zowel truien als vesten. Voor 
de heren zijn de overhemden van 
Fellows United en Blue Fields met 

mooie prints volop aanwezig. Ook 
de ruit is weer helemaal terug 
van weg geweest, alsmede de rib-
broek. Keuze genoeg bij True Blue 
in Paterswolde. 

True Blue Casuals & Jeans, 
Hoofdweg 152, Paterswolde
050-3092391. 
www.truebluecasuals.nl

ZUIDLAREN - De mode weerspie-
gelt de maatschappij 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 
najaarscollecties. Tijd om de echte 
highlights en musthaves met jullie 
te delen! Met stip op één, staan de 
trends op het gebied van winterjas-
sen. 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 win-
terwit en zandtinten. Passend bij 
deze materialen en kleuren, is hét 
artikel wat de hitlijsten dit najaar bin-
nen 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 gegaran-
deerd succes voor zowel dames als 
heren en ook dit najaar helemaal 
hot. Nog beter? Trek aan waar jij je 
lekker in voelt. Daar helpen wij het 
allerliefste bij! 
Ben je bij Joy Zuidlaren en ga je de 
trap af links, dan kom je in de we-
reld van Little Joy. Het domein voor 
kids, met mode in de maten 56 t/m 
176. Bij Little Joy wordt niet stil ge-
zeten. 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 assortiment toegevoegd. 
Daarnaast kun je er nu ook terecht 
voor de leukste kraamcadeaus. Veel 
vernieuwing, m aar ook nog veel het-
zelfde. 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, 
Stationsweg 34, Zuidlaren
050-4095637
www.joy.nl

Standaard komt niet in het woordenboek voor. Een deur is bij The 
Doors Assen niet zomaar een deur. Datzelfde geldt voor een kast of 
een scheidingselement. Dé maatwerk specialist uit Assen levert de-
signdeuren en kasten in elke denkbare uitvoering. Voor iedere indi-
viduele ruimte, woonstijl en passend binnen het budget.

“Hier krijg je een goede indruk van wat er allemaal mogelijk is’’, zegt 
Klaas Jan Hofsteenge. “Moet het puur functioneel 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 an-
ders? 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 bieden eigentijds en stijlvol wooncomfort, passend bij jouw manier 
van wonen, bij je inrichting. En ook heel mooi… Zonder overdreven prij-
zen 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 eigen-
schappen. De deuren van ANYWAY doors kunnen worden uitgevoerd 
als draaideur, schuifdeur of taatsdeur. “De ‘steel look’ taatsdeuren 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 jewelste”. 
Maak zelf online een afspraak en kom langs in Assen !

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!
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Joy House of Brands

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

ZUIDLAREN - Met de nieuwe na-
jaarscollectie heeft Ruchti veel 
diversiteit te bieden voor dames, 
heren en kinderen. In de heren-
collectie is overduidelijk te zien 
dat er steeds vaker een keuze 
gemaakt wordt voor een paar 
passende sneakers. Het aanbod 
in de winkel is daar dan ook per-
fect op afgestemd. Dat is goed 
te zien in de nieuwe collecte van 
Floris van Bommel. Ruchti biedt 
een goede keuze uit verschil-
lende nieuwe sneakers van dit 
Nederlandse schoenenmerk. 
Kwaliteit en hoogwaardige ma-
terialen, komen in de sneakers 
van Floris van Bommel samen in 
een kenmerkende en aantrekke-
lijke stijl.
Klanten hebben deze herfst ook 
een ruime keuze uit sneakers en 
schoenen van andere merken. 

Ben je op zoek naar een spor-
tief paar schoenen, stijlvolle in-
stappers onder een nette outfit 
of comfortabele laarzen voor de 
koudere dagen? Voor elke gele-
genheid heeft Ruchti wel een ge-
schikt paar in de winkel en word 
je persoonlijk geholpen bij het 
vinden van jouw nieuwe schoe-
nen. Naast de nieuwe collectie 
voor heren, is er dit najaar ook 
een verrassend nieuw aanbod 
sneakers, schoenen en laarzen 
voor dames en kinderen te vin-
den. In aanloop naar de Zuid-
laardermarkt, is Ruchti tevens 
geopend tijdens de koopzondag 
op 17 oktober.

Ruchti Schoenen en Sport, 
Stationsweg 16, Zuidlaren. 
050-4091262. 
www.ruchti.nu

Ruchti Zuidlaren

Nieuwe najaarscollectie bij Ruchti



EEN WINKEL VOOR IEDEREEN. 
MAAT 36 T/M 58

OOK VOOR ALLE LEEFTIJDEN

MONA LISA 

CHALOU

CISO

GOZZIP

SEE YOU

KLEINE MATEN
GROTE MATEN

 richting Hoogezand

richting Vries

Brink Zuidlaren

Z U I D L A R E N

De Millystraat 10, 9471 AH Zuidlaren

GEHEEL VERNIEUWDE WINKEL, VOLOP NIEUWE MERKEN.

De Millystraat 10, 9471 AH Zuidlaren

RINO & PELLE 

ROSSINI 

HV SOCIETY 

SIGNATURE 

SUSY-Q

PRIVATE LABEL

Hoofdweg 220A, Paterswolde, WWW.JOSEFIENZ.NL

KOM GEZELLIG 
LANGS VOOR 
DE NIEUWSTE 

NAJAARSMODE!



The best in casual wear

Hoofdweg 152 | 9765 CD
PATERSWOLDE

(050) 309 23 91

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

Klompmakerstraat 3c, Assen
Tel.: 0592 371500

WWW.THEDOORSASSEN.NL  

SCHUIFDEURKASTEN
DRAAIDEURKASTEN
VOUWDEURKASTEN

INLOOPKASTEN
BOEKENKASTEN
BINNENDEUREN
SCHUIFDEUREN
TAATSDEUREN

Dé maatw� k specialist!
Wij lev� en designde� en en kasten

in elke denkb� e uitvo� ing.

Klompmakerstraat 3c, Assen
Tel.: 0592 371500

WWW.THEDOORSASSEN.NL  

SCHUIFDEURKASTEN
DRAAIDEURKASTEN
VOUWDEURKASTEN

INLOOPKASTEN
BOEKENKASTEN
BINNENDEUREN
SCHUIFDEUREN
TAATSDEUREN

Dé maatw� k specialist!
Wij lev� en designde� en en kasten

in elke denkb� e uitvo� ing.

Klompmakerstraat 3c, Assen
Tel.: 0592 371500

WWW.THEDOORSASSEN.NL  

SCHUIFDEURKASTEN
DRAAIDEURKASTEN
VOUWDEURKASTEN

INLOOPKASTEN
BOEKENKASTEN
BINNENDEUREN
SCHUIFDEUREN
TAATSDEUREN

Dé maatw� k specialist!
Wij lev� en designde� en en kasten

in elke denkb� e uitvo� ing.

PLAN ZELF UW BEZOEK OP ONZE WEBSITE

Ook voor al uw 
sportbrillen kunt u 

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

•  Oogmeting
(op afspraak)

•  Aanpassing contactlenzen
(op afspraak)

• Kwaliteit
• Service
• Vertrouwd
• Persoonlijk
• Gemak
• Deskundigheid
•  Samenwerking 

oogartsen

Slot O
ptiek: Altijd oog voor beter zicht

Een nieuw seizoen 
een nieuwe bril
Bekijk nu onze nieuwe 
collectie in de winkel!



Stationsweg 73, Zuidlaren 

T 050 409 30 59 | /darofashionstore

TOFFE KOFFIE
Het hele weekend geniet je tijdens 
het shoppen van de heerlijke ko�  e 
van To
 e Ko�  e!

WIN EEN JEANS NAAR KEUZE
Jeans zijn ons favoriete mode item, 
het hele jaar door. Maar met name 
in de herfst en winter zijn we er gek 
op.

WIN EEN… MOTOR?!
En om het helemaal af te maken, 
geeft Vanguard een heuse Moto 
Guzzi V7 motor weg!

Ga voor alle info en actievoorwaarden naar:
www.darofashionstore.nl/daro-days

T
ijd

e
n

s d
e

 D
aro

 D
ays vo

o
r h

e
m

 is e
r u

ite
raard

 
o

o
k g

e
n

o
e

g
 vo

o
r h

aar te
 b

e
le

ve
n

, to
t d

an
!

bezoek ook onze 
online winkel 

op ruchti.nl

Zuidlaren
Stationsweg 14-16
t 050 409 12 62 - www.ruchti.nl

Sneakers 
voor mannen

bij Ruchti

Floris van Bommel

Koopzondag
17 oktober
13.00-17.00 uur
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Slot Optiek Vries  

Nieuwe, modieuze monturen 
bij Slot Optiek in Vries 

Josefienz, Paterswolde 

Josefienz, 100% tevredenheidsgarantie met koffie, thee of bubbels

VRIES – Aan de Westerstraat in 
Vries zit Slot Optiek gevestigd. Bij 
de zaak van Ab Slot kunnen men-
sen terecht voor een nieuwe bril, 
zonnebril of nieuwe contactlenzen. 
Tevens beschikt Slot Optiek over 
de modernste oogmeetapparatuur 
om de klant 
zo goed mogelijk te laten zien. Slot 
Optiek heeft een ruime collectie 
monturen. “Ook in deze huidige, 
moderne tijd helpen we de klant 
graag bij het uitzoeken. We kun-
nen oogmetingen verrichten op 
gepaste afstand en daarna samen 
op zoek gaan naar de juiste bril. 
Ons team staat vijf dagen per week 
voor u klaar”. 

Bij het dragen van een bril zijn te-
genwoordig veel meer dingen van 
belang dan alleen maar goed kun-
nen zien. Zo is het belangrijk dat 
de bril goed zit en dat hij ook goed 
staat. Slot Optiek in Vries speelt in 
op de laatste modetrends. “De nieu-
we monturen die we hebben zijn 
vooral gebaseerd op de jaren ‘80”, 
vertelt Slot. “Het zijn dunne, veelal 
ronde monturen, en goud is nog 
steeds in. Ze zijn minder zwaar in 
het gezicht en tevens wat subtieler 
dan een aantal jaren geleden”. Vele 
monturen van Slot Optiek hebben 
neutrale kleuren, maar uiteraard 

zijn er altijd een aantal uitzonde-
ringen. “Ook voor mensen die van 
de wat opvallendere  brillen en/of 
fellere kleuren houden, hebben we 
genoeg keus”, aldus Slot. 

De monturen die Slot dit najaar in de 
zaak heeft, zijn onder andere van de 
merken: Dutz, Blackfin, OWP, Mexx, 
Flair, Charmant, Rodenstock, C-
zone en Black Forest. Het is slechts 

een greep uit het ruime assortiment 
van de optiek in Vries. “Het is heel 
belangrijk om een bril altijd te pas-
sen voordat je hem daadwerkelijk 
koopt. Bij ons is dat altijd mogelijk 
en wij helpen u graag”, aldus Slot. 

Slot Optiek, 
Westerstraat 2 Vries. 
0592-544393. 
www.slotoptiek.nl. 

PATERSWOLDE – Een grootse win-
kel in een leuk dorp. Een veelzijdige 
winkel met enthousiast en kundig 
personeel. Zo kun je modezaak Jo-
sefienz goed omschrijven. De eige-
naar Josefien Straatman geeft zelfs 
een 100% tevredenheidgarantie en 

niet tot de deur. Om het shoppen 
nòg leuker te maken krijgt men 
gratis koffie, thee of zelfs een glas 
bubbels. Fifth Avenue in Paterswol-
de. De klant waant zich bij Josefienz 
in modesteden als Milaan, Parijs of 
New York. 

Vanaf september kunnen de klanten 
van de winkel zelfs profiteren van 
geweldige kortingen. Bij aankoop 
van een artikel krijg je 50% korting, 
bij twee 60% en bij aankoop van drie 
artikelen zelfs 70% korting. Veel is 
mogelijk bij Josefienz. Regelmatig 
is er een personal styliste aanwezig 
om tips en tricks te geven. Ook is 
er de mogelijkheid voor het houden 
van een vriendinnenavond. Inclusief 
hapjes en drankjes. Ook hier kun-
nen kleding-, nagel- en haarstylis-
ten bij aanwezig zijn. Josefien en 
haar vakkundige personeel nemen 
de kledingzorgen graag uit handen. 
Bijvoorbeeld met tips over de diverse 
combinatie mogelijkheden. Zelfs 
met combinaties uit uw eigen garde-
robe. Iedereen is welkom. 

Josefienz, Hoofdweg 220a, 
Paterswolde. 050-3094566. 
www.josefienz.nl 

VRIES - Vaste klanten weten het, 
winkelen bij Takens Mode is ge-
moedelijk. Altijd gezellig en ont-
spannen. Bovendien weten vrou-
wen dat ze met de collecties van 
kwaliteitsmerken als Brandtex, 
Red Button, Zerres, Frank Wal-
der, Rabe, Dreamstar, &CO Wo-
man, Soya Concept, FreeQuent, 
Wonder Jeans, Zerres, Barbara 
Lebek altijd slagen. Heren komen 
goed voor de dag met de collec-
ties van Tom Tailor, Meyer, Cul-
ture, New Star, Baileys en Mean-
time. 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. Ta-
kens Mode heeft het in huis. 

Dat geldt natuurlijk ook voor de 
mannen. 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 
materialen. En de slip-over oftewel 
de spencer is helemaal terug voor 
de dames. Ook veel jassen en war-
me truien zijn er dit seizoen.  En de 
vele prints die volop gecombineerd 
mogen worden.  Ook fijn: de per-
soonlijke 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 binnenlopen 
is sowieso een aanrader, de collec-
tie wordt regelmatig aangevuld met 
nieuwe items en er zijn regelmatig 
nieuwe acties.

Takens Mode, 
Westerstraat 11, Vries
088-5405401
www.takensmode.nl 

Takens Mode

Takens Mode is gemoedelijk 
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Hoofdweg 202E 9765 EK Paterswolde | 050 - 309 56 46 | info@silsendasilva.nl | www.silsmode.nl

ONZE MERKEN

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
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Daro Fashion Store

Genoeg te beleven tijdens Daro Days

Sil’s & DaSilva, Paterswolde 

Mode is een weerspiege-
ling van de tijd

Zaterdag 16 en zondag 17 ok-
tober start de feestelijke week 
rondom de Zuidlaardermarkt. 
Met de Daro Days is er tijdens 
dit weekend dan ook genoeg te 
beleven bij Daro Fashion Store. 
Onder het genot van een kop 
duurzame biologische koffie 
van Toffe Koffie kunnen klanten 
shoppen voor een nieuwe outfit. 
Op zaterdag is er een stylist van 
het oer-Hollandse kledingmerk 
Vanguard aanwezig, die styling-
tips geeft aan mannen voor het 
vinden van de juiste outfit. Naast 
kledingadvies, deelt de stylist 
verschillende leuke items uit.

Onder klanten wordt tijdens 
de Daro Days twee keer een 
jeans naar keuze verloot. Wat 

je daarvoor moet doen, hoor je 
bij een bezoek aan de winkel. 
Daarnaast heeft Vanguard een 
landelijke actie, waarbij klan-
ten kans maken op het win-
nen van een echte Italiaanse 
Moto Guzzi V7 motor! Infor-
matie over deelname aan deze 
actie kun je ook in de winkel 
krijgen. De acties zijn alleen 
geldig op zaterdag 16 en zon-
dag 17 oktober bij een bezoek 
aan Daro Fashion Store. Tijdens 
de Daro Days voor hem is er ui-
teraard ook genoeg voor haar te 
beleven, tot dan!

Daro Fashion Store
Stationsweg 73, Zuidlaren
050 409 3059
www.darofashionstore.nl

PATERSWOLDE – In het huidi-
ge straatbeeld zie je nu vooral 
lounge- en travelwear. Dat vindt 
eigenaresse Silvia Noorman. 
‘Het is een goede weerspiegeling 
van de huidige maatschappij,’ 
vertelt de eigenaar van mode-
zaak Sil’s & DaSilva in Paters-
wolde. ‘Lounge- en travelwear 
is vooral booming.’ Het contrast 
is volgens haar groot. Er wordt 
extra aandacht besteed aan uit-
gaanskleding op de momenten 
dat men wel de deur uit gaat. 

‘De gemaksmode zie je nu steeds 
meer in het huidige straatbeeld. 
Ook deze mode wordt netter en 
mooier,’ legt de eigenaresse uit. ‘Ik 
zie het in mijn verkoopcijfers. Aan 
de ene kant luxe kleding en aan 
de andere kant veel kleding voor 

in huis, zogezegd.’ De winkel ver-
koopt al jaren dezelfde merken en 
Noorman ziet dat deze merken ook 
meer in die categorie gaan aanbie-
den. Grote merken in de winkel 
zijn onder andere: Tramontana, 
Geisha, Nick Jean en Studio An-
neloes. Vooral het laatstgenoemde 
merk neemt in Paterswolde gretig 
aftrek. Haar clientèle komt eigen-
lijk uit de gehele gemeente. Van 
Groningen tot Assen. Nu de corona 
een beetje achter de rug is, gaat 
Noord ook weer evenementen 
organiseren. Noorman: ‘Bijvoor-
beeld modeflitsen in de winkel met 
een hapje en een drankje.’ 

Sil’s & DaSilva, 
Hoofdweg 202E  Paterswolde.
050-3095646. 
www.silsmode.nl

ZUIDLAREN -  In mei dit jaar zijn 
zij verhuisd naar een groter pand 
aan de Kerkbrink 4B in Zuidlaren. 
Een grote stap, vooral in de las-
tige periode van corona, maar ze 
zijn blij dat ze hebben doorgezet 
en met elkaar er een prachtige 
winkel van hebben gemaakt. Da-
gelijks krijgen zij te horen hoe 
mooi de winkel is en hoe pret-
tig de klant het vind dat we meer 
ruimte hebben en grotere paska-
mers hebben , een ruimer aanbod 
in hun favoriete merken maar wat 
ze ook erg vaak horen, en wat voor 
hen het belangrijkste is, dat de 
klant zich nog steeds erg prettig 

voelt en blij is met de vakkundige 
hulp en behulpzaamheid naar het 
zoeken naar een juiste aankoop.
Na 15 jaar gezeten te hebben aan 
de Stationsweg wilden ze met ons 
team heel graag naar een groter 
pand, iets meer ruimte, nog meer 
aanbod met onze huidige merken 
en een toevoeging van nieuwe 
merken. ‘En uiteraard blijven wij 
onze ogen open houden en altijd 
op zoek naar nieuwe merken. Zo 
hebben we ons luxe merk Lise 
Charmel flink uitgebreid en heb-
ben we het mooie merk Simone 
Pérèle aan ons merken pakket 
toegevoegd. Lise Charmel is een 

merk wat echt luxe uitstraalt en 
echte kunststukjes zijn. Simone 
Pérèle is een frans merk dat zeker 
luxe uitstraalt maar ook bekend 
staat om goede push up model-
len en mooie zachte T-shirt beha’s 
voor jongere dames. Ook zijn wij 
uitermate blij dat we nog steeds 
veel keuze hebben van het merk 
Prima Donna, een fraaie collec-
tie van Marie Jo en werken we al 
jaren met het fantastische merk 
Empreinte.’

Indigo Bodywear, 
Kerkbrink 4b, Zuidlaren
050-4094474. 
www.indigobodywear.nl

Indigo Bodywear Zuidlaren

Indigo verhuist naar 
groter pand
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ZUIDLAREN - Every’s Zuidlaren 
heeft vorig jaar een totale meta-
morfose ondergaan en is weer 
up-to-date. Het is een stuk lichter, 
overzichtelijker maar de knusheid 
is gebleven. Every’s Fashion te 
Zuidlaren beschikt over een veel-
zijdig en betaalbaar assortiment 
voor zowel de jonge als de oudere 
vrouw, maat 36 tot en met 58. Ca-
sual en klassieke kleding van de 
merken, HV Polo, Rino & Pelle, En-
joy, SE Blusen, Signature, Jensen, 

Brandtex, Rossini, Rene Freres, 
Adelina, Privat Label zijn bij Every’s 
verkrijgbaar in de maten 38 tot en 
met 48.
De wat ruimere merken zijn, Cha-
lou, Sampre Prui, Gozzip, Studio, 
See You , Adelina, Mona Lisa, Ciso, 
KJ Brand. Deze zijn er in de maten 
48 tot en met 58. De verkoopsters 
geven u in een rustige sfeer uitge-
breid en vakkundig advies. De kle-
ding kunt u bij Every’s Fashion op 
uw gemak passen. Wekelijks hangt 

er een nieuwe collectie in de win-
kel en voor elke klant is er wel wat 
geschikts. Voor alle gelegenheden 
kunt u bij Every’s Fashion terecht, 
dus kom gerust eens langs om een 
kijkje te nemen.

Every’s Fashion, 
De Millystraat 10, Zuidlaren. 
050-4029529. 
www.everys.nl

Every’s Fashion Zuidlaren 

Every’s Zuidlaren weer helemaal up-to-date



Z U I D L A R E N

ZATERDAG 
10-17 UUR

ZONDAG  
13-17 UUR

MAANDAG 
10-18  UUR

DINSDAG  
8-17  UUR

ZUIDLAARDER
MARKTMAGAZIJN

LEEGVERKOOP

CARS/WRANGLER  49.99TAFELS VOL JEANS

DAMESMODE 

OOK KINDERKLEDINGBROEKEN/ROKJES/BLOUSES/T-SHIRTS/JACKS ETC

TRUIEN V.A. 20.00
BLOUSES V.A. 10.00

5.00 / 10.00 / 20.00

PSST... STICKER IS PRIJS

ZUIDLAARDER
MARKTMAGAZIJN

LEEGVERKOOP

E

E

E

E E E
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