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Colberts van 100% wol waar je zoveel comfort in ervaart, 
dat je je levenstempo wat naar beneden bijstelt. Zou dat 
kunnen? Volgens veel liefhebbers van Harris Tweed is dit 
absoluut waar. En dus komen veel klanten uit heel Ne-
derland voor deze jasjes naar Kars Potze Mannenmode in 
Veendam.

De collectie in Veendam is bijzonder groot, volgens vaste 
klanten zelfs de grootste collectie van Nederland. Eigenaar 
Kars Potze is er medeverantwoordelijk voor dat de winkel 

zo veel keus biedt, want hij is zelf een groot liefhebber van 
Harris Tweed. Door de unieke kwaliteit en uitstraling is het 
colbert eigenlijk meer een comfortabel jasje die je ook in 
de koelere herfstdagen buiten uitstekend kunt dragen. Van 
verschillende leveranciers zijn er Harris Tweed colberts in 
de collectie; Wellington of Bilmore, Barutti, Brook Tavener, 
British House en Carl Gross. Ieder merk heeft zijn eigen 
pasvorm van sportief/klassiek tot modern! Wie liever een 
iets dunner jasje wil kan ook kiezen voor een van Donegal 
Tweed. De unieke wol geeft de colberts naast een uitge-
sproken stijl ook nog iets kenmerkends mee. 

De stijl en comfort van Harris Tweed zorgt voor een unieke 
groep klanten. De ware liefhebbers komen dan ook gere-
geld van ver om in Veendam hun jassen uit te zoeken.
“Wij waarderen dat deze klanten langskomen en bieden 
hun dan een gratis lunch aan bij Croissanterie Kielman.” 
Met het dragen van Harris Tweed komt het gevoel van het 
Engelse buitenleven een beetje tevoorschijn. 

Kars Potze Mannemode, Kerkstraat 35 Veendam. 
Telefoon: 0598-630750 Website: www.karspotze.nl 

Kars Potze Mannenmode  

Harris Tweed voor comfort en genieten



dinsdag t/m vrijdag 10.00 - 17.30 uur
zaterdag 10.00 - 17.00 uur

Koop Scandinavisch design online op www.akokkrijthe.nl

Akokkrijthe in Grootegast is een unieke
winkel vol met dameskleding, woon-
accesoires, glaswerk, designproducten,
sieraden en cadeaus van Scandinavische
topontwerpers. Een winkel, waarvan er in
heel Nederland geen tweede bestaat.

Hoofdstraat 91-93
Grootegast
tel. 0594 61 20 26

akokkrijthe
scandinavisch design

De Kolk 32a Surhuisterveen

tel. 0512 - 361058

www.treasbodyfashion.nlVOORSTRAAT 45 - 9285 NP BUITENPOST
Bezoek onze webshop | 0511-541554
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Akokkrijthe

Najaar bij Akokkrijthe met warme herfstkleuren 
Akokkrijthe Scandinavisch De-
sign in Grootegast is een unieke 
winkel vol met dameskleding, 
interieuraccessoires, glaswerk, 
aardewerk, designproducten en 
cadeaus van Scandinavische top-
ontwerpers. Een winkel, waar-
van er in heel Nederland geen 
tweede bestaat. 

Bij Akokkrijthe herkent u overal 
de kenmerken van het Scandi-

navische design, zoals ook in 
de bijzondere kledingontwer-
pen van onder andere Mari-
mekko, Aïno, Ralston, Mansted, 
Two Danes, Nanso, Ritva Falla, 
Laurie, Karvinen, Trine Kryger Si-
monsen, GR Nature, By Basics en 
Flare. Tijdloze vormgeving, kwa-
liteit, eerlijk materiaalgebruik en 
een groot gevoel voor vorm en 
functie staan garant voor jaren-
lang gebruiksplezier. 

Naast de nieuwe najaarscollectie 
met warme herfst- en wintertin-
ten en eigenzinnige ontwerpen, 
vindt u er aardewerk en glas werk 
van Iittala en Arabia, woon- en 
keukenaccessoires van Stelton, 
RigTig en Rosendahl, het houten 
dierenrijk van Architectmade en 
Novoform, horloges van Picto en 
Jacob Jensen en kandelaars van 
Piet Hein en Stumpastaken en 
nog veel meer.

De medewerkers van Akokkrijthe 
ontvangen u graag in de win-
kel 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 17.30 uur. 
Zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur. 

Wanneer je bij ‘Trea’s bodyfashion’ 
in Surhuisterveen binnenloopt, 
wordt je dit seizoen door de prach-
tige herfstkleuren verwelkomd. 
De warme herfstkleuren zorgen 
voor een nog persoonlijkere sfeer 
in de lingeriewinkel. En dat is pre-

cies wat eigenaresse Trea de Boer 
al vijfentwintig jaar belangrijk 
vindt: “Persoonlijkheid, service en 
goede kwaliteit, dat is wat wij onze 
klanten al bieden”. Een winkel 
die niet meer weg te denken is uit 
Surhuisterveen. 

Bij ‘Trea’s bodyfashion’ kun je te-
recht voor een uitgebreide collectie 
lingerie, badkleding en herenmo-
de. Ook verkopen ze maternity, cor-
rigerend ondergoed, heren nacht-
kleding én BH’s zonder beugel. 
“Ieder mens is uniek, zo ook zijn of 
haar pasvorm”, aldus eigenaresse 
Trea. Daarom biedt de winkel veel 
verschillende merken aan. Je vindt 
er onder andere de merken Prima 
Donna, Marie-Jo, L’aventura, Anita, 
Mey, Felina, Sloggi, Schiesser en 
Sunflair. Bent u opzoek naar bad-
kleding? Ook daarvoor kunt u bij 
‘Trea’s Bodyfashion terecht. Er is 
een ruim assortiment van de mer-
ken Prima Donna en Marie-Jo.

Wanneer je in de winkel komt, 
helpt het personeel u  graag met 
de juiste paskamer service en een 
persoonlijk advies. Nieuwsgie-
rig geworden? U bent welkom, de 
nieuwe najaarscollectie hangt voor 
u klaar. 

Trea’s Bodyfashion, 
De Kolk 32-A Surhuisterveen. 
Telefoon: 0512-361058. Website: 
www.treasbodyfashion.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!

NajaarsNajaarsNajaarsNajaarsNajaars    BIJLAGE
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Trea’s Bodyfashion 

‘Trea’s bodyfashion’ in Surhuisterveen 
bestaat 25 jaar! 



DRACHTEN 
Zuidkade 36 ,  T  0512  515  684
HEERENVEEN
L indegracht 9 ,  T  0513  610  061
WOLVEGA
Hoofdstraat Oost 41  ,  0561  614 700

COMFORT
specials

Goed passende schoenen is essentieel voor elke dag van de week

Gun jezelf 
Kamsma 
Schoenen

assende schoenen is essentieel voor elke d
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Buitengewoon Buitenpost 

“Wij kunnen vrouwen van top 
tot teen met liefde aankleden”

Woonvoordeel de Wrede 

Extra aandacht voor de woning tijdens Oktober Woonmaand 

De zomerse weersomstandigheden 
hebben inmiddels écht plaatsge-
maakt voor het najaar en daarom 
kunnen de topjes, korte broeken en 
slippers weer naar de zolder. Het 
gevolg daarvan is natuurlijk ruimte 
in de kledingkast! Dat betekent dat 
je weer een geldige reden hebt om 
te shoppen bij Buitengewoon Bui-
tenpost. Rineke Olieman heeft in 
haar zaak comfortabele kleding 
waar je lekker in weg kunt kruipen. 

Buitengewoon Buitenpost is voor-
namelijk gericht op ouderen, die 
houden van tijdloze mode en duur-
zame kleding. Vrouwen kunnen bij 
de zaak van Rineke terecht voor het 
totale plaatje. Van diverse blouses 

tot lange broeken en van warme 
truien en vesten tot korte- en lange 
rokken. Tevens beschikt Buitenge-
woon Buitenpost over een groot as-
sortiment schoenen en accessoires, 
zoals sieraden en sjaals. “Wij kun-
nen vrouwen van top tot teen met 
liefde aankleden”, zegt Rineke. “Er 
is ontzettend veel keus, waarbij we 
gaan voor kwaliteit. Onze kleding-
stukken zijn gemaakt van natuurlij-
ke materialen, met een ademende 
stof. Klanten kunnen van woensdag 
tot en met zaterdag zo bij ons bin-
nenlopen en dan zoeken we samen 
naar een passend kledingstuk”. 

Door de uitstekende kwaliteit kan de 
kleding lange tijd mee. Het geheim 

daarachter? “We hebben merken 
in de winkel die op weinig andere 
plekken te vinden zijn. Het zijn de 
duurzame en daardoor wat prijzi-
gere merken. Toch hebben we ook 
voldoende kleding voor vrouwen die 
genoegen nemen met wat minder 
duurzame kleding. Er is voor ieder 
wat wils”. Ook voor dit najaar is er 
weer veel nieuwe kleding bij Bui-
tengewoon Buitenpost binnengeko-
men. Kom gerust eens langs in de 
prachtige zaak van Rineke! 

Buitengewoon Buitenpost, 
Voorstraat 45 Buitenpost. 
Telefoon: 0511-541554. 
Website: 
www.buitengewoonbuitenpost.nl. 

Het is Oktober Woonmaand en dat 
betekent doorgaans dat we wat 
extra aandacht voor de woning 
en het meubilair hebben dan nor-
maal gesproken. Daarnaast is het 
natuurlijk heerlijk om, wanneer 
het buiten regent, lekker weg te 

kruipen onder een dekentje op een 
prachtige bank of in een relaxte 
fauteuil. Woonvoordeel de Wrede in 
Joure heeft een ruim assortiment, 
waarbij volop keus is uit diverse 
banken, stoelen, eethoeken en zelfs 
boxsprings. “We hebben ontzet-

tend veel en alles in verschillende 
soorten en maten”, vertelt eigenaar 
Klaas de Wrede. “We hebben alles 
in huis om de woning naar wens in 
te richten”. 

Woonvoordeel de Wrede staat be-
kend om kwaliteit en een betaalbare 
prijs. Omdat de zaak enkel grote 
partijen inkoopt, kan het op de meu-
bel uit zowel binnen- als buitenland 
altijd de laagste prijsgarantie bieden. 
“Hierdoor zijn we vaak voordeliger 
dan vergelijkbare zaken”, zegt Klaas. 
“Dat is tijdens Oktober Woonmaand 
niet anders”. Net als anders staat het 
team van Woonvoordeel de Wrede 
ook dit najaar voor een ieder klaar, 
om klanten de adviseren op het 
gebied van woninginrichting. “Een 
trend die je momenteel veel ziet, 
is het industriële. We hebben ver-
schillend meubilair van deze trend 
in onze winkel staan. Daarnaast zijn 

er in onze zaak, van ruim 5.000 vier-
kante meter, uiteraard diverse hoek-
combi’s en fauteuils”. 

Benieuwd naar de mooiste meu-
belstukken tegen een betaalbare 
prijs? U bent van harte welkom 
bij Woonvoordeel de Wrede, ge-
vestigd aan de Transportwei 17 in 
Joure. Telefonisch is de meubel-
zaak te bereiken via 0513-416675. 
Meer informatie is te vinden op
www.woonoutletdewrede.nl. 

Kamsma Schoenen in Drachten 
is al jarenlang dé specialist op 
het gebied van schoenen. Het 
bedrijf van Johan Kamsma biedt 
met een breed assortiment voor 
ieder wat wils en dat is met de 
nieuwe collectie schoenen niet 
anders. Voor het najaar heeft 
de zaak comfortabele én modi-
euze schoenen in alle kleuren 
en maten. “We hebben prachtige 
sneakers, diverse kinderschoe-
nen en lage- en hoge laarzen”, 
vertelt Johan. “Deze zijn allen 
verkrijgbaar in verschillende 
kleuren. Van zwart tot cognac 
en van bruin tot rood en geel. Ie-
dereen kan uitzoeken waar hij of 
zij het liefst in loopt”. 

Kamsma Schoenen is een echt 
familiebedrijf en bestaat al meer 
dan 250 jaar. De zaak in Drach-
ten is opgericht door André en 
Sapie Kamsma en sinds 2011 
is Johan de eigenaar. Naast 
de zaak in Drachten is Kam-
sma Schoenen te vinden op 
zes andere plekken in Friesland. 
“Bij al onze zaken zijn service, 
kwaliteit en aandacht belang-

rijke kernwoorden. We staan be-
kend om de merken Floris van 
Bommel, Greve, maar hebben 
ook volop keus uit de modellen 
van Gabor, Wolky en Ecco. Een 
nieuw, belangrijk merk voor dit 
najaar is ook VIA VAI. Dit merk 
staat bekend om de comfortabele 
schoen, maar met een mooie uit-
straling. Wij proberen altijd kwa-
liteit te verkopen, maar met een 
leuke look”. 

Na de coronacrisis heeft Kam-
sma Schoenen het drukker dan 
ooit. Mede door het investeren 
in goed personeel en de huiska-
mersfeer, komen klanten graag 
bij Johan in de zaak. “We zijn dag 
en nacht bezig met service, aan-
dacht en kwaliteit. Benieuwd hoe 
we dat doen? Kom eens langs bij 
ons in de winkel. We helpen ie-
dereen graag aan een goed paar 
schoenen”. 

Kamsma Schoenen, 
Zuidkade 36 Drachten. 
Telefoon: 0512-515684. 
Website: 
www.kamsmaschoenen.nl. 

Kamsma Schoenen Drachten 

Comfortabele én modieuze 
schoenen in alle kleuren en maten 



WWW.WOONVOORDEELDEWREDE.NL
TRANSPORTWEI 17 • JOURE • TEL.: 0513 416 675

BOXSPRING
KARLSTAD

Deze comfortabele boxspring is geheel 
compleet met pocketveerboxen, 7 zone 

pocketveermatrassen afgedekt
met koudschuim en een 8 cm.
dikke koudschuim topmatras.

Topkwaliteit voor een wel heel 
speciale introductieprijs!

HOEKCOMBINATIE LEROY
Lekkere volle hoekcombinatie bekleed met practische en sterke microstof Cherokee.
Kleuren cognac, antraciet en groen en ook in “spiegelbeeld” leverbaar.
Maten 282 x  220 cm.

Als oktoberkoopje en
supersnel leverbaar!

ARMSTOEL
WENEN
Industriele armstoel met stevige zitting 
en practische micro bekleding. Diverse 
kleuren. Uit voorraad leverbaar.

MIX & MATCH
Stel zelf uw ideale relaxfauteuil samen!
Standaard met verstelbare rug,
topswing en uitschuifbare voetenbank.
1. Kies uw model
2. Kies uw maat

(small, medium of large)
3. Kies uw bekleding (stof of leer)

Prijs in origineel dikleer.

BARSTOEL
FALCO
Door de brede schaalzitting en zachte 
Adore veloursstof bijzonder comfortabel. 
Met frame van zwart staal. In antraciet, 
cognac en mosgroen leverbaar.

MAATWERKBANK PORTO
Dit fraaie model is verkrijgbaar in
3 soorten zitcomfort, 3 zitdieptes, 
2 zit- en rughoogtes. Leverbaar als
fauteuil,2,  2,5, 3 en zelfs als hoek-
combinatie. Verkrijgbaar in tientallen
stof en leersoorten.

Nu als oktober woonmaand aktiemodel!
2-zits in stof Bruccoli met binnenvering

WOONPROGRAMMA OTRABANDA 
Perfect afgewerkt industrieel woonprogramma. Een combinatie van zwart staal met
eco oak tabac. Slijt en krasvast. Met luxe soft closing deuren en lades.

ACTIEMAAND!

Maten 282 x  220 cm.

Als oktoberkoopje en
supersnel leverbaar!

VAN

€  1.398,-VOOR

€  998,-

NU

€  895,-

compleet met poc
pocketve
met kou
dikke k

Topkwaliteit v
special

180X200 CM

NORMAAL

€  2.199,-
NU

€  1.799,-
(ELEKTRISCH VERSTELBAAR)

Dressoir 180 cm.

TV dressoir 151 cm. 

Ovale eettafel met fraaie matrixpoot. 
Maat 200 x 102 cm.

Barkast Fraai wandmeubel.
Maat 120 x 170 cm (b x h)

Salontafel 135 x 67 cm.

Van € 898,- voor € 798,-
(Ook in 220 cm breed)

Van € 659,- voor € 569,-
(Ook in 120 en 180 cm breed)

Van € 759,- voor € 679,-
(Ook in 220 x 110 en 250 x 128 cm)

Van € 1.098,- voor € 989,-

Van € 569,- voor € 498,-Van € 569,- voor € 498,-

kti d l!

VAN 

€  945,-
VOOR

€  795,-

VAN

€  169,-
VOOR

€  135,-

VAN
€  139,-VOOR

€  89,-

OP = OP

= VOORDEELMAAND!!
180X200 CM

NORMAAL

€  1.599,-
NU

€  1.299,-
(VASTE UITVOERING)



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
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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
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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

Industrieweg 1, Grootegast. Telefoon (0594) 61 42 56 

www.keukencentrumsnip.nl

Keukencentrum Snip

Prachtige keukens 
gecombineerd met de beste 

inbouwapparatuur

Vanaf  € 4.200,-
U BENT 

VAN  
HARTE WELKOM 

IN ONZE 
SHOWROOM

Vanaf  € 6.400,-

Vanaf  € 5.700,- Vanaf  € 6.500,-

UW DROOMKEUKEN VOOR 
EEN SCHERPE PRIJS!

 “Oktober woonmaand”
Wij bieden alles op het gebied van vloeren, 

raamdecoratie, verf/behang en kasten op maat. 
U bent bij ons aan het juiste adres voor advies en montage.

H. Scholtestraat 6, 9971 AW Ulrum, Tel.: 0595 - 40 70 20
www.decohomevanduinen.nl

Deco Home en Service Bouwmarkt Van Duinen
Nijverheidsweg 5, Leens, Tel.: 0595 - 57 15 20

Service Klusmarkt Van Duinen
Stationsstraat 15, 9843 AD Grijpskerk, Tel.: 0594-213979

Oktober = woonmaand
Oktober is de woonmaand bij uitstek! Tijd om het binnen weer gezellig te maken. Misschien is het wel tijd voor een nieuw interieur? Tijdens de 
oktober woonmaand profi teert u bij ons van 20% korting op behang, raamdecoratie, vloeren en schuifwandkasten.* Wij geven u graag deskundig 

advies en helpen u graag bij het maken van uw keuze. Kom langs in onze winkel en profi teer!

20%
KORTING 

op behang

20%
KORTING 
op raamdecoratie

20%
KORTING 

op vloeren

*Acties geldig de hele maand oktober.
Vraag naar de voorwaarden.

20%
KORTING 
op schuifwandkasten

H. Scholtestraat 6, 9971 AW Ulrum, Tel.: 0595 - 40 70 20
www.decohomevanduinen.nl

Deco Home en Service Bouwmarkt Van Duinen
Nijverheidsweg 5, Leens, Tel.: 0595 - 57 15 20

Service Klusmarkt Van Duinen
Stationsstraat 15, 9843 AD Grijpskerk, Tel.: 0594-213979

Oktober = woonmaand
Oktober is de woonmaand bij uitstek! Tijd om het binnen weer gezellig te maken. Misschien is het wel tijd voor een nieuw interieur? Tijdens de 
oktober woonmaand profi teert u bij ons van 20% korting op behang, raamdecoratie, vloeren en schuifwandkasten.* Wij geven u graag deskundig 

advies en helpen u graag bij het maken van uw keuze. Kom langs in onze winkel en profi teer!

20%
KORTING 

op behang

20%
KORTING 
op raamdecoratie

20%
KORTING 

op vloeren

*Acties geldig de hele maand oktober.
Vraag naar de voorwaarden.

20%
KORTING 
op schuifwandkasten
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