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Zaterdag 24 september wordt de tweede editie van de Nacht van de Mode 

georganiseerd. Je kunt die dag shoppen tot 22.00 uur in heel veel modewinkels. De 

winkeliers heten je van harte welkom en organiseren die dag leuke activiteiten. Op 

meerdere plekken in de stad kun je de laatste fashion zien tijdens modeshows en staan 

op Stijlpunten kappers, stylisten en visagisten klaar om jou een mini make-over te 

geven. Maik de Boer presenteert de afsluitende modeshow in de avond en reikt de prijs 

uit voor Best Geklede Groninger 2016. Maar er is nog veel meer, zoals een Blogger 

Closet Sale, fashionfilms en op zondag 25 september de grote vintagemarkt Klein 

Berlijn. In dit magazine lees je er alles over. Check ook onze website 

www.nachtvandemode.nl voor de allerlaatste informatie.
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PROGRAMMA 
NACHT VAN DE MODE

Ren jij weleens op zaterdagmiddag door de 

winkelstraat om nog hals over kop een leuke outfit 

voor ‘s avonds aan te schaffen? Dit overkomt je 

niet op zaterdag 24 september, want dan mag je 

shoppen tot je een ons weegt. Meer dan honderd 

modewinkels zijn die dag tot 22:00 uur open. 

Behalve een langere openingstijd bieden zij je tijdens 

de Nacht van de Mode leuke extraatjes. 

Kijk op www.nachtvandemode.nl om te zien wat 

jouw favoriete winkels voor jou organiseren.

Een mode-evenement zonder modeshow is als een 

muziekfestival zonder muziekoptredens. Daarom 

komen er tijdens de Nacht van de Mode catwalks 

in de Herestraat (13.00 & 16.00 uur) en op 

de Vismarkt (14.00 & 17.00 uur). Modellen 

showen topstukken van deelnemende winkels. Op 

de Vismarkt vindt de kindermodeshow plaats om 

16.30 uur en wordt er tevens bekendgemaakt wie 

in de categorie ‘kind’ de best geklede Groninger 

is. Daarnaast is er om 20:00 uur een modeshow 

voor de deur van Imperium (Oude Boteringestraat). 

Voor wie dan nog niet genoeg heeft gehad, is er 

goed nieuws: Maik de Boer presenteert om 

22:30 uur een gratis toegankelijke modeshow in 

het Grand Theatre aan de Grote Markt.

ACTIVITEITEN IN WINKELS MODESHOWS

Op de Vismarkt, Grote Markt en Westerhaven 

vind je verschillende modehotspots, oftewel 

Stijlpunten tussen 10.00 - 22.00 uur. Daar krijg 

je van een team haarstylisten, make-up artists en 

modeadviseurs een mini make-over (voor zowel 

mannen als vrouwen). Zo is er bijvoorbeeld een Spa 

Lounge: een glazen pop-up wellness oord, waar 

je even helemaal tot rust kunt komen. Want ja, 

shoppen is nu eenmaal een intensieve bezigheid 

die prima beloond mag worden met een heerlijke 

ontspanningsmassage, spa manicure of andere 

schoonheidsbehandeling. 

STIJLPUNTEN

DE NACHT VAN DE MODE BIEDT VOOR ELKE FASHIONISTA WAT WILS. HIER VIND JE EEN 
VOLLEDIG OVERZICHT VAN ALLE ACTIVITEITEN DIE ZATERDAG 24 SEPTEMBER EN ZONDAG 
25 SEPTEMBER PLAATSVINDEN TIJDENS EN ROND DE NACHT VAN DE MODE. 
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PROGRAMMA 
NACHT VAN DE MODE

MODESHOWS

De dames van Van Hulley laten zaterdag live 

zien hoe zij jouw oude overhemd omtoveren 

tot gloednieuwe boxershorts in de Herestraat. 

Honderd procent eco fashion dus. Heren kunnen 

hun overhemd van tevoren bij Van Hulley inleveren 

en deze tijdens de Nacht van de Mode ophalen. 

Je mag je overhemd ook tijdens het event 

inleveren en je boxershort op een ander moment 

ophalen. In het pand van Let’s Gro 

(Poelestraat 2) vind je de pop-up store 

‘Both sides’ met kleding voor spotprijzen, de 

tentoonstelling van de Schone Kleren Campagne 

en nog veel meer. 

Kraantje Pappie staat met zijn pop-up store op de 

Vismarkt. Je vindt daar veel merchandise van zijn 

label Bankpioniers.

POP-UP STORES

Ook het Damsterplein doet mee aan de 

modegekte. Tussen 15:00 en 19:00 uur 

verkopen verschillende fashion bloggers 

daar kleding uit hun eigen collectie. Heb je 

een favoriete fashion blogger? Houd dan 

de website www.nachtvandemode.nl in de 

gaten, want de namen van de deelnemende 

bloggers maken we daar bekend.

BLOGGER CLOSET SALE

RAND-
PROGRAMMA
VOOR WIE WINKELMOE IS MAAR GEEN GENOEG KAN KRIJGEN VAN FASHION, BIEDT DE NACHT VAN 
DE MODE EEN INTERESSANT RANDPROGRAMMA MET EEN CULTUREEL TINTJE: 

De winkeliersvereniging van het Oosterkwartier organiseert het “Straatfeest Oosterkwartier”. Je kunt er heerlijk 

eten, drinken en struinen langs verschillende kraampjes. Er is van alles te zien en te doen.

OOSTERSTRAATFEEST

Het Groninger Forum en Pathé vertonen geheel in het kader van de Nacht van de Mode twee films waarin fashion 

centraal staat. In het Groninger Forum draait op 24 september om 16:30 uur Robert Altman’s Prêt-à-Porter (1994), 

een catwalk show die gefilmd is tijdens de Paris Fashion Week. Op zaterdagavond 24 september is in Pathé de film 

Dior and I te zien om 22:00 uur. Met deze film krijg je een uniek inkijkje in de doorgaans gesloten wereld van Modehuis 

Christian Dior.

FASHION FILMS
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Tijdens de Nacht van de Mode worden uit alle 

Facebookinzendingen de best geklede Groningers 

gekozen. Publieksfavoriet of niet, elke deelnemer 

maakt evenveel kans op de felbegeerde titel, want een 

echte vakjury bepaalt wie wint. In de middag wordt de 

best geklede Groninger in de categorie ‘kind’ gekozen 

op de Vismarkt rond 16.30 uur. Maik de Boer maakt 

in het Grand Theatre om 22:00 uur de best geklede 

Groningers bekend in de categorie man en vrouw.

BEST GEKLEDE GRONINGERS

Al dit modemoois willen we natuurlijk online 

vastleggen. Daarom hebben we dit jaar een eigen 

Modetentoonstelling Landgoed Verhildersum YouTube-

kanaal. Twee rasechte fashionista’s zetten daar op 

hun eigen stylistische wijze de Nacht van de Mode in 

the picture. Denk aan tips en tricks, interviews met 

uitgesproken stijltypes op straat, modeweetjes of 

een kijkje backstage bij de modeshows. Ontmoet de 

fashionista’s op de Westerhaven. 

YOUTUBE

Als jij gaat voor kleding met wat meer ervaring, 

dan is zondag 25 september jouw lucky day. 

Vintagemarkt Klein Berlijn staat dan op de Grote 

Markt van 10:00 - 17:00 uur. Wegens het grote 

succes van afgelopen editie dit jaar met nog meer 

kraampjes. En dat vinden wij modeliefhebbers 

uiteraard helemaal niet erg!

KLEIN BERLIJN

MODETENTOONSTELLING 

LANDGOED VERHILDERSUM

Op zondag kun je de modetentoonstelling Groninger 

Dracht meets Fashion Tech bezoeken op Museum 

Landgoed Verhildersum in Leens van 10:30 - 17:00 

uur. Deze tentoonstelling verbindt heden en verleden 

door niet alleen mode uit de periode van 1841 tot 

1865 te tonen, maar ook het moderne werk van de 

Groningse fashion designer Maartje Dijkstra. Meer 

informatie vind je op www.verhildersum.nl

DAY
AFTER

Heb je nog niet genoeg van mode na 25 september? 

Noteer dan 7 t/m 16 oktober in de agenda. Dan 

is de Dutch Sustainable Fashion week. Tijdens deze 

week wordt aandacht geschonken aan duurzame 

mode in vele winkels o.a. Diezijner, Haastje Repje en 

Oddity. Ook kun je een inspiratieroute wandelen door 

Groningen. 

PS: DUTCH SUSTAINABLE 

FASHION WEEK

Na de modeshow in het Grand Theatre is er een 

knallende afterparty waar tot in de late uurtjes 

gedanst kan worden.

Meer info over het programma check 

www.nachtvandemode.nl.

AFTERPARTY



KLEIN BERLIJN

MODETENTOONSTELLING 

LANDGOED VERHILDERSUM

DAY
AFTER

KOSADOME IN DE ZWANESTRAAT IS PRECIES 

ZOALS HET KLINKT: KNUS, HUISELIJK EN NET EEN 

BEETJE ANDERS. MET DE KLEURIGE KLEDING EN 

ACCESSOIRES UIT SCANDINAVIË, IS DIT EEN WINKEL 

MET EEN UNIEK AANBOD.

Wie nog niet bekend is met de Zweedse, Noorse en Finse 

gezelligheid, zou absoluut eens binnen moeten lopen bij 

KosaDome, een kleurrijke winkel met Scandinavische 

invloeden. “Kleur speelt hier een belangrijke rol want daar 

wordt iedereen blij van”, vertelt Iris Dijkema, winkeleigenaar. 

“Mensen die mijn winkel kennen, komen daar speciaal 

voor”. De ruime keus aan kleuren en Scandinavische 

merken is een echte publiekstrekker. In Noord-Europa 

werken ze vaak met mooie, pure materialen en de 

mode kenmerkt zich door kleur en ietwat afwijkende 

modellen. “Scandinavische mode past wel steeds meer 

in het modebeeld van nu”, aldus Iris die opgroeide in de 

Scandinavische winkel van haar moeder.

Zwanestraat 7

Mooie leren tassen, vrolijke schoenen, comfortabele 

Deense broeken met een 3D liftende werking en custom-

made t-shirts van honderd procent katoen: voor een kleine 

winkel heeft KosaDome een zeer divers en uitgebreid 

aanbod. Maar houd wel in je achterhoofd: what you see is 

what you get, want de winkel heeft geen voorraadruimte. 

Dit betekent dat alles wat er is, in de winkel ligt. Wat ook 

bijzonder is aan KosaDome, is dat de winkel direct contact 

heeft met haar leveranciers. De lijnen zijn heel kort, wat 

zorgt voor een hechte band met de producenten. Die 

komen dan ook regelmatig bij Iris in de winkel om haar een 

dikke knuffel te geven. “Mensen uit Scandinavië, en dan 

vooral Finnen, knuffelen altijd. Dat geeft positieve energie, 

iets dat ik ook met mijn winkel wil uitstralen”.

NACHT VAN DE MODE BIJ KOSADOME

Check in onze winkel de aanbieding van de sjaals van 

Stolt! In vele kleuren verkrijgbaar.

KOSADOME
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CHECK WWW.NACHTVANDEMODE.NL VOOR 
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WIE DROOMT VAN EEN GIGANTISCHE INLOOPKAST 

VOL FEESTELIJKE AVONDJURKEN MOET ABSOLUUT 

EEN BEZOEKJE BRENGEN AAN DE OOSTERSTRAAT. 

EEN VAN DE MEEST PROMINENTE ETALAGES 

DAAR IS DIE VAN CATWALK, EEN JURKENWINKEL 

DIE ONGETWIJFELD IETS WEG HEEFT VAN DIE 

INLOOPKAST UIT JE DROMEN. 

Al bijna dertig jaar ziet Harry Horlings vrouwen in 

spijkerbroeken en gympjes een pashokje ingaan om er 

even later als een ware diva in lange avondjurk weer uit 

te komen. “Dat is prachtig om te zien!”, aldus Harry. “Een 

vrouw neemt direct een andere houding aan wanneer ze 

een mooie jurk draagt. Behalve de jurk verkoop ik ook het 

gevoel dat daarbij hoort.” Een jurkenwinkel van dit formaat 

is in het noorden tamelijk uniek. Lange jurken, korte 

jurken, feestjurken, zakelijke jurken, accessoires… Alles 

wat in de winkel te koop is, halen Harry en zijn collega’s 

hoogstpersoonlijk uit het buitenland. “Waar we op letten 

bij het inkopen? Allereerst moet een jurk er goed uit 

zien, zowel qua pasvorm als afwerking. Daarnaast moet 

deze betaalbaar zijn maar wel het gewenste ‘wauw-effect’ 

teweegbrengen.” Een goede prijs-kwaliteitverhouding 

typeert Catwalk. Al vanaf €69,90 loop je de deur uit met 

een prachtige feestjurk. Dat je overigens geen maatje 36 

nodig hebt om over deze Catwalk te mogen paraderen, 

blijkt uit het ruime aanbod in de grotere maten. De 

collectie gaat tot en met maat 50 en in elke maat heeft 

Catwalk zo’n 250 jurken op voorraad. De hoek met witte 

avondjurken trekt een specifieke doelgroep. “Niet elke 

vrouw is bereid om duizend euro neer te tellen voor een 

trouwjurk”, beweert Harry. Heb jij geen trouwplannen, ben 

je niet zo’n jurkenliefhebber of heb jij thuis liever de broek 

aan? Neem dan eens een kijkje in de Zwanestraat 21, 

want daar heeft Catwalk een winkel met meer alledaagse 

damesmode.

Oosterstraat 32-34

CATWALK
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spa-enbeautymoments.nl 

Bon 20% korting 
Op behandelingen voor handen en voeten.

En producten van O.P.I.

* Uitsluitend geldig op 24 september 2016 in uw fi liaal in Groningen, Carolie-
weg 15, bij een aankoop vanaf 49,90 €. Kan niet ingewisseld worden tegen 
contant geld, is slechts één keer geldig en niet te combineren met andere 
acties. Geldt niet op de aankoop van cadeaubonnen. Veel winkelplezier! R

G
17

6

Ontdek de veelzijdige mode van Ulla Popken
in het Ulla Popken fi liaal in Groningen.
Voor nog meer winkelplezier ontvangt u
op 24 september 2016 tot 22:00 uur 10 €*
korting bij een aankoop vanaf 49,90 €.

10€ mode cadeaubon*

Modetrends vanaf maat 42

Kom ook!

Geldig op 24.09.2016

van 9:30 tot 22:00 uur

Carolieweg 15 · 9711 LP Groningen

"

326_16_Anzeige_Nacht_der_Mode_Groningen.indd   1 15.06.16   10:04

Oosterstraat 17 - Groningen - www.maximegroningen.nl

“Make 
my day 

at night”

REVIVE

DE SNOEPWINKEL
VOOR VROUWEN  
en MEISJES
MET EEN KLEDINGTIK

odditystage
exposities
workshops

NEW
ECO
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Zwanestraat 29

NYNKE KLOOSTERMAN WILDE ALTIJD AL EEN 

WINKELTJE. MAAR DAN WEL EEN TOEGANKELIJKE 

WINKEL MET EERLIJKE EN UNIEKE ITEMS. DAT 

IS HAAR MEER DAN GELUKT. VEEL KLEINE ITEMS 

ZIJN ER LOKAAL HANDGEMAAKT MET AANDACHT 

VOOR HET PRODUCT, DE NATUUR EN DE MENS. 

DIT AFGEWISSELD MET DAMES-, KINDER- EN 

HERENKLEDING VAN GROTERE MERKEN ZORGT 

ERVOOR DAT DE WINKEL ZEER GELIEFD IS BIJ 

MENSEN MET DE “DIEZIJNER-STIJL”.

Ongeveer 80% van alles wat bij Diezijner te koop is, is 

Fairtrade of eco. “Als je voor de winkel staat, zie je het 

niet maar onze klanten weten het en komen daarom 

vanuit het hele land hierheen”, vertelt Nynke. Niet 

alleen haar klanten, maar ook haar producten komen 

uit alle hoeken van het land. Echter, lang niet alle eco 

kleding leent zich voor de kleurrijke rekken en schappen 

van Diezijner. “Ik hou erg van kleur maar eco fashion is 

vaak ingetogen en basic. Daarom blijf ik altijd om me 

heen kijken, op zoek naar leuke nieuwe merken”, aldus 

Nynke die duidelijk geen uitdagingen uit de weg gaat. 

Omdat Diezijner met zowel grote als kleine ondernemers 

werkt, ontstaat een uniek en snel wisselend assortiment. 

“Zo bieden we een podium voor de nog onbekende, lokale 

ontwerpers”, vertelt Nynke, “ik heb meer gevoel bij iets wat 

dicht bij me staat, waar iemand persoonlijk bij betrokken 

is. De kleine ontwerpers zijn er ook erg blij mee want hun 

producten komen niet gauw in grote winkelketens terecht.”

Naast kleding van merken als Tante Betsy, Corel en People 

Tree, heeft Diezijner ook leuke hebbedingetjes, tassen, 

schoenen, sieraden en de populaire klompen van Swedish 

Hasbeens en Clumpy. En voor de mannen? Daarvoor heeft 

Nynke ‘het leuke mannenrekje’ ingericht achterin de winkel. 

Ook 100% biologisch en fairtrade.

NACHT VAN DE MODE BIJ DIEZIJNER

Modemerk Corel komen langs en geeft advies voor de 

perfecte broek. Daarnaast hebben we hapjes, drankjes, 

een modeshow, een leuke Tante Betsy foto-winactie en 

natuurlijk een goed gevulde goodiebag voor elke klant.

DIEZIJNER
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29.90
 2

vanharen.nl - gratis bezorgd & retour

trends
we

Omdat er altijd 
een trend is die bij je past .

 

Tijdens de Nacht van de Mode 
shop je ook bij Costes tot 22:00 uur.

We verwelkomen je met een lekker 
hapje en drankje. Daarbij ontvang je 
een fijne Costes goodie bij aankoop.

Enjoy shopping!

Costes | Herestraat 69-71 | 9711 LC Groningen
www.costesfashion.com

OH YES!

TIJDENS DE NACHT VAN DE MODE ONTVANGEN KLANTEN 
BIJ HUN AANKOOP EEN GOODYBAG TWV € 50,- CADEAU 
(ZOLANG DE VOORRAAD STREKT)

VAN ARENDONK BIEDT DE KEUZE UIT MEER DAN 100 TOPMERKEN ZOALS:

UGG  FLORIS VAN BOMMEL   MAGNANNI  NUBIKK  

SENDRA     SHABBIES    GREVE
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DE MISSIE VAN KLEDINGWINKEL APRIORI IS 

OM KLANTEN MOOIER TE MAKEN. DAT KLINKT 

MISSCHIEN EENVOUDIG, MAAR DAAR KOMT EEN BOEL 

BIJ KIJKEN. MET EEN MOOI MERKENPAKKET EN EEN 

ERVAREN TEAM DAT ER AL TIEN JAAR WERKT, WORDEN 

KLANTEN VAN EEN VAKKUNDIG KLEDINGADVIES 

VOORZIEN.

Dit advies komt tot stand door goed te kijken en te vragen. 

“Wij zouden nooit een klant minder mooi de deur uit sturen, 

zeker niet als een beter resultaat haalbaar is”, vertelt 

winkeleigenaar Ria. De vaste klantengroep van Apriori is het 

visitekaartje van de winkel. Door deze steevast mooi aan 

te kleden en van goed advies te voorzien, komen nieuwe 

klanten zich automatisch melden. Daar zijn Ria en haar 

collega’s erg trots op.

Nog belangrijker dan een mooi merkenpakket is dat de 

kleding bij de klant past. Deze klant is een vrouw die er 

graag mooi en verzorgd uit ziet, iemand die actief in 

Vismarkt 14

het leven staat en het belangrijk vindt om zichzelf goed 

te presenteren. De mode bij Apriori is overigens niet 

gebonden aan leeftijd of kledingmaat. Met jeans van maat 

34 tot en met maat 46, hebben ze voor iedereen de 

perfecte pasvorm liggen. “Wij vinden dat vrouwen met 

een maatje meer er ook mooi en verzorgd uit kunnen zien. 

Groot of klein, jong of oud: we proberen voor elke vrouw 

verschillende kleedmomenten aan te bieden”, aldus Ria. 

De collectie kan daarom zowel vrouwelijk, zakelijk als stoer 

gedragen worden. “We hebben casual citywear maar ook 

outfits waarin je op een feestje goed voor de dag komt”. 

Een leuk nieuwtje is dat Apriori vanaf volgend voorjaar ook 

een sportcollectie heeft. “Zodat onze klanten straks ook 

mooi verzorgd naar de sportschool of naar yoga kunnen”.

NACHT VAN DE MODE BIJ APRIORI

Kom overdag langs voor onze modeflitsen, DJ Kaan 

en er is een personalshopper aanwezig. s’ Avonds 

organiseren wij een modeshow (info 050-3116991).

APRIORI
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BYONI GRONINGEN  
FOLKINGESTRAAT 12A                                  

9711 JW GRONINGEN 
050 – 3641078  

WWW.BYONI.NL 

DE NACHT VAN ByOni 
Groningen 

ByOni is hét modelabel uit Friesland, 

met een collectie die bestaat uit 

kleding, schoenen en accessoires 

ontworpen in de herkenbare ByOni-stijl 

door Moniek Miedema. IEDEREEN BYONI  

Wij staan voor u klaar om de perfecte outfit samen te stellen. 

Tijdens de nacht van de mode zal er in onze winkel het volgende 

plaatsvinden:         

2 x een ByOni MODESHOW 
Om 19.30 en 20.30. En bij aankoop van een ByOni jurk 

ontvangt u gratis een Body Shapewear onderjurk cadeau!  
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NACHT VAN DE MODE BIJ 7CAMICIE

Kom langs in onze feestelijke winkel, bekijk de levende 

etalage, geniet van livemuziek en een glas alcoholvrije 

prosecco.

IN DE BUURT VAN HET ‘KOUDE GAT’ AAN DE VISMARKT 

IS EEN WINKEL GEVESTIGD WAAR LIEFHEBBERS VAN 

OVERHEMDEN HET ONGETWIJFELD WARM ZULLEN 

KRIJGEN. JE ZULT HET NIET GELOVEN ALS JE VOOR DE 

SMALLE VOORGEVEL STAAT, MAAR IN DE SCHAPPEN 

VAN 7CAMICIE LIGGEN RUIM TWEEDUIZEND 

OVERHEMDEN, ALLEN KEURIG GESORTEERD, 

GESTREKEN EN GEVOUWEN. 

Het Italiaanse 7camicie (spreek uit als: ‘settekamietsjie’) 

is een knusse overhemdenzaak met goedgevulde stellages 

die reiken tot aan het plafond. “We hebben hier ruim 

tweeduizend overhemden op voorraad. Dat vind je niet 

in een andere zaak in Groningen”, vertelt medewerker 

Jolanda. Naast kwantiteit hecht 7camicie ook veel 

waarde aan kwaliteit. De Italiaanse designoverhemden zijn 

allemaal gemaakt van honderd procent katoen en daarbij 

is het gebruik van bijzonder garen, motiefjes of andere 

details optioneel. Ook kleur speelt een belangrijke rol in 

het assortiment. “Je kunt het zo gek niet bedenken of 

we hebben de kleur wel liggen. Zo niet, dan kunnen we 

het ongetwijfeld voor je bestellen”, voegt Jolanda hieraan 

toe. Het fijne is dat 7camicie voor al dit Italiaans moois 

Nederlandse prijzen en maten hanteert. Een overhemd 

kost tussen de vijfentwintig en de honderd euro en 

de maten lopen van S tot XXXXL. Ook is er naast de 

toonbank een klein hoekje vrijgemaakt voor een bescheiden 

damescollectie. Door dit ruime aanbod trekt de winkel veel 

verschillende klanten. Twintigers tot zestigers en mensen 

die op zoek zijn naar een zakelijke of juist casual outfit. 

Jolanda raadt iedereen aan om eens binnen te wandelen in 

de herfst: “Vooral wanneer het buiten grauw is, is 7camicie 

een geweldige plek want hier is het alle dagen van het jaar 

een en al kleur en fleur!”

Vismarkt 12d

7CAMICIE
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Wij van Betties Creative Casuals met                          katoen, biologisch katoen, zijde, wol, 
een  hoofdletter C proberen elk seizoen                    linnen, viscose (houtvezel). 
weer een extra creatieve en kleurrijke                       Onze maten gaan van 38 T/M 54. 
collectie voor U samen te stellen waarbij                  Kijk voor onze actuele merken lijst op  
comfort en kwaliteit voorop staan .                            onze website.       
                                    
De collecties bestaan veelal uit natuurlijke                                                                                           
materialen  waardoor het draagcomfort                   Tevens verkopen wij schoenen van het 
optimaal is, hierbij moet U denken aan                     merk El Natura Lista, wij hebben een                                                                   
                                                                                           steeds groter wordende collectie van 
                                                                                           dit ‘groene’ schoenen merk. 
 

                                                                                            Kom U gerust langs om de collecties te 
                                                                                            bekijken. 
                                                                                            De koffie/thee staat altijd voor U klaar. 
                                                                                            Ons motto is: 
                                                                                            Als U de tijd neemt om naar ons te 
                                                                                            komen, nemen wij de tijd voor U.     
 
                                                                                 
 
                                                       

Be Original
Be Happy

Wallabees

Momenteel vind je bij 
Happy Walker een 
uitgebreide selectie van 
de Clarks Originals 
collectie

Terug van weg geweest 
is De Wallabee. Deze 
schoen geldt wereldwijd 
als een iconische 
klassieker, dankzij zijn 
mocassin-constructie en 
een strak en simpel 
ontwerp. Natuurlijk is de 
Wallabee voorzien van 
de beroemde crèpe zool 
die nog altijd even 
tijdloos is.

€ 15,-
korting

(Alléén geldig in de maand september)Steenstilstraat 2-4 / 9711 GM Groningen
050-3137264 / info@happywalker.eu

op alle Clarks 
Originals !
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HUGO BOSS

A-Kerkhof 37

NACHT VAN DE MODE BIJ HUGO BOSS

Hugo Boss Groningen organiseert het themafeest 

‘a secret night out’. De inhoud blijft nog geheim. Tijdens de 

fashionweek in New York zijn er veel glamoureuze feesten 

waar dames en heren tiptop gekleed voor in de rij staan. 

Need we say more?

IN SEPTEMBER 2016 BESTAAT DE HUGO BOSS STORE 

AAN HET A-KERKHOF ALWEER ZES JAAR. DAT IS REDEN 

VOOR EEN FEESTJE ÉN AANLEIDING OM EEN NIEUWE 

WEG IN TE SLAAN. 

De Nacht van de Mode mag alvast een tipje van de sluier 

oplichten van de nieuwe plannen van Hugo Boss Groningen. 

Hugo Boss Groningen is op dit moment van alle Boss 

markten thuis: dames en heren, zakelijk en sportief, casual 

en high fashion. “Vanaf september komt hier verandering 

in”, kondigt storemanager John Philipse aan. Hugo Boss 

Groningen gaat zich specialiseren en wordt een one-brand-

men-store. Dat betekent dat de damesafdeling plaats 

maakt voor een nog uitgebreider assortiment herenkleding. 

Deze transformatie zal plaatsvinden met ingang van herfst/

winter 2016-2017. “Dames blijven overigens hartelijk 

welkom!”, voegt John eraan toe. Wetende dat bij negentig 

procent van de mannen een vrouw hoort, doen John en 

zijn team er alles aan om ook de dames te verwelkomen in 

deze nieuwe ‘man-cave’ aan het A-kerkhof. Niet alleen een 

warm welkom en de gezelligheid, maar ook het interieur 

met de enorme kroonluchter, de service en een uitstekend 

stylingadvies typeren deze Hugo Boss Store. “Dat willen 

we graag zo houden”, aldus John. De collectie van Hugo 

Boss kent meerdere lijnen. In Groningen worden BOSS en 

HUGO aangeboden. BOSS heeft een klassiekere inslag en 

gaat van sportswear tot formalwear. HUGO is modieuzer, 

jonger, gedurfder en zit korter op de markt. “Wij zijn er 

voor de jongen die op zijn fiets elke dag de krant bezorgt 

en met zijn zuur verdiende centen een mooie polo komt 

scoren (en dat elk seizoen weer doet). Maar we zijn er ook 

voor de zakenman die in twintig minuten goed gestyled met 

meerdere kostuums, overhemden en stropdassen de winkel 

verlaat”, vertelt John. “Alle klanten zijn ons even waardevol.”
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ANDROESJA  -  BRUGSTRAAT 7, GRONINGEN

Zaterdag 24 september 2016 van 09:30 - 22:30 
DIMAGINI conceptstore

Borrels, bites, tunes, styling & kans op luxe prijzen

Exclusive shopping day & night 

Conceptstore DIMAGINI - Brugstraat 2 Groningen - www.dimagini.nl

Westerhaven 66 
Brugstraat 7B
Grote Markt 4

Guldenstraat 3-5

TMS
TOPMERK
SCHOENEN

FANTASTISCHE ACTIES!
HAPJE & DRANKJE!

VAN SCHOENEN?
OOK ZO’N FAN

ZATERDAG 24 SEPTEMBER, VAN 12.00 TOT 22.00 UUR

VIER DAN DE

NACHT VAN DE MODE
BIJ ONS!
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NACHT VAN 
DE MODE 
TIJDSCHEMA

ZATERDAG 24 SEPTEMBER

10.00 - 22.00 uur  Winkelen in meer dan 100 modewinkels   Diverse straten

10.00 – 22.00 uur  Stijlpunten       Herestraat,   

           Vismarkt, Grote   

           Markt, Westerhaven

10.00 – 22.00 uur   Pop-up stores       Vismarkt, Let’s Gro  

           pand, Herestraat  

 

13.00 uur    Modeshow       Herestraat

14.00 uur    Modeshow       Vismarkt

15.00 – 19.00 uur   Blogger Closet Sale      Damsterplein

16.00 uur    Modeshow       Herestraat

16.30 uur    Film Prêt-à-Porter Groninger Forum    Hereplein

16.30 uur    Kindermodeshow     Vismarkt

16.30 uur    Bekendmaking Best Geklede Groninger cat. Kind  Vismarkt

17.00 uur   Modeshow      Vismarkt

20.00 uur    Modeshow bij Imperium     Oude Ebbingestraat

22.00 uur    Film Dior and I       Pathé

22.00 uur    Bekendmaking Best Geklede Groninger   Grand Theatre

22.30 uur    Gratis modeshow met Maik de Boer   Grand Theatre

23.30 uur    Afterparty       Grand Theatre

ZONDAG 25 SEPTEMBER

10.00 – 17.00 uur   Klein Berlijn       Grote Markt

10.30 – 17.00 uur   Groninger Dracht meets Fashion Tech    Landgoed 

   

WE KUNNEN ONS VOORSTELLEN DAT JE VAN AL HET MODE MOOIS ZO WEINIG MOGELIJK WILT 
MISSEN. DAAROM HIER EVEN ALLE TIJDEN HANDIG VOOR JE OP EEN RIJTJE. OP DE VOLGENDE 
PAGINA DE PLATTEGROND MET ALLE DEELNEMENDE WINKELS, DUS ALS JE DEZE PAGINA EN DE 
MIDDENPAGINA UIT HET MAGAZINE HAALT, HEB JE ALLES BIJ DE HAND.

  

  

Verhildersum Leens.
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PLATTEGROND

 
1 Newlands 
2 KosaDome 
3 Cledingraad 
4 Palazzo Woman 
5 Artishock/Part of Art
6 Catwalk 
7 Diezijner  
8 In Petto
9 Zheng 
10 Envogue
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HERESTRAAT 
EN OMGEVING

CAROLIEWEG

GROTE MARKT TUSSEN BEIDE MARKTEN OUDE EBBINGESTRAAT

OOSTERSTRAATWAAGSTRAAT

GELKINGESTRAATGULDENSTRAAT

GED. ZUIDERDIEP

1  Cool Cat 
2  Livera
3 H&M Men
4  Lake Side
5  Ziengs  
6  H&M 
7  Scotch & Soda 

13 Nikkie Groningen  
14  Vanilia

15 Per Lui Fashion  
16  SIX

17 Skatestore  
18  Haastje Repje

19 EBB18 
20  Baloe big size fashion

POELESTRAAT
31 BESS

21 De Barbier
22 London Mode
23 Kinki Kappers
24 Oddity
25 Fiftysix
26 KokoToko
27 Betties Creative Casuals
28 Catwalk
29 Maxime
30 Forever Changes

8 Douglas
9 Jeans Centre
10 Sacha 
11 Idenza
12 Ecco
32 Mannenwinkel 
33 TK Maxx
34 Ici Paris

GROTE MARKT 
EN OMGEVING

1 Tanqs
2 Yves Rocher 
3 Pieces 
4 Jack & Jones 
5 Van Haren
6 Mango 
 
 

7 Vero Moda 
8 Expresso 
9 Steps  
10 The Sting 
11 I AM 
12 Van Arendonk

13 Adidas Originals 
14 Cool Cat  
15 Hunkemöller 
16 River Island
17 Costes
18 Score  

19 Ici Paris XL  
20 Hema 
21 G-star Store
22 Zara
23 Pieces 
24 Men at Work 
 

25 C&A 
26 Moda Paris
27 Scamm 
28 Miamor Style
37 Only
38 WE

 
 29 De Lange Dame

30 Stardust
31 Ulla Popken
32 Sundance Kid

33 La Coupe
34 Bootcentrum
35 Christine Le Duc 
36 Simode 

DER AA-KERK 
EN OMGEVING

ZWANESTRAAT 
EN OMGEVING

STIJLPUNTEN 
10:00 - 22:00 UUR
Herestraat

Vismarkt

Grote Markt

Der Aa-kerk

15

14
12

1 Sissy Boy
2 Purdey 
3 De Schoenenfabriek
4 Tommy Hil�ger 
5 Marc O'Polo
6 Hugo Boss 
7 Derksen en Derksen
8 Eeterie de Globe
17 Object
18 Claudia Sträter
23 Gents Junior Shop
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Westerhaven
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1 Sneakers 
2 Vero Moda  
3  H&M Men 
4 Bershka
5 Schuurman Schoenen
6 7camicie
7 Apriori
9 Jeans & Beans
10 Wijsneus
11 Liatelier
16 Scapino

12  Goodz for Fashion
13 Brainwash
14 Bellucci
15  ByOni

 

VISMARKT 
EN OMGEVING 

FOLKINGESTRAAT 

 

 

 
3 Spa Beauty Moments 
4 Onder de Linde
5 Happywalker
 

NIEUWEWEG

DAMSTERPLEIN

STEENSTILSTRAAT

AKERKHOF

BRUGSTRAAT

WESTERHAVEN

ZWANESTRAAT

STOELDRAAIERSSTRAAT

14
OUDE BOTERINGESTRAAT

16 Top Merk Schoenen
22 Sunday’s

9 McGregor  
10 Cavallaro Napoli 
11 Androesja 
12 Setpoint
13 Ziengs
14 Muts
15 Dimagini
19 Beauty's Jewelry & Byoux

15 Imperium Fashion for Women
16 Marquant Department 
17 Marquant

11 Palazzo Men
12 Leads
13 America Today 
14 La Ligna

1 Viva

2 2 Keer Leuk

DAMSTERPLEIN 
EN OMGEVING

MODESHOWS
13:00 & 16:00 uur  Herestraat

14:00 & 17:00 uur Vismarkt

16.30 uur    Bekendmaking Beste Geklede Groninger 

    cat. kind Vismarkt

16:30 uur   Kindermodeshow Vismarkt

20:00 uur   Bij Imperium (Oude Boteringestraat)

22:00 uur   Bekendmaking Best Geklede Groningers 

    vrouw/ man Grand Theatre

22:30 uur   Grand Theatre met Maik de Boer

POP-UP STORES
10:00 TOT 22.00
Vismarkt

Herestraat

Let’s Gro pand (Poelestraat 2)

BLOGGER CLOSET SALE
15:00 - 19:00 uur Damsterplein

TIP: HAAL DE PLATTEGROND UIT HET MAGAZINE 
EN NEEM DEZE ZATERDAG 24 SEPTEMBER MEE!   
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39 First in Jeans
40 Lingerie 2Go
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MET DERTIEN METER PUI EN TWEE INGANGEN IS 

DE SCHOENENFABRIEK AAN HET A-KERKHOF NIET 

TE MISSEN. DE GROTE MACHINES IN DE WINKEL 

ZIJN ECHTE EYECATCHERS DIE BOVENDIEN 

AMBACHT UITSTRALEN. IN DE SCHAPPEN VAN DE 

SCHOENENFABRIEK VIND JE GEEN DERTIEN-IN- 

EEN-DOZIJN-SCHOENEN, MAAR UNIEKE DAMES- EN 

HERENSCHOENEN MET EEN VERHAAL.

3,5 jaar geleden was de schoenenbranche in het Noorden 

behoorlijk saai en hard toe aan vernieuwing. Met de 

lancering van De Schoenenfabriek hoopte Berend Ziengs 

daar verandering in te brengen door onderscheidende 

producten te verkopen en een extra stukje beleving in de 

winkel. “Wij verkopen hier veel handgemaakte schoenen die 

je nergens anders in het land vindt”, vertellen medewerkers 

Thies en Lieve. Het ultieme voorbeeld is dat van hun 

collega die onlangs haar eigen lijn voor De Schoenenfabriek 

gemaakt heeft. “Ook dit merk is enkel en alleen bij ons 

verkrijgbaar”, aldus Lieve.

De naam van de winkel doet vermoeden dat hier meer 

A-Kerkhof 17-19

gebeurt dan alleen het verkopen van schoenen. “Dat is 

ook zo, er gebeurt hier van alles!”, beweert Thies. De 

Schoenenfabriek doet aan reparaties, klanten kunnen 

hun eigen schoen ontwerpen en in de winkel staat 

een ‘poetstroon’, waar klanten een kopje koffie kunnen 

drinken terwijl hun schoenen worden gepoetst. De echte 

schoenfetisjisten kunnen zich bovendien aansluiten bij ‘het 

gezelschap van schoenliefhebbers’, waarvoor regelmatig 

schoengerelateerde uitstapjes, evenementen en acties 

georganiseerd worden. Dit stukje persoonlijke aandacht 

typeert De Schoenenfabriek en haar personeel waarvan 

vrolijke, individuele portretten aan de muur hangen. “Het 

enthousiasme en de betrokkenheid van het personeel 

maken de winkel. Een collega heeft zelfs een tattoo van 

De Schoenenfabriek laten zetten!”, aldus Thies, die eerder 

vandaag slingers in de winkel ophing voor zijn jarige collega. 

“Werken hier is een feestje en onze klanten merken dat!”

NACHT VAN DE MODE BIJ 

DE SCHOENENFABRIEK 

Beleef bij ons New York in de jaren ’60. Maffia-style! 

En bekijk onze herfst/ winter collectie.

DE SCHOENEN-
FABRIEK
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Vijf jaar geleden opende damesmodezaak Derksen & Der-

ksen in Groningen. Een schot in de roos, want de winkel is 

uitgegroeid tot een plek waar dames naartoe komen voor 

een persoonlijk advies, een gezellig praatje en een 

complete, nieuwe garderobe. Van schoen tot tas en van 

jurk tot jas.

Derksen & Derksen is een damesmodezaak in het hoge 

segment. Dit is te zien aan de mooie en kwalitatief 

hoogstaande merken die in de schappen en rekken

pronken. “Dit seizoen hebben we de collectie uitgebreid 

met het merk Twinset, een jong en modisch merk voor 

alle leeftijden”, vertelt ambassadrice Janneke de Lange 

enthousiast. Elk merk heeft haar eigen kwaliteiten, maar de 

look and feel van Derksen & Derksen komt in alle merken 

naar voren: stoer en eigentijds met een vrouwelijke touch. 

“Onze kleding is ingetogen chique en daardoor heel

draagbaar”, aldus Janneke. Naast een modezaak is 

Derksen & Derksen ook een gezellige ontmoetingsplaats.

Janneke en haar collega’s hebben in vijf jaar tijd een goede 

band opgebouwd met hun klanten en ontvangen deze 

dan ook graag met koffie en lekkers. “Hierdoor ontstaat 

een fijne, ongedwongen sfeer waar wij veel waarde aan 

hechten”, vertelt Janneke. “Onze klanten weten dat ze niet 

perse iets hoeven te kopen maar dat rondkijken ook goed 

is. Ik heb liever dat ze met een goed gevoel weer naar

buiten lopen dan met drie gevulde tassen en een slecht 

gevoel.” Door deze persoonlijke aandacht te geven, kennen 

Janneke en haar collega’s de klanten door en door. “Dat is 

ook waardevolle informatie voor de inkoop. Soms kom ik

iets tegen waarvan ik denk: dat is écht iets voor die klant! 

NACHT VAN DE MODE BIJ 

DERKSEN & DERKSEN

Kom bij onze visagiste langs voor een make-over. Iets 

gekocht? Dan ontvang je een goodiebag.

DERKSEN &
DERKSEN
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SIEBEL JUWELIERS
Speciale promot�

10%
KORTING*

De korting geldt op vertoon van deze advertentie en is niet geldig op Guess, 
Buddha To Buddha, reeds afgeprijsde artikelen, op service- en reparatie artikelen 

en niet in combinatie met andere acties of kortingsbonnen. 
Maximaal één kortingsbon per klant.

*

Siebel Juweliers Groningen - Herestraat 46 - 9711 LK GRONINGEN 
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DEF Nacht van de Mode.pdf   1   3-8-2016   11:32:46

BI G i n F AS HI ON 

S i z e    44 –  58 
 
 Baloe BigSize Fashion 
Oude Ebbingestraat 42 
9712 HL  Groningen 
tel. 050 313 5657 

Verkoop ook via onze WEBSHOP     
Online,maar toch 100% Baloe!  
www.baloebigsizefashion.nl 

Folki ngestra at 41

9711 JT Groningen
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BIJ GOUDGOED IS SHOPPEN IEDERE DAG WEER 

ANDERS. MET EEN RUIM KLEDINGASSORTIMENT 

DAT DAGELIJKS AANGEVULD EN OP KLEUR EN MAAT 

GESORTEERD WORDT, IS DIT EEN KRINGLOOPWINKEL 

WAAR JE VOOR WEINIG GELD EEN ZO GOED ALS 

NIEUWE OUTFIT KUNT SCOREN.

Elke Groninger heeft weleens een envelop met daarin een 

rode textielzak in de brievenbus aangetroffen. Via deze 

weg verzamelt GoudGoed wekelijks grote hoeveelheden 

kledingstukken. Deze kleding wordt zorgvuldig gesorteerd 

zodat alleen dat wat schoon, niet kapot, kwalitatief goed en 

enigszins modieus is, uiteindelijk in de winkel terecht komt. 

In dit ruime winkel- en werkpand aan het Damsterdiep kost 

een gemiddelde broek slechts vijf euro. Afhankelijk van de 

kwaliteit en populariteit worden de prijzen bepaald. “Leren 

jassen zijn bijvoorbeeld wel wat meer aan de prijs, maar 

wat betreft de prijs-kwaliteitverhouding zijn we een van de 

besten van de stad”, vertelt medewerkster Elna Haan.

Sinds kort heeft GoudGoed zelfs een eigen atelier waar 

creatievelingen dagelijks ingebrachte kleding en meubels 

Damsterdiep 269

opknappen. Tasjes gemaakt van oude spijkerbroeken, 

stoere schorten van leren jassen en kussens van 

wollen dekens: de dames en heren van het atelier doen 

hard hun best om van oude spullen weer iets moois te 

maken. GoudGoed heeft ook nog een vintageafdeling 

die gerund wordt door hun eigen vintagespecialist. Hier 

wordt geen namaak maar alleen ‘echte’ vintage verkocht 

voor een redelijke prijs. “Onze vintageafdeling trekt een 

wat jonger publiek”, aldus Elna die in vijfentwintig jaar 

tijd haar winkelpubliek steeds jonger heeft zien worden. 

Tweedehands wordt steeds moderner, meer en meer 

jongeren ontdekken het. Daar speelt GoudGoed handig op 

in door dit jaar te beginnen met de studentenbox, een doos 

vol leuke tweedehandskleding die studenten kunnen afhalen. 

Een goudgoede zaak!

NACHT VAN DE MODE BIJ GOUDGOED

Je vindt een pop-up store tijdens de Nacht van de Mode 

in Eeterie de Globe (A-Kerkhof ZZ 22). En je kunt bij 

GoudGoed terecht voor een uitgebreid assortiment van 

schoenen tot tassen, van riemen tot kleding.

GOUDGOED
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Su Misura. Op maat gemaakt. 

Harvie op het lijf geschreven, ons 

specialisme. Pakken en shirts naar

keuze uit een aantal ateliers, elk 

met eigen kenmerkende snit en 

sartoriale details.

Afhankelijk van het atelier in meer 

of mindere mate met de hand 

vervaardigd. Met alle charme van

dien. Rollende revers, handmatig

gepitte gulp, contrasterende 

voeringen. Werkende knoopsgaten 

op de mouwen. Een volmaakte 

pasvorm die uw uitstraling 

accentueert.

Maatwerk is een privégenoegen 

waar wij u graag alles over vertellen.

Voor pakken heeft u de keuze uit

Ermenegildo Zegna en Lubiam

Caruso. Voor hemden op maat kunt 

u bovendien uw keuze bepalen uit

Ermenegildo Zegna, Jacques Britt 

en Barba.

Nieuw zijn onze cashmere truien en

vesten op maat, voor hem en haar.
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BIJ PALAZZO IS WINKELEN EEN COMPLETE 

BELEVING. ACHTERIN PALAZZO WOMAN ZIT EEN 

KAPSALON EN EVEN VERDEROP, IN PALAZZO MAN, 

KUNNEN HEREN EEN SIGAARTJE ROKEN. DAARNAAST 

BESCHIKKEN BEIDE WINKELS OVER EEN GEZELLIG 

HORECAGEDEELTE. PALAZZO HEEFT HET AANBOD 

VAN EEN WARENHUIS MAAR DE UITSTRALING VAN EEN 

KNUS BOETIEKJE.

De combinatie van horeca en mode is het nieuwe winkelen 

volgens Trees Dijkman, directeur van Palazzo. “Als je in 

het buitenland bent zie je het overal. Waarom zou het 

dan niet in Groningen kunnen?”, aldus Trees die 3,5 jaar 

geleden Palazzo Woman begon, “mensen waren toe aan 

iets nieuws”. Palazzo Woman is een trendy winkel met veel 

Nederlandse merken. “Maar dan wel trendy voor de vrouw 

van nu, niet dat ‘hotter than my daughter’ trendy”, aldus 

Trees, “ik hou van gekkigheid, maar het moet wel stijlvol, 

mooi en enigszins betaalbaar zijn”. De Palazzo-stijl is dan 

ook te omschrijven als stoer, vrouwelijk en stijlvol sexy. 

MAN
Stoeldraaierstraat 56Zwanestraat 15

PALAZZO

 
WOMAN

“Veel vrouwen hebben de neiging hun lichaam te 

verstoppen. Zonde! Je bent vrouw, dus je mag je laten 

zien”. Daar hoort uiteraard ook de juiste onderkleding 

bij, en wat dat betreft spant Palazzo Woman de kroon. 

“We hebben alle beenmode van V&D en De Bijenkorf 

overgenomen. Sindsdien zijn we de enige beenmodewinkel 

in Groningen”, vertelt Trees trots. En niet alleen op het 

gebied van beenmode, maar op alle merken die de winkel 

verkoopt heeft Palazzo het alleenrecht. Met andere 

woorden: het wordt nergens anders in de stad verkocht.

Toch komt men niet alleen voor de mooie merken naar 

Palazzo, maar ook puur voor de beleving en de gezelligheid. 

Op het terras voor de winkel wordt koffie geschonken van 

het hoogste segment, er zijn vers gemaakte broodjes, 

goede taartjes en lekkere wijnen. Goed om te weten: het 

geeft niet wie of wat je bent, iedereen is welkom.

NACHT VAN DE MODE BIJ PALAZZO

Modeflitsen, prosecco, gestyled worden, nieuwste collectie 

wordt gepresenteerd, modellen in de winkel.
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A-Merken 
tegen de laagste prijs

Herestraat 65
Groningen

2LINGERIE  go 
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Aan het Gedempte Zuiderdiep zit een winkel die zich weinig 

lijkt aan te trekken van het feit dat het ‘Suderdaip’ 136 jaar 

geleden gedempt is. Het Bootcentrum, van oorsprong een 

watersportwinkel, is al lang niet meer een plek waar enkel

bootbezitters komen. Steeds meer liefhebbers van 

comfortabele, duurzame mode zetten koers naar het 

Bootcentrum. In 1960 opende het Bootcentrum, destijds 

een winkel waar alles te krijgen was op het gebied van 

watersportartikelen. Toen René van Bommel de zaak van 

zijn schoonvader overnam, merkte hij dat klanten met name 

kwamen voor de schipperstruien en andere nautische kledij. 

Houtje touwtje jassen, schipperspetten, bootschoenen, 

caban jassen (jassen met een dubbele rij knopen) en shirts 

met een Bretonse streep: de zeevaart heeft een duidelijke

stempel gedrukt op de hedendaagse mode. “Deze 

producten zijn tijdloos en raken nooit uit de mode”, vertelt 

René die met dit gedachtengoed besloot om zich meer te 

focussen op kleding in plaats van watersportartikelen. Of 

je nu gaat voor klassiek sportief of moderne, stoere mode: 

het Bootcentrum is van alle maritieme modemarkten thuis. 

Belangrijk is dat het hierbij niet om vluchtige trends gaat 

maar om praktische heren- en damesmode die langere tijd

mee gaat. Bij het Bootcentrum vind je alleen originele 

merken die werken met materialen van de hoogst mogelijke 

kwaliteit. “Op de boot heb je nu eenmaal niks

aan een acryl trui”, beweert René die, zo zou je kunnen 

zeggen, naast winkeleigenaar ook directeur is van een klein 

scheepvaartmuseum. Boven is namelijk nog een collectie 

uit de oude winkel te zien. Modelbootjes, barometers, touw, 

maritieme lifestyle producten, boeken over scheepvaart en 

olielampen inclusief alle bijbehorende accessoires liggen 

daar in vitrines uitgestald. “Voor als er toevallig nog eens 

iemand voor komt”, aldus René.

 Gedempte Zuiderdiep 57

NACHT VAN DE MODE BIJ 

HET BOOTCENTRUM

Je krijgt een glaasje wijn, er is een terrasje en geniet 

van de levende etalage in de winkel.

BOOT-
CENTRUM
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HIGH - ANNETTE GÖRTZ - FILIPPA K - CLOSED - CAMBIO
SANDWICH - CREENSTONE - MAJESTIC FILATURES

ROSNER - TURNOVER - ANIMAPOP - ISABEL DE PEDRO
JUFFROUW JANSEN - ALPHA STUDIO - OSKA
BECKSONDERGAARD - SAMSOE & SAMSOE

ZWANESTRAAT 8 - 10   9712CL   GRONINGEN   050-3135937
www.artishockgroningen.nl   info@artishockgroningen.nl

Zwanestraat 13

9712CJ Groningen

NEW  
  COLLECTION
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BIJ JACK & JONES WETEN ZE ALS GEEN ANDER 

HOE HET MANNENBREIN WERKT. ALTHANS, ALS 

HET OP KLEDING AANKOMT: JE BEGINT BIJ EEN 

GOEDE JEANS EN DAARNA KOMT DE REST. MET VIER 

VERSCHILLENDE MERKEN IN VIER VERSCHILLENDE 

STIJLEN, KENT JACK & JONES BIJZONDER VEEL 

DIVERSITEIT BINNEN DE DOELGROEP.

Deze doelgroep gaat van hippe mannen die ook op kantoor 

hun beste, stijlvolle beentje voor wil zetten tot jongens 

die net naar de middelbare school gaan en alles wat 

daartussenin zit. Kortom: alles wat man is, kan er in 

principe slagen. De merken van Jack & Jones trekken elk 

een ander type man aan. Zo zijn er de ‘Originals’ voor de 

hippe vogels, het ‘CORE’ streetwear voor de gasten die 

er goed uit willen zien zonder daar teveel de nadruk op te 

leggen, het ‘Premium’ merk voor nette klassiekers met een 

moderne twist, het stoere ‘Vintage’ dat gebaseerd is op de 

jaren zestig en zeventig Americana en tot slot de ‘Jeans 

Herestraat 14

Intelligence’, met de beste jeans voor de beste prijzen. 

Met zo’n uitgebreid assortiment slaagt Jack & Jones er in 

om elke week weer met een nieuwe collectie te komen.

De jeans zijn het paradepaardje van de winkel. Deze komen 

van de beste producenten binnen Europa en worden 

uitgedeeld voor een prijsje waarvoor niemand anders in de 

Herestraat dat kan. “Toen we begonnen hadden we meer 

jeans dan tops” vertelt storemanager Daniël Gelderman. 

De keuze aan jeans is reuze, dus kiezen kan soms lastig 

zijn. Wie daar wel wat hulp bij kan gebruiken, is bij Jack & 

Jones eveneens aan het juiste adres want hier geldt: wie 

binnenkomt, wordt geholpen. “Het voelt voor ons alsof wij 

hier thuis zijn. Als iemand bij jou thuis komt, wil je toch ook 

weten hoe het met die persoon gaat?”, aldus Daniël.

NACHT VAN DE MODE BIJ JACK & JONES

Kom langs en geniet van een hapje en een drankje. 

Luister naar de muziek van onze DJ en check 

onze outfit deal!

JACK &
JONES
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DE KAPSALON VAN KINKI KAPPERS OOGT EERDER 

VROLIJK EN KLEURIG DAN NETJES EN KEURIG.DAT IS 

NIET VOOR NIETS WANT BIJ KINKI WERKEN KAPPERS 

DIE ER NIET VIES VAN ZIJN OM BUITEN DE LIJNTJES 

TE KLEUREN. BEN JIJ NIET ZO EXPERIMENTEEL ALS 

HET OM EEN NIEUWE COUPE GAAT? OOK GEEN PUNT. 

DE KAPPERS VAN KINKI KUNNEN OOK UITSTEKEND 

BINNEN DE LIJNTJES KLEUREN EN KNIPPEN. 

Die blonde met die pony, die jongen met bruine krullen, 

dat rossige meisje… De meeste mensen die een persoon 

omschrijven, zullen de kenmerken van het haar noemen. 

Uit dit gegeven kan Kinki kapper Arnold maar één conclusie 

trekken: het haar is het eerste dat iedereen ziet en bijblijft. 

“Ik begrijp des te minder waarom mensen hun haar slecht 

zouden verzorgen”, vertelt Arnold die helaas nog teveel 

lelijke kapsels tegenkomt op straat. “Als je nieuwe schoenen 

koopt maar ze bevallen niet, dan laat je ze thuis. Je haar 

Oosterstraat 18

kun je niet afzetten”, voegt hij daaraan toe. Het haar is dus 

ontzettend belangrijk en bij Kinki Kappers doen ze er dan 

ook alles aan om het kapsel te optimaliseren. Een knip- of 

verfbeurt pakken ze net even wat anders aan door verder 

te kijken dan andere kappers. Bovendien kan alles binnen 

de kleurige muren van Kinki. “Zolang het haar er maar 

wel mooier van wordt”, grinnikt Arnold. Door wekelijks 

trainingen te volgen, beschikken de zes kappers van Kinki 

over genoeg technische kennis om deze belofte na te 

komen. Daarbij komt nog dat Kinki eerder een trendsetter 

dan een trendvolger is. Sterker nog, bij Kinki Kappers 

worden de trends gemaakt terwijl je in de kappersstoel 

zit. De trend van volgend jaar? Volgens Arnold maken de 

dreadlocks binnenkort een comeback. We gaan het zien.

KINKI
KAPPERS
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DE KLEDINGWINKEL HAASTJE-REPJE IS SINDS HET 

ONTSTAAN IN 1982 UITGEGROEID TOT EEN BEGRIP 

VOOR VEEL VROUWEN UIT DE OMGEVING. VOOR 

ELKE VROUW HEEFT HAASTJE-REPJE WEL IETS LEUKS, 

ONGEACHT LEEFTIJD EN KLEDINGMAAT. DOOR HET 

UITGEBREIDE AANBOD VAN VERSCHILLENDE STYLEN; 

SPORTIEF, ALLEDAAGS EN CHIC IS ER VOOR IEDEREEN 

WAT WILS.

Jong of oud, groot of klein: Haastje-Repje is er voor elke 

vrouw, of je nu op zoek bent naar de perfecte broek of 

een mooie top, rok, trui of jas. Met name broeken vind je 

er in grote hoeveelheden, in verschillende prijsklassen en 

voor elk figuur. Bij Haastje-Repje kun je altijd terecht voor 

een eerlijk en persoonlijk stylingadvies. “Het gaat erom 

dat het bij je stijl past” zo vertelt medewerker Anne. Een 

stylingadviesis altijd eerlijk, en daar komen de klanten 

massaal voor terug naar de winkel. “Eerlijkheid duurt 

het langst, vooral als het om kleding gaat. Als iets niet 

helemaal goed zit, dan zeggen we dat ook direct” aldus 

Anne, “op die manier zorgen we ervoor dat klanten met 

een tevreden gevoel de winkel uitlopen”. Naast eerlijkheid 

Gelkingestraat 41

speelt ook laagdrempelijkheid een grote rol bij Haastje-

Repje. Iedereen is vrij om binnen te wandelen en hoe oud 

of jong je ook bent, je wordt altijd vriendelijk aangesproken. 

“We proberen hiermee een soort huiskamergevoel te 

creëren voor onze klanten”.

Met zo’n vijftien verschillende merken heeft Haastje-

Repje het aanbod van een grote winkel. Voor elk seizoen 

een groot aanbod jassen; o.a Giacomo, LangerChen, 

Ilse Jacobsen en Hoodlamb. Naast diverse Nederlandse 

merken: o.a. King Louie en Sandwich, biedt Haastje-Repje 

ook een ruim aanbod “groene” labels zoals SkunkFunk, 

Armed Angels, Komodo en Inti. “Omdat we zoveel merken 

hebben, kun je hier eindeloos combineren” vertelt Anne, 

“als de klant zich er maar goed in voelt, want als jij je goed 

voelt, ga je vanzelf stralen”.

NACHT VAN DE MODE BIJ 

HAASTJE REPJE

We staan voor je klaar met een lekker hapje en 

drankje en natuurlijk kledingadviezen. Volg ons ook op 

Facebook voor het laatste nieuws.

HAASTJE
REPJE
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Livera Groningen • Grote Markt 9a

Kom shoppen onder het genot 
van een hapje en drankje

tijdens de NACHT VAN DE MODE bij LIVERA

GRATIS
GOODIE
BAG!

Ontdek wat kleur 
met je doet!
CARO styling & coaching laat je op een ongedwongen 
wijze zien wat de invloed van kleur is. En welke kleuren 
jou mooi staan. La Coupe Coi� ures laat je stralen met 
de juiste haarkleur en shellac nagellak.

Samen stellen wij met enthousiasme en liefde voor het vak, 
in een ontspannen sfeer een kleurarrangement samen.
 •  Ontvangst met glaasje prosecco of ko�  e/thee en   
  iets lekkers
 •  Kleurenanalyse, inclusief com-card
 •  Kleurbehandeling
 •  Model föhnen
 •  Shellac (nagellak, blijft 
  gegarandeerd 2 weken zitten)

DUUR  2,5 uur     
PRIJS  € 140,- (inclusief btw)    
LOCATIE  La Coupe Coi� ures, 
   Gedempte Zuiderdiep 50, Groningen

Telefonisch te boeken via
La Coupe Coi� ures: 050 314 21 22 of 
CARO styling & coaching: 06 11 11 28 96

Boek op de nacht van de mode een kleurarrangement 
en ontvang een rijk gevulde goodiebag cadeau! 

(ER ZIJN TWEE PLEKKEN BESCHIKBAAR OM 18.15 EN 19.00 UUR)

 Wil je zien hoe dat gaat? Kom kijken tijdens de nacht van de mode!

HOOFDWEG 100, 9617 AK HARKSTEDE   CARO-STYLECOACH.NL GEDEMPTE ZUIDERDIEP 50, 9711 HK GRONINGEN  LA-COUPE.NL

Gedempte Zuiderdiep 37, 9711 HB Groningen | 050 314 3770
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Het wordt vast prachtig in alle 
modewinkels op 24 september. 
Maar het wordt ook weer een 
mooie editie van Kadepop... En 
als vrijwilligster van het eerste 
uur wil ik dat natuurlijk niet 
missen.  

Na het festival adviseer ik u 
graag. Ik wens alle bezoekers en 
deelnemende ondernemers heel 
veel plezier.

Dus dit jaar is Artico niet open 
tijdens de Nacht van de Mode.  
Maar volgend jaar zijn we er 
vast bij! U hoeft natuurlijk 
niet zo lang te wachten om 
het assortiment van mooie 
kwaliteitsschoenen te komen 
bekijken. 

ARTICO WENST GRONINGEN EEN 
PRACHTIGE NACHT VAN DE MODE

maar Wilma gaat zelf achter de muziek aan

Poelestraat 37  9711 PJ  Groningen

24 september 2016 van 17.00 tot 22.00 uur

voor iedere klant een cadeauballon

met daarin een cadeautje dat variëert

van een gratis diner tot 50% korting

op uw aankoop...!!
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NACHT VAN DE MODE BIJ 2KEERLEUK

10% korting op de gehele collectie. Koop je iets, dan 

maak je kans op een gratis kleurenworkshop voor 

2 personen.

AAN HET DAMSTERDIEP ZIT EEN WINKELTJE 

VERSTOPT WAAR NIET OF BIJNA NIET GEDRAGEN

MERKKLEDING EEN TWEEDE KANS KRIJGT. 

2KEERLEUK STAAT VOOR PERSOONLIJKE AANDACHT, 

ZOWEL VOOR DE DAME ALS VOOR HAAR KLEDING. 

Wie 2keerLeuk binnenstapt, zal niet meteen het gevoel 

hebben in een tweedehandswinkel te zijn beland. De 

kleding hangt er keurig bij, ruikt als nieuw en is zorgvuldig 

gesorteerd op soort en maat. Het zijn de prijskaartjes die 

verraden dat de kledingstukken niet gloednieuw, maar eens 

of twee keer gedragen zijn. Voor de kleding gelden echter 

strenge selectiecriteria. Zo wordt onder andere gelet op de 

kwaliteit, de huidige trends en het merk. 

“Wij gaan met de mode en het seizoen mee. Daardoor 

hebben we kleding voor alle dames, zowel voor jong 

als oud”, aldus winkeleigenaar Gea. Toch blijft de jeugd 

helaas nog weg. “Jonge meiden willen liever naar de grote 

modeketens waar ze voor weinig geld kleding van slechte 

kwaliteit kopen. Dat is jammer want daardoor wordt de 

weggooimaatschappij in stand gehouden.”

Voor wie bovendien wel wat extra hulp kan gebruiken bij 

het samenstellen van een outfit, is 2keerLeuk daadwerkelijk 

twee keer zo leuk! Gea en haar collega Mentilde hebben 

persoonlijke aandacht voor de klant hoog in het vaandel 

staan en geven graag een eerlijk kleur- of stijladvies. “Als 

het niet staat, dan zeggen wij dat eerlijk. Dat is lang niet 

in alle winkels zo”, zegt Gea. En maar goed ook want een 

misleidend kledingadvies, daar plukt 2keerLeuk de vruchten 

van. “Dat is vaak de kleding die mensen een paar weken 

later naar onze winkel brengen.” Nieuwsgierig? Deze 

‘omwandelwinkel’ is te herkennen aan de kleurrijke etalage 

en een uiterst warm welkom van de dames.

Damsterdiep 42

2KEERLEUK
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GULDENSTRAAT 13-15

ZWANESTRAAT 9 
9712CH GRONINGEN

 OOK  W IJ  Z IJN  OPEN T IJDENS  DE  NACHT  VAN DE  MODE

KissMe
Luxlace 

Suspendertop + 
G-string v.a.

39.99

OH
LA LA...
Gedempte Zuiderdiep 88, Groningen.
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EEN VAN DE OUDSTE WINKELS IN DE ZWANESTRAAT IS 

IN PETTO. IN DEZE VAN OORSPRONG MANNENZAAK, IS 

INMIDDELS EEN KWART VAN DE WINKELOPPERVLAKTE 

VRIJGEMAAKT VOOR EEN VROUWENCOLLECTIE. IN 

PETTO MANNEN IS SINDSDIEN GEWORDEN: IN PETTO 

MODE. VOOR ZOWEL DE MODELIEVENDE MAN ALS DE 

MODELIEVENDE VROUW.

Maar dan wel mode van een specifieke soort. “Onze mode 

is lastig te omschrijven, je moet het zien en voelen”, aldus 

winkeleigenaar Marry. De winkel moet het niet van de 

merken hebben, maar van hetgeen dat In Petto zelf uit 

de merken haalt. Zo ontstaat de unieke In Petto stijl: niet 

sportief en niet klassiek maar wel modisch. “Als je daarvoor 

valt, dan ben je hier kind aan huis”. De vaste klanten van In 

Petto zijn dan ook mannen en vrouwen van alle leeftijden die 

bepaalde kleding durven dragen, kortom: mensen met lef 

die van mode houden. Een casual polootje zul je bij 

In Petto niet gauw tegenkomen. Wat je er daarentegen wel 

Zwanestraat 14

zou kunnen vinden, is een modieuze polo met interessante 

details, gemaakt van een mooie stof. “Stoffen zijn voor ons 

erg belangrijk. Een kledingstuk moet lekker aanvoelen.”

Verder kenmerkt de winkel zich door eenvoud, een mooie 

etalage en een ruim opgezette winkel. Het hangt er niet 

vol en je kunt de kleding er gemakkelijk over de rekken 

schuiven. “Het gaat er niet om dat je veel hebt, maar dat 

wat je hebt stijlvol is”, beweert Marry. “We hebben maar 

een paar dingen in de winkel, en verder hebben we alles op 

voorraad.” Een leuk weetje: In Petto betekent ‘in voorraad 

hebben’ in het Italiaans. Die naam maken Marry en haar 

collega’s overduidelijk waar.

NACHT VAN DE MODE BIJ IN PETTO

Vanaf 17.00 uur is er voor de heren een kapper 

aanwezig (knippen en scheren). Voor de dames een 

visagiste voor make-up advies. En geniet van onze 

wijnproeverij met hapjes.

IN PETTO
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MARQUANT
WOMEN’S CLOTHING

Oude Boteringestraat 1 - 1 Groningen
      tel nr 050 2303062

Selected Femme
Armedangels
Diesel
Fresh!
Rains
Kuyichi
Giacomo
King Louie
Penn and Ink
Raindeer
Superdry
Emily and Fin
Revelz shawls
Azibi Ibiza
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