
The Village 
Herenstraat 177

2271 CE Voorburg
Telefoon (070) 386 19 23

Openingstijden The Village
Maandag van 12.00 - 18.00 uur  
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Donderdag koopavond van 18.00 uur - 21.00 uur

Restaurant The Village 

Openingstijden
Maandag t/m zaterdag van10.00 - 23.00 uur

Reserveren restaurant 
(070) 300 00 31
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The be s t  in  Town



Vernieuwde Village presenteert 
vernieuwende voorjaarscollectie!

zaterdag 1 maart en zondag 2 maart

Uitnodiging

Trendy muziek, heerlijk 
eten en drinken
Laat u inspireren door de modeshows in
restaurant The Village, op het gezelligste, 
verwarmde terras van Voorburg.

Parfumerie/visagie/
bijouterie/lingerie
In de vernieuwde parfumerie vindt u
frisse, zomerse geuren en heeft u de
mogelijkheid om u zomers op te
laten maken door professionele visa-
gisten. Nieuw zijn ook de sieraden
voor het lichaam. Zowel bijouterie als
sensuele lingerie (merken: Lou en Aubade).

Sensationele schoenmode
Natuurlijk maakt u uw combinatie af met bijpassende sportieve

sneakers, trendy teenslippers of juist karakteristieke, klassieke
schoenen.
Antonio Eboli, Boss, Coccinelle, Corneliani, Cristiani, Esprit, Nouchka, 

Panara, Pons Quintana, Roberto Botticelli.

Folkloristische
vrouwen
Ronde vormen, een brede halslijn,
sexy uitsnijdingen in rokken met
verschillende lengtes, dun suède,
dierenprints, verwassen stoffen en
ruches ... De voorjaarscollectie
voor de vrouwen is opmerkelijk
folkloristisch.
Ambiente, Armani Collezioni, Armani

Jeans, Cambio, D&G, DKNY, EDC, Esprit,

Girbaud, Hugo, In Wear, Joseph Janard,

Marc Cain, Mexx, Moschino, Nice

Connection, Polo Blue, Polo Ralph Lauren,

Rocco Barocco, Strenesse, Vanilia, Versace,

Zucchero.

Mediterrane mannen
In de mannenmode zien we

mediterrane invloeden: Italiaans 
linnen en lichte schoenen met

Italiaanse en Franse accenten, die ook
onder donkere pakken gedragen kunnen

worden. De overhemden zijn voorzien
van twee- of drieknoopsboorden en

eventueel getailleerd. De kleuren zijn
beige, blauw en khaki met een fijne

streep, maar ook kleurrijk en 
effen limegroen.

Armani Collezioni, Boss sport,

Corneliani, DKNY, Dockers, Esprit,

Façonnable, Hiltl, Hugo, Hugo Boss,

Matinique, McGregor, Mexx, 

Polo Jeans, Polo Ralph Lauren, Sixty.

Vrolijk voorjaar voor
de kids

In de vrolijke voorjaars-
mode voor de meisjes zijn

veel ruches, lintjes en
speelse prints gebruikt.

Lichtblauw en lichtroze zijn de
accentkleuren bij zowel de 

meisjes als de jongens. Diagonale
strepen en jeans met verschillende 
wassingen maken de jongens stoer.

Absorba, Armani Junior, Bienvenue Surterre,

Burberry, Catimini, D&G, Esprit, Guess, McGregor,

Polo Ralph Lauren.

The Village nodigt u uit om op zaterdag 1 maart en zondag 
2 maart in de vernieuwde winkel de vernieuwende voorjaarscollectie

te bekijken, voelen en passen.De afdelingen schoenmode,
parfumerie en bijouterie zijn volledig vernieuwd om u een nog

betere kwaliteit en service te kunnen bieden. Bovendien heeft het
merk Polo Ralph Lauren een bijzondere plek gekregen in The Village.


