
DecemberDecembermomentenmomenten

Op naar 2022
In december blikken we terug
Dat is niet te vermijden
Op mooie en mindere momenten en tijden
Daarna een blik vooruit
Plannen en dromen
Weer een heel jaar voor de boeg
Om dit uit te laten komen

Wat we elkaar wensen
Is een jaar vol goede moed
Dus laat het oude jaar maar gaan
En ga er vol frisse zin in 2022 tegenaan

Ter voorbereiding op sfeervolle
en veelal gezellige feestdagen...
en op naar een gezond nieuwjaar!

Kerst-mammoet-puzzel metmooie
prijzen!

Tal van

bedrijven

op hun

Kerstbest!



Molenweg 84 - Niebert - Tel. 0594 - 549 434 

www.finessekeukens.nl

 Keukens  Meubelen  Kasten
Ook voor renovatie en reparatie

Fijne 
feestdagen 

en een 
Voorspoedig 

2022

kwekerij “de Baggelhof”
Historische Vruchtbomen

www.baggelhof.nl

• Historische hoogstamfruitbomen

• Vermeerderen van fruitrassen

• Enten en oculeren op verzoek

• Levering van kleinfruit

• Flora inventarisatie

• Advisering aanleg boomgaard

Baggelveld 2  •  Terheijl  •  06-1151 8397

Fijne Feestdagen
en een

plantrijk 2022

Wij wensen iedereen 

Fijne Feestdagen en veel 

Verrassend Veranda/

Zonwering Voordeel in 2022

Ceintuurbaan Noord 115 - RODEN - www.verandasroden.nl - info@verandasroden.nl - Tel. 050 - 55 33 977
Geopend: donderdag en vrijdag 9.30 - 17.00 uur, zaterdag 9.30 - 16.00 uur (ma. t/m wo. op afspraak open)

Veranda’s roden

Informeer nú alvast
naar zonwering 
en/of screens,
dan geniet u

volgend jaar van een
verkoelende zomer!

Ook in Assen: Industrieweg 17

Tel. 0592 - 205 051

Passie voorPassie voor
het buitenleven!het buitenleven!

MEUBELHUIS ROJA

Openingstijden: ma. gesloten, di. t/m vr. van 10.00-16.00 uur, zat. van 10.00-14.00 uur.   Hoofddiep 16  Zevenhuizen Tel. 0594-631558  www.meubelhuisroja.nl

V.a.  € 725.-
(zithoogte 47 cm)

V.a.  € 725.-
(zithoogte 52 cm)V.a. € 298.-
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LEEK – In Museum Nienoord in 
Leek is tot en met 13 maart de 
tentoonstelling ‘Nico Koster ont-
moet Karel Appel’ te zien.

Eerder dit jaar exposeerde Nico 
Koster al een deel van zijn oeu-
vre in Museum Nienoord. Helaas 
was deze tentoonstelling lang 
gesloten vanwege de lockdown. 
Nu is Nico Koster terug. Maar 
dan wel met een uniek inkijkje 
in het leven van Karel Appel. 
Zilveren Camera-winnaar Nico 
Koster fotografeerde jarenlang 
voor De Telegraaf. Hij houdt van 
sensatie en is trots op de grote 
namen die hij heeft gefotogra-
feerd. Dat John Lennon en Yoko 
Ono, Arthur Rubinstein, David 
Bowie en Bill Clinton op de cover 
kwamen van zijn boek, was voor 
Koster belangrijk. Hij ontwikkel-
de een zwak voor kunstenaars, 
zo ook voor Karel Appel. Appel 
had gevoel voor pu-
bliciteit, zei Koster in 
de Revu. ,,Dan belde 
hij me en zei: kom 
maar langs, ik ga dit 
of dat doen.” Net 
als Koster hield ook 
Appel van sensatie 
en het glamourwe-
reldje. Zij werden 
bevriend en Koster 
logeerde dan ook 
regelmatig op het 
Franse chateau van 

Appel. Niemand heeft Appel zo 
vaak vastgelegd als Nico Koster. 
Appel beschilderde in opdracht 
van vliegtuigmaatschappij Fok-
ker het modelvliegtuig F28 
Fellowship voor de grote lucht-
vaartshow in Parijs. Hiervoor 
werd Koster ingevlogen naar 
de woonplaats van Karel Appel 
- New York - om het vast te leg-
gen. Later werd dit een iconisch 
beeld door de WTC op de achter-
grond. Toen Appel exposeerde 
in Parijs en Tokyo, was Koster er 
weer bij. Koster volgde Appel in 
totaal 30 jaar lang. Hij hield zo-
veel van het werk van Appel dat 
hij Jaski Gallery opende en zijn 
werk daar verkocht.

De tentoonstelling ‘Nico Koster 
ontmoet Karel Appel’ in Muse-
um Nienoord is geopend van 
vrijdag tot en met zondag van 
12.00 tot 17.30 uur.

TERHEIJL – Bij kwekerij De Bag-
gelhof in Terheijl worden onge-
veer 300 verschillende soorten 
fruitbomen gekweekt. Rassen 
die - op een enkele na - niet 
meer in de winkel te koop zijn. 
Dit worden historische fruitras-
sen genoemd. 

De bomen worden bij De Bag-
gelhof op een biologische wijze 
gekweekt, zonder bestrijdings-
middelen. Het bedrijf wordt 
door Skal Biocontrole gecontro-
leerd. Op de kwekerij is een rijke 
biodiversiteit. Er zijn niet alleen 
fruitbomen te vinden, maar ook 
andere bomen en planten, heg-
gen voor vogels en takkenrillen 
waar veel dieren in weg kunnen 
kruipen. Dit alles zorgt voor een 
biologisch evenwicht. Het ter-
rein van de kwekerij is daardoor 
aantrekkelijk voor dieren én een 
mooie plek om te werken.
Kweker Lubbert Dijk vindt het 
belangrijk dat de klant naar huis 
gaat met een boom die past in 
de tuin, bij de grondsoort en hoe 
groot de boom in de toekomst 
wordt. Hij snoeit de boom in het 

bijzijn van de klant, geeft snoei-
advies voor het volgende jaar 
én tips voor het planten van de 
boom. Verder zijn bij De Baggel-
hof aanverwante producten te 
koop, zoals onbehandelde palen 
met boomband en gesp, bio-
logische potgrond, biologische 
compost, gesteentemeel en kalk. 
,,Alles wat je nodig hebt om een 
boom te planten en om hem te 
onderhouden.”
Op de kwekerij worden niet al-
leen fruitbomen verkocht, maar 
ook onder andere kleinfruitstrui-
ken, hazelnoten, tamme kastan-
jes, mispels, perziken, abrikozen, 
amandelen en diverse geënte 
walnootrassen. 
De gehele winter – van novem-
ber tot april, als het niet vriest – 
is het de tijd om bomen te plan-
ten. Bomen van De Baggelhof 
kunnen tegen gemaakte kosten 
gebracht en eventueel geplant 
worden. De Baggelhof is geo-
pend op vrijdag en zaterdag en 
op afspraak (lubbert@baggel-
hof.nl of 06-11518397). Meer 
informatie is te vinden op www.
baggelhof.nl. 

RODEN – Met een breed as-
sortiment ladders, trappen en 
steigers is Proklim in Roden dé 
specialist op het gebied van 
klimmaterialen. 

Proklim fungeerde jarenlang 
als groothandel voor grotere 
bedrijven, maar het bedrijf 
richt zich nu ook op parti-
culieren, zzp’ers en andere 
kleinere ondernemers. In de 
webshop van Proklim vinden 
zij een grote hoeveelheid lad-
ders, trappen en steigers van 
toonaangevende 
merken als Little Gi-
ant, Little Jumbo, Al-
trex, Solide, Maxall, 
Waku, Alga en het 
eigen Proklim-merk. 
Een groot deel van 
deze producten is 
ook uit voorraad 
leverbaar vanuit 
het bedrijfspand van Prok-
lim aan de Transportweg 8 
in Roden. ,,Wij hanteren voor 
iedereen nog steeds de groot-
handelprijzen”, zegt Rick Bos, 
eigenaar van Proklim. ,,Zo is 
iedereen verzekerd van de 
scherpste prijs.”

Om veilig en verantwoord te 
kunnen werken, denkt Prok-
lim ook actief mee op het 
gebied van valbeveiliging. 
Borgingspunten, veiligheids-
lijnen, railsystemen, hek-
werken: voor elke klus kan 
Proklim de beste veiligheids-
systemen leveren.
Proklim is bovendien een on-
afhankelijke keuringsinstan-
tie. Omdat werken op hoogte 
risico’s met zich meebrengt, 
zijn bedrijven verplicht om 
klimmaterialen minimaal één 

keer per jaar te laten keuren. 
Namens Proklim verricht Da-
niël Poelma deze keuringen 
in heel Noord-Nederland, en 
soms zelfs daarbuiten.
Het volledige aanbod van 
Proklim is te vinden op de 
website www.proklim.nl.

Expositie in Museum Nienoord: 
‘Nico Koster ontmoet Karel Appel’

Plantseizoen bij kwekerij
De Baggelhof

Genieten in 
december bij de 
Paiser Meul
PEIZE – In de molenwinkel van 
de Paiser Meul zijn weer volop 
lekkernijen verkrijgbaar, ge-
maakt door Rolf Koning. Voor-
al richting de kerstdagen zijn 
er roomboteramandelstaven 
en ook de Dresdner kerststol is 
er weer: gist- en e-nummervrij, 
maar vol met krenten, rozijnen 
en noten. En iedere zaterdag 
in de molenwinkel: natuur- en 
zuurdesembrood, brood- en 
cakemixen, streekproducten, 
Peizer notenkoek en de echte 
Peizer walnoottaartjes, gemaakt 
met huisgemaakte amandelspijs. 
De molenwinkel van de Paiser 
Meul is geopend op vrijdag van 
13.00 tot 16.00 uur en op zater-
dag van 8.00 tot 17.00 uur.

Proklim: de specialist in
klimmaterialen

MARUM - Tuincentrum Otte-
ma in Marum is evenals andere 
jaren weer helemaal ingericht 
voor kerst. En na het succes van 
vorig jaar is er op 30 en 31 de-
cember weer een Oliebollen Dri-
ve-through. 

De Oliebollen Drive-through 
van Tuincentrum Ottema is een 
schoolvoorbeeld van een uit de 
hand gelopen hobby, zo vertelt 
Aletta Dijk, samen met echtge-
noot Luitzen Ottema eigenaar 
van het tuincentrum annex 
hoveniersbedrijf aan De Terp 
in Marum. ,,Ik bak al jaren olie-
bollen in de aanloop naar oud 
en nieuw. Aanvankelijk alleen 
voor familie. Maar van het één 
kwam het ander... En zo is het 
steeds verder uitgebreid. Een 
paar jaar geleden kwam onze 
oudste zoon Demian op het idee 
om eens een bericht over de olie-
bollenverkoop op Facebook te 
zetten. Samen met zijn broertje 
Silvan en zijn zusje Elvira ging hij 
langs de deuren om bestellingen 
op te nemen en oliebollen te 
bezorgen. De opbrengst van de 
oliebollenverkoop was bestemd 
voor hun spaarpotjes.”
En zo hebben veel inwoners van 
Marum in de afgelopen jaren al 
kennisgemaakt met de heerlij-
ke oliebollen van de Ottema’s. 
Met het oog op de coronamaat-
regelen kwamen zij vorig jaar 
op het idee om een Oliebollen 

Drive-through op te zetten. Die 
wordt dit jaar wegens succes ge-
prolongeerd. ,,Mensen kunnen 
hun oliebollen dan komen opha-
len terwijl ze in hun auto blijven 
zitten. Gelukkig hebben we daar-
voor de ruimte op ons terrein.” 
De Oliebollen Drive-through is 
geopend op donderdag 30 en 
vrijdag 31 december. Overigens 
kunnen de oliebollen ook ge-
woon thuis worden bezorgd. 
Oliebollen bestellen kan tevens 
via de webshop www.oliebollen-
verkoopmarum.nl.

In de aanloop naar de feestda-

gen kunnen klanten bij Tuincen-
trum Ottema volop inspiratie 
opdoen. ,,We hebben diverse 
kraampjes ingericht met een va-
riëteit aan kerstartikelen, zoals 
kerstballen, verlichting, decora-
ties, doe-het-zelf-materialen en 
groen voor mensen die zelf din-
gen willen maken. En natuurlijk 
hebben we diverse kerstbomen 
te koop, een heel terrein vol. 
Vooral echte bomen, zoals de 
Picea, Omorika en Nordmann. 
Maar we hebben ook kunstbo-
men.” Op 12 december van 11.00 
tot 16.00 uur houdt Tuincentrum 
Ottema een koopzondag.

Oliebollen Drive-through bij Tuincentrum Ottema



Een goede kop koffie,
Het begin van een
Geweldige dag.
Duurzame heerlijke koffie voor een eerlijke prijs. 

Dat is Laurens Coffee.

Oude Asserstraat 26, 9481 BL Vries
Tel. 0592 - 820 793
mail@laurenscoffee.nl
www.laurenscoffee.nl

Het is tijd om uw beukenhaag en coniferen te planten

Zondag 12 december
geopend van 11.00 - 16.00 uur

KERSTMARKT IN ONS TUINCENTRUMKERSTMARKT IN ONS TUINCENTRUM
Bosjes Kerstgroen

van 5,50 voor 2,99
(voor de doe-het-zelver)

Mos (grote doos)

5,95
2 voor 10,-

Volop
Kerstbomen

Div. soorten v.a.

7,95

Heerestraat 67 - Roden - tel. 050 - 901 0955 - www.genw.nl

Fijne Feestdagen 
en een gezond 2022

• Natuurlijke cosmetica• Theeën en kruiden

Ervaar Kerst
in onze

sfeervolle
winkel!

Een bezoekje
waard!

Industriepark 2-1A Leek • 0594 - 204 025
www.coolfirecompany.nl

• PELLETKACHELS • HOUTKACHELS • HOUTPELLETS • ROOKKANALEN

DECEMBER

SHOWROOM OP AFSPRAAK OPEN

Wij komen langs voor gratis en vrijblijvend advies op maat

AANBIEDINGEN

Italiana Camini Yulia
7 kw
Super stil
(diverse modellen
uit voorraad leverbaar)  

          Van € 1815.- 
          voor

€ 330,-

Martyna pellets
100% naaldhout
EN plus A1 keur
1050 KG per pallet
15 kg per zak 

Afgehaald 
van € 350.- voor

Losse verkoop:
€ 5.50 per zak

Geldig t/m 24-12-2021

LG split airconditioner 
2,5 KW  

Airco/warmtepomp
Koelen en verwarmen
Ideaal i.c.m. zonnepanelen
incl. wifi

  Van € 725.- voor

€ 1700,-

€ 625,-

Iedereen
Fijne Feestdagen 

en een goed en
gezond 2022

Ceintuurbaan Noord 113  |  Roden  |  06 - 1211 2675  |  info@vuurtafelpro

VVUURTAFELUURTAFEL  PROPRO

 • Vuurtafels verkoop
 • Vuurtafels verhuur

 • Epoxytafels
 • Boomstamtafels

 • Achterwandkasten
 • Nu ook: Thuisbarren

Diverse soorten

 • Bijzonder en robuust
 • Op maat gemaakt
 • Unieke vormgeving

WWW.VUURTAFELPRO.NL

EPOXY/BOOMSTAM TAFELS
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Auto Egberts en 
Nienhuis Occa-
sions bundelen 
hun krachten
LEEK – Auto Egberts en Nienhuis 
Occasions hebben eerder dit jaar 
hun krachten gebundeld. Beide 
bedrijven opereren nu samen 
onder één dak aan de Van ‘t 
Hoffstraat in Leek.

Zowel Nienhuis Occasions als 
Auto Egberts kent een rijke his-
torie die teruggaat tot respec-
tievelijk de jaren dertig en jaren 
vijftig van de vorige eeuw. Dit 
jaar hebben beide bedrijven be-
sloten om de handen ineen te 
slaan, met als gezamenlijk doel 
hét aanspreekpunt in de regio te 
zijn op het gebied van automo-
tive. Harm Nienhuis en Gerben 
Weegenaar zetten in op elek-
trificatie door nieuwe en jong 
gebruikte (elektrische) auto’s te 
verkopen met aftersales onder 
het Bosch Car Service-label. ,,Het 
Bosch Car Service-label geeft ons 
de garantie voorop te lopen in de 
hedendaagse autotechnologie, 
waarmee we u altijd passend van 
dienst kunnen zijn.”
Nienhuis en Weegenaar willen 
met Auto Egberts uitgroeien tot 
één van de belangrijkste aanbie-
ders van mobiliteit in Leek en 
omgeving. Hun samenwerking 
bevalt uitstekend. Zo hebben ze 
onder meer een plan ontwikkeld 
om een label op te zetten voor 
private lease van gebruikte au-
to’s. ,,Daarnaast garanderen wij 
uw mobiliteit. Voor alles wat met 
uw auto te maken heeft, kunt u 
bij ons terecht. Of het nu gaat om 
de lease van een occasion of een 
nieuwe auto, of om de reparatie 
of het onderhoud van uw auto: 
wij bieden altijd een passende 
oplossing. Dit kunnen wij realise-
ren door continu bezig te zijn met 
professionalisering en de groei 
van ons aanbod en onze service. 
Wij stellen de klant centraal, en 
streven ernaar om altijd aan zijn 
of haar wensen te voldoen.”

Voor tegels en 
sanitair naar 

Quarts
RODEN – Quarts Tegels & Na-
tuursteen is gespecialiseerd 
in allerlei soorten vloerte-
gels, wandtegels, natuur-
steen en sanitair. 

Men kan bij Quarts terecht 
voor een groot assortiment. 
Op de verdieping van Quarts 
bevinden zich diverse sani-
tairopstellingen. Quarts is 
dealer van de VT Wonen-sani-
tairlijn. Ook voor vloerverwar-
ming is men bij Quarts aan het 
juiste adres.
,,Door onze ervaring en con-
tacten op het gebied van on-
der andere tegels verzekeren 
wij u dat wij die leveren tegen 
de scherpste prijs”, zegt Frans 
van der Velde, eigenaar van 
Quarts. ,,U bent van harte wel-
kom in onze showroom aan de 
Kanaalstraat 41 in Roden.”
Meer info: www.quarts.nl of 
050-5018788.

RODEN - Wilt u iets bijzonders 
deze winter? Vuurtafelpro in Ro-
den ontwerpt en maakt vuurta-
fels en epoxy/boomstamtafels. 
Voor thuisbarren kun je nu ook 
bij Vuurtafelpro terecht aange-
zien Vuurtafelpro een samen-
werking heeft met Willydesign.

Door corona zijn we allemaal 
meer gebonden aan huis. Dat 
is een mooie reden om het huis 
meer aandacht te geven en de 
tuin, de garage of een andere 
ruimte nu toch eindelijk eens te 
bouwen, verbouwen, aan te kle-
den of opnieuw in te richten.
Ook Vuurtafelpro ziet de wen-
sen van de mensen veranderen. 
Het is niet langer enkel de hore-
ca, maar nu ook de particuliere 
klant die meer aandacht be-
steedt aan het buitenleven. En 
dat is mooi, zegt Paul van der 
Vlugt, oprichter van Vuurtafel-
pro. ,,Een vuurtafel zorgt voor 
warmte als het ‘s avonds wat 
kouder wordt, maar ook voor 
licht, gezelligheid en sfeer. En 
mensen houden van het buiten-
leven. Bij ons kan de klant kie-

zen uit verschillende modellen, 
diverse houtsoorten en kleuren. 
Zodra de klant deze gekozen 
heeft, maken wij de tafel. Epoxy 
vraagt andere aandacht, het is 
een tijdrovend proces. De klant 
die voor een epoxytafel komt 
weet dit en heeft het geduld er 
voor over. Het resultaat is abso-
luut heel bijzonder en de moeite 
waard!”
De mancave is helemaal van nu. 
Hiervoor zijn er allerlei mogelijk-
heden om er een mooie bar in te 
maken, met verlichting en ach-
terwand. Van der Vlugt: ,,Bruin 
café of juist een moderne uit-
straling: geef het maar aan, wij 
maken het!”
Vuurtafelpro heeft net de voor-
jaarscollectie van 2022 klaar en 
gaat het nieuwe jaar vol vertrou-
wen tegemoet. Aan de website 
wordt hard gewerkt. Er komt 
een volledig gemoderniseerde 
website waarop men een eigen 
tafel kan samenstellen. Naar 
verwachting gaat deze website – 
op het vertrouwde adres www.
vuurtafelpro.nl – in december 
online.

VRIES – Een geweldige dag be-
gint met een goed kopje koffie. 
Laurens Coffee in Vries levert 
duurzame, heerlijke koffie voor 
een eerlijke prijs. 

Eigenaar Edwin Laurens koopt 
zijn koffie rechtstreeks in bij 
koffieboeren in landen als Bra-
zilië en Colombia. Zij ontvangen 
hiervoor een eerlijke prijs. Het 
assortiment van Laurens Coffee 
omvat zes koffiesoorten: Blues 
(allround en kruidig), Britpop 
(stevig en vol), Dixieland (zoet 
en vol), Folk (pittig), Rockabilly 
(romig en krachtig) en Samba 
(zacht en romig). De koffies-
oorten dragen alle de naam 
van een muziekstijl, dit met een 
knipoog naar de andere passie 
van Laurens: muziek. Naast Lau-
rens Coffee runt Laurens in Vries 
ook Audio Artistiek, een zaak 
met hoogwaardige 
geluidsapparatuur. 
Inmiddels levert 
Laurens Coffee kof-
fie aan dertig ver-
kooppunten in heel 
Noord- en Oost-Ne-
derland, waaronder 
Expert Marum aan 
de Hoornweg in 
Marum.
In de winkel van 
Laurens Coffee aan 
de Oude Asserstraat 
26 in Vries vindt men 

een uitgebreid aanbod van kof-
fiemachines: volautomaten van 
de merken Nivona en Siemens 
en halfautomaten (espressoma-
chines) van Rancilio. En voor de 
klassieke filterkoffie zijn er de 
apparaten van het merk Mocca-
master. Ook voor accessoires en 
reinigingsmiddelen kan men bij 
Laurens Coffee terecht, evenals 
voor onderhoud aan alle mer-
ken en modellen. De producten 
van Laurens Coffee zijn even-
eens te bestellen via de webshop 
op www.laurenscoffee.nl.
Met het oog op de naderende 
feestdagen heeft Laurens Cof-
fee een speciaal proefpakket sa-
mengesteld. Dat bevat drie ver-
schillende koffiesmaken, in een 
leuke cadeauverpakking. Een 
mooie gelegenheid om kennis te 
maken met het aanbod van Lau-
rens Coffee.

HAULERWIJK – Bij Bloemenpot-
pourri 2.0 in Haulerwijk dit jaar 
geen Kerst/Winterdag, voorver-
koop en workshops. Maar toch 
kan iedereen genieten van sfeer 
en gezelligheid, omringd door 
de mooiste kerstdecoraties, licht-
jes, bloemen, planten, kerstar-
rangementen en boompjes. ,,Wij 
hebben de kerst door de gehele 
winkel verspreid. Hierdoor kun-
nen wij de 1,5 meter afstand 
garanderen en kunt u rustig 
genieten van al het moois dat 
wij u te bieden hebben. Ook in 
onze webshop zijn binnenkort 
prachtige kerstboeketten en 
kerststukjes te vinden. Leuk voor 
uzelf of om weg te geven.” De 
webshop is te vinden op www.
bloemenpotpourri.nl. Voor het 
verzorgen van een bloemen- of 
plantenabonnement kan men 
ook bij Bloemenpotpourri 2.0 
terecht. ,,Wij zorgen voor een 

fijne, veilige bezorging aan huis 
of bij u op het bedrijf. Natuurlijk 
zijn er bij ons ook losse materi-
alen te koop in de winkel om 
thuis mee aan de slag te gaan. 
Kom langs en laat u verrassen! 
Het team van Bloemenpotpourri 
2.0 heet u ook dit jaar van harte 
welkom en wil er graag samen 
met u in deze bijzondere kerst-
tijd iets moois van maken.”

RODEN – Pvc-vloeren zijn bijna 
niet meer te onderscheiden van 
natuurvloeren. Voor een enorme 
keus in pvc-vloeren kunt u terecht 
bij Vloeren Life Style in Roden.

Er is een type vloer in opkomst 
dat zijn weerga niet kent; met 
onbegrensde mogelijkheden 
en uitstraling. Met pvc kunt u 
een vloer creëren die nauwe-
lijks van een houten of natuur-
stenen vloer te onderscheiden 
is. Pvc-vloeren imiteren alle na-
tuurvloeren en hebben een zeer 
hoge echtheidsgraad. ,,De keu-
zes in dessin, kleur en uitvoering 
zijn ontelbaar. Benieuwd naar 
ons aanbod van pvc? Kom eens 
langs in onze showroom. Wij 
kunnen u vertellen dat wij een 
zeer ruim aanbod hebben in 
kwaliteits-pvc-vloeren.”
Duurzaam, comfortabel, slijtvast, 
geluiddempend, eenvoudig te 
reinigen: het zijn slechts enke-
le voordelen van pvc-vloeren. 
,,Door onze ruime ervaring in 
niet alleen pvc-vloeren maar ook 
laminaat, hout en vinyl kunnen 
wij u een oprecht en goed onder-
bouwd advies geven. Uw vloer 
wordt met uitstekende kwaliteit 
en kennis gelegd door onze spe-

cialisten om aan al uw wensen 
te voldoen. Samen met u komen 
wij tot een topresultaat. Bent u 
aan het overwegen om een pvc-
vloer aan te schaffen, maar vindt 
u het moeilijk om een keuze te 
maken uit het aanbod? Heeft u 
nog vragen over pvc-vloeren en 
de mogelijkheden ervan? Neem 
gerust contact met ons op of be-
zoek onze showroom en ervaar 
ons enorme aanbod in pvc. U 
kunt ons vinden aan de Ceintuur-
baan Noord 112-1 in Roden.”

Vuurtafels en epoxytafels bij 
Vuurtafelpro in Roden

Sfeervolle kerst bij
Bloemenpotpourri 2.0 

Enorme keus in pvc-vloeren bij 
Vloeren Life Style

Laurens Coffee: duurzame koffie 
voor een eerlijke prijs

DECEMBER MOMENTEN 
verschijnt in de Gemeenten 

Noordenveld en Het 
Westerkwartier

Oplage: 33.000 ex.

Acquisitie: Geert Lubbers 

Tel. 06 - 2901 4744

Eindredactie: Unimax-Hertz B.V.
De Millystraat 5, 9471 AG Zuidlaren
E-mail: unimax@noordpers.nl

Druk:
Postbus 17, 9980 AA Uithuizen
www.noordpers.nl

COLOFON

Winnaars prijspuzzel
‘Diplomatentas’. Dat was de oplossing van de prijspuzzel in de 
krant ‘Noajoar’. Uit de vele goede inzendingen zijn twee win-
naars getrokken. Heleen van Winden uit Noordhorn heeft een 
najaarsboeket van Marjet’s Bloemenatelier in Leek gewonnen. 
Wietse Winter uit Een is winnaar geworden van een waarde-
bon van EP Mulder, eveneens gevestigd in Leek.



Fijne Feestdagen en een voorspoedig

mobiel 2022

EN EEN
RIJ VEILIG 2022

VRAAG NU EEN
GRATIS PROEFLES AAN

PETER V.D. BERG
GEDIPLOMEERD

FAALANGST-
INSTRUCTEUR

Autorijschool Tolbert • Tel. 06 - 8104 8007

Fijne Feestdagen en Fijne Feestdagen en 
een goed, gezond en een goed, gezond en 
mobiel 2022mobiel 2022

1e Energieweg 16 - Roden
Tel. 050 - 501 4343
www.deotterautosroden.nl

De Otter Auto’s v.o.f.

Productieweg 16 Roden | www.zellerautos.nl | 050 - 501 9267

Auto Onderhoud Emile

De Ring 4, Leutingewolde, tel. 06 - 2537 0323

www.autoonderhoudemile.nl

Industriepark 9a, 9351 PA  Leek
 0594 - 517 866
 info@autobedrijfpompstra.nl
 www.autobedrijfpompstra.nl

Onderhoud
aan uw

Peugeot, Citroën, 
Renault of Opel.

U bent ook 
volgend jaar weer 
van harte welkom!

Hoofddiep 82  |  Zevenhuizen  |  0594 - 631 713

www.garageautofix.nl

• Reparatie en onderhoud 
alle merken

• APK keuringen, 
airco service

• Verkoop 
nieuw en 
gebruikt

en een goed, 
gezellig en 

gezond 
nieuwjaar
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Fijne
Feestdagen

ALLES VOOR HET
WELZIJN VAN UW DIER. 

OOK IN 2022!

Havenstraat 14
Peize 050-5010643
www.quno.nl

PEIZE - Het Martin Gaus Dierenwelzijnskeurmerk is dit najaar uitgereikt 
aan Eric Valkenburg van dierenspeciaalzaak Quno in Peize. Dit keurmerk 
maakt de kwaliteit van dierprofessionals zichtbaar en beter vindbaar 
voor het publiek.

Als eigenaar wil je zeker weten dat je dier bij een professional in goede 
handen is. Vanuit die gedachte heeft Eric Valkenburg zich aangesloten bij 
het Martin Gaus Dierenwelzijnskeurmerk. Door het dragen van het Mar-
tin Gaus Dierenwelzijnskeurmerk wordt de kwaliteit en professionaliteit 
van het bedrijf benadrukt.
Keurmerkdragers worden gehouden aan strikte regels. Alle professio-
nals worden vooraf getoetst op gebieden als dierenwelzijn, kennis, vaar-
digheden, werkmethodes en de bedrijfsorganisatie. Ook moet worden 
voldaan aan nascholingseisen. Hier wordt jaarlijks op gecontroleerd. Het 
aantal aanmeldingen voor het dragen van het keurmerk loopt inmiddels 
in hoog tempo op.
Dragers van het Martin Gaus Dierenwelzijnskeurmerk fungeren tevens 
als leerbedrijf voor dierprofessionals in opleiding. Binnen alle disciplines 
in de huisdierenbranche kan het keurmerk gedragen worden. Dierpro-
fessionals die werken met honden, katten, konijnen, paarden, erfdieren 
of reptielen kunnen zich aanmelden voor het keurmerkplatform via 
info@martingauskeurmerk.nl.

Keurmerk Martin Gaus voor 
dierenspeciaalzaak Quno

Kerstsfeer bij 
Hofstee Bloemen
RODEN – Bij Hofstee Bloemen 
kunt u in de winkel weer volop 
genieten van de fijne kerstsfeer. 
Wim Hofstee zorgt er weer voor 
dat de klanten een voorproef-
je krijgen van kerst met mooie 
kerststukken en diverse kerstac-
cessoires. Naast kerststukken, 
kerstkransen en nog veel meer 
moois biedt Hofstee Bloemen 
ook tal van mooie boeketten. 
,,Zeer de moeite waard om te 
bezoeken.” Hofstee Bloemen is 
gevestigd aan de Schoolstraat 
30 in Roden. Meer informatie: 
www.hofstee-bloemen.nl of 
050-5018618.

Finesse levert maatwerk
NIEBERT – Finesse Keukens in 
Niebert levert maatwerk. Geen 
standaardkeuken, maar een 
keuken geheel naar uw eigen 
ideeën, wensen en mogelijkhe-
den.

Finesse Keukens beschikt aan de 
Molenweg in Niebert over een 
showroom en een ruime werk-
plaats. ,,Het traject van een nieu-
we keuken begint tijdens een 
afspraak bij de klant thuis”, zegt 
Arnold Hut. Hij is al zo’n 20 jaar 
werkzaam bij Finesse Keukens. 
In 2016 nam hij het bedrijf over. 
,,Op locatie kunnen we de situ-
atie bekijken. Als we de ideeën, 
wensen en mogelijkheden in 
kaart hebben gebracht, presen-
teren wij een tekening en een 
offerte. En zodra de 
klant besluit om met 
ons in zee te gaan, 
dan gaan wij in onze 
werkplaats aan de 
slag.”
Finesse Keukens te-
kent niet alleen voor 
het ontwerp en het 
realiseren van de 
nieuwe keuken, maar 
draagt ook zorg voor 
de installatie. Hut: 
,,Wij verzorgen alles 

van A tot Z.” Het hele proces, van 
offerte tot oplevering, neemt ge-
middeld zo’n drie maanden in 
beslag, al kan het in geval van 
extreme drukte ook een maand-
je langer duren. ,,Maar dan heeft 
u wel een unieke maatwerk keu-
ken, geheel naar uw eigen wen-
sen en ideeën.”
Men kan ook bij Finesse Keukens 
terecht voor keukenrenovatie 
en -aanpassing. Ook het laten 
maken van meubelen en kasten 
behoort tot de mogelijkheden. 
,,Juist deze afwisseling maakt 
het werk prachtig”, aldus Arnold 
Hut. ,,Elke dag is weer anders.”
Finesse Keukens is gevestigd 
aan de Molenweg 84 in Niebert. 
Meer informatie: www.finesse-
keukens.nl of 0594-549434.

Ingrediënten
Voor het deeg:
- 175 gram bloem
- 70 gram poedersuiker
- 30 gram amandelmeel
- snuf zout
- 105 gram boter, koud en in 
blokjes
- half ei, losgeklopt
Voor de vulling van witte cho-
colade:
- anderhalf blaadje gelatine
- half vanillestokje
- 100 ml. slagroom
- 75 ml. melk
- 4 eidooiers
- 200 gram witte chocolade, 
grof gehakt
Verder nodig:
- bloem, voor het werkblad
- verse frambozen
- geraspte witte chocolade
- taartring 20 cm.
De vulling van deze witte cho-
coladetaart is gemaakt op ba-
sis van een crème anglaise. Dat 
zorgt voor een fluweel zachte 
vulling, die lichter van struc-
tuur is dan bijvoorbeeld een 
ganache. In combinatie met 
de frambozen en de knap-
perig gebakken taartbodem 
levert dat een onwijs lekkere 
taart op.
Bereiding
Witte-chocoladetaart met fr-
ambozen
Begin met de vulling van de 
taart een dag van tevoren. 
Week de gelatineblaadjes in 
ruim koud water. Snijd het 
vanillestokje doormidden, 
schraap het merg eruit en 
doe dit samen met de room 
en de melk in een steelpan. 
Verwarm dit tot tegen het 
kookpunt. Klop in een kom de 
eidooiers los. Giet de helft van 

de hete melk al kloppend op 
de eidooiers. Giet dit terug in 
de pan en verwarm het meng-
sel al roerend op laag vuur. De 
crème mag niet koken, maar 
moet verwarmd worden tot 
ongeveer 85 graden. Je zult 
zien dat het dan dikker wordt 
en begint te binden. Voeg de 
geweekte gelatine toe en roer 
tot deze is opgelost. Giet de 
crème door een fijne zeef op 
de gehakte witte chocolade 
en laat deze smelten. Meng 
alles goed door, dit gaat het 
best met een staafmixer. Dek 
de witte chocoladecrème af 
met plastic en laat het een 
nacht opstijven in de koelkast.
De taartbodem bakken
Doe de bloem, het amandel-
meel, de poedersuiker en het 
zout in een kom en meng dit 
door elkaar. Voeg de boter toe 
en wrijf deze met je vingertop-
pen door het bloemmengsel, 
tot het op grof broodkruim 
lijkt. Voeg het halve ei toe en 
kneed alles kort tot een deeg. 
Verpak het deeg in plasticfolie 
en laat het minimaal 1 uur rus-
ten in de koelkast.
Verwarm de oven op 180 gra-
den en bekleed een bakplaat 

met bakpapier. Plaats een 
taartring met een doorsne-
de van 20 centimeter en een 
hoogte van ongeveer 3 centi-
meter op de bakplaat.
Kneed het deeg nog kort door 
en rol het vervolgens op een 
licht bebloemd werkblad uit 
tot een dikte van 3 tot 4 mil-
limeter. Bekleed de taartring 
met het deeg. Druk het deeg 
goed aan en snijd het aan de 
bovenkant van de ring strak 
af. Prik met een vork gaatjes in 
het deeg op de bodem. Zet de 
beklede vorm met bakplaat 
en al nog 15 minuten in de 
koelkast.
Bak de taartschelp in 17 tot 
22 minuten goudbruin. Het is 
met dit deeg niet nodig om 
de taart eerst blind te bakken. 
Verwijder na het bakken de 
taartring en laat de bodem 
afkoelen.
Verdeel de witte chocolade-
crème over de taartbodem en 
strijk deze glad. 
Garneer de taart met verse fr-
ambozen en strooi er tot slot 
de geraspte witte chocolade 
over.

Door Homemade by Nicole

Witte chocoladetaart met frambozen

RODEN – Bloemenhuis De Ap-
pelbloesem in Roden ademt vol-
op kerstsfeer. De kleuren voor 
kerst: natuurtinten, rood, wit, 
zilver en goud. Deze zijn terug 
te vinden in de kerststukken 
met veel natuurlijke materialen.

Eigenaresse Tanja Appelo heeft 
veel oog voor franje. ,,Presenta-
tie is voor mij net zo belangrijk 
als de bloemen zelf.” De bloe-
miste schuwt felle kleurcontras-
ten niet: ,,Met de juiste bloemen 
ontstaat er iets moois dat niet 
alleen bloeit, maar ook opvalt.”
De Appelbloesem beschikt ook 

over een ruim assortiment ca-
deauartikelen en decoratief glas-
werk. Kerstmannen met lichtjes 
van glas, stof en keramiek. Enge-
len, van groot tot klein. Diverse 
dubbelbloemige amaryllissen in 
glas, op schors, in een boeket 
of natuurlijk in een kerststuk. 
Kerstballen en kersthangers van 
diverse materialen. Kandelaars, 
waxinelichtjes in glas en nog 
veel meer. ,,We hebben alles in 
huis voor gezelligheid tijdens de 
decembermaand.” 
De Appelbloesem is gevestigd 
aan de Kanaalstraat 42 in Roden 
(050-5020304).

Kleurrijke Kerst bij De Appelbloesem

Kerstbomen bij Welkoop
LEEK – De Welkoop-winkel in Leek is weer in kersts-
feer. Alle mogelijke kerstartikelen zijn er te vinden: 
voor het versieren van de boom tot het maken van 
kerstdecoraties. Ook als het gaat om de aanschaf 
van een kerstboom is de keuze enorm. Van vele soorten echte 
bomen tot kunstbomen, zowel onverlicht als verlicht en com-
pleet met versiering. De kerstbomenverkoop wordt extra ge-
promoot voor de winkels. Eén van de medewerkers zal buiten 
de kerstbomen verkopen en verpakt meegeven. Welkoop is 
gevestigd aan het Industriepark 1 in Leek.
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Iedereen bedanktIedereen bedanktvoor het vertrouwen van het afgelopen jaar.voor het vertrouwen van het afgelopen jaar.
Fijne Feestdagen!!!Fijne Feestdagen!!!Het “Hou(d)t” 

nergens op

 Kom langs!          Een auto van JD, dat is altijd een goed idee!          Tot ziens!
1e Energieweg 8 - Roden - Tel. 06 - 2083 4988  /  (voor ons actuele aanbod kijk op: marktplaats.nl)

Voordelig
rijden?

Geen probleem!

Dat kan al
v.a. € 395,-

incl. apk

Fijne Feestdagen en
een voorspoedig en mobiel 2022

Westeresch 7 / Roden / www.tuincentrumroden.nl / 050 - 5011188

Het is weer tijd voor 

SfeervolSfeervol KERSTSHOPPEN

KOOP-
ZONDAG

12 
december

van
12.00 - 17.00 uur

Veilig
en

gezellig

Ook dit 
jaar weer 
verdeeld

over de hele
winkel

Een enorme 
keuze in 

kerstbomen

Volop 
keuze in 

kerst-
artikelen

Onze meubelmakers heten u van harte welkom! ook in 2022!
Wij maken alle meubelen

voor u op maat van o.a. 

massief hout en vele 

andere materialen!

Kijk voor voorbeelden 

ook op: 

broekwood.com Turfsteker 7, Haulerwijk, 0516 - 422763



Deze ondernemers uit

wensen
iedereen

Hoofdstraat 811  - Tolbert - tel. 0594 - 513 275
www.amandahoppmann.nl

Bent u op zoek naar een klassieke, 
moderne of nostalgische keuken?

Kom ze bekijken in onze showroom!

Moderne
keukens
in diverse
stijlen!

Doorlopend 
NIEUWE
keuken-
opstellingen!

Hoofdstraat 44 | Tolbert | Tel.: (0594) 517 224
www.fiftyfiftytolbert.nl |       /fiftyfiftytolbert

Open: donderdag t/m zaterdag 

A l  v o o r  2 9 , 9 0A l  v o o r  2 9 , 9 0
Download nù onze GRATIS app.

Hoofdstraat 51 • Tolbert • Tel.: (0594) 51 24 82

Kwalitatief goed én

verantwoord vlees!!! Hèt adresvoor de lekkerste rollades, hapjesschalen en gourmet specialiteiten
BESTEL VROEGTIJDIG VOOR KERST

gezellig! Gourmetten



Bij overlijden dag en nacht bereikbaar 050-5015151
Mail: info@delaatsteeer-roden.nl
Adres uitvaartcentrum: Borglaan 1a 9301 ZE Roden
Kantooradres: De Hagen 23, Roden
Open: ma. 10.00-15.00 uur

Roden,

Alle zorg omtrent de uitvaart wordt u uit handen genomen

Mogelijk voor opbaring in ons Uitvaartcentrum (aula) 
voor uw condoleance en plechtigheid

De Laatste Eer Roden werkt samen met Monuta. Door deze samenwerking 
zijn wij in staat om de kosten aanzienlijk te reduceren.

De Laatste Eer is een begrafenis- en crematievereniging. 
Het werk van de vereniging vindt zijn oorsprong in noa-
berschap. Noaberschap is een zeer oude traditie die het 
best kan worden vertaald als burenhulp of bijstand.

De vereniging is opgericht in 1912 met als doel om zon-
der winstoogmerk en op een respectvolle manier hulp te 
bieden bij een uitvaart. Ten tijde van de oprichting was 
er een grote behoefte aan een dergelijke vereniging. 

Als lid was men verzekerd van een waardige en betaal-
bare uitvaart. De vereniging nam in het verleden alle 
werkzaamheden op zich. Zo konden nabestaanden met 
het afscheid bezig zijn en hoefden zij zich geen zorgen 
te maken over de uitvaart. Tegenwoordig zorgt Monuta 
er namens de vereniging voor dat alles in goede banen 
wordt geleid. De vereniging heeft hiervoor een overeen-
komst met deze uitvaartverzorger.

De invulling van de uitvaart kan volledig naar wens van 
de overledene en nabestaanden worden ingevuld.

Uitvaartverzorger Monuta hanteert voor leden van De 
Laatste Eer, conform de overeenkomst, een gereduceerd 
tarief voor de gemaakte kosten. Deze overeenkomst 
geldt ook als u elders in Nederland woont. 

Daarnaast bestaat er voor leden van de begrafenis- en 
crematievereniging bij overlijden het recht op het gratis 
gebruik van Het Uitvaartcentrum in Roden, de diensten 
van de vereniging en een gereduceerd tarief voor de op-
baarkamers. Daardoor hebben leden een financieel 
voordeel dat kan oplopen tot enkele duizenden euro’s. 

Benieuwd naar alle voorwaarden? Neem gerust contact 
op. De Laatste Eer kiest voor zekerheid en een zorgeloze 
uitvaart. Wellicht is een lidmaatschap de moeite waard.

De Laatste Eer Roden staat voor een waardige en zorgeloze uitvaart Uitvaartcentrum De Laatste Eer Roden
(Aula)

Zeer geschikt voor een plechtigheid of samenzijn 
voor zowel kleine als grote gezelschappen met 
persoonlijke sfeer en alle tijd. Mogelijkheid de aula 
te gebruiken voor condoleance-avond. 

4 Rouwkamers voor opbaringen. Gedurende de 
periode van de opbaring van uw dierbare blijft de 
rouwkamer uitsluitend voor u gereserveerd. 
Hierdoor kunt u deze zo inrichten dat deze geheel 
bij uw sfeer past.

Huiskamer. Ruim opgezet en huiselijk ingericht. 
U heeft de beschikking over een eigen ruimte 
waar u zich zoveel mogelijk thuis kunt voelen.

Catering. Hoeft niet altijd koffie met cake te zijn. 
Andere mogelijkheden geen probleem.

Geluids- en presentatieapparatuur aanwezig 
alsmede gratis wi-fi. Streaming is ook mogelijk.

Henny de Heij en
Geert Weistra,

Beheerders 
Uitvaartcentrum

Ladders   •   Trappen   •   Steigers   •   Constructies   •   Valbeveiliging

Transportweg 8  •  Roden  •  050-2113437  •  www.proklim.nl

Scan en
ga direct
naar de
website

Specialist
in maatwerk

Voor BEDRIJF 

en PARTICULIER
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Kniepertjes

Een heerlijke lekkernij voor 
Oud en Nieuw: kniepertjes.
Benodigdheden: 
- 500 gram kristalbloem
- 200 gram roomboter
- 300 gram suiker
- 150 gram basterdsuiker
- 2 pakjes vanillesuiker
- 4 eieren
Materialen:
- bakijzer
Boter laten smelten (het 
moet vloeibaar zijn). Meel 
en suiker door elkaar roe-
ren. Eieren met vork op-
kloppen en door de bloem 
roeren. Boter er door roeren 
en goed kneden (niet met 
een mixer). Eventueel kan 
er nog wat citroenaroma 
aan worden toegevoegd. 
Deeg laten opstijven en 
er dan balletjes van ma-
ken. Daarna in het bakijzer 
bakken, laten afkoelen en 
smullen maar!

RODEN - Bij Boutique 
XX-elle in Roden kan men 
terecht voor gemakkelijk 
te combineren trendy 
mode in de grotere ma-
ten. In de winkel aan de 
Schoolstraat 18 kan men 
ook warme winterjassen 
en beenmode van Cette 
vinden. Qua beenmode 
heeft de kledingzaak een 
breed assortiment met 
verschillende kleuren en 
diktes, van 20 tot en met 
120 denier. Dus mogelijk-
heden genoeg om voor 
de feestdagen een leuke, 
vlotte outfit te vinden. 
Iedereen kan vrijblijvend 
komen rondkijken en kle-
ding passen. En indien 
men dat op prijs stelt, 
dan staat het team van 
Boutique XX-elle klaar 
voor een deskundig ad-
vies. Elders in deze krant 
staat een bon die goed is 
voor 20 procent korting 
op een artikel naar keu-
ze. Deze bon is geldig 
tot en met 24 december 
2021. Boutique XX-elle is 
geopend van woensdag 
tot en met zaterdag van 
13.30 tot 17.00 uur.

LEEK – In het centrum van Leek 
bestaat sinds enkele jaren een 
unieke locatie voor kleine zelf-
standige ondernemers. Het Bo-
veneind kenmerkt zich door het 
kleinschalige, informele karakter 
en de gezellige sfeer onderling. 
Al deze bedrijven zijn zeker de 
moeite waard om te bezoeken.
Rahmanis Kledingatelier houdt 
zich bezig met het vermaken 
en repareren van onder ande-
re kleding en gordijnen. Het 
kledingatelier doet eventueel 
ook spoedreparaties. Rahma-
nis Kledingatelier repareert en 
vermaakt ook leer, zoals motor-
pakken. Bovendien beschikt het 
bedrijf over een stomerij.
Natascha’s Kapsalon is dé salon 
die zich onderscheidt in tijd én 
kwaliteit. Bij Natascha kan men 
terecht voor een knipbeurt, 
maar ook voor een bruids- of 
feestkapsel.
GezondheidsCentrum Wes-
terkwartier streeft ernaar hét 
centrum te zijn waar mensen 
gezien, gehoord en geholpen 
worden. Door het combineren 
van traditionele Chinese ge-
neeswijzen met diverse comple-
mentaire behandelmethodes 
wil GCW een op maat gemaakte 
behandeling aanbieden en toe-
passen om mensen te helpen bij 
het (weer) gezond worden en 
bij hun persoonlijke ontwikke-
ling. GCW maakt onder andere 
gebruik van Tuina Therapie. Dit 
is een Chinese behandelme-
thode waarbij massage- en/of 
manipulatietechnieken worden 
toegepast bij diverse pijnklach-
ten die niet of onvoldoende te 
verhelpen zijn met de reguliere 
geneeskunde of andere thera-

pieën. Behalve bij fysieke klach-
ten is Tuina goed in te zetten om 
problemen te behandelen zoals 
vermoeidheid en stress.
Pedicurepraktijk Trea verzorgt 
voeten door het knippen van 
teennagels en het verwijderen 
van eelt, likdoorns, schimmel en 
ingroeiende teennagels.
Goudsmederij De Vries is een 
atelier waar ambacht hoog in 
het vaandel staat. Hier doet Pe-
ter de Vries alle reparaties aan 
sieraden en horloges. Ook kun-
nen nieuwe sieraden worden 
gemaakt in opdracht van de 
klant. Alle reparaties aan hor-
loges kunnen worden gedaan. 
Ook zijn er batterijen en horlo-
gebandjes verkrijgbaar.
Voor het verzorgen en gezond 
houden van de voeten kan men 
terecht bij pedicurepraktijk In-
tens. Ook als mensen probleem-
voeten hebben, laat Renee Drent 
hen zonder pijn weer naar huis 
gaan. Tijdens de behandeling 
werkt Renee volgens de Code 
van het Voetverzorgingsbedrijf. 
Dit houdt in dat ze altijd werkt 
met schone instrumenten en re-
kening houdt met het milieu.

Met zijn praktijk De Pijnbaas 
hanteert Hans Berends een an-
dere, nieuwe aanpak als het gaat 
om pijnklachten. De kern van de 
zaak: pijn zit in het brein, zeker 
wanneer de oorzaak van de pijn 
niet duidelijk te herleiden valt. 
Volgens Berends zijn mensen in 
80 tot 90 procent van deze ge-
vallen zelf in staat om de pijn op 
te lossen. Hij geeft zijn cliënten 
handvatten om weer ‘gewoon’ 
te kunnen bewegen en de con-
trole terug te krijgen.

ZEIJEN – De Victorian Christmas 
Fayre bij De Oranjerie in Zeijen 
gaat op zaterdag 11 en zondag 
12 december van 11.00 tot 17.00 
uur door, zij het in afgeslankte 
vorm. Het bezoeken van de fair 
kan op een verantwoorde ma-
nier doordat het een buiteneve-
nement is. 

Tijdens de Victorian Christmas 
Fayre wandelt men bij De Oran-
jerie regelrecht een 19e-eeuws 
Engels stadje binnen waar van 
alles gebeurt en te zien is. Het 
decor bestaat uit duizenden 
lichtjes, kerstbomen, brandende 
vuurkorven en de geur van ka-
neel, kruidnagel en anijs. Wel-
licht komt men ook kinderen 
met zwavelstokjes tegen.
Op de overdekte fair met dertig 
kraampjes is de sfeer van wel-
eer te proeven en te voelen met 
onder andere brocante, antiek, 

kransen, kerststukken, prachtige 
verse mistletoe, oude en nieu-
we kerstdecoraties, christmas 
pudding, kazen, jams, chutneys, 
Franse worsten, pomanders, 
schapenvachten, wol- en viltpro-
ducten, kerstbonbons, koekjes, 
serviezen, handgemaakte sie-
raden, vintage, plaids en deli-
catessen. Bij de brandende vuur-
korven kunnen bezoekers zich 
opwarmen, winterse gerechten 
eten en glühwein drinken. 

De Victorian Christmas Fayre 
bij De Oranjerie aan de Noor-
derstraat 1 in Zeijen is geopend 
op zaterdag 11 december van 
11.00 tot 17.00 uur en op zon-
dag 12 december van 11.00 tot 
17.00 uur.
Meer informatie, ook over de 
dan geldende coronamaatre-
gelen, is te vinden op www.
de-oranjerie.nl.

Veelzijdig Boveneind in Leek

Le Roux

Athome  |  Rijksstraatweg 155 Haren |  www.lr-t.nl

Scheerwollen jurk
129.95*

Katoenen jurk
94.95* * Meeneemprijsjes* Meeneemprijsjes

Jurken met liefde gemaakt!

‘Kleintje’ Victorian Christmas 
Fayre bij De Oranjerie in Zeijen

Boutique 
XX-elle:
leuke mode 
voor een
maatje 
meer

TYNAARLO - Odink Keukens is al 
20 jaar gevestigd op bedrijven-
terrein Vriezerbrug in Tynaarlo.
,,Wij proberen van het samen-
stellen van een keuken een 
feestje te maken. Dat begint al 
met een warme ontvangst in de 
showroom. En vervolgens gaan 
we samen met de klant op ont-
dekkingsreis door keukenland”, 
lacht eigenaar Gert Odink. Het 
deskundige team van Odink 
Keukens neemt uitgebreid de 
tijd om de wensen van de klant 
in kaart te brengen. De mogelijk-
heden zijn in ieder geval legio. 
,,Een keuken kopen is niet niks”, 
realiseert Odink zich. Daarom 
begeleidt ons team van specialis-
ten u van begin tot eind. Zodat 
u precies díe keuken krijgt die u 
wilt. Als we de wensen van de 
klant in kaart hebben gebracht 
maken we een 3D-presentatie, 
zodat men alvast een digitaal 
kijkje in de toekomstige keuken 
kan nemen. En uiteindelijk zor-
gen we voor een transparante 
offerte, zodat de klant precies 
weet waarvoor hij betaalt.”
Odink Keukens regelt de aan-
schaf van een nieuwe keuken 
van A tot Z. ,,Van de ontvangst 
in onze showroom tot het daad-
werkelijk leveren van de keuken. 
Wij hebben een eigen meubel-
makerij, en een eigen montage-
ploeg. Goed personeel, mensen 

die weten waar ze over praten. 
Wij leveren maatwerk.”
Bij Odink Keukens zijn de mo-
gelijkheden onbeperkt. ,,Wij 
kunnen werkelijk alles leveren”, 
zegt Odink. ,,Daardoor worden 
wij wel eens gezien als een dure 
zaak. Maar dat is niet helemaal 
terecht. Want luxe kan ook heel 
simpel zijn.” Maar speciaal voor 
mensen die iets minder willen 
besteden aan een nieuwe keu-
ken - zoals starters op de wo-
ningmarkt - heeft Odink Keu-
kens sinds 2012 een nieuwe loot 
aan de stam: OK Keukens. Deze 
zaak, gelegen op een steenworp 
afstand van Odink Keukens, 
wordt gerund door Merlijn, 
de zoon van Gert. OK Keukens 
heeft moderne, voordelige keu-
kens die betaalbaar zijn voor ie-
dere portemonnee.
De laatste jaren treft Odink in 
zijn showroom veel mensen die 
hij ook in de beginjaren van 
Odink Keukens al eens mocht 
verwelkomen. ,,Die hebben des-
tijds een keuken bij ons gekocht, 
en zijn inmiddels weer toe aan 
iets anders. Dat deze mensen 
terugkomen, betekent dat ze 
onze dienstverlening als prettig 
ervaren hebben. Eigenlijk is dat 
het grootste compliment dat we 
kunnen krijgen. Tevreden klan-
ten zijn de beste ambassadeurs 
van ons bedrijf.”

Op ontdekkingsreis door
keukenland bij Odink Keukens

HAREN - Le Roux staat voor 
jurken die met liefde worden 
gemaakt. De jurken zijn ver-
krijgbaar bij Athome (Rijks-
straatweg 155 te Haren) of 
te reserveren via de website. 
Alle jurken zijn het resultaat 
van Nederlands handwerk, 
gemaakt van hoogwaardige 

stoffen op natuurlijke basis. 
,,Wij maken ze desgewenst 
perfect op maat, dat is zelfs 
bij de prijs inbegrepen. U 
kunt ook voor moeder en 
dochter hetzelfde model la-
ten maken.
Informeer gerust naar de mo-
gelijkheden.”

Modieuze jurken van Le Roux



Op strúún IN DE REGIO
Kolonievaart 16
Huis ter Heide

06 - 2200 4397

www.boer-hoorn.nl

• Streekproducten
• Vlees en zuivel
• Groente en fruit
• Brood, koffie en thee
• Sappen en lekkernijen
• Kerstbomenverkoop

Open: woensdag t/m zaterdag van 9.00 - 17.00 UUR

Ook
kerst-

pakketten

(op maat 

gemaakt)

UNIEK!
Kerst-

rendieren
(in diverse

maten)

Beleef bij ons de Kerstsfeer,
zowel binnen als buiten

TOLBERTERSTRAAT 75  (HOEK LANGEWOLDSTRAAT) LEEK
TEL. 06 - 5050 0972 l WWW.BLOEMENLEEK.NL

Alles in huis voor een 

inspirerende Kerst

OP ZOEK NAAR  OP ZOEK NAAR  
EEN KERSTGESCHENK?EEN KERSTGESCHENK?

Heerestraat 30 • Roden
050 - 3045982

Kom langs in Kom langs in 
onze winkelonze winkel

of bestel opof bestel op
www.panapuur.nlwww.panapuur.nl

VERKOOPADRESSEN:
Hubo en Perfect Flowers Haulerwijk

“Wat mijn hart voelt en
mijn handen zien, maak ik!”

www.juthout.com
06 - 2750 3742Kijk ook op

Tolberterstraat 15 • Leek 
06-1085 4660

bijzondere woondecoraties

Stynia Sfeer en Deco

Woensdag t/m zaterdag: 10.00 - 17.00 uur
Zondag laatste v/d maand: 13.00 - 17.00 uur
De Holm 34  |  Tolbert  |  0594 - 549 707
www.roesd.nl

Welkom
Bij kunstwinkel Roesd kunt u terecht voor de mooiste Giclée reproducties, kunstkaarten en bijzondere cadeautjes.Of kijk gewoon rustig rond en geniet van al het moois!

De winkel voor je biologische boodschappen.
Zo hebben wij o.a. ontbijtgranen, peulvruchten, thee, rijst, 

pasta, beleg en vruchtendranken. 
Ook vind je bij ons VERZORGINGSPRODUCTEN.

Volg je een glutenvrij dieet?
Ook hiervoor kun je bij ons terecht.

Wij bieden ook:
VERSE MELK, VLEESWAREN, KAAS EN EIEREN

BIOLOGISCH VLEES EN BROOD

Tolberterstraat 19, Leek, 0594 - 516 787, www.biocorner.nl

Boerderijwinkel Hoorn
HUIS TER HEIDE – In Huis ter Heide is onlangs Boerderijwinkel Hoorn geopend. 
De artikelen die worden aangeboden zijn allemaal lokaal of regionaal gepro-
duceerd. Maar dat betekent niet dat het aanbod beperkt is. Integendeel. De 
keuze in de winkel aan de Kolonievaart 16 is juist ruim. Vlees, zuivel, groente 
en fruit, bak- en maaltijdproducten, sappen, koffie en thee, brood, schoon-
maakproducten, allerlei (luxe) lekkernijen: alles is er te krijgen. Het assortiment 
is met zorg geselecteerd op duurzaamheid en een lage CO2-af-
druk. Het gaat om eerlijke producten van de beste kwaliteit 
voor eerlijke prijzen. Boerderijwinkel Hoorn is geopend van 
woensdag tot en met zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur. Er zijn 
geregeld proeverijen en leuke acties.

Juthout
HAULERWIJK – Juthout is de merknaam waaronder Jan de Vries uit Haulerwijk 
zijn unieke woonaccessoires maakt. Al heel zijn leven is hij tijdens vakanties 
op het strand te vinden, om daar mooie stukken hout te jutten. Zongebleekt, 
zandgestraald hout en geïmpregneerd door de zee: te mooi om te laten 
liggen. Van dit prachtige hout worden unieke creaties gemaakt, van fotolijst 
tot badkamermeubel. Bijna alles kan worden gemaakt van en door Juthout. 
Bij Juthout kunt u terecht voor al uw lijst- en inlijstwerk, ook borduurwerkjes. 
Lampen kunnen in alle soorten en maten worden gemaakt. Eventueel voor-
zien van een handgemaakte kap van gevonden materialen, of een kap in 
iedere gewenste kleur of maat. ,,Omdat vooraf nooit helemaal 
duidelijk is wat het eindresultaat zal zijn, zeg ik altijd: geef mij 
de uitdaging en ik maak het voor je. Is het je niet naar de zin, 
dan laat je het staan. Maak gerust een afspraak in mijn atelier 
aan de Laweijstraat 26 in Haulerwijk.”

Roesd
TOLBERT - Veel mensen hebben graag kunst aan de wand. Slechts een 
enkeling kan zich echter een origineel schilderij veroorloven. Een giclée-re-
productie vormt dan een mooi en betaalbaar alternatief. Een alternatief dat 
het gevoel en de uitstraling van het origineel perfect overbrengt. De giclées 
worden gemaakt met kleurechte pigmenten; in een beperkte oplage, meestal 
op canvas. Bij Roesd aan De Holm 34 nabij Tolbert vindt men de grootste 
giclée-showroom van Nederland met ruim 700 prachtige 
kunstwerken en kunstzinnige cadeauartikelen. Van bekende 
kunstenaars zoals Henk Helmantel, Erik van Ommen, Marius 
van Dokkum, Dinie Boogaart en Ton Dubbeldam. De collectie 
van Roesd is te bekijken via www.roesd.nl en in de winkel, die 
geopend is van woensdag tot en met zaterdag. 

Pranapuur
RODEN – Bij Pranapuur in Roden kunt u volop in kerststemming komen. Zo 
heeft Yankee Candle weer heerlijke kerstgeuren in het assortiment, bijvoor-
beeld de Christmas Eve Cacao en de adventskalender met verschillende kerst-
geuren om te ontdekken. Of wat te denken van de speciale Christmas-giftbox 
van Ashleigh & Burwood? De geurlampen van Ashleigh & Burwood zijn 
ervoor gemaakt om nare luchtjes in huis weg te nemen. Ze zuiveren en rei-
nigen de lucht en laten hierbij de gewenste geur van de gekozen geurolie 
in de ruimte achter. De geurlamp elimineert vieze luchtjes en 
maakt de lucht schoon via een proces dat katalytische oxidatie 
heet. Speciaal voor de feestdagen heeft Ashleigh & Burwood 
de Christmas-giftbox: de Twinkle Star-lamp met de heerlijke 
White Christmas-geurolie. ,,Hoe dan ook alle ingrediënten 
voor heerlijke geurige feestdagen.”

Van heerlijke kant-en-klaarmaaltijden tot feestelijke cadeaupakketten 
en hapjes om van te watertanden... bij ons vind je het allemaal!

Samuel Leviestraat 1, Leek - Tel. 0594 511 277
www.hetlekkerewinkeltje.nl

Het Lekkere Winkeltje
LEEK – Het Lekkere Winkeltje is alweer ruim 10 jaar gevestigd in het centrum 
van Leek. Hier vindt men de meest uiteenlopende delicatessen en specialitei-
ten. Met naast vleesspecialiteiten van bekroonde kwaliteit ook bijzondere lek-
kernijen voor een buffet of barbecue. Van de lekkerste kaas, noten en olijven 
tot frisse salades en mooie wijnen. Ook heeft Het Lekkere Winkeltje een grote 
keus in regionale pakketten, zoals typisch Groningse, Drentse of Friese pakket-
ten met allerlei streekproducten. Gemakkelijk mee te nemen, 
geweldig om weg te geven. Veel producten van Het Lekkere 
Winkeltje, waaronder de beroemde en bekroonde erwten-
soep, worden in eigen huis gemaakt. Het Lekkere Winkeltje is 
ook hét adres voor mooie en smaakvolle kerstpakketten.

Biocorner Easy Hobby
Leek- Biocorner easy Hobby is gevestigd aan de Tolberterstraat. 
Biocorner is de winkel voor uw biologisch gecertificeerde 
boodschappen. Wij hebben ook een breed assortiment voor 
mensen met onder andere een glutenallergie, lactoseallergie, 
vegetariërs, veganisten enzovoort. Ook voor verzorging en 
schoonmaak producten kunt u bij ons terecht. Hebben wij iets 
niet op voorraad doen wij ons uiterste best om het voor u te 
bestellen. Easy Hobby is een afdeling waar u terecht kunt voor 
uw schilderbenodigdheden, tekenen en diverse hobby produc-
ten. Verder kunt u bij ons terecht voor advies op hobbygebied. 
Bent u nieuwgierig naar de winkel en mogelijkheden die wij 
bieden kom gerust eens vrijblijvend.

Stynia Sfeer & Deco
LEEK - Oog voor mooie decoraties in huis en tuin: dat is de kracht van Stynia 
Sfeer & Deco aan de Tolberterstraat 15 in Leek. ,,Wij zijn onder andere gespe-
cialiseerd in handgemaakte wanddecoraties, wijn- en bierhouders, bijzondere 
tuinstekers en gestemde windgongen van eigen merk, Koshi en Zaphir. De 
vrolijk draaiende en wiebelende tuinstekers buiten nodigen uit om verder te 
kijken. Binnen hangen de wanden vol met prachtige decoratiestukken. Deze 
worden gemaakt door kunstenaars van over de hele wereld. 
Grappige metalen figuren, kogelspiralen, mannencadeaus, 
hangende theepotten of vogelvoerhuisjes, vlinders, vogels, 
hout, metaal en keramiek: er is keus genoeg. Van kleine 
snuisterijen met kleine prijsjes tot grote wandwerken: ide-
ale cadeaus voor de winterperiode. Onze klanten komen 
van heinde en verre. Iedereen is welkom!”Marjet’s Bloemenatelier

LEEK – Marjet’s Bloemenatelier, gevestigd in een boerderij aan de Tolberter-
straat in Leek, is hét adres voor al uw bloemwerk voor iedere gelegenheid 
en voor elk seizoen. Het bloemenatelier bestaat inmiddels 10 jaar. U kunt er 
terecht voor alles op het gebied van bloemen, planten en accessoires. Kwa-
liteit, klantvriendelijkheid en service staan bij eigenaresse Marjet Smid hoog 
in het vaandel. ,,Voor iedere gebeurtenis sta ik voor u klaar om datgene te 
maken dat u voor ogen heeft. Of het nu gaat om een huwelijk, jubileum, 
opening of overlijden.” In het atelier overheerst nu natuurlijk de 
kerstsfeer. Naast het atelier bevindt zich een overdekte ruimte 
vol kerstartikelen voor binnen en buiten. In de voortuin staan 
prachtige rendieren, groot en klein. ,,Beslist de moeite waard om 
te komen kijken.”
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VERKOOPADRESSEN:
Hubo en Perfect Flowers Haulerwijk

“Wat mijn hart voelt en
mijn handen zien, maak ik!”

www.juthout.com
06 - 2750 3742Kijk ook op
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bijzondere woondecoraties

Stynia Sfeer en Deco

Woensdag t/m zaterdag: 10.00 - 17.00 uur
Zondag laatste v/d maand: 13.00 - 17.00 uur
De Holm 34  |  Tolbert  |  0594 - 549 707
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Welkom
Bij kunstwinkel Roesd kunt u terecht voor de mooiste Giclée reproducties, kunstkaarten en bijzondere cadeautjes.Of kijk gewoon rustig rond en geniet van al het moois!

De winkel voor je biologische boodschappen.
Zo hebben wij o.a. ontbijtgranen, peulvruchten, thee, rijst, 

pasta, beleg en vruchtendranken. 
Ook vind je bij ons VERZORGINGSPRODUCTEN.

Volg je een glutenvrij dieet?
Ook hiervoor kun je bij ons terecht.

Wij bieden ook:
VERSE MELK, VLEESWAREN, KAAS EN EIEREN

BIOLOGISCH VLEES EN BROOD

Tolberterstraat 19, Leek, 0594 - 516 787, www.biocorner.nl

Boerderijwinkel Hoorn
HUIS TER HEIDE – In Huis ter Heide is onlangs Boerderijwinkel Hoorn geopend. 
De artikelen die worden aangeboden zijn allemaal lokaal of regionaal gepro-
duceerd. Maar dat betekent niet dat het aanbod beperkt is. Integendeel. De 
keuze in de winkel aan de Kolonievaart 16 is juist ruim. Vlees, zuivel, groente 
en fruit, bak- en maaltijdproducten, sappen, koffie en thee, brood, schoon-
maakproducten, allerlei (luxe) lekkernijen: alles is er te krijgen. Het assortiment 
is met zorg geselecteerd op duurzaamheid en een lage CO2-af-
druk. Het gaat om eerlijke producten van de beste kwaliteit 
voor eerlijke prijzen. Boerderijwinkel Hoorn is geopend van 
woensdag tot en met zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur. Er zijn 
geregeld proeverijen en leuke acties.

Juthout
HAULERWIJK – Juthout is de merknaam waaronder Jan de Vries uit Haulerwijk 
zijn unieke woonaccessoires maakt. Al heel zijn leven is hij tijdens vakanties 
op het strand te vinden, om daar mooie stukken hout te jutten. Zongebleekt, 
zandgestraald hout en geïmpregneerd door de zee: te mooi om te laten 
liggen. Van dit prachtige hout worden unieke creaties gemaakt, van fotolijst 
tot badkamermeubel. Bijna alles kan worden gemaakt van en door Juthout. 
Bij Juthout kunt u terecht voor al uw lijst- en inlijstwerk, ook borduurwerkjes. 
Lampen kunnen in alle soorten en maten worden gemaakt. Eventueel voor-
zien van een handgemaakte kap van gevonden materialen, of een kap in 
iedere gewenste kleur of maat. ,,Omdat vooraf nooit helemaal 
duidelijk is wat het eindresultaat zal zijn, zeg ik altijd: geef mij 
de uitdaging en ik maak het voor je. Is het je niet naar de zin, 
dan laat je het staan. Maak gerust een afspraak in mijn atelier 
aan de Laweijstraat 26 in Haulerwijk.”

Roesd
TOLBERT - Veel mensen hebben graag kunst aan de wand. Slechts een 
enkeling kan zich echter een origineel schilderij veroorloven. Een giclée-re-
productie vormt dan een mooi en betaalbaar alternatief. Een alternatief dat 
het gevoel en de uitstraling van het origineel perfect overbrengt. De giclées 
worden gemaakt met kleurechte pigmenten; in een beperkte oplage, meestal 
op canvas. Bij Roesd aan De Holm 34 nabij Tolbert vindt men de grootste 
giclée-showroom van Nederland met ruim 700 prachtige 
kunstwerken en kunstzinnige cadeauartikelen. Van bekende 
kunstenaars zoals Henk Helmantel, Erik van Ommen, Marius 
van Dokkum, Dinie Boogaart en Ton Dubbeldam. De collectie 
van Roesd is te bekijken via www.roesd.nl en in de winkel, die 
geopend is van woensdag tot en met zaterdag. 

Pranapuur
RODEN – Bij Pranapuur in Roden kunt u volop in kerststemming komen. Zo 
heeft Yankee Candle weer heerlijke kerstgeuren in het assortiment, bijvoor-
beeld de Christmas Eve Cacao en de adventskalender met verschillende kerst-
geuren om te ontdekken. Of wat te denken van de speciale Christmas-giftbox 
van Ashleigh & Burwood? De geurlampen van Ashleigh & Burwood zijn 
ervoor gemaakt om nare luchtjes in huis weg te nemen. Ze zuiveren en rei-
nigen de lucht en laten hierbij de gewenste geur van de gekozen geurolie 
in de ruimte achter. De geurlamp elimineert vieze luchtjes en 
maakt de lucht schoon via een proces dat katalytische oxidatie 
heet. Speciaal voor de feestdagen heeft Ashleigh & Burwood 
de Christmas-giftbox: de Twinkle Star-lamp met de heerlijke 
White Christmas-geurolie. ,,Hoe dan ook alle ingrediënten 
voor heerlijke geurige feestdagen.”

Van heerlijke kant-en-klaarmaaltijden tot feestelijke cadeaupakketten 
en hapjes om van te watertanden... bij ons vind je het allemaal!

Samuel Leviestraat 1, Leek - Tel. 0594 511 277
www.hetlekkerewinkeltje.nl

Het Lekkere Winkeltje
LEEK – Het Lekkere Winkeltje is alweer ruim 10 jaar gevestigd in het centrum 
van Leek. Hier vindt men de meest uiteenlopende delicatessen en specialitei-
ten. Met naast vleesspecialiteiten van bekroonde kwaliteit ook bijzondere lek-
kernijen voor een buffet of barbecue. Van de lekkerste kaas, noten en olijven 
tot frisse salades en mooie wijnen. Ook heeft Het Lekkere Winkeltje een grote 
keus in regionale pakketten, zoals typisch Groningse, Drentse of Friese pakket-
ten met allerlei streekproducten. Gemakkelijk mee te nemen, 
geweldig om weg te geven. Veel producten van Het Lekkere 
Winkeltje, waaronder de beroemde en bekroonde erwten-
soep, worden in eigen huis gemaakt. Het Lekkere Winkeltje is 
ook hét adres voor mooie en smaakvolle kerstpakketten.

Biocorner Easy Hobby
Leek- Biocorner easy Hobby is gevestigd aan de Tolberterstraat. 
Biocorner is de winkel voor uw biologisch gecertificeerde 
boodschappen. Wij hebben ook een breed assortiment voor 
mensen met onder andere een glutenallergie, lactoseallergie, 
vegetariërs, veganisten enzovoort. Ook voor verzorging en 
schoonmaak producten kunt u bij ons terecht. Hebben wij iets 
niet op voorraad doen wij ons uiterste best om het voor u te 
bestellen. Easy Hobby is een afdeling waar u terecht kunt voor 
uw schilderbenodigdheden, tekenen en diverse hobby produc-
ten. Verder kunt u bij ons terecht voor advies op hobbygebied. 
Bent u nieuwgierig naar de winkel en mogelijkheden die wij 
bieden kom gerust eens vrijblijvend.

Stynia Sfeer & Deco
LEEK - Oog voor mooie decoraties in huis en tuin: dat is de kracht van Stynia 
Sfeer & Deco aan de Tolberterstraat 15 in Leek. ,,Wij zijn onder andere gespe-
cialiseerd in handgemaakte wanddecoraties, wijn- en bierhouders, bijzondere 
tuinstekers en gestemde windgongen van eigen merk, Koshi en Zaphir. De 
vrolijk draaiende en wiebelende tuinstekers buiten nodigen uit om verder te 
kijken. Binnen hangen de wanden vol met prachtige decoratiestukken. Deze 
worden gemaakt door kunstenaars van over de hele wereld. 
Grappige metalen figuren, kogelspiralen, mannencadeaus, 
hangende theepotten of vogelvoerhuisjes, vlinders, vogels, 
hout, metaal en keramiek: er is keus genoeg. Van kleine 
snuisterijen met kleine prijsjes tot grote wandwerken: ide-
ale cadeaus voor de winterperiode. Onze klanten komen 
van heinde en verre. Iedereen is welkom!”Marjet’s Bloemenatelier

LEEK – Marjet’s Bloemenatelier, gevestigd in een boerderij aan de Tolberter-
straat in Leek, is hét adres voor al uw bloemwerk voor iedere gelegenheid 
en voor elk seizoen. Het bloemenatelier bestaat inmiddels 10 jaar. U kunt er 
terecht voor alles op het gebied van bloemen, planten en accessoires. Kwa-
liteit, klantvriendelijkheid en service staan bij eigenaresse Marjet Smid hoog 
in het vaandel. ,,Voor iedere gebeurtenis sta ik voor u klaar om datgene te 
maken dat u voor ogen heeft. Of het nu gaat om een huwelijk, jubileum, 
opening of overlijden.” In het atelier overheerst nu natuurlijk de 
kerstsfeer. Naast het atelier bevindt zich een overdekte ruimte 
vol kerstartikelen voor binnen en buiten. In de voortuin staan 
prachtige rendieren, groot en klein. ,,Beslist de moeite waard om 
te komen kijken.”



Welkoop Harderwijk  Krommekamp 3

De beste 
kerstbomen
vind je bij Welkoop.
Nordmann gezaagd
Verkrijgbaar in diverse maten.  
Bijv 125-150 cm

15.-
met 250 
punten     

12.50

LEEK Industriepark 1 • 0594 - 514270

Fijne

Feestdagen

en een goed 

en gezond 

2022!
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TOLBERT – Fifty-Fifty in Tolbert is 
al ruim 25 jaar een begrip op het 
gebied van spijkerbroeken voor 
dames en heren.

Fifty-Fifty wordt sinds een jaar 
gerund door Jeroen Pol en zijn 
vriendin Elina de Jong. Zij namen 
de winkel over van Anne-Heerke 
en Corry Lourens. ,,Ik was verte-
genwoordiger van Cars Jeans”, 
vertelt Pol. ,,Een jaar of 12 gele-
den kwam ik voor het eerst bij 
Fifty-Fifty. Ik vond het meteen 
een unieke winkel, en had gelijk 
een klik met Anne-Heerke en 
Corry. Anne-Heerke zei toen al: 
jij neemt de winkel ooit van mij 
over. Blijkbaar had hij een voor-
uitziende blik.” 

In oktober deed het echtpaar 
Lourens Fifty-Fifty van de hand. 
Ze bleven wel betrokken bij de 
winkel. ,,We hadden afgespro-
ken dat ze erbij zouden blijven”, 
aldus Jeroen Pol. ,,Wij waren 
immers maar twee snotneuzen. 
Het ging hartstikke leuk en het 
was ontzettend gezellig, totdat 
Anne-Heerke in december plot-
seling overleed.”
Na deze zware klap hebben Je-
roen Pol en Elina de Jong de 
draad weer opgepakt en zijn ze 
verder gegaan op de weg die 
Anne-Heerke en Corry waren in-
geslagen: namelijk het verkopen 
van broeken, broeken en nog 
eens broeken. Fifty-Fifty heeft 
een uitgebreid assortiment broe-
ken voor heren (Cars, New Star, 
247, Brams Paris) en dames (Ce-
cil, Coj, Cars, IZ NAIZ). ,,Smal of 
breed, kort of lang: iedereen kan 
bij ons slagen voor een broek”, 
zegt Pol. ,,En dat allemaal voor 
een fifty-fifty-prijs.”
Naast broeken heeft Fifty-Fifty 

ook een ruim aanbod van bo-
venkleding. Pol: ,,Shirtjes, blou-
ses, jasjes en nog veel meer. We 
hebben ook een uitgebreide 
keuze in grote maten.
Hier komen mensen van heinde 

en verre voor naar Tolbert. We 
zijn nu bezig met het ontwik-
kelen van onze eigen webshop: 
www.grotematenvoorweinig.nl. 
Hier komt binnenkort ons com-
plete aanbod te staan.”

De Pinguïn 
Woondecoratie • Bloemen • Tapparfum

Dorpsstraat 9A • Nieuw-Roden • 050-5016964
 www.depinguinwoondecoratie.nl

NIEUW-RODEN – Bij De Pinguïn 
in Nieuw-Roden kunt u terecht 
voor onder andere woondeco-
ratie, verse bloemen en TapPar-
fum. TapParfum is een uniek 
hervulconcept. In plaats van uw 
lege flesje weg te gooien, kunt u 
dit opnieuw laten vullen met uw 
favoriete mannen- of vrouwen-
geur. Bij het hervullen betaalt u 
alleen voor de parfum en niet 
meer voor het flesje. Dat is fijn 
voor de natuur, maar ook voor 
uw portemonnee. Omdat een 
geur heel persoonlijk is, biedt 
De Pinguïn ook cadeaubonnen 
aan, samen met een leeg flesje. 
Die kan de ontvanger zelf laten 
vullen met zijn of haar favoriete 
geur. ,,Een leuk cadeau om te 

geven, en nog leuker om te krij-
gen! U bent van harte welkom in 
onze winkel.”

RODEN – Bij Tuincentrum Roden 
is vanaf eind september met 
man en macht gewerkt om de 
winkel om te toveren tot een ge-
zellige kerstwinkel. En dat is ook 
dit jaar weer goed gelukt. 

Er zijn veel sfeervolle hoeken 
gemaakt om de nieuwste kerst-
thema’s te laten uitblinken. De 
keuze in sfeerverlichting voor 
zowel binnen als buiten is in 
ruime mate aanwezig. Voor de 
groenliefhebber is er weer keu-
ze uit vele soorten kerstbomen, 
kerstgroen en natuurlijk vele 
kerstplanten zoals de kerstroos 
en de kerstaster. Als extra service 
worden de kerstbomen weer 
verpakt. 

De kerstafdeling is dit jaar in 
tweeën gesplitst. De echte bo-
men staan natuurlijk buiten, en 
in de koude kas staan de kunst-
bomen en de verlichting. In de 
warme ruimte staan de (kerst)
accessoires weer 
te blinken op de 
prachtig ingerich-
te kleine kerst-
markt. Kortom: 
een bezoek aan 
Tuincentrum Ro-
den is zeker de 
moeite waard. 
Op zondag 12 
december is het 
tuincentrum ge-
opend van 12.00 
tot 17.00 uur.

RODEN – G&W Gezondheids-
winkel Rima is in deze tijd van 
het jaar extra gezellig aange-
kleed met het oog op Kerstmis. 
Elk jaar wordt de winkel vanaf 
eind oktober sfeervol ingericht 
met kerstversieringen, accessoi-
res, kussens, kleden en kaarsen: 
tal van leuke items om het in 
huis nóg gezelliger te maken. 
,,Zeer de moeite waard om te 
komen kijken”, aldus de eigena-
ren Ria en Marjon.

Gezondheidswinkel Rima is ge-
vestigd aan de Heerestraat in 
Roden. Hier heeft de reform-
winkel de beschikking over 350 
vierkante meter met een keur 
aan voedingssupplementen, ho-
meopathische middelen, biolo-
gische en ecologische producten, 

cadeautjes en reformartikelen. 
Naast het reguliere aanbod kun-
nen klanten ook bij Rima terecht 
voor diverse soorten thee en raw 
food (onbewerkt voedsel).
Op het gebied van uiterlijke ver-
zorging heeft Rima een ruim 
aanbod van biologische cosme-
tica. Het gaat om producten 
voor gezicht en lichaam zonder 
parabenen; geschikt voor elk 
huidtype. ,,Kortom: iedereen die 
het belangrijk vindt om gezond 
te leven, is bij ons aan het goede 
adres.”
Voor meer informatie over G&W 
Gezondheidswinkel Rima aan 
de Heerestraat 67 in Roden kan 
men terecht op www.gezond-
heidswinkelrima.nl of bellen 
naar 050-5010955.

Tapparfum bij De Pinguïn

Roeters: het beste adres voor tuinmachines
EEN – Roeters Tuin- & Parkmachi-
nes in Een is dé tuin- en parkspe-
cialist in Noord-Nederland. Men 
is er aan het juiste adres voor 
aankoop, reparatie en onder-
houd van erf-, bos-, tuin- en 
parkmachines.

Roeters biedt een zeer 
breed en compleet 
assortiment voor de 
particuliere én profes-
sionele gebruiker. Met 
louter topproducten 
maakt Roeters het on-
derhoud van erf, bos, 
tuin en park tot een 
plezierige en tijdbespa-
rende beleving. Roeters 
is exclusief Husqvar-
na-dealer en heeft ook 
een ruim assortiment 
machines voor werk in 

het najaar, zoals kettingzagen, 
bladblazers, heggenscharen en 
kantenmaaiers.
Door de jarenlange ervaring zijn 
klanten verzekerd van een pro-
fessioneel en persoonlijk advies. 
Roeters geeft altijd een deskun-

dig advies op maat, waardoor 
klanten zeker weten dat ze de 
juiste oplossing kiezen voor hun 
situatie. Daarnaast kunnen klan-
ten er terecht voor uitleg en tips 
over de functies, bediening en 
een juist gebruik van tuin- en 

parkmachines.
De vakkundige en erva-
ren technici van Roeters 
worden doorlopend 
getraind om klanten 
deskundig te ondersteu-
nen. Kortom: alles wat 
klanten zoeken qua tuin 
en park vinden ze onder 
één dak. ,,Kom gerust 
eens binnen en bekijk 
ons assortiment.”
Roeters Tuin- & Parkma-
chines is gevestigd aan 
de Hoofdstraat 42 in Een 
(0592-656547).

Don: gewoon open voor
advies op maat
NORG – Don Vloeren & Raamdecoratie aan de Een-
erstraat 65A in Norg is dé vloerenspecialist. Het as-
sortiment bestaat uit laminaat, pvc, tapijt, gordijnen en raam-
decoratie. Eigenaar Don Middelveld is al 25 jaar werkzaam 
in de woninginrichting, vooral als stoffeerder en specialist in 
trapbekleding. Met een eigen winkel is hij een nieuwe weg in-
geslagen. ,,De winkel is open. Graag ontvangen wij u – op een 
veilige afstand – bij ons in de winkel voor een advies op maat. 
Op deze manier kunt u een goede keuze maken uit ons gehele 
assortiment vloeren en raamdecoratie. U kunt ons bezoeken 
op woensdag, vrijdag en zaterdag. Een afspraak maken is niet 
nodig. Wilt u toch een afspraak maken? Bel dan 06-55163203.”
Meer informatie over Don Vloeren & Raamdecoratie is te vin-
den op www.donvloerenraamdecoratie.nl.

Fifty-Fifty Tolbert: jeans en meer voor een fifty-fifty-prijs

Auto Onderhoud Emile:
een veilig adres
LEUTINGEWOLDE – Persoonlijke aandacht, service 
en duidelijke afspraken zijn vaste waarden bij het 
eenmansbedrijf Auto Onderhoud Emile in Leutingewolde. De 
werkplaats is ingericht met professionele apparatuur. Er wordt 
onderhoud uitgevoerd en er worden reparaties gedaan aan 
alle merken auto’s. Wel is opvallend dat er vaak Saabs op de 
oprit staan. Dat komt door Emiles persoonlijke band met dit 
merk. Door zijn lidmaatschap van Saabclub Nederland heeft 
Emile vele contacten met Saabliefhebbers. Maar, zoals gezegd: 
alle merken worden liefdevol ontvangen en krijgen alle nodi-
ge aandacht. Emile doet zijn werk met zorg, zodat de klant 
tevreden is. Men kan bij Emile zeer voordelig en veilig terecht. 
Zie voor meer informatie de website www.autoonderhoude-
mile.nl. Voor een afspraak kan men bellen naar 06-25370323.

Naar Tuincentrum Roden voor 
sfeer en gezelligheid

Rima Reform:
gezelligheid richting kerst



Schoolstraat 30 - RODEN - Tel. 050-5018618 - www.hofstee-bloemen.nl

‘Sfeervol December’‘Sfeervol December’
Prachtige

kerststukken

Woonaccessoires

in Kerstsfeer

Kransen enkerstboeketten

Fijne Feestdagen en een Voorspoedig 2022
Bert-Jan Lageman en Jan-Willem Drenth

Schoolstraat 18 Roden
Tel. (050) 501 94 62
www.boutique-xx-elle.nl

Trendy Mode
voor een maatje meer!

De meeste keus in vlotte én draagbare mode,
ook voor de feestdagen.

Open: wo. t/m zat.
van 13.30 - 17.00 uur

t/m 24 december tegen inlevering van deze advertentie

20% korting op een artikel naar keuze!

Hoofddiep 66, Zevenhuizen, tel. 06 - 1218 1549, www.c-vin.com

Fijne Feestdagen en een Fijne Feestdagen en een 
Goed en Goed en 
GezondGezond
2022 !2022 !

Schoolstraat 6 • 9301 KC Roden • (050) - 501 91 83 • www.beenwonen.nl 

Voor leuke, originele cadeaus naar Been!

De voordeligste 
keukenzaak
van het Noorden!

www.okkeukens.nl
Industrieweg 4G Tynaarlo - Tel. 0592 - 543 504

Verhuizen, verbouwen 
of nieuwbouw?

Fijne Feestdagen en een goed en
gezond 2022. En kom eens langs bij.....

Voor
elke stijl

een
passende
keuken

Een 
keuken 

compleet 
al v.a. 

€ 2.899,-

Wij
adviseren
u graag

op  
afspraak

Keuken-
advies 

op maat



Hagen 23  Roden (ind.terrein Haarveld) 
Tel. 050 - 501 5764 • info@dewitroden.nl

Wij wensen iedereen Fijne Feestdagen en een Voorspoedig 2022
Wij zijn gesloten van 25 december tot 9 januari.

ROLLUIKEN:
• Zon- koude- en   
  inbraakwerend
• Verduisterend

Hoofdstraat 17 - Peize
Tel. 050 - 501 0110
www.vanslootentweewielers.nl

Fijne FeestdagenFijne Feestdagen
en een en een 
Fietsrijk 2022Fietsrijk 2022
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Geen sprookjesachtig kerstdorp 
in de HJC-manege in Tolbert
TOLBERT – De kerstmarkt in de 
HJC-manege in Tolbert gaat dit 
jaar wederom niet door.
Helaas dit jaar opnieuw geen 
twinkelende lichtjes, vrolijk ver-
sierde kraampjes met prachtige 
artikelen, kleurrijke decoraties, 
gezellig brandende vuurpotten, 
vele geuren van overheerlijke 
lekkernijen en een gezellige 
sfeer. Want dat is normaal ge-
sproken het beeld op de uit-
gebreide en gevarieerde kerst-

markt in Tolbert, die dit jaar 
op zaterdag 11 en zondag 12 
december plaats zou vinden in 
de HJC-manege aan de Hoofd-
straat. Het bestuur van Volksver-
maken Tolbert heeft vanwege 
het coronavirus besloten om ook 
dit jaar geen kerstmarkt te orga-
niseren. Volksvermaken Tolbert 
hoopt dat de omstandigheden 
er in december 2022 wel naar 
zijn om weer een kerstmarkt te 
organiseren.

LEEK – Met zijn bedrijf Cool 
Fire Company houdt Johan 
van der Velde zich bezig met 
de verkoop en installatie van 
airco’s en (pellet)kachels. In 
de zomer draait het hoofd-
zakelijk om airco’s (cool), ter-
wijl in deze tijd van het jaar 
de vraag naar kachels (fire) 
toeneemt. Volgens Van der 
Velde zijn airco’s echter ook 
uitermate geschikt om te 
verwarmen.

De airco’s van LG die Cool 
Fire Company levert kunnen 
zelfs tot een buitentempera-
tuur van 15 graden onder het 
vriespunt nog verwarmen. 
Op warme dagen blaast 
de airco rechtstreeks koele 
lucht de woning in. Maar als 
de airco in de verwarmings-
stand staat, gebeurt het te-
genovergestelde: dan wordt 
er warme lucht naar binnen 
geblazen. Van der Velde: 
,,Ook in deze regio hebben 
veel woningen te maken met 
mijnbouwschade. Woningei-
genaren met mijnbouwscha-
de hebben recht op subsidie 
om hun huis te verduurza-
men. Steeds meer mensen 
kiezen voor een airco om 
de woonkamer of slaapka-
mer te verwarmen. Als je 
de stroom voor de airco laat 

opwekken door zonnepa-
nelen, heb je feitelijk gratis 
warmte. Overigens valt het 
met het stroomverbruik van 
airco’s heel erg mee, als je dit 
vergelijkt met normale ver-
warming.”
Van der Velde heeft al vele 
jaren ervaring als monteur 
van kachels, airco’s en rook-
kanalen. Enkele jaren gele-
den besloot hij voor zichzelf 
te beginnen. Aan het Indus-
triepark in Leek beschikt 
Cool Fire Company over een 
fraaie showroom waar pel-
letkachels, houtkachels en 
airco’s staan opgesteld. De 
showroom is geopend op 
afspraak (0594-204025). ,,Ik 
kom graag bij de mensen 
thuis om de situatie ter plek-
ke te bekijken”, zegt Van 

der Velde. ,,Dat werkt beter 
dan vanachter een bureau. 
Ik maak dan een vrijblijven-
de offerte op maat, en daar 
verandert ook niets meer 
aan. Dus geen extra kosten 
achteraf. Maar mensen die 
op zoek zijn naar een nieu-
we kachel, willen deze toch 
graag eerst even zien. Van-
daar dat we een showroom 
hebben ingericht.”
Uiteraard kan men ook bij 
Cool Fire Company terecht 
voor pellets voor de pelletka-
chel. Deze zijn gecertificeerd 
en van 100 procent naald-
hout.

Voor meer informatie over 
de mogelijkheden kan men 
terecht op www.coolfire-
company.nl.

Airco’s en kachels bij Cool Fire Company

Originele cadeaus
bij Been Wonen
RODEN – It’s the most wonderful time of the 
year. De gezelligste tijd van het jaar is weer 
aangebroken. Wie op zoek is naar een leuk 
cadeau voor de feestdagen, is bij Been Wo-
nen aan het juiste adres. Naast woningin-
richting heeft Been namelijk ook een ruim 
aanbod van cadeauartikelen. Zoals fraaie 
keukensets, zachte pyjama’s, warme dek-
bedovertrekken of mooie badhanddoeken. 
Speciaal voor de feestdagen zijn de mooiste 
cadeauartikelen ingekocht. Die worden in 
deze periode extra feestelijk ingepakt. Het 
geven van een cadeau is hierdoor net zo 
leuk als het krijgen ervan. Been Wonen is ge-
vestigd aan de Schoolstraat 6 in Roden (050-
5019183). Parkeren kan gemakkelijk voor de 
deur.

HAULERWIJK – Als u meer wilt weten over Virus Protect en de wijze waarop 
deze innovatieve coating werkt, informeer dan eens bij Meubelstoffeerderij 
Visser in Haulerwijk. En ontdek welke stoffen ze hier in het aanbod hebben 
met de unieke eigenschap om bacteriën, virussen, schimmels en andere mi-
cro-organismen te neutraliseren.

Virus Protect is een innovatieve coating die langdurige bescherming biedt te-
gen virussen, bacteriën en schimmels die infecties veroorzaken. De actieve mo-
leculen dringen het DNA van micro-organismen binnen, wat resulteert in een 
effectieve vernietiging. Virus Protect biedt langdurige bescherming en actieve 
desinfectie van het textieloppervlak. ,,Door de onderhoudsinstructies te volgen, 
kunnen we u verzekeren dat de coating zijn eigenschappen behoudt tot dertig 
cycli nat wassen (in een wasmachine) en vijf cycli droog wassen (chemisch).” 
Meubel- en Woningstoffeerderij Visser is gevestigd aan de Leeksterweg 2A in 
Haulerwijk. Voor meer informatie kan men terecht op www.visser-stoffering.nl 
of bellen naar 0516-423170.

Ontdek de voordelen van
Virus Protect stoffen bij Visser



Fijne Feestdagen en een voorspoedig

mobiel 2022

1e Energieweg 17a  •  Roden  •  Tel. 050 - 3646 716
www.kallenkootautos.nl

Voor al uw occasions en bedrijfswagens!

Kallenkoot Auto’sKallenkoot Auto’s

• Onderhoud en
 reparatie
 
•  Motorenrevisie
 
•  Onderdelen 
 (nieuw en gebruikt)
 
• APK keuringen

Havenstraat 12 - Peize - Tel. 050-5032544
www.mhautomobielen.nl

Welkom 
in Peize

SPECIALIST IN ONDERHOUD
VAN UW PORSCHE

Van ‘t Hoffstraat 2 • Leek • Tel. 0594 - 512 444

www.egbertscaravancenter.nl

En komend En komend 
jaar toch jaar toch 
weer fijn weer fijn 
op reis!op reis!

Kom zeKom ze
bekijken.bekijken.
De nieuwe De nieuwe 
EribaEriba
modellenmodellen
20222022

Autoservice Leek

Molenwieck 7 • Leek • 0594-511 962 • www.autoserviceleek.nl

• APK • Onderhoud • Reparatie • Verkoop • Verhuur

Industriepark 3  •  Leek  •  0594 - 518 254
www.zaagman-autopoetsen.nl

Professionele
reconditioning

Van ‘t Hoffstraat 4  •  Leek  •  Tel. 0594 - 512 464  •  www.autoegberts.nl

Industriepark 31 • Leek • 0594 - 581165 • www.autobedrijfwierenga.nl
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KerstmisKerstmis 2021 2021

Bewaar wat fijn is. Bewaar wat fijn is. 

Of het nu groot Of het nu groot 
of klein is.of klein is.

Hou vast wat raakt.Hou vast wat raakt.

laat los wat niet laat los wat niet 

gelukkig maakt.gelukkig maakt.

Geniet, dans, Geniet, dans, 
groei en straal.groei en straal.

Kies er niet eentje Kies er niet eentje maar doe  ze het maar doe  ze het komend jaar gewoon  komend jaar gewoon  
allemaal!allemaal!



KerstKerst
Verrassend en sfeervol
• De mooiste boeketten voor Kerst
• Groot assortiment kado-artikelen
• Decoratief glaswerk

Euroweg 2, Leek, tel. (0594) 512 034,
info@smedingleek.nl, www.smedingleek.nl

DIVERSE OPSTELLINGEN AANWEZIG.

VOOR ELK BUDGET EEN KEUKEN

SCAN-LINE 900
EXCLUSIEF EN TIJDLOOS DESIGN
• Houtgestookte kachel
• Moderne uitstraling
• Slank en hoog model
• Ook leverbaar met speksteen en  
  Blackwood (afgebeeld)
• NIEUW: volledige glasdeur

BUDGET KEUKENS

HAARDEN en KEUKENSKEUKENS & HOUTKACHELS

BRANDEND 
TE BEKIJKEN 

IN ONZE 
SHOWROOM

FIJNE FEESTDAGEN

EN EEN GEZOND, WARM 
EN AANGENAAM 2022!

Telefoon:
06 - 2546 3131

www.gcw-leek.nl

Telefoon:
06 - 8352 6088

www.depijnbaas.nl

Gezondheidscentrum
Westerkwartier

BOVENEIND 17B - LEEK

HET BOVENEIND
BEDRIJVENVERZAMELGEBOUW

Telefoon:
06 - 4002 8141

Telefoon:
0594 - 863 414

Telefoon:
0594 - 744 017

www.top-atelier.com

Gordijnen- en kledingatelier 

RAHMANI

Telefoon:
06 - 5189 1185

pedicure-intens.nlPedicure Intens

Wij wensen iedereen Fijne FeestdagenWij wensen iedereen Fijne Feestdagen
en een Goed en Gezond 202en een Goed en Gezond 20222

Hans Berends



Wegens groei van ons bedrijf 
zijn wij per direct op zoek naar een

Nu in de Molenwinkel:
• Roomboter-amandelstaven • Dresdner Kerststollen
• De echte Peizer Notenkoek • Roomboter Kerstkransjes
• Ambachtelijk Suikerbrood

Fijne Feestdagen 
en een Goed, 
Gezond  en 
voedzaam

2022
Probeer ook de 
alom geprezen 
walnoottaartjes

Geniet van 
onze heerlijke 

Dresdner
Kerststol

NIEUW:
Koek met

cranberry’s,
appel en kandij

Kanaalstraat 41 • Roden • 050 - 501 8788
info@quarts.nl • www.quarts.nl

• Wand- en vloertegels 
• Natuursteen 
• Sanitair / plaatsen
• Hardstenen dorpels / 
    vensterbanken
• Vloerverwarming 
• Vakkundige tegelzetters Fijne

Feestdagen
en een

gelukkig 2022

Handelsweg - Tynaarlo - 0592 - 860 717 - www.debrillenfabriek.nl
Monturen  •  Glazen  •  Oogmetingen

Lorenzpark 4  •  Leek  •  0594 - 641 451  •  www.kokwoninginrichting.nl

   Fijne 
Feestdagen 

   en een 
Voorspoedig 

   2022
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Alle bedrijven op deze pagina wensen iedereen Prettige Kerstdagen en een Voorspoedig 2022

Na overbrenging van de gevraagde letters is er in onderstaand diagram een rijm te lezen. Oplossing insturen vóór donderdag 23 december 
o.v.v. naam, adres en telefoonnummer naar: Unimax Hertz bv, De Millystraat 5, 9471 AG Zuidlaren of mailen naar puzzel@noordpers.nl

Kalkoven 5 - Leek
Tel. 0594-515181
www.jasicamp.nl

Graag tot ziens
in 2022

Grootste camper-
onderdelenwinkel

in Noord-Nederland

Hans Wever

06 - 54 29 38 16 
www.hanswever.nl

Tweede Energieweg 22 
Roden

Oud ijzer en metalen

POEDER
BANDEN

Noordhoek 7 Roden
050 - 501 5843

poederbanden.nl

06 - 5516 3203
www.donvloerenraamdecoratie.nl

Eenerstraat 65a, Norg

Wij komen in 2022Wij komen in 2022
graag weergraag weer

over de vloer.over de vloer.

Uw vakkundig 
stoffeer adres
Ook in 2022!

Industriepark 5G, Leek
0594 - 510500

info@pro-administratie.nl

• Sieraden  • Sjaals  • Horloges  
• Ook voor reparaties van sieraden

Norgerweg 15  Een
Tel. 06 - 5044 6373

www.rskasttechniek.nl

VOOR ELKE RUIMTE EEN 
SCHUIFWANDKAST OP MAAT



HOOFDSTRAAT 42  •  EEN  •  0592 - 656 547  •  TUINENPARK@ROETERSBV.NL  (Actie geldig t/m zat. 26 febr. 2022)

Meld uw machine nu aan voor
een winterbeurt en

ontvang gratis een LED zaklamp.*

Nù onderhoud plegen
betekent straks on-bezorgd werken; 

Maak nu een afspraak!

en tijdens de donkere wintermaandenen tijdens de donkere wintermaanden
kunt u wel wat verlichting gebruiken!kunt u wel wat verlichting gebruiken!

WORDT HET VOOR TUINMACHINES ALLICHT TIJD VOOR EEN

Horizontaal: 1 ronde cake; 7 hemel-
geest; 11 zuivelproduct; 14 valwind; 18 
soort slang; 22 winterverschijnsel; 29 
alleenheerser; 31 droog; 32 gesuikerd; 
34 rand; 36 lichaamsdeel; 38 conifeer; 
40 idem; 42 plaaggeest; 43 kansbriefje; 
45 tentoonstellen; 47 scheepsvertrek; 
49 neerslag; 51 stuk hout; 53 vaatwerk; 
54 legerafdeling; 55 bergpas; 57 zwaar 
ademen; 59 rivier in Duitsland; 60 
richting; 62 voorheen; 63 ijspiek; 65 
goedzak; 66 vogel; 68 strik; 69 item; 
70 pret; 71 natuurlijk logaritme; 72 
muurholte; 73 soort kerkdienst; 75 
visgerei; 76 vogel; 78 toespraak; 80 
strowis; 81 Bijbelse vrouw; 83 nikkel; 
84 niet even; 86 erfelijkheidsdrag-
er; 88 Ouderraad; 89 de oudere; 90 
rubidium; 91 kilovolt; 92 per persoon; 
94 dwarshout; 95 insect; 96 kiloliter; 
97 buiten dienst; 98 zoogdier; 100 
schoonmaakartikel; 102 dreumes; 104 
slee; 105 dekkleed; 107 omroep; 108 
persoonlijk vnw.; 109 Peruaanse titel; 
111 plaats in Zeeland; 113 familiel-
id; 114 lidwoord; 115 snavel; 117 rijk-
stelegraaf; 118 florijn; 119 naaldboom; 
120 bedompt; 121 Latijns voorvoegsel; 
122 habijt; 124 lijst; 125 huid; 127 
persoonlijk vnw.; 130 ijzer; 133 styling-
product; 135 zink; 136 immer; 139 fijn 
weefsel; 141 dun; 144 neerslag; 148 
diepe vore; 151 bouwland; 155 nume-
ro; 156 waterplantje; 157 bevel; 158 
siertorentje; 161 kalmeren; 163 rodi-
um; 165 werkelijk; 167 adellijke titel; 
168 zilt; 170 kruiderij; 171 ieder; 173 
stofdraadje; 174 waterplas; 176 plaats 
in Drenthe; 178 schildpad; 179 van-
wege; 181 duwen; 183 allerwegen; 185 
wegens; 187 platte steen; 189 in orde; 
190 jaarlijks feest; 192 stelletje; 193 
feestmaand; 195 rechtsoverweging; 
196 hoofddeksel; 199 tarief; 201 twist; 
203 gravure; 204 voeg; 206 motorrac-
es; 207 Frans voegwoord; 208 sappig; 
211 voor; 212 regeringsreglement; 214 
Frans lidwoord; 215 ouderwetse japon; 
217 bezittelijk vnw.; 219 rivier in 
Noord-Brabant; 220 klap; 222 bescho-
trandje; 223 verlichting; 224 ongeveer; 
225 kustinsnijding; 227 wijfjesschaap; 
229 Engelse taxi; 230 iets; 231 lout-
er; 233 model; 234 hak; 236 gids te 
water; 238 golfterm; 239 laatstgenoem-
de; 240 vreemde maat; 241 stonde; 
242 kloek; 244 persoonlijk vnw.; 245 
eerwaarde vader; 248 kerel; 250 titel; 

251 mijlpaal; 252 rivier in Thailand; 
253 Verenigde Staten; 255 Rijksgrens; 
257 una corda; 258 kosteloos; 261 voor-
hof; 264 winkel; 267 morsdoek; 270 
begeerte; 274 warhoofd; 278 kruik; 
280 gebogen been; 281 centiliter; 282 
mondwater; 284 reeds; 286 kilometer; 
287 bejaarde; 288 waaronder; 290 per-
soonlijk vnw.; 291 arbeidstijdverkort-
ing; 293 vlug; 295 vochtdeeltje; 297 
strijdperk; 299 mat; 301 Amerikaanse 
goudmunt; 303 flink; 305 opgewekt; 
307 groet; 309 plaats in België; 310 
turen; 311 begin; 312 opsporen; 313 
spinsel; 315 onder andere; 317 en 
andere; 319 welaan; 320 Verenigde 
Naties; 322 in loco; 323 hectare; 324 
larve; 326 Aartsbisschop; 328 millili-
ter; 329 routine; 331 kerstlied; 332 
plaats; 334 vislijn; 336 azijn; 337 vuur; 
339 boomkruin; 340 enthousiasteling; 
341 luxebrood; 342 kloosterhoofd; 
343 Grieks voorvoegsel; 346 soortelijk 
gewicht; 347 moeder (Fries); 349 die-
rengeluid; 350 persoonlijk vnw.; 351 
titulatuur; 352 rivier in Rusland; 354 
merkteken; 356 Bijbeldeel; 357 paard-
je; 358 rijstdrank; 360 hemellichaam; 
362 bergwas; 364 grondsoort; 365 loot; 
366 stuiver; 367 heldendicht; 369 pap; 
370 vaartuig; 371 Rijksuniversiteit; 
373 plaksel; 375 dierengeluid; 377 bijt; 
379 mijnwerker; 383 kerstlichtje; 389 
broodkapje; 392 gravin van Holland; 
396 schoolonderzoek; 397 loon; 400 
leen; 402 kostbare schaal; 403 schri-
jfmateriaal; 405 krantje; 407 vrijgevig; 
408 judograad; 410 tijdrekening; 
411 in casu; 413 onderwijsinstelling; 
414 in opdracht; 415 beursterm; 416 
hoofdtelwoord; 418 schenkgerei; 420 
bloeimaand; 421 andere vorm; 423 
beroepsspeler; 425 van het jaar (Lat.); 
427 landgemeente; 429 plaats in Zuid-
Amerika; 431 godsdienst; 433 plaats op 
Ameland; 435 vruchtje; 436 december-
cadeau; 440 hazenoor; 441 lofdicht; 442 
militair; 443 streepjescode; 445 duin; 
447 atmosfeer absoluut; 448 laagwater; 
449 gast; 450 sportploeg; 451 persoon-
lijk vnw.; 453 onbepaald vnw.; 454 
boerenbezit; 455 slaapje; 456 plaats in 
Noord-Holland; 458 uitroep; 460 kwi-
bus; 462 godin; 464 sluitmiddel; 466 lid-
woord; 467 zangnimf; 468 kamerplant; 
469 weefsel; 470 stemming; 471 aldoor; 
472 versierde spar. 

Verticaal: 2 grondtoon; 3 oeverge-
was; 4 vuurgloed; 5 bloeiwijze; 6 de 
onbekende; 8 vervoersmaatschappij; 
9 verlaagde toon; 10 weergalm; 11 
vrouwtjesdier; 12 lidwoord; 13 militair; 
15 in orde; 16 soort; 17 in het jaar; 19 
slaginstrument; 20 por; 21 landbouw-
werktuig; 23 rechter-commissaris; 24 
boom; 25 maar; 26 schaakterm; 27 
daar; 28 wederkerend vnw.; 30 voort-
durend; 32 transpireren; 33 plaats in 
Egypte; 35 rekenen; 37 grote zak; 39 
soort bier; 41 eigeel; 43 lichaam; 44 
ogenblik; 46 krijgsgod; 47 bijwoord; 48 
oplosmiddel; 50 slot; 51 onderricht; 52 
voorzetsel; 54 boeket; 56 maangodin; 
57 huns inziens; 58 thans; 60 kiloliter; 
61 selenium; 63 getalletter; 64 zang-
noot; 65 vieze mist; 67 te koop; 74 
tijdelijk; 76 makker; 77 knalpijp; 78 
vleessoort; 79 ondervinden; 81 plaats 
in Engeland; 82 opgewekt; 85 kramp; 
87 controleren; 89 schrander; 93 fami-
lielid; 95 Germaanse godheid; 99 pub-
lic relations; 101 razen; 103 kanon; 104 
ten bedrage van; 106 mannen van adel; 
110 schreeuw; 112 ivoor; 116 stier; 119 
hond; 121 insect; 123 taxus; 125 voor 
zover mogelijk; 126 greppel; 127 maa-
imes; 128 kluizenaar; 129 bewerkte 
huid; 131 borsteldier; 132 hoogtijd; 
134 haarpluk; 136 sleeën; 137 vat; 138 
vorstproduct; 139 gebak; 140 lang-
speelplaat; 141 stormvogel; 142 spirit; 
143 oude maat; 145 aan boord; 146 
voorpui; 147 veldhospitaal; 149 radon; 
150 kwetsbare; 152 krypton; 153 vogel; 
154 lange rij; 156 wagen; 157 gazonge-
was; 159 drinkbakje; 160 deciliter; 
162 opstootje; 164 erf; 166 vogeleigen-
schap; 167 boei; 168 hevig; 169 schaal; 
171 een zekere; 172 varkenshok; 174 
plaats in Servië; 175 koeienmaag; 177 
pelsdier; 178 hoofd; 179 persoonlijk 
vnw.; 180 zangnoot; 182 en wel; 184 van 
af; 185 persoonlijk vnw.; 186 neon; 188 
vrij; 191 ontspanning; 193 gistmiddel; 
197 kraan; 198 droom; 200 bevel; 201 
smeer; 202 Nederlandse rivier; 203 
ieder; 205 vogel; 209 vis; 210 kostba-
re; 213 afvoer; 214 soort waterpas; 
216 soldatenkost; 218 jaargetijde; 221 
sleepnet; 222 tentoonstellingsgebouw; 
224 geschenk; 226 plaats in Duitsland; 
228 onmetelijk; 229 engel; 230 pier; 
232 rivier in Friesland; 233 toespijs; 
235 deksel; 237 Frans voegwoord; 242 
tip; 243 naaldboom; 244 bevestiging; 

246 naschrift; 247 hoeveelheid; 249 
omroep; 251 titel; 252 Europese taal; 
254 volwassen; 256 bordspel; 258 effen; 
259 puntje; 260 ibidem; 261 deutel; 
262 tegenover; 263 berg op Kreta; 265 
hoofdbedekking; 266 oosterlengte; 
268 maanstand; 269 slotwoord; 271 
lofdicht; 272 zangnoot; 273 hoofdtel-
woord; 275 stop; 276 persbureau; 277 
huidvet; 279 oude plaats; 281 wreed; 
283 Europese taal; 285 compagnon; 
287 kijken; 289 walvis; 292 vloedbe-
weging; 294 Spaans gerecht; 295 titel; 
296 partijgenoot; 298 naaigerei; 299 
dyne; 300 zangnoot; 302 hemelsblauw; 
303 op blad; 304 persoonlijk vnw.; 305 
dansvorm; 306 bedrijven; 308 open-
ing; 313 aaneenschakeling; 314 grens-
gebied; 316 slijmdiertje; 318 Egyptisch 
graf; 321 guirlande; 323 grienen; 
325 verharde huid; 327 Engelse col-
legeplaats; 328 Europese rivier; 330 
Bijbelse man; 333 waterstand; 335 ger-
eed; 338 klein; 341 omhooggaan; 342 
alfabet; 344 omvang; 345 haaksteek; 
348 onderwijsinstelling; 350 groot 
water; 351 schudkorf; 353 bruto; 355 
hoen; 357 zemelen; 359 soort groen; 
361 werelddeel; 363 speelgoed; 364 
markttent; 368 vogeltje; 369 twee-
maal; 370 snelle ren; 372 uitzonderli-
jk; 374 afgemat; 376 aandurven; 377 
verlangen; 378 spil; 380 voegwoord; 
381 gemeenteweide; 382 lutetium; 384 
zilver; 385 ledemaat; 386 vezelstof; 387 
sluis; 388 jongstleden; 389 vogel; 390 
Waddeneiland; 391 de jongere; 393 
decibel; 394 zwemvogel; 395 bevlieg-
ing; 398 verharen; 399 handelsterm; 
401 reukwerk; 403 gezicht (barg.); 404 
Europees gebergte; 406 planeet; 408 
deel van een huis; 409 onbepaald vnw.; 
412 kust (Spaans); 414 baai; 416 hout-
soort; 417 vinnig; 419 leerrede; 422 van 
elk evenveel; 423 bijvoorbeeld; 424 
fulltime equivalent; 425 tennisterm; 
426 voorzetsel; 428 belemmering; 430 
Indiaans symbool; 432 losplaats; 434 
sociëteit; 436 neteldier; 437 crypte; 
438 plaats; 439 schijnvrucht; 441 malle-
jan; 442 Griekse drank; 444 grappen-
maker; 446 Europeaan; 448 monddeel; 
452 riviertje in België; 454 afgelegen; 
455 tweetal; 457 vaartuig; 459 dat is; 
460 rivier in Italië; 461 zangnoot; 463 
voorzetsel; 464 Greenwichtijd; 465 pro 
Deo; 466 uitroep; 467 megabyte. 

Wat kunt u winnen?

CADEAUPAKKET
van Rima Reform

uit Roden

EEN COSISCOOP
(tafelhaardje) van

De Vries XL
uit Roden

WINTER-
ARRANGEMENT

van Hofstra Bloemen
uit Roden

LEKKERNIJEN-
PAKKETJE

van Bio Corner
uit Leek



Maandag en dinsdag gesloten. Woensdag t/m vrijdag 9.00-17.00 uur. Zaterdag 9.00-13.00 uur

PLANKENVLOEREN  |  LAMINAAT  |  PARKET  |  TAPIJT  |  PVC VLOEREN
GORDIJNEN  |  BINNENZONWERING  |  TRAPRENOVATIECeintuurbaan Noord 112-1

Inspirerend
zowel op de
vloer, trap als

voor het raam!

Alles in huis
voor een

gezellig thuis!

Ook in 
2022

DE GROOTSTE KEUZE
in vloeren!in vloeren!

vloerenlifestyleroden.nl

Gordijnen, raamdecoratie en traprenovatie

PVC Vloer
Per m2 vanaf

Laminaat
Per m2 vanaf

Eiken vloer
Per m2 vanaf

Compleet gelegd incl. egaliseren Compleet gelegd incl. plint en ondervloer Compleet gelegd incl. plint en ondervloer

67.67.505027.27.505047.47.5050

Ook geschikt voor vloerverwarming!Met V-groef

(050) 502 0085

Voor iedereen 
het 

juiste adres


