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Health, Sport & Beauty
No-nonsense herfstsfeer
bij DOWIZO mode

Dorien, Roen, Tanja en Fenny stampen samen naar het najaar. (Foto’s: Manon Kleijn)

OBDAM - Op een nazomerse zondagmiddag lekker shoppen en socializen;
belangstellenden kwamen 27 september massaal voor deze ideale shopbeleving naar het ‘Stamp naar ‘t najaar fashion event’ bij DOWIZO mode.
Het publiek reageert enthousiast op
de modeshow en extraatjes als de

nose en taste port van Slijterij Hoogland Opmeer en het stamppotje. In
de boetiek heerst een ﬁjne no-nonsense sfeer. Ook aan de kofﬁetafel is
het heerlijk toeven, voor een kop kofﬁe maar ook voor nieuwe ontmoetingen. DOWIZO mode doet er alles
aan om haar klanten te laten stralen.
Eigenaresse Dorien Kips is daarom

voortdurend op zoek naar vernieuwende kledingitems, kwalitatief, combineerbaar en in alle
prijssegmenten. Ze weet, samen met haar team, als geen ander wat de klanten willen, waar
ze naar op zoek zijn; stoer, vrouwelijk of casual met oog voor
de eigen stijl. Aankomend seizoen typeert zich onder andere
door comfortabele kleding, rokken in alle lengtes maar ook de
stoere col, pantalons en lederen
‘heren’schoenen. Kom de modi-

sche collecties bekijken bij DOWIZO mode aan Kerkweg 21a
in Obdam. Bel voor informatie naar 0226-451623. Zie ook
www.dowizo.nl, of volg DOWI-

ZO mode op Facebook. Openingstijden zijn van dinsdag
tot en met vrijdag van 9.30 tot
17.30 uur en zaterdag van 9.30
tot 16.00 uur.
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Beleef bij Juwelier Leguit de passie voor ambacht
NIEUWE NIEDORP - Voor het eerst
wordt zaterdag 10 oktober de open dag
Beleef het Sieraad gehouden. Meer
dan honderd juweliers, horlogemakers en goudsmeden openen hun deuren voor het publiek. Juwelier Leguit
in Nieuwe Niedorp laat van 09.00 tot
17.00 uur aan klanten zijn passie voor
deze edele ambacht zien.
Bezoekers zien met eigen ogen met
hoeveel kunde, passie en liefde sieraden en horloges worden gemaakt. Juwelier Leguit verzorgt ook drie kinderworkshops. De deelnemertjes rijgen
een echte edelstenen armband en
slaan met een hamertje hun naam in
het zilver. Aanmelden voor deze workshops kan vóór 9 oktober via info@

tils.nl. Maximaal vijf kinderen per
workshop, de eerste is van 10.00 tot
11.00 uur, de volgende van 12.00 tot
13.00 uur en de laatste van 15.00 tot
16.00 uur. De kosten bedragen 7 euro
50, inclusief een glaasje limonade.
Verder krijgen belangstellenden de
kans om een kijkje achter de schermen te nemen. In het atelier demonstreert goudsmid Tils het goudsmeden, zoals solderen, polijsten en wat
de mogelijkheden zijn voor het ontwerpen en vervaardigen van een sieraad. Uurwerkmaker Rob laat zien hoe
een klok en horloge ervan binnen uitziet. Hij vertelt graag over wat het vak
allemaal inhoudt en waar alle apparatuur en gereedschappen voor dienen.
Wie nog sieraden heeft liggen, waarvan

niet duidelijk is of het echt goud of
zilver is of zich afvraagt uit welke
tijd het komt, komt tussen 11.00
uur en 12.00 uur langs. Met een
loep wordt naar het sieraad gekeken en wie weet, is het veel waard.
In de winkel zijn leuke aankoopacties en een winactie van 150
euro. Stap even binnen bij Juwelier Leguit, Hoefje 9A in Nieuwe
Niedorp of bel voor meer informatie naar 0226-411225. Neem
ook een kijkje op www.juwelierleguit.nl of www.facebook.com/
juwelierleguit.
Kinderen maken bij Juwelier Leguit
op 10 oktober een prachtige armband.
Aanmelden kan nog! (Foto: aangeleverd)

