
 

 

 Alles voor de modebewuste vrouw. 

 

Blush Mode aan het Burgemeester van den Bergplein is dé winkel voor betaalbare en 

modieuze damesmode. Behalve in Wierden heeft Blush inmiddels zes filialen en is 

daarmee goed vertegenwoordigd in het oosten van het land. “Onze winkels zijn naast 

Wierden ook gevestigd in Apeldoorn, Haaksbergen, Hardenberg, Rijssen en Vriezenveen”, 

vertelt de Wierdense filiaalleidster Claudia Hekkelman. 

 

 

Blush biedt voor de modebewuste vrouw diverse 

collecties. “Laat je verrassen door trendy en betaal-

bare merken zoals Dreamstar, Elvira Collections, 

Freequent, Freebird, Nick Jean, Nikkie, Red Button, 

Scotch & Soda, Sisters Point, Soya Concept en Street 

One of ons nieuwe schoenenmerk Tango. Zowel 

dochter, moeder als oma kunnen bij ons slagen voor 

een mooie, complete outfit! Natuurlijk staat er 

tijdens het winkelen een lekker kopje koffie klaar.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Claudia is sinds 2018 betrokken bij Blush, nadat ze 

jaren aan ervaring heeft opgebouwd in de mode. “Als 

filiaalleidster heb ik de Wierdense klant snel leren 

kennen. Ik zie ze vooral als trouwe en heel gezellige 

klanten! Samen met Wilma Warmelink en Laurie 

Oude Kotte staan wij voor iedereen klaar. We geven 

graag kundig advies evenals leuke kledingtips! We 

vinden het belangrijk dat onze klanten zich welkom 

voelen, ook om gewoon lekker even te kijken. Het 

aller leukste is natuurlijk dat de klant met een goed 

gevoel en een leuke nieuwe set de deur uit gaat.” 

 

 

De Wierdense vestiging heeft een creatief inkoop-

team achter zich. Dat stelt ieder seizoen opnieuw de 

veelzijdige nieuwe collecties samen voor jong en 

oud. Hierdoor wordt keer op keer een uniek aanbod 

gecreëerd van de mooiste jurken, blouses, broeken, 

tops en meer. “Met de schoenen, tassen en 

accessoires uit onze collectie maak je jouw look 

helemaal compleet. Voor een goede prijs én voor 

ieder wat wils. Doordat er wekelijks nieuwe collectie 

binnen komt van de mooiste merken en nieuwste 

trends ziet onze winkel er elke week weer anders uit. 

Zo zien we deze zomer vooral veel jurken en rokjes, 

de vrouwelijke mode is weer helemaal terug en qua 

kleur en printjes kan eigenlijk alles!” 

 

Via Facebook en Instagram blijf je op de hoogte van 

de laatste Blush nieuwtjes of meld je aan voor de 

nieuwsbrief, dan weet je zeker dat je niks mist! “En 

vind je het leuk om met een groepje vriendinnen of 

familie te komen winkelen? Dat kan! Wij organiseren 

(zodra het allemaal weer mag) ook leuke 

vriendinnen-avonden. Dit allemaal onder het genot 

van lekkere hapjes/drankjes, een goodiebag én een 

leuke actie!” 

 

Blush Mode in Wierden  is van maandag tot en met 

zaterdag geopend. Op maandag van 13.30 tot 18.00 

uur, van dinsdag tot en met vrijdag van 10.00 tot 

18.00 uur (en op vrijdag koopavond tot 21.00 uur) 

en op zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur. Op dit 

moment mogen zes klanten gelijktijdig in de winkel 

zijn. Vanuit de luie stoel winkelen kan ook, op 

www.blushmode.nl is het gehele assortiment ook 

online te vinden. Vragen? Neem gerust contact op 

via telefoon of WhatsApp op  06 – 57 32 19 26. 


