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Meer ruimte Ziggo Fashion
achter ’oude houten gevel’
SNEEK
Dankzij Ziggo Fashion is een
traditioneel grachtenpand
aan het Grootzand in oude
luister hersteld. Achter de
teruggekeerde ‘ouderwetse’
houten gevel hangt straks
zoals vertrouwd betaalbare
en duurdere mode.

Marieke Agricola en haar
medewerksters kunnen niet
wachten tot morgen. Dan
wordt de gedurende een
verbouwing van drie maan-
den vernieuwde modewinkel
heropend. Ziggo Fashion dat
bijzondere merken aanbiedt
heeft een complete metamor-
fose ondergaan.
,,Zowel van binnen als van
buiten is de winkel flink
onder handen genomen. We
hebben het pand weer terug
gebracht zoals het er in de
jaren 50 uitzag toen het
destijds een sigarenwinkel
van de familie Van der Werf
was”, aldus Agricola die Sne-
ker architect Dirk Schild
achter de tekentafel zette
met een oude foto uit die tijd
als voorbeeld.
De onderneemster die nu
vijfenhalf jaar op eigen benen
staat, is blij met de uitbrei-
ding van een aantal vierkante
meters en draagt met de
verbouwing en passant bij
aan de upgrading van het
Grootzand als winkelstraat.
De verbouwing is uitgevoerd

onder auspiciën van hoofd-
aannemer Koster uit Sneek.
Sikma BV nam het installatie-
bedrijf voor haar rekening,
Firma Dotinga de beveiliging
en Marc-Jan Koopmans het
schilderwerk, bij tapijthuis
Oude Koemarkt en de mu-
ziekinstallatie bij Inferno.
,,Allemaal Sneker bedrijven
ja. Het is allemaal stressloos
verlopen met een tot tevre-
denheid stemmend resul-
taat”, lacht Agricola.

Nieuwsgierigen worden
uitgenodigd om morgen
vanaf 11.00 uur de vernieuw-
de winkel te komen bewon-
deren. Er is een zogenaamde
openingsvierdaagse van 31
maart tot en met 3 april met
op zondag beautyadvies en
gratis nagels lakken. ,,Elke
dag hebben wij 4 merken in
de picture waar wij die desbe-
treffende dag 25 procent
korting op geven. Ook zullen
de merken deze dagen zelf
aanwezig zijn om jullie alles
over hun merk te vertellen.
Wij verloten mooie cadeau’s ,
kledingsets, tassen, goodies
en geven bij elke aankoop
een mooie shopper cadeau”,
aldus de popelende onder-
neemster die klaar staat met
koffie met wat lekkers.
Ze sluit de openingsvierdaag-
se zondag 3 april af met om
14.00 en 15.30 uur mode-
shows tijdens Mooi Sneek.

De nieuwe gevel van Ziggo Fashion aan het Grootzand 7 in Sneek.


