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Op zoek naar
comfortabele,
sportieve
schoenen?

Bekijk dan onze collectie
Xsensible schoenen.
Gemaakt voor actieve
levensgenieters die blij
worden van een goede
kwaliteitsschoen en die er
ook nog goed uitziet.

Bekijk ook onze herencollectie van Xsensible.

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

Echt lekker
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Neem stappen op
weg naar het hoogste
niveau van comfort
en bescherming.
Bekijk
onze
Technica
collectie.

EELDE

ZATERDAG 2 APRIL

Kom langs en laat
bij ons Technica
wandelschoenen
binnen 20 minuten op
maat maken.

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

*GRATIS GOODIEBAG

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

*Bij besteding v.a. €25,op = op
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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.

RUCHTI SCHOENEN

Zet de volgende stap bij
Ruchti Schoenen
ZUIDLAREN - De paden op, de lanen in, vooruit met flinke pas. Wandelen wint steeds meer aan populariteit. Dat valt je alleen al op na een
bezoek aan Ruchti Schoenen in Zuidlaren waar de wandelliefhebber
zijn hart het hele jaar door kan ophalen.
Ruchti, aan de Stationsweg, is dé
specialist in wandelschoenen. Al
bijna 15 jaar maken ze skischoenen
op maat van Fischer, maar je kunt
er ook terecht voor speciale aangepaste wandelschoenen van Tecnica.
De binnenzool wordt daarbij naar de
voet gevormd, alsmede de hiel en
holte onder de voet. Binnen een half
uur maken ze een persoonlijke pasvorm door je schoenen in een verwarmingselement te verwarmen.
‘We hebben meer dan 100 modellen en stuk voor stuk topmerken’,

vertelt Ruchti-eigenaar Rob Ruchti.
Tecnica, Lowa, Meindl, Dolomite,
On, Lomer en X-sensible. Voor dames en heren, in tal van kleuren.
Wil je de Vierdaagse gaan lopen,
een boswandeling maken of een
avontuurlijke tocht in de bergen,
zeg het maar. Voor bijna elke soort
wandeling is er een type wandelschoen. Maar waar je ook voor kiest,
een wandelschoen moet een goede
pasvorm hebben, passen bij de voet.
Daar draait het om.’
Dat laatste is voor de specialist geen

probleem. Een gratis voetanalyse en
meting zijn standaard bij aankoop
van een paar wandelschoenen. Bovendien heeft Ruchti ook custom
zooltjes op maat. ‘Met behulp van
het Sidas vacuüm-systeem maken
wij binnen 20 minuten zooltjes die
geheel aangepast zijn aan je voeten’,
besluit Rob. Nieuwsgierig wat Ruchti Schoenen voor u kan betekenen?
Breng gerust eens een bezoek. De
medewerkers van Ruchti Schoenen
heten iedereen van harte welkom!
Ruchti Schoenen en sport
Stationsweg 16
9471 GR Zuidlaren
Tel. 050-4091262
Internet. www.shop.ruchti.nl

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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The best in casu

wear

Hoofdweg 152 | 9765 CD
PATERSWOLDE
(050) 309 23 91

Een shot sweetness:
bubblegum pink
en vanille spreken
optimistische
van een optim
mistische
mood.

De nieuwe voorjaarscollectie
hangt voor u klaar!!

NIEUWE
VOORJAARS
COLLECTIE

Nu met een leuke
attentie bij aankoop
vanaf €250,-

Stationsweg 73, Zuidlaren
T 050 409 30 59
www.darofashionstore.nl
/darofashionstore

Maak jouw voorjaarsoutﬁt
compleet
ook op sterkte mogelijk
met ray-ban logo in glas

Grote
grote collectie zonnebrillen van Rayban
TELEFOONSTRAAT 62 | 9471 EP ZUIDLAREN | T 050 409 29 84 | INFO@RAYMONOPTIEK.NL | WWW.RAYMONOPTIEK.NL

Begin het
voorjaar
goed!
Kerkbrink 4B, 9471 AK Zuidlaren

Openingstijden:

Maandag 13:00-18:00
Dinsdag t/m vrijdag 09:30-18:00
Zaterdag 9:30-17:00

@indigobodywear
Volg ons op Facebook en
blijf op de hoogte!

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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INDIGO BODYWEAR

Begin het voorjaar goed
bij Indigo Bodywear
ZUIDLAREN - Begin het voorjaar goed! En dat begint natuurlijk met de juiste lingerie en
ondermode en voel je zekerder in goed zittende badmode. Dat is waar het mee begint
vinden de dames van Indigo Bodywear.
Sinds vorig jaar mei is Indigo Bodywear
verhuisd naar het prachtige pand aan de
Kerkbrink 4B in Zuidlaren. Net aan de andere kant van het dorp, wat meer richting de
grote Brink. Het is een uniek gedeelte van
Zuidlaren met meerdere mooie en exclusieve winkels.
Het voorjaar is begonnen en de winkel van
Indigo Bodywear hangt vol met mooie lingerie in prachtige kleuren. Zeer felle opvallende tinten is echt een trend deze zomer.
De beha zonder beugel of bralettes zie je
ook iets meer in het modebeeld. Ook wat
betreft nachtmode is er een mooie collectie samengesteld. Een sportievere look van

het fijne merk Mey, prachtige stoffen van het
Zwitserse merk Hanro. Veel gemaakt van
katoen, dus niet warm maar heerlijk luchtig
voor de warme zomernachten.
Er is ook een prachtige mix gemaakt van
verschillende merken badmode. Voor zowel de dame met een kleinere als grotere
boezem. Bikini’s met smalle, maar ook met
wat bredere broekjes. En weer verrassende
zomerjurken in kleurrijke prints. Voor het
eerst dit jaar krijgt Indigo Bodywear de badmode binnen van het Italiaanse merk Liu
Jo, een bijzonder hip merk met bijpassende
tassen, slippers en handdoeken. Wij zien u
graag bij ons in de winkel!

RAYMON OPTIEK

Een Ray-Ban zonnebril op sterkte haal je bij Raymon Optiek
ZUIDLAREN - Raymon Optiek biedt ook in het voorjaar en de zomer
een hoge kwaliteit op oogmetingen en (zonne)brillen. Nu het mooier weer wordt trekt de vraag naar zonnebrillen weer aan merkt
Raymon Bartels.

‘We verkopen in principe het hele
jaar door zonnebrillen natuurlijk,
maar rond deze tijd van het jaar
houden we onze collectie wel even

tegen het licht en vullen we waar
nodig aan. We hebben altijd een
uitstekend kwaliteit in ons aanbod
voor een goede prijs. Neem bijvoorbeeld de prachtige zonnebrillen van Ray-Ban die mensen bij ons
ook met glazen op sterkte kunnen
krijgen. Hierdoor krijgt men echte
Ray-Ban glazen op sterkte inclusief
het echte Ray-Ban logo op het glas.
Dankzij een speciale connectie met
de leverancier kunnen wij mensen
in zeer korte tijd verder helpen.’
Raymon Optiek biedt de beste service aan klanten en helpt in de keuze
voor bril- of contactlenzen. Van Raymon Optiek mag u de hoogst mogelijke kwaliteit en service verwachten. ‘Ons bedrijf blijft de nieuwste
trends in optiekland volgen. Men
kan er op vertrouwen dat Raymon

AMEYA

Ameya, grenzeloos.. design,
comfort, oog voor details, kwaliteit
en sustainability komen samen.
Sinds augustus 2021 heeft exclusieve dameskledingzaak Ameya haar deuren geopend in het hart van Assen. Eigenaresse Jacqueline Barree, 38, deelt haar grenzeloze passie voor design, oog voor details, duurzame en voornamelijk natuurlijke materialen met u in deze verrassende winkel aan de Kruisstraat 2 in Assen.
Vol overgave en met jarenlange ervaring, als dochter uit een
mode familie in de exclusieve dameskleding reist zij ieder seizoen grenzeloos om inspiratie op te doen.
Hierdoor biedt Ameya inspirende en vernieuwende collecties,
die tegelijkertijd draagbaar zijn op ieder moment. De collecties
worden met zorg samengesteld voor grenzeloze vrouwen.
Een mix van bekende merken als High Everyday Couture, 7forallmankind, DNA Amsterdam, AGL shoes en minder bekende
designers als onder andere Mes Demoiselles Paris maken de

uitdagende match waar Ameya voor staat.
Dinsdag tot en met zaterdag kunt u Ameya ervaren.
Daarnaast is het mogelijk om ook buiten reguliere openingstijden een afspraak in te plannen voor een exclusief personal
shopping advies of een vriendinnenavond.
Kruisstraat 2, 9401 JK Assen
+31 (0)6 21 32 53 59
info@ameya-assen.nl
www.ameya-assen.nl

Optiek staat voor de hoogste kwaliteit, de nieuwste oogmeettechniek
en de nieuwste modetrends.’
Het gekwalificeerd personeel staat
de hele week voor u klaar met raad
en advies. Bij Raymon Optiek gaan
ze het hele jaar door voor tevreden
klanten. ‘De klant is voor ons meer
dan een klant. Service is het watermerk van Raymon Optiek. We zijn er
blij mee om bestaande en nieuwe
klanten te mogen verwelkomen en
te behouden.’
Raymon Optiek
Telefoonstraat 62
9471 EP Zuidlaren
Tel. 050-4092984
e-mail. info@raymonoptiek.nl
Internet. www.raymonoptiek.nl

KRUISSTRAAT 2, ASSEN +316 21325359
WWW.AMEYA-ASSEN.NL

AMEYA 210x275 drents museum.indd 1
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Steentilstraat 2, 9711GM Groningen

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!

DIV
VER
RSE SHOW
WRO
OOM
MBEDD
DEN +
-MA
ATR
RASS
SEN 30--50%
% KOR
RTING

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

