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‘Iedereen is welkom
bij Land Schoenmode!’
ZUIDHORN - Wanneer Rene Stegenga van Land Schoenmode Zuidhorn
wordt gevraagd wat het belangrijkste aspect van zijn winkel is, dan antwoordt hij zonder nadenken; “Dat iedereen welkom is! We staan altijd
klaar met een glimlach en willen positiviteit uitstralen. We hebben dan
ook een breed assortiment aan schoenen voor zowel kinderen, dames en
heren.” Dat begint al goed.
Land Schoenmode bevindt zich aan
Hoofdstraat 28 in Zuidhorn en bestaat al sinds 1870. In de loop der
jaren is het uitgegroeid tot een echt
familiebedrijf. “Voor de kleinsten
hebben we een hele wijde range aan
schoenmaten, van 18 tot en met 42,”
vertelt Rene. “Wat vrij uniek is voor
het Noorden is dat we een hele wand
Shoesme schoenen hebben voor de

kinderen. Dat is eigenlijk een shopin-shop. Voor de volwassenen hebben we ook veel goede merken, zoals
Gabor, Durea, K-Swiss, Ecco, Rieker,
Hartjes, ViaVAI , Panama Jack en nog
veel meer. We hebben veel merken
die comfort bieden, want we merken
dat onze klanten dat steeds meer
belangrijk gaan vinden. Schoenen
moeten vooral comfortabel zitten. Of

dat nou een ballerina, instapper, of
een sneaker is, je moet er wel lekker
op kunnen lopen.” De sneaker gaat
steeds meer het straatbeeld bepalen
en dat merkt Stegenga. “Er is inderdaad veel vraag naar sneakers. Vorig
jaar waren dat vooral witte sneakers,
maar we zien nu gelukkig wat meer
kleur terugkomen. Zwart en wit zijn
nog steeds de hoofdkleur, maar voor
de dames wordt dit gecombineerd
met bijvoorbeeld geel en groen, zowel
in neon als gewone uitvoering. Roze
en ananas gaan we ook veel zien deze
zomer. Voor de heren is het wat meer
blauw, kaki en toch ook weer wit. De
schoenen voor de kinderen hebben
eveneens veel kleur. Het wordt in elk
geval een hele vrolijke zomer met al
die kleurtjes!” Een deel van de nieuwe voorjaarscollectie staat online op
www.schoenmodeland.nl, waar ook
meteen een kijkje in de winkel genomen kan worden. Naast de alledaagse schoenen heeft Land Schoenmode
wandelschoenen in het assortiment.

“Maar loop vooral eens binnen om
te zien wat we allemaal hebben.
We staan maandag tot en met zaterdag klaar, op vrijdagavond hebben we koopavond tot 21.00 uur.”

Land Schoenmode zit aan de Hoofdstraat 28 in Zuidhorn
en is te bereiken op
0594-500293.

bril doet het als zonnebril nog altijd
erg goed. Qua merken hebben wij
bijvoorbeeld Serengeti en Red Bull
voor de jeugd. Maar ook veel brillen
van Art & Jack. We verkopen bewust geen Rayban, want we willen
onze klanten exclusiviteit bieden.
Rayban vind je bij wijze van op elke
straathoek.” Naast brillen en zonnebrillen levert Brilmode Zuidhorn
ook lenzen. Hiervoor werken ze
samen met Lensonline.nl, zodat ze
een breed assortiment in huis heb-

ben, maar wel met de service die ze
zo graag elke klant bieden.

BRILMODE ZUIDHORN

Groot assortiment brillen op maat
bij Brilmode Zuidhorn
ZUIDHORN – Brilmode Zuidhorn zit al bijna vijf jaar in het centrum van Zuidhorn. In die vijf jaar heeft eigenaar Roland Turksema veel brillen op maat
kunnen maken. Met de DNEye scanner is het voor de opticien mogelijk om
alle oogfouten in een oog te signaleren. “Ik kan dus precies zien wat een
oog nodig heeft. Op het gebied van nachtblindheid, maar ook tot op een
honderdste nauwkeurig qua sterkte. Hierdoor is het mogelijk om een bril
volledig op maat te maken met top kwaliteit glazen.”
Voor een bril is design natuurlijk kleur, waardoor het geheel weer
minstens zo belangrijk. En design, mooi in balans is. De vormen zijn
dat kan Brilmode Zuidhorn bie- ook bijzonder. De echte liefhebber
den. “We hebben sinds november kent het wel, asymmetrisch, hoevorig jaar het merk theO in huis. kig, maar ook juist rond. Ze hebben
Een heel bijzonder en apart merk 1200 verschillende monturen, dus
met opvallende kleuren. Die kleu- voor ieder wat wils.” Tegenhanger
ren weten ze echter wel heel knap van de opvallende brillen zijn juist
te contrasteren met een andere de minimalistische monturen die

gretig aftrek vinden. “Less is more
geldt ook in brillenland. Waar eerder de zware kunststof monturen
in waren, zie je nu veel dunne
metalen monturen. De retrostijlen doen het ook goed. De pilotenbril
als gewone bril bijvoorbeeld, of de
ouderwetse “jampotglazen”. Maar
dan zonder de dikke glazen uiteraard.
Maar combinaties van kleur en materiaal zie je ook steeds meer. Kunststof
monturen met metalen pootjes, of
hele contrasterende kleuren.”
Op het gebied van zonnebrillen is
het al een tijdje rustig. “De piloten-

Binnenlopen voor meer informatie
kan altijd. Brilmode Zuidhorn zit aan
de Hoofdstraat 23 in Zuidhorn, meer
informatie staat op www.brilmodezuidhorn.nl. Bellen kan op telefoon:
0594 528 288 en mailen naar info@
brilmodezuidhorn.nl.
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Gert jan van ark

Minimalisme en statement-stukken
wisselen elkaar af bij Gert-Jan van Ark
ZUIDHORN - Juwelier Gert-Jan
van Ark is een begrip in Zuidhorn
en omgeving. Met vestigingen in
Leeuwarden en Zuidhorn voorzien zij al jarenlang een ieder van
de mooiste sieraden en trouwringen. Vanuit Zuidhorn vertelt
Gert-Jan over de nieuwste trends
op trouwringen gebied. Hier heeft
hij zelfs een leuke actie mee op
dit moment.
“We hebben in de winkel een pot
met hartjes staan. Iedereen die tot
13 april trouwringen koopt, nu met
15% korting trouwens, mag raden
hoeveel hartjes er in die pot zitten. Dit kunnen ze invullen op een
kaartje, waarop ook wat vragen
staan over materialen en ringen.

Ik weet zelf niet hoeveel hartjes er
in zitten hoor. Zo voorkom ik dat
ik er per ongeluk uit floep; ‘Dat is
veel te weinig!’. Ik moet wel een
beetje onpartijdig blijven natuurlijk.” Lacht Gert-Jan. De winnaar
van de actie krijgt tot 1000 euro op
het aankoopbedrag retour. “Hebben ze ringen die minder dan 1000
euro kosten, dan krijgen ze de ringen gratis.” Een leuke actie, die al
gretig aftrek vindt. Merkt Van Ark
een verandering in de vraag naar
trouwringen? “Het hoeft allemaal
niet meer zo traditioneel. Een
bepaalde groep blijft dit natuurlijk willen, maar de groep van wie
het aparter mag groeit wel. Ik zie
meer mensen die niet persé een
setje ringen willen, maar allebei

hun eigen smaak achterna gaan.
Dan krijg je soms ook dat een man
gaat voor een zilveren ring en de
vrouw dan een duurder en uitgebreider model kiest. Op het gebied
van kleur en materiaal zien we
dat rosé goud in opkomst is. Maar
ook platina is geliefd. Dit heeft te
maken met de duurzaamheid van
het materiaal. Platina is een hard
metaal wat lang goed blijft. Het is
wel duurder dan goud, maar het
is gaat langer mee. Dat past erg
in de trend van kiezen voor duurzaam materiaal die je eigenlijk
overal ziet, ook in onze branche.”
En los van de trouwringen, welke trends bespeurt Van Ark nog
meer? “Melano is een merk dat

het erg goed doet in onze winkel. Zij hebben elk jaar weer een
nieuwe, opvallende collectie. Daar
tegenover staat Boccia die juist
stukken heeft die meer minimalistisch zijn.”

Oleander Lingerie

Lingerie styling Oleander
geeft net dat beetje extra
ZUIDHORN – Oleander Lingerie in Zuidhorn noemt zichzelf een lingerie styling
zaak. Wat houdt dat precies in? Karin Eelderink, eigenaresse, vertelt; “Wij geven
tips om de klant er op haar best uit te laten
zien. Dat doen we door goed op te meten
en advies te geven over de verschillende
pasvormen en wat ze voor je lichaam doen.
Elke snit geeft een ander effect.We hebben
net een beetje extra aandacht voor de goede maat. Vrouwen weten niet altijd wat hun
bh-maat is, of houden vast aan een maat
van jaren geleden. Maar in de loop der
jaren kan er natuurlijk veel veranderen.
Vrouwen vallen af, of komen aan en dan is
de bh-maat ineens heel anders. Wij willen
eigenlijk elke keer weer opnieuw meten.
Ook wanneer vrouwen denken dat er niets
veranderd is.”

Jo, Cyell, Chantelle ,Felina, Passionata en
Mey, maar ook fijne comfort bh’s van Anita.
“Daarnaast hebben we nachtmode en een
uitgebreide collectie sportbh’s. Zelfs voor de
zwaardere sporten.” Nu de lente er aan zit
te komen wordt er alweer nagedacht over
zwemkleding. “Op dat gebied is er eveneens
veel keus”, gaat Karin verder. “We hebben
veel keuze aan badpakken en bikini’s, onder
andere van de merken Cyell , Primadonna,
Marie Jo en Sunflair. Daarnaast hebben we
chloorbestendige badpakken van Tweka,
die jarenlang mooi blijven, ook al zwem je
drie keer in de week. Bijpassende zomerjurkjes heb ik ook, zodat je helemaal op en
top verzorgd over het strand kunt flaneren.”
En de trends voor het voorjaar? “Kant komt
weer helemaal terug. Daarnaast wordt rood
een belangrijke kleur. Rood doet het ook
heel goed onder lichte kleding. Dat zou je
niet zeggen, maar het ligt dichtbij de kleur
van je huid. Bh’s in pastel blauw, coral roze

of zachtgeel zijn de trendkleuren van de
lente. Wat betreft de zwemkleding zie je dat
eigenlijk alles kan. Badpakken, bikinitops
met triangel, voorgevormd, of balconette,
maar ook de hoge tailleslip is er dit jaar nog
steeds.”
Oleander Lingerie heeft de nieuwste collectie lingerie, zwemkleding en sportbh’s
aan de Overtuinen 14 in Zuidhorn. Bellen voor meer informatie kan naar 0594506251, maar even binnenstappen vindt
Karin nóg leuker. “Maar dan ga ik je wel
even opnieuw opmeten!” lacht Karin.
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Oleander heeft een breed assortiment
met mooie merken. Primadonna, Marie

Pearle Opticiens

Bril binnen een uur klaar
bij Pearle Opticiens Zuidhorn
ZUIDHORN - Dankzij de 1-uurs- dan weet je wel zeker dat je di- kan hij perfect op jouw gezicht
service van Pearle Opticiens rect aan de beurt bent!. Pearle afgesteld worden en kan hij mee
huis!
go is de snelle brilservice,  naar
Zuidhorn ga je binnen 60 mi-  to
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nuten naar huis met een bril op waarmee
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Opticiens Zuidhorn behuis gaat met een bril die Pearle
sterkte, speciaal voor jou gesle- naar
pen. Deze service is ideaal voor speciaal voor jouw ogen is ge- vindt zich aan Overtuinen 6 in
hßh[Je kunt rekenen op een Zuidhorn en is te bereiken op
een ieder met slecht zicht, die  maakt.
 ==½[
hÀhhÉÒÒ½_=É
0594-729039.
Meer informatie
oogmeting, advies
niet lang wil wachten op een betrouwbare
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je
op
www.pearle.nl/optinieuwe bril. Pearle to go is bo- bij het uitkiezen van een mon- vind
K½hhhh
én glazen die direct op de cien/zuidhorn-overtuinen.
vendien handig wanneer je bril tuur
Éh½hÀÀh³
sterkte
voor jouw ogen worden
kapot is en je snel een nieuwe
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nodig hebt. Voor directe as- geslepen. Geniet tijdens het
sistentie is het handig om
een wachten van een kop koffie of
)h=½h!¨ÉUhÀ;Ò_½
thee, of winkel verder. Na een
afspraak te maken. Dit is
ove!Øh½ÉÒhÅ\.hªáwz«ÄÐáË
rigens niet noodzakelijk maar uur haal je jouw nieuwe bril op,

Alle nieuwe collecties zijn te vinden
aan de Hoofdstraat 12 in Zuidhorn.
Meer informatie staat op gjvanark.nl,
bellen kan naar 0594-507642.
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Deze revolutionaire scanner onderzoekt
het oog op nachtzicht, staar en glaucoom
(hoge oogdruk).
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Hoofdstraat 23, 9801 BT Zuidhorn
Tel.0594 528 288
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Kapsalon Irene Haarwerk&ZO
Nieuwstraat 1B 9801 CR Zuidhorn
0594-505635
www.haarwerkenzo.nl info@haarwerkenzo.nl
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Heel Holland Bakt bij
Van der Lijn Wereldmode
SURHUISTERVEEN – Van 19 tot en met 23 maart staat Van der
Lijn Wereldmode in Surhuisterveen volledig in het teken van
Heel Holland Bakt. Gedurende de hele week trakteert Van der
Lijn op een gebakje bij de koffie en wanneer er voor 200 euro of
meer gekocht wordt, krijgt men zelfs een hele taart cadeau. Het
gebak en de taart komen van De Echte Bakker De Korenaar, dus
succes verzekerd.
Deze zelfde bakker verzorgt op
vrijdag 22 en zaterdag 23 maart
een proeverij van verschillende
taarten. Liever zelf aan de slag
met het bakken van taarten?
Zaterdag 23 maart komt local
Vincent Prins van ‘Heel Holland
Bakt’ langs om tips en tricks te
geven voor het bakken van de
mooiste en lekkerste creaties.
Vincent komt zelf uit Surhuisterveen en deed dit jaar mee aan de
serie. Hij wist te verrassen met

onder andere zijn Whiskey-box,
die vooral bij André van Duin erg
in de smaak viel. Zaterdag is er
tevens de hele dag live-music in
de winkel. Naast baksels, muziek, koffie en thee heeft Van der
Lijn uiteraard de nieuwste voorjaars- en zomertrends in huis.
Voor de dames van merken als
Airfield, Claudia Sträter, NIKKIE,
Cambio, Parajumpers en het
onlangs binnen gehaalde merk
Marc Cain. De heren kunnen hun

VAN DER LIJN WERELDMODE

hart ophalen met merken als
CP Company, Iye & Scott, Parajumpers, Paul & Shark, Gabba
Jeans, Eton en Jacob Cohen.
Van der Lijn Wereldmode zit aan
De Kolk 21 in Surhuisterveen
en is telefonisch te bereiken
op 0512-361276. Ze zijn te volgen via Facebook en Instagram
en meer informatie over alle
merkten en activiteiten is te
vinden op www.vanderlijn.nl.

AKOKKRIJTHE

Voorjaar

Voorjaar bij Akokkrijthe
met frisse voorjaarskleuren
GROOTEGAST Akokkrijthe
Scandinavisch Design in Grootegast is een unieke winkel vol
met dameskleding, interieuraccesoires, glaswerk, aardewerk,
designproducten en cadeaus
van Scandinavische topontwerpers. Een winkel, waarvan er
in heel Nederland geen tweede
bestaat. Een deel van de winkel is ingericht met alles van
het trendy lifestyle concept van
Marimekko met de bekende originele kleurrijke prints. Het assortiment bevat onder andere
aardewerk, keuken- bed- en
badlinnen.

Bij Akokkrijthe herkent u overal
de kenmerken van het Scandinavische design. Naast de
nieuwe voorjaarscollectie met
frisse lente- en zomertinten en
eigenzinnige ontwerpen, vindt u
er meer klassiekers, waaronder
Littala, Arabia, Stelton, RigTig,
Architectmade, Jacob Jensen,
Eva Solo en Piet Hein. Maar ook
bijzondere
kledingontwerpen
van Aïno, Ralston, Klok, McVerdi,
Two Danes, Ritva Falla, Laurie,
Nanso, Karvinen, Herluf en Nordic Weather. Tijdloze vormgeving, kwaliteit, eerlijk materiaalgebruik en een groot gevoel voor

2019

vorm en functie staan garant
voor jarenlang gebruiksplezier.
We ontvangen u graag in de winkel aan de Hoofdstraat 91-93 te
Grootegast. Veel design kan ook
worden besteld via de webwinkel www.akokkrijthe.nl. Akokkrijthe is van dinsdag tot en met
vrijdag geopend van 10.00 tot
18.00 uur. Zaterdag van 10.00
tot 17.00 uur.

JACOBIEN LIFE & STYLE

Zomertijd begint zondag 31 maart
bij Jacobien Life & Style
GROOTEGAST - Zondag 31 maart
is het begin van de zomertijd.
Om dit te vieren heeft Jacobien
Life & Style koopzondag. Heerlijke drankjes, hapjes en broodjes
staan klaar vanaf 13.00 uur, om
lekker met z’n allen te kunnen
brunchen. Een ieder die ‘s middags €75 spendeert, krijgt een
leuke goodie van het merk 10Days t.w.v. €10.
In november dit jaar is Jacobien
Life & Style 20 jaar gevestigd in
Grootegast. Ooit begonnen op 28
vierkante meter in het pand van
Foto Zuiderveld, telt de winkel nu
maar liefst 440 vierkante meter.
Jacobien Life & Style is trots op de

shop-in-shops van de mooie merken 10-Days en YAYA, die Jacobien
hier zelf voor benaderd hebben. Ze

vinden het daarnaast belangrijk
te blijven vernieuwen en hebben
mede daardoor een hele trouwe

vaste klantenkring die steeds breder wordt. Jacobien Life & Style
is erg blij met de koopzondag in
Grootegast zodat ze haar klanten
ook op een beperkt aantal zondagen kan ontvangen.
De voorjaars collectie van nu ziet er
weer prachtig uit. Kleurrijk en veel
prints, een mix en match waar je
blij van wordt. Maar ook wanneer
je van eenvoud en sober houdt,
dan zit je goed bij Jacobien. Pas als
een klant met stralende ogen uit
de paskamer komt, zijn de medewerkers van Jacobien Life & Style
tevreden. De balans in stijl, zowel
voor kleding als wonen, is voor de
winkel heel belangrijk. Hun home-

collectie in mooie, tijdloze en
rustige sfeer weten steeds meer
mensen te vinden en te waarderen.
Jacobien
Life & Style nodigt u graag uit om
zondag 31 maart bij hen te komen
brunchen en de Home en Fashion
collecties bij te bewonderen. U
vindt ze aan Hoofdstraat 109C in
Grootegast. Telefonisch te bereiken op 0594 – 614800, meer informatie op www.jacobienmode.nl.
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Hoofdstraat 28 Zuidhorn
Tel. 0594 500 293
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LANDSCHOENMODE.NL

HeelHolland
Holland Bakt
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VAN DINSDAG 19 T/M ZATERDAG 23 MAART
STAAT VAN DER LIJN IN HET TEKEN VAN

HEEL HOLLAND BAKT
WE TRAKTEREN OP EEN LEKKER GEBAKJE BIJ DE
KOFFIE EN KOOPT U VOOR 200 EURO OF MEER, KRIJGT
U VAN ONS EEN HEERLIJKE TAART MEE!
De Korenaar

De Ec
Ech
chte
t Bakker
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OP VRIJDAG 22 EN ZATERDAG 23 MAART
MAG U TAARTEN PROEVEN DIE BAKKERIJ KORENAAR
VOOR U GEBAKKEN HEEFT!
WETEN HOE U ZELF DE LEKKERSTE TAARTEN MAAKT?
WIP DAN ZATERDAG 23 MAART EVEN BINNEN!
VINCENT PRINS VAN HET TV-PROGRAMMA HEEL
HOLLAND BAKT GEEFT IN ONZE WINKEL HANDIGE
TIPS EN TRICKS OM THUIS DE MEEST HEERLIJKE
KUNSTSTUKJES OP TAFEL TE TOVEREN.

LIVE MUZIEK IN DE WINKEL

Damesmerken

Dames

Herenmerken

AIRFIELD, FRANKWALDER, KOCCA, CLAUDIA STRÄTER, MONARI, PARAJUMPERS, JOSEPH RIBKOFF,
MARC CAIN. CHRIST, ARMA, ML COLLECTION, STIZOLLI, CREENSTONE, BEAUMONT, NIKKIE, CAROLINE
BISS, JUFFROUW JANSEN, SOMMERMAN, BASLER, RABE, CAVALLARO, NAPOLI, ZHRILL, FABER, ROBERTO SARTO, GARDEUR, ROSNER, CAMBIO, TONI DRESS, SUMMUM, ROSEMUNDE EN VELE ANDERE.

CARL GROSS, ROY ROBSON, BUGATTI, PAUL & SHARK, GABBA JEANS, ETERNA, GARDEUR, TRAMAROSSA, GRAN SASSO, ETON, PARAJUMPERS, STONES, CAVALLARO NAPOLI, MARZ, MASONS ,MOOSE
KNUCKLES, MARNELLI, JACOB COHEN, CP COMPANY EN VELE ANDERE.

Heren

VAN DER LIJN WERELDMODE

OPENINGSTIJDEN

DE KOLK 21 SURHUISTERVEEN
T: 0512-361276
E: ADMINISTRATIE@VANDERLIJN.NL

MA. GESLOTEN
DI. 09:30 - 17:30
WO. 09:30 - 17:30

Volg ons ook op Facebook en Instagram!

DO. 09:30 - 17:30
VR. 09:30 - 21:00
ZA. 09:30 - 17:00

