
in Noordenveld en in Noordenveld en 
Het WesterkwartierHet Westerkwartier

Regenvlagen en spinnenwebben in de mist…… 

Wie heeft zich nu toch zo vergist?

Maar zie dan de paddestoelen, wapperende 

grassen en dwarrelblaadjes, rood en geel…..

Het zijn de fraaie tekenen van de HERFSTHERFST
Die ik graag met jullie deel.

NoajoarNoajoar
Kleurrijk

industriepark 3 - leek
0594 - 518 254

professionele 
reconditioning www.zaagman-autopoetsen.nl

Met Charmant

zit u goed!

Al 36 jaar... uw

Meubelstoffeerbedrijf

• Grote stoffencollectie
• Specialist in

designmeubelen
• Buiten-

vrijetijdsmeubilair

Branderij 15 
9351 NX Leek
Tel. (0594) 517 269
www.charmant-leek.nl

InformatieInformatie
uit deuit de
regio!regio!

Wandel-Wandel-
routesroutes

in Noorden-in Noorden-
veldveld

PuzzelenPuzzelenvoor eenvoor eennajaarsboeket
najaarsboeketof een of een waardebon
waardebon



Norgerweg 15  Een
Tel. 06 - 5044 6373
www.rskasttechniek.nl
info@rskasttechniek.nl

OPGERUIMD STAAT NETJES!!!

VOOR ELKE RUIMTE EEN SCHUIFWANDKAST OP MAAT

Garobe
schuifdeuren en
kastinterieurs
op maat
• Ruime keuze in
 dessins en kleuren
• Gratis inmeten

MEUBELHUIS ROJA
Vanaf  € 725.-

(zithoogte 52 cm)Vanaf  € 725.-
(zithoogte 47 cm)

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

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

SCAN-LINE 8
EXCLUSIEF EN TIJDLOOS DESIGN
• Houtgestookte kachel
• Klassieke uitstraling
• Compact:
     44 cm. breed
   100 cm. hoog
• Ook leverbaar met speksteen

BEIDE BRANDEND TE BEKIJKEN IN ONZE SHOWROOM

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

NU DIVERSE 
SHOWROOM- 

KEUKENS
SCHERP

GEPRIJSD!
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Hans Wever

06 - 54 29 38 16 • hanswever@kpnmail.nl • www.hanswever.nl
Tweede Energieweg 22 Roden

•  oud ijzer en metalen  •
•  containerservice  •

•  sloopwerken  •

• eerlijk   • spiritueel   • natuurlijk
Heerestraat 30 - Roden - 050 - 364 5982 - pranapuur.nl

NOAJOAR 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

Maatwerk bij Broekwood

Voor bestrating naar Schaap in Roden

Geurlampen van Ashleigh &
Burwood bij PranaPuur

Tegels en sanitair bij Quarts

HAULERWIJK – Broekwood 
Meubelmakerij in Haulerwijk 
maakt naast keukens en badka-
mermeubels ook tafels en kas-
ten op maat.

Alle maten en modellen zijn mo-
gelijk: van boomstam tot tafel. 
Metalen poten kunnen in diver-
se uitvoeringen gemaakt wor-
den. ,,Informeer gerust naar de 
mogelijkheden!”
Vaak heeft men wel een idee 
hoe een nieuwe keuken er uit 
moet zien, maar is dit niet bij re-
guliere keukenzaken te vinden. 
In dat geval helpt Broekwood 
graag bij het op maat maken 
van kasten/kastjes, werkbladen, 
koelkastombouw en dergelijke. 
Ook is het niet nodig om de hele 

badkamer te verbouwen om een 
ander effect te bereiken; een 
nieuwe wastafelombouw, een 
handdoekenkast en andere bad-
kamerelementen kunnen voor 
een nieuwe en eigen sfeer zor-
gen. ,,Nu vraagt u zich misschien 
af: is een meubelmaker niet veel 
duurder dan een reguliere keu-
ken- of badkamerzaak? In de 
meeste gevallen is dit niet zo. U 
bepaalt zelf wat u vervangt en 
wat voor u het meest praktisch 
en functioneel is. U bent van 
harte uitgenodigd bij ons in de 
showroom voor een gratis en 
vrijblijvende offerte” 

Broekwood Meubelmakerij is 
gevestigd aan de Turfsteker 7 in 
Haulerwijk (0516-422763).

RODEN – Schaap Bestrating in 
Roden is dé specialist als het 
gaat om sier-, tegel-, tuin- en/
of grondwerk. Het bedrijf heeft 
de ervaring en het vakmanschap 
om elke opdracht tot volle tevre-
denheid op te leveren. Schaap is 
leverancier van bijna alle grote 
merken (Redsun, Stone Base 
Kijlstra, Michel Oprey, Claessen, 
Wieneberger) bestratingsmate-
riaal en aanverwante accessoi-
res als draingoten, voegmiddel, 
kunstgras en tuinverlichting.

Schaap Bestrating is gevestigd 
aan de Industrieweg 6 in Roden, 
achter De Kampeerhal. Er is een 
schitterende vernieuwde show-
tuin waar u verschillende bestra-
tingsmaterialen en ook accessoi-
res kunt bekijken en ideeën op 
kunt doen. Er is genoeg ruimte 
om te parkeren en de koffi e 
staat altijd klaar. U bent van har-
te welkom voor advies of een 
vrijblijvende offerte.
Nieuw op het showterrein zijn 
diverse cortenstaal-elemen-
ten zoals (grote) bloempotten, 
waterschalen, sokkels en wa-
terornamenten met pomp en 
verlichting. Cortenstaal is een 
metaallegering, bestaande uit 

ijzer waaraan koper, silicium, 
nikkel en chroom zijn toege-
voegd. Cortenstaal is even sterk 
als bijvoorbeeld roestvast staal. 
De typische roestvorming en de 
uiteindelijk roestige kleur is het 
meest typische uiterlijke ken-
merk. Cortenstalen elementen 
zijn een opvallende en beeldbe-
palende toevoeging voor elke 
tuin.
Naast het leveren van bestra-
tingsmaterialen is Schaap Bestra-
ting ook de juiste partner voor 
het uitvoeren, aanleggen en 
onderhoud van uw bestrating of 
terras. ,,Onze eigen mensen zor-
gen ervoor dat de kwaliteit gele-
verd wordt zoals beloofd. Desge-
wenst komen we bij u langs om 
op locatie de plannen te bespre-
ken en kan er een gedetailleer-
de offerte worden gemaakt op 
basis van uw wensen. Met name 
het leggen van de terrassen en 
paden met de steeds populair-
der wordende keramische tegels 
mag een specialiteit worden ge-
noemd van Schaap Bestrating.”
Meer informatie over Schaap Be-
strating, ook over de openings-
tijden, is te vinden op www.
schaap-bestating.nl. Men kan 
ook bellen naar 050-5011394.

RODEN – Bij cadeauwinkel Pra-
naPuur aan de Heerestraat in 
Roden vindt men onder andere 
geurlampen van Ashleigh & Bur-
wood.

De geurlampen van Ashleigh & 
Burwood zijn niet alleen een sie-
raad voor in huis, maar hebben 
ook een nuttige functie. Ze zijn 
er namelijk voor ge-
maakt om nare geurtjes 
in huis weg te nemen. 
De geurlampen zuive-
ren/reinigen de lucht 
in de ruimte van plaat-
sing en laten hierbij de 
gewenste geur van de 
gekozen geurolie in de 
ruimte achter. De geur-
lamp elimineert vieze 
luchtjes en maakt de 
lucht schoon via een 
proces dat katalytische 
oxidatie heet. In de 
steen van de lont zitten 
speciale metalen ver-
werkt, waaronder plati-

num. Deze metalen hebben een 
magnetische werking op elkaar. 
Wanneer de lont in gebruik is, 
wordt deze meer dan 200 gra-
den warm. Door deze hoge tem-
peratuur vindt de katalytische 
oxidatie plaats in de steen. Deze 
oxidatie zuivert de lucht en ver-
nietigt hiermee vieze luchtjes in 
de omgeving.

RODEN – Quarts Tegels & Na-
tuursteen in Roden is gespecia-
liseerd in allerlei soorten tegels, 
zoals vloertegels, wandtegels, 
natuursteen en sanitair.

Men kan bij Quarts Tegels & 
Natuursteen terecht voor een 
groot assortiment tegels en 
natuursteen en sanitair. Op de 
verdieping van Quarts bevinden 
zich diverse sanitairopstellingen. 
Quarts is dealer van de VT Wo-
nen-sanitairlijn. Ook voor vloer-
verwarming is men bij Quarts 

aan het juiste adres.
,,Door onze ervaring en contac-
ten op het gebied van onder an-
dere tegels verzekeren wij u dat 
wij die leveren tegen de scherp-
ste prijs”, zegt Frans van der Vel-
de, eigenaar van Quarts Tegels & 
Natuursteen. ,,U bent van harte 
welkom in onze showroom aan 
de Kanaalstraat 41 in Roden.”

Voor meer informatie over 
Quarts Tegels & Natuursteen kan 
men terecht op www.quarts.nl 
of bellen naar 050-5018788.

RODEN - Bij Hans Wever Oud 
IJzer & Metaalhandel wordt u 
altijd persoonlijk geholpen met 
uw oud ijzer.

Hans Wever houdt de dagprijzen 
van al het oud ijzer nauwlettend 
in de gaten, zodat u de beste 
prijs voor uw oud ijzer krijgt. 
Sloopwerk nodig? Hans Wever 
helpt met het slopen van sanitair 
en vloeren en met ontruimin-
gen. ,,Heeft u ander sloopwerk? 
Maak gebruik van ons uitgebrei-

de netwerk. Voor verhuizingen, 
puin ruimen of groenafval leve-
ren wij ook containers.”

Hans Wever Oud IJzer & Me-
taalhandel is gevestigd aan de 
2e Energieweg 20-22 in Roden. 
,,Daar oogsten wij met onze 
werkwijze nog steeds veel suc-
ces. Benieuwd naar onze werk-
wijze, dagprijzen, sloopwerken 
of containers? Bekijk onze web-
site www.hanswever.nl of kom 
langs in Roden!”

Sloopwerken en de beste prijs 
voor uw oud ijzer

De vervanger 
van buxus: Ilex
MARUM - Ilex ofwel Japanse 
hulst is een bladhoudende hees-
ter die ook zeer geschikt is als 
haagplant. Deze Ilex is een kleine 
en compacte soort die steeds va-
ker wordt toegepast als vervan-
ger voor Buxus sempervirens. De 
uiteindelijke hoogte van de Ilex 
crenata stokes is ongeveer 70 tot 
80 centimeter en de bloei is wit 
en onopvallend in het voorjaar, 
later gevolgd door kleine zwarte 
bessen in het najaar. Op de foto 
ziet u hoe de planten bloeien. 
Deze Ilex is goed te gebruiken als 
haag, om blokken van te maken 
of om toe te passen in een oos-
terse tuin. Meer informatie over 
deze Ilex haag kunt u krijgen bij 
Tuincentrum Ottema in Marum: 
www.tuincentrumottema.nl of 
0594-641900.

Jasicamp: voor 
caravans en 
campers
LEEK - Het is bij vrijwel ie-
dereen bekend dat in Leek 
een grote winkel geves-
tigd is met veel artikelen 
en accessoires voor buiten-
genieters: Jasicamp.

Vooral op technisch gebied is 
er bij Jasicamp veel aanwezig, 
zoals waterpompen, daklui-
ken, LPG-gastanks, schotelan-
tennes, koelkasten en nog 
veel meer. Ook de onderdelen 
voor reparatie zijn vaak op 
voorraad, omdat Jasicamp in 
de werkplaats al het onder-
houd en reparaties van cara-
vans en campers doet.

,,Wilt u zelf een camper bou-
wen of verbouwen, dan kunt 
u bij ons terecht voor isola-
tiematerialen en houtplaten 
en de verdere inrichting. Ook 
complete inbouwkeukentjes 
zijn aanwezig. Wilt u uw cam-
per of caravan laten nakijken? 
Maak dan snel een afspraak! 
Loop eens binnen en zie wat 
er allemaal aanwezig is. De 
koffi e staat klaar!”

Jasicamp is gevestigd aan de 
Kalkoven 5 in Leek. Meer in-
formatie: www.jasicamp.nl of 
0594-515181.



Gedempte Haven 9  Roden  Telefoon 050-5012857

www.devriesxl.nl

3000 m2 tuinmeubelen
ALLE MERKEN ONDER 1 DAK.

DE GROOTSTE VAN NOORD NEDERLAND

Onze tuinmeubelen hebben 1 nadeel.....

.....dat de visite langer blijft zitten!

U bent
van harte
welkom
bij ons in
Roden!



35

Het “Hou(d)t” 
nergens op

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

Bezoeken showroom graag op afspraak. 
Laat u informeren naar de vele mogelijkheden!

ROLLUIKEN
• Zon-, kou- en inbraakwerend

• Verduisterend

HET BESTE ALTERNATIEF:

ALL SEASONS
BANDEN
Het hele jaar de beste grip op de weg 
(alle merken en maten leverbaar)

NIEUW

totaal onderhoud 
voor iedereen betaalbaar

l Reparatie en onderhoud 
 alle merken
l APK Keuringen
l Airco controle
l Occasions

>

Bel ons voor 

de scherpste 

prijzen!

Zorgeloos rijden 
in een goed onderhouden auto?

Neem gerust contact met ons op!

Alle merken • Onderhoud   • Reparatie   • APK   • Occasions

De Franse auto specialist
Industriepark 9A, Leek, 0594 - 517 866, www.autobedrijfpompstra.nl



Plaatmateriaal en 
steigerhout

Maatwerk
geen

probleem

Voordelig
rijden?

Geen probleem!

Dat kan al
v.a. € 395,-

incl. apk

In
december

editie 
meer info!

 Kom langs!          Altijd voor weinig een mooie auto!
1e Energieweg 8 - Roden - Tel. 06 - 2083 4988  /  (voor ons actuele aanbod kijk op: marktplaats.nl)

Graag 
tot 

ziens!

LET OP!

Binnenkort 
GROOT 
nieuws!

Gemak dient de mens:
Aardappelen uit de automaat
Wij zijn in Marum nu al zes jaar bezig met de verkoop van aardappelen 

en uien via een aardappelautomaat. De klanten hoeven niet meer eerst 

aan te bellen en te wachten tot er iemand komt die ze helpen kan. Als 

het regent staan de klanten droog in het speciaal ingerichte ‘gebouwtje’ 

waar de automaat staat. De automaat is door de klanten zelf te bedienen 

van maandag tot en met zaterdag van 7.00 tot 21.00 uur. De bediening is 

eenvoudig en als het niet lukt, is er meestal wel iemand die wil helpen. Bel 

dus rustig aan, wij zijn u altijd graag van dienst. 

ALTIJD VOORRAAD. 
KOM GERUST LANGS!

Van der Meulen Aardappelen
Lindsterlaan 50 - Marum - 0594 - 641 303 - Open: ma. t/m zat. 7.00 - 21.00 uur

Bildtstar
10 kg.  € 7.-
Frieslanders
10 kg.  € 7.-
Doré’s
10 kg.  € 7.-
Borgers
10 kg.  € 8.-
Irenes
10 kg.  € 8.-

20% KORTING 
OP GORDIJNEN

Actie geldt t/m 30 oktober 2021. Vraag naar de voorwaarden.
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Poeder: dé specialist in banden

Zonnepanelen bij Jantri in Leek

‘Brocante op z’n Brits’ bij
De Oranjerie in Zeijen

Airco’s en kachels bij Cool Fire Company

RODEN - Bandenservice Poeder 
is een volledig zelfstandig ban-
denservicebedrijf. Het bedrijf 
is gespecialiseerd in banden en 
alles wat hier direct mee te ma-
ken heeft. Dus ook het balance-
ren en uitlijnen van de auto. Er 
wordt gewerkt met de modern-
ste en nieuwste apparatuur, wat 
betekent dat ieders voertuig hier 
op het juiste adres is. Voor het 

uitlijnen gebruiken ze bij Poe-
der de nieuwste apparatuur van 
John Bean, de uitvinder ervan. 
Hiermee kunnen auto’s, bestel-
wagens en ook campers worden 
uitgelijnd. Tevens levert Poeder 
banden voor motoren, land-
bouw en industrie. Voor meer 
informatie kan men bellen naar 
050-5015843 of kijken op de 
website www.poederbanden.nl.

LEEK – Voor zonnepanelen bent 
u bij Jantri Haarden & Duurzame 
Energie aan het juiste adres.

,,Wist u dat u tot 100 procent 
kunt besparen door zonnepa-
nelen voor stroom op uw dak te 
plaatsen? Het is een goede inves-
tering en levert meer rendement 
dan uw spaargeld op de bank. 
Maar welke panelen zijn nu de 
beste? Er zit namelijk heel veel 
verschil in opbrengst van een 
paneel. Dus niet: wat ligt er op 
het dak, maar wat krijg je aan 
opbrengst in de meterkast? Dat 
hangt onder andere af van het 
rendement van het paneel en 

de kwaliteit van het silicium van 
het paneel. Is er sprake van scha-
duwwerking, dan passen wij een 
andere omvormer toe, zodat 
u met schaduw toch de hoogst 
mogelijke opbrengst kunt ver-
wachten. U kunt per paneel op 
de computer of iPad uitlezen 
wat een paneel opbrengt per 
dag, maand of jaar.”
Jantri Haarden & Duurzame 
Energie staat voor iedereen klaar 
om een goed advies te geven en 
de panelen te plaatsen. Voor 
meer informatie kunt u terecht 
op www.jantri.nl of bellen naar 
0594-510734 (dinsdag tot en met 
vrijdag).ZEIJEN - De Oranjerie in Zeijen 

organiseert tot en met 9 oktober 
‘Brocante op z’n Brits’.

Iedereen is van harte welkom 
om heerlijk rond te struinen 
tussen alledaagse gebruiksvoor-
werpen, van antiek tot vintage: 
serviesgoed, glaswerk, silver-
plate, bestek, spiegels, hoeden, 
stoffen, kinderjurkjes, kleinmeu-
belen, schilderijen, oud naaigerij 
en nog veel meer. ,,Gedreven 
door passie en liefde voor oude 
dingen hebben we ook in deze 
bijzondere tijd ons uiterste best 
gedaan om weer allerlei nice 
things te verzamelen en we heb-
ben ons in het decoreren zowel 

binnen als buiten weer hele-
maal uitgeleefd”, zegt Geeske 
de Vries van De Oranjerie. ,,Te 
midden van dit alles kunt u in 
de theeschenkerij óf buiten in 
de zon op ons terras genieten 
van een cream tea met vers ge-
bakken scones, clotted cream en 
jam, carrot cake en cheese cake. 
Dit alles kan uiteraard op ander-
halve meter afstand.”

De Oranjerie aan de Noor-
derstraat 1 in Zeijen is tijdens 
‘Brocante op z’n Brits’ geopend 
van dinsdag tot en met zater-
dag van 13.00 tot 17.00. Meer 
informatie is te vinden op www.
de-oranjerie.nl.

LEEK – Met zijn bedrijf Cool Fire 
Company houdt Johan van der 
Velde zich bezig met de verkoop 
en installatie van airco’s en (pel-
let)kachels. In de zomer draait 
het hoofdzakelijk om airco’s 
(cool), terwijl in deze tijd van 
het jaar de vraag naar kachels 
(fi re) toeneemt. Volgens Van der 
Velde zijn airco’s echter ook ui-
termate geschikt om te verwar-
men.

De airco’s van LG die Cool Fire 
Company levert kunnen zelfs tot 
een buitentemperatuur van 15 
graden onder het vriespunt nog 
verwarmen. Op warme dagen 
blaast de airco rechtstreeks koe-
le lucht de woning in. Maar als 
de airco in de verwarmingsstand 
staat, gebeurt het tegenover-
gestelde: dan wordt er warme 
lucht naar binnen geblazen. Van 
der Velde: ,,Ook in deze regio 
hebben veel woningen te ma-
ken met mijnbouwschade. Wo-
ningeigenaren met mijnbouw-
schade hebben recht op subsidie 
om hun huis te verduurzamen. 
Steeds meer mensen kiezen voor 
een airco om de woonkamer of 
slaapkamer te verwarmen. Als 
je de stroom voor de airco laat 
opwekken door zonnepanelen, 
heb je feitelijk gratis warm-
te. Overigens valt het met het 
stroomverbruik van airco’s heel 
erg mee, als je dit vergelijkt met 
normale verwarming.”
Van der Velde heeft al vele ja-
ren ervaring als monteur van 
kachels, airco’s en rookkanalen. 
Enkele jaren geleden besloot hij 
voor zichzelf te beginnen. Aan 
het Industriepark in Leek be-
schikt 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 
plekke te bekijken”, zegt Van 
der Velde. ,,Dat werkt beter dan 
vanachter een bureau. Ik maak 
dan een vrijblijvende 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. Vandaar 
dat we een showroom hebben 
ingericht.”

Uiteraard kan men ook bij Cool 
Fire Company terecht voor pel-
lets voor de pelletkachel ,,In 
oktober hebben we een specia-
le aanbieding: voor slechts 300 
euro heeft u 1050 kilo aan pel-
lets. Dat is echt spotgoedkoop.” 
De pellets van Cool Fire Compa-
ny zijn gecertifi ceerd en van 100 
procent naaldhout.
Voor meer informatie over de 
mogelijkheden van Cool Fire 
Company aan het Industriepark 
2-1A in Leek kan men terecht op 
www.coolfi recompany.nl.

Dealerfi etsen.nl: 
de e-bikespecialist 
in de regio
VEENHUIZEN – Wie op zoek 
is naar een (gebruikte) elek-
trische fi ets, is bij Dealerfi et-
sen.nl in Veenhuizen aan het 
goede adres.

,,Wij zijn al ruim 9 jaar ge-
specialiseerd in onderhoud, 
reparatie en verkoop van 
e-bikes en hebben een ruime 
voorraad jonge gebruikte 
A-merk-fi etsen. Kom eens 
vrijblijvend langs in onze 
showroom aan de Oude 
Gracht in Veenhuizen. Voor 
al onze fi etsen geldt dat ze 
voorzien zijn van een on-
derhoudsbeurt, gereinigd, 
elektronisch getest en geüp-
datet met de nieuwste accu/
fi ets-software.”
Dealerfi etsen.nl is offi cieel 
dealer van Victoria, Conway 
en Brennabor. De winkel is 
geopend op donderdag, vrij-
dag en zaterdag van 10.00 
tot 17.00 uur op afspraak. 
Dealerfi etsen.nl is gevestigd 
aan de Oude Gracht 4C in 
Veenhuizen. Meer informa-
tie: 06-37168941.

Roeters: voor tuinmachines
het beste adres
EEN – Roeters Tuin & Parkmachines in Een is dé tuin- en 
parkspecialist in Noord-Nederland. Bij Roeters is men aan het 
goede adres voor aankoop, reparatie en onderhoud van erf-, 
bos-, tuin- en parkmachines.

Roeters biedt een zeer breed en compleet assortiment voor 
de particuliere én professionele gebruiker. Met louter toppro-
ducten maakt Roeters het onderhoud van erf, bos, tuin en 
park tot een plezierige en tijdbesparende beleving.
Door de jarenlange ervaring van Roeters zijn klanten ver-
zekerd van een professioneel en persoonlijk advies. Roeters 
geeft altijd een deskundig advies op maat, waardoor klanten 
zeker weten dat ze de juiste oplossing kiezen voor hun situa-
tie. Daarnaast kunnen klanten bij Roeters terecht voor uitleg 
en tips over de functies, bediening en een juist gebruik van 
tuin- en parkmachines.
Wat er ook gebeurt: Roeters staat voor de klanten klaar. Of 
het nu gaat om de vakkundige afl evering, garantie, win-
teronderhoud of reparaties van een machine: bij Roeters zijn 
klanten altijd verzekerd van een snelle service. Vakkundige 
en ervaren technici worden doorlopend getraind om klanten 
deskundig te ondersteunen. Kortom: alles wat klanten zoe-
ken qua tuin en park vinden ze onder één dak. Genieten van 
én in de tuin begint dan ook bij Roeters Tuin- & Parkmachines.

Kom in
Zuidhornfeest
ZUIDHORN – Er is dit jaar weer 
een editie van het Kom in 
Zuidhornfeest. Zaterdag 9 ok-
tober is de dag dat Zuidhorn 
laat zien wat het te bieden 
heeft op het gebied van kunst, 
cultuur, winkels en bedrijven, 
sport, verenigingen en horeca.
Het Kom in Zuidhornfeest is 
een feestelijke dag met een 
uitgebreide braderie van win-
keliers en andere in Zuidhorn, 
Noordhorn en Briltil geves-
tigde bedrijven en bedrijfjes. 
Diverse sportverenigingen en 
kunst- en cultuurclubs verle-
nen hun medewerking. Eén 
van de hoogtepunten in het 
programma is de parade van 
theatergezelschap Compagnie 
with Balls: een swingende op-
tocht, met twee 4 meter hoge 
fi guren. Een gigantisch grote 
poppenman danst in samen-
spel met ballerina Atharina. 
Dit bewegingstheater zal een 
tocht door het centrum ma-
ken. De parade wordt mede 
mogelijk gemaakt door het 
Cultureel Centrum Zuidhorn.



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

• PELLETKACHELS • HOUTKACHELS • HOUTPELLETS • ROOKKANALEN

OKTOBER

SHOWROOM OP AFSPRAAK OPEN

Wij komen langs voor gratis en vrijblijvend advies op maat

AANBIEDINGEN

€ 849,95 

Kalor Petit
6 kw
Laag model
Leverbaar in verschillende kleuren
Aardbevingsschade subsidie mogelijk
Gratis aszuiger  

          Van € 999.- 
          voor

€ 299,95

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

Afgehaald 
van € 320.- voor

Losse verkoop:
€ 4.50 per zak

Geldig t/m 31-10-2021

€ 625,-

LG split airconditioner 
2,5 KW  

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

  Van € 725.- voor

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

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

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

VVUURTAFELUURTAFEL  PROPRO

Zowel
verkoop
als verhuur

 • Diverse soorten vuurtafels
 • Verschillende soorten hout
 • Stalen frames in diverse RAL kleuren

Voordelen:
 • Sfeerverhogend
 • Warm
 • Nederlands product
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Tolberterstraat 19, Leek
0594 - 516 787   www.biocorner.nl

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

Le Roux

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

Le Roux
Jurken met liefde gemaakt!

Geopend om te kijken en te passen!

Jurken van Le Roux

Vuurtafels van VuurtafelPro

Najaar bij Bloemenpotpourri 2.0

Een 3D-kast uit de laptop

Rodeo Wonen staat garant voor 
service en kwaliteit

HAREN - Le Roux staat voor jur-
ken die met liefde worden ge-
maakt. De jurken zijn verkrijg-
baar bij Athome (Rijksstraatweg 
155 te Haren) of te reserveren 
via de website. Alle jurken zijn 
het resultaat van Nederlands 
handwerk, gemaakt van hoog-

waardige 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 hetzelf-
de model laten maken. Infor-
meer gerust naar de mogelijkhe-
den.”

RODEN – Een vuurtafel zorgt 
voor sfeer, gezelligheid en 
warmte op het terras of onder 
de veranda. VuurtafelPro in Ro-
den levert vuurtafels in elke ge-
wenste maat.

Vuurtafels zijn de laatste jaren 
ontzettend populair. Een vuur-
tafel zorgt voor warmte als 
het ‘s avonds buiten weer wat 
kouder wordt, maar ook voor 
licht, gezelligheid en sfeer. Het 
is dan ook niet verwonderlijk 
dat vuurtafels erg in trek zijn 
bij de horeca. Met de oprichting 
van VuurtafelPro is Paul van der 
Vlugt, een horecaman in hart en 
nieren, in 2017 ingesprongen 
op deze ontwikkeling. Van der 
Vlugt maakt vuurtafels 
op maat, waarbij de klant 
kan kiezen uit verschillen-
de materialen waaronder 
diverse houtsoorten. Dat 
Van der Vlugt het wer-
ken met hout van huis uit 
letterlijk met de paplepel 
ingegoten kreeg, komt 
hem hierbij goed van pas. 
,,Sinds de horeca vanwege 
de coronacrisis maanden-
lang de deuren moest slui-
ten werk ik ook veel in op-
dracht van particulieren. 
Mensen leven graag bui-
ten, en investeren daarom 
graag in een terras of ve-
randa. Een vuurtafel zorgt 

ervoor dat mensen extra van het 
buitenleven kunnen genieten.”

Op de website www.vuurta-
felpro.nl staat een uitgebreid 
overzicht van de vele mogelijk-
heden. VuurtafelPro beschikt 
ook over vuurtafels voor de ver-
huur, waarmee men warmte en 
sfeer kan toevoegen aan feestjes 
of andere gelegenheden. De 
vuurtafels zijn voorzien van een 
vuurelement – met elektroni-
sche ontsteking – dat werkt op 
aardgas. Van der Vlugt: ,,Als u 
bijvoorbeeld kiest voor een vuur-
tafel van eikenhout, dan heeft u 
een puur Nederlands product. 
Wij doen niet aan standaardta-
fels: elke vuurtafel is uniek.”

HAULERWIJK – Het najaar is dé 
tijd om het huis aan te kleden 
met de mooiste planten, bloe-
men en woonaccessoires. Daar-
voor is iedereen van harte wel-
kom bij Bloemenpotpourri 2.0 in 
Haulerwijk.

,,Een goudkleurig vogeltje voor 
op dat ene mooie plekje, een 
grote palm op dat bijzonde-
re oude krukje… Of kom een 
boeket samenstellen uit ons 
ruime assortiment prachtige 
bloemen. Geniet in onze geres-
tylede zaak, geniet van al het 
groen en ervaar de schoonheid 
en rust hiervan. Ook dit najaar 
hebben we weer een verrassen-
de Kerstshow: houd onze Face-
bookpagina in de gaten. U kunt 
bij ons terecht voor een prachtig 
boeket, geboortecadeau, bloe-
men/plantenabonnement, een 

persoonlijk rouwarrangement 
of trouwarrangement. Ook heb-
ben we droogbloemen en prach-
tige zijdebloemen. Wilt u een 
bloemetje laten bezorgen: dat 
kan via de webshop www.bloe-
menpotpourri.nl, 0516-423346, 
info@bloemenpotpourri.nl of 
app naar 06-27205795. Graag tot 
ziens bij Bloemenpotpourri 2.0.”

RODEN – Kastdesign, gerund 
door Harry Kloek, is sinds 1990 
actief op het gebied van kasten 
op maat in de breedste zin van 
het woord.

Boekenkasten, kledingkasten, 
inloopkasten, tv-kasten of com-
plete interieurs op maat: Kastde-
sign draait z’n hand er niet voor 
om. Er is keuze uit diverse mate-
rialen en oppervlaktebehande-
lingen. Melamine, fi neer of mas-
sief hout, gespoten materiaal in 
elke RAL-kleur en in elke glans-
graad, leer- of metaaloppervlak-
ten: bijna alles is mogelijk.
Om gezamenlijk tot een goed 
ontwerp te komen, zijn er twee 
mogelijkheden: óf Harry Kloek 
komt bij u thuis en ontwerpt 
daar ter plaatse op de laptop 
uw kast in 3D met meegenomen 
monstermaterialen, óf u neemt 

de grove maten mee naar de 
showroom waarna er gezamen-
lijk ook een ontwerp gemaakt 
wordt. 

Bij Kastdesign zijn de ontwerpen 
én bezoeken aan huis vrijblij-
vend en gratis. Komt het tot een 
opdracht, dan verzorgt Kastde-
sign zelf de gespecialiseerde en 
uiterst nauwkeurige montage. 
,,Om de juiste tijd vrij te maken, 
is het maken van een afspraak 
een must. Dit kan uiteraard tij-
dens kantooruren, maar ook in 
de avonden zijn er voldoende 
mogelijkheden. Bel of app hier-
voor naar 06-24830074 of mail 
naar info@kastdesign.nl. We 
zien uw bericht graag tegemoet. 
Voor meer informatie en vooral 
foto-inspiratie kunt u terecht op 
www.kastdesign.nl of op Face-
book.”

RODEN – Rodeo Wonen in Ro-
den staat al veertig jaar garant 
voor een totaalaanbod op het 
gebied van woninginrichting.

Dat vloeren en raamdecoratie 
volop de aandacht krijgen aan 
de Kanaalstraat 25 te Roden is 
niet zo verwonderlijk. Veel par-
ticulieren en bedrijven maakten 
niet alleen al kennis met het 
kwaliteitsaanbod, maar zagen 
hun droomwensen eveneens 
vertaald in een perfect resultaat. 
Wanneer u op zoek bent naar 
een nieuwe aankleding voor 
uw interieur, dan hoeft u na 
een bezoek aan Rodeo Wonen 
niet verder te zoeken. Achter 
de gevel van het bedrijf schuilt 
de mooiste woninginrichter van 
Noord-Nederland. De medewer-
kers krijgen regelmatig te horen 
dat de winkel groter is dan de 
klanten in eerste instantie den-
ken.
Wie een bezoek brengt aan Ro-
deo Wonen, komt oog in oog te 

staan met een scala aan moge-
lijkheden die stuk voor stuk op 
fraaie wijze worden gepresen-
teerd. Naast PVC-vloeren van de 
merken Quick-Step en Moduleo 
kunt u er onder meer ook te-
recht voor laminaat van Quick-
Step. Het laminaataanbod wordt 
gecompleteerd met de topmer-
ken Meister en Parador, terwijl 
de marmoleumvloeren van het 
toonaangevende merk Forbo 
de visie op kwaliteit nogmaals 
bevestigen. Daarnaast is er een 
uitgebreide collectie raamde-
coratie van de merken Artelux, 
Zonnelux, De Ploeg, Kendix en 
A House of Happiness en tapijt 
van de merken Desso, Parade en 
Bonaparte.
,,Ziet u op tegen het verbouwen 
van uw woning? Wist u dat wij 
ook meubels voor u verplaat-
sen? Zo maken wij het een stuk 
makkelijker voor u, en heeft u er 
minder werk van. Rodeo Wonen 
staat garant voor service en kwa-
liteit.”

Winnaar 
prijspuzzel
De heer M. Buijs uit Zuidhorn 
is winnaar geworden van de 
prijspuzzel in de krant ‘Zo-
merfl air’. De prijs was een gratis 
aircocheck van de auto, aange-
boden door Autobedrijf Pomp-
stra uit Leek. De oplossing van de 
prijspuzzel was ‘centrifugeren’.

Piepercross in 
Opende
OPENDE – Opende staat in het 
weekend van 23 en 24 oktober 
in het teken van de Piepercross. 
Op het programma staan onder 
meer een brommercross en een 
endurocross. Meer informatie 
over het motorcrossevenement is 
te vinden op www.piepercross.nl.

Fleurig noajoar bij 
Boutique XX-Elle
RODEN - Bij Boutique XX-ElIe 
in Roden is de herfst- en win-
tercollectie weer volop aanwe-
zig. Als basiskleur is het vooral 
zwart of grijs, maar ook kleuren 
als (fl essen)groen zijn aanwezig. 
Er is makkelijk te combineren 
mode van broeken, blouses, tu-
nieken, vesten, jurkjes en meer. 
,,Ook voor warme winterjacks in 
een grotere maat kunt u bij ons 
terecht. Dus ook in de aanko-
mende periode kunt u weer een 
kleurige, vlotte outfi t halen. Kom 
gerust eens langs en overtuig 
uzelf. Want ook met een grote-
re maat kunt u er vlot en tren-
dy uitzien. Wij staan graag met 
deskundig advies klaar. Kijk ook 
eens op onze website www.bou-
tique-xx-elle.nl of op Facebook.” 
Boutique XX-Elle is geopend van 
woensdag tot en met vrijdag van 
13.30 tot 17.30 uur en op zater-
dag van 13.30 tot 17.00 uur.



NIEUW!

Virus Protect
meubelstoffen
biedt langdurige 

bescherming, 

in 15 dessins
Informeer 
naar de 

mogelijk-
heden

Bezoek ook eens onze website 
met webshop. 

Online bestellen kan ook!

Bloemenpotpourri.nl
Norgerweg 6b • Haulerwijk

Info@bloemenpotpourri.nl • 0516 - 423 346



Molenweg 84 - Niebert - Tel. 0594 - 549 434 

www.finessekeukens.nl

 Keukens  Meubelen  Kasten
Ook voor renovatie en reparatie

Voor
al uw

interieur-
wensen

Industrieweg 6  I  Roden  I  Tel. 050 - 501 1394
Geopend: ma/ t/m vr. 8.00 - 17.00 uur, zat. 9.00 - 16.00 uur

WWW.SCHAAP-BESTRATING.NL 

AL 20 JAAR
Dé bestratings-
specialist van 
het Noorden

1.500 M2 SHOWTUIN MET VOLOPBESTRATINGS-VOORBEELDEN! NIEUW: WATERORNAMENTEN EN

BLOEMBAKKEN VAN CORTEN STAAL

info@boutique-xx-elle.nl
• Ruime gratis parkeergelegenheid 
   voor de deur

Najaarsmode
voor een 

maatje meer!
De meeste keus in vlotte 

én draagbare mode

HORIZONTAAL: 1 sporenplantje; 3 noodsein; 6 voor; 9 heidemeertje; 12 waterstand; 
13 schroef; 14 te eniger tijd; 16 zangnoot; 17 kilte; 18 plaats in Duitsland; 20 erken-
telijkheid; 22 keur; 24 insect; 26 plaats in Zuid-Amerika; 28 klef; 30 vat; 31 titel; 32 
oevergewas; 34 garnituur; 36 thans; 37 lantaarnplaatje; 41 kruik; 42 vogelproduct; 43 
zangnoot; 44 stuf; 46 agrariër; 51 grondtoon; 53 plaaggeest; 54 zacht metaal; 55 ba-
rium; 56 Europeaan; 58 woonboot; 60 verlagingsteken; 61 drietal; 63 alleen; 65 mast; 
66 hersens; 68 hoog bouwwerk; 70 voegwoord; 72 zachte; 73 borsteldier; 74 met 
name; 75 spinsel; 76 koning (Lat.); 77 bedrog; 78 wiel. 

VERTICAAL: 1 soort aap; 2 voorzetsel; 3 stuiver; 4 bejaarde; 5 loopstok; 6 grap; 7 
soort wijn; 8 vordering; 10 boom; 11 leegloper; 13 mannelijk dier; 15 ogenblik; 17 
medisch specialisme; 19 voordeel; 21 houding; 23 een beetje; 25 atoomgroep; 27 per; 
29 gesteente; 32 richting; 33 lans; 34 ondeugend; 35 anti; 37 spoedig; 38 nakroost; 39 
wereldtaal; 40 Duits voorzetsel; 45 Europeaan; 47 huisdier; 48 loofboom; 49 speeltuig; 
50 deel van Overijssel; 52 voorzetsel; 55 slang; 57 gebogen been; 58 bijbehorend; 59 
kluister; 60 vent; 62 ruigte; 63 Ierland; 64 gast; 65 schil; 67 voordat; 69 opschudding; 
71 achter; 74 familielid.

PRIJSPUZZEL

Oplossing insturen vóór vrijdag 22 oktober o.v.v. naam, adres en tel. nr. naar:  
Unimax Hertz bv, De Millystaat 5, 9471 AG Zuidlaren of mailen naar: puzzel@noordpers.nl

WIN EEN NAJAARSBOEKET VAN MARJET
OF EEN WAARDEBON VAN EP MULDER

Tolberterstraat 75 (hoek Langewoldstraat) Leek
Telefoon: 06 - 5050 0972

Marjet's Bloemen AtelierMarjet's Bloemen Atelier
WelkomWelkom

najaarsseizoen!najaarsseizoen!
Wij zijn er klaar voor!Wij zijn er klaar voor!

Uw electronica- en witgoedspecialist
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TIP!
WINTERBEURT

voor je 
racefiets?

Maak alvast 
een afspraak!

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. 

TOLBERT - De Ford Kuga Plug-
In Hybrid was de bestverkochte 
plug-in hybride (PHEV) van Euro-
pa in de eerste helft van dit jaar. 
De berijders maakten ook op-
timaal gebruik van de volledig 
elektrische actieradius van 56 ki-
lometer (WLTP): volgens geano-
nimiseerde gegevens die Ford 
heeft verzameld, legden de Eu-
ropese Kuga Plug-In Hybrid-rij-
ders 49 procent van de gereden 
kilometers puur elektrisch af, op 
stroom uit een extern laadpunt.

Ford verkocht in de maand juni 
meer Kuga Plug-In Hybrids in 
Europa dan ooit: meer dan 6300 
exemplaren. Dat zijn meer plug-
in hybrides dan alle andere ver-
sies van de Kuga bij elkaar. In 
de maanden april, mei en juni 
verkocht Ford bijna 16.000 Kuga 
Plug-In Hybrids. Dit is ruim een 
derde meer dan zijn naaste con-
current.
De verkoop van PHEV’s en volle-
dig elektrische personenauto’s is 
in een stroomversnelling geko-
men. Steeds meer consumenten 
ontdekken dat dit soort auto’s 
voldoet aan hun mobiliteitsbe-
hoeften, met alle gebruiksgemak 
en comfort. En kosteneffectief, 

vooral als ze gebruikmaken van 
de mogelijkheid om de batterij 
van de auto thuis op te laden. 
Ritten korter dan 50 kilometer 
kunnen volledig elektrisch wor-
den afgelegd. De berijder kan 
zelf bepalen hoe en wanneer de 
auto wordt aangedreven door 
de elektromotor.
Ford maakte eerder dit jaar be-
kend dat medio 2026 alle model-
len in zijn personenautoprogam-
ma in Europa emissievrij kunnen 
rijden – volledig elektrisch of als 
PHEV. Tegen 2030 zijn alle nieu-
we personenauto’s van Ford 
volledig elektrisch aangedreven. 
Vorig jaar verscheen de geheel 
nieuwe, volledig elektrische Ford 
Mustang Mach-E. Fords progam-
ma van geëlektrifi ceerde perso-
nenauto’s omvat naast de volle-
dig elektrische Mustang Mach-E 
de Mondeo full hybrid (HEV), de 
Explorer en Kuga Plug-In Hybrid 
(PHEV) en de mild hybride vari-
anten van Puma, Fiesta en Focus 
(mHEV).
Ontdek zelf de geëlektrifi ceerde 
modellen en kom langs bij Auto 
Smidts Tolbert of bij de vestiging 
Auto Smidts Roden. ,,Kijk voor 
meer informatie op www.smidts.
nl of bel ons op 0594-512400.”

LEEK – Marjet’s Bloemenatelier 
in Leek viert deze maand het 
tienjarig bestaan. Eigenaresse 
Marjet Smid werkt elke dag met 
veel plezier in haar bloemenate-
lier aan de Tolberterstraat. ,,Het 
is een feestje om Marjet’s Bloe-
menatelier te mogen hebben.”

Marjet werkt veel in opdracht, 
zowel voor bedrijven als voor 
particulieren. Rouw-, bruids- en 
gelegenheidsarrangementen 
(voor bijvoorbeeld een geboor-
te, pensioen of jubileum), toe-
ven, wanddecoraties, boeketten 
(pluk, biedermeier, bloemig, 
blad of zelf samenstellen), arran-
gementen voor Kerst, Pasen of 
Moederdag, bloema-
bonnementen (iedere 
week, maand of kwar-
taal een mooi boeket 
op tafel), zijdearran-
gementen: alles is mo-
gelijk. ,,Voor elke gele-
genheid is een op maat 
gemaakt arrangement 
te creëren”, vertelt 
Marjet. ,,Ik luister naar 
wat de klant te vertel-
len heeft over de gele-
genheid, en wat zijn of 

haar wensen zijn met betrekking 
tot de bloemen, kleuren en de-
coraties. Samen creëren we het 
gewenste bloemwerk.”

Marjet’s Bloemenatelier staat nu 
helemaal in het teken van het 
najaar. ,,En dan op naar Kerst… 
Het geven van workshops is op 
dit moment niet mogelijk, en de 
theetuin blijft nog even gesloten 
in verband met de coronamaat-
regelen. U kunt bij mij bestel-
len via 06-50500972 en info@
bloemenleek.nl, of kom gezellig 
langs! Bezorgen is ook geen en-
kel probleem. In de gemeente 
Westerkwartier is dat zelfs gra-
tis.”

Kwekerij De Baggelhof klaar 
voor het plantseizoen

Kuga Plug-In Hybrid-rijders leggen bij-
na helft gereden afstand elektrisch af

Marjet’s Bloemenatelier: samen 
het gewenste bloemwerk creëren

MTB-toertochten 
in de regio
• Zaterdag 9 oktober Havelte 

Abe Brouwer Parel van Dren-
the Toertocht (25, 45 km.)

• Zondag 17 oktober Noord 
Sleen Reinders Assurantiën 
MTB Najaarstocht  (30, 50, 
70, 100 km.)

• Zaterdag 30 oktober Harden-
berg Spar Pierik Herfst MTB 
Toertocht (35, 50 km.)

• Zondag 31 oktober Diever  
Klok Sanidrome MTB Tocht 
(30, 50 km.)

• Zondag 7 november Schoon-
oord Zwiers Kibbelkoele ATB 
Classic (30, 50 km.)

• Zondag 7 november Assen 
DRP Herfsttocht MTB Assen 
(30, 60 km.)

• Zondag 14 november Ter 
Apel Gronings Mooiste (30, 
50, 75 km.)

• Zondag 21 november ‘t 
Haantje Tieks Tweewielers 
Slenerveldtocht (30, 50 km.)

• Zondag 28 november Valthe  
BTS Hunebed ATB Classic (35, 
50 km.)

• Zondag 28 november Zuidla-
ren Koster Glas en Kozijnen 
MTB Toertocht (30, 60, 100 
km.)

• Zondag 12 december Diever  
Klok Sanidrome MTB Mara-
thon (35, 55, 75, 95 km.)

• Woensdag 29 december 
Annen Bikeshop Annen MTB 
Snerttocht (35, 55 km.)

• Vrijdag 31 december Hooge-
veen Oliebollentocht (30, 50 
km.)

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, virus-
sen, schimmels en andere mi-
cro-organismen te neutraliseren.

Virus Protect is een innovatie-
ve coating die langdurige be-
scherming biedt tegen virussen, 
bacteriën en schimmels die in-
fecties veroorzaken. De actieve 
moleculen dringen het DNA 
van micro-organismen binnen, 
wat resulteert in een effectie-
ve vernietiging. Virus Protect 
biedt langdurige bescherming 
en actieve desinfectie van het 
textieloppervlak. ,,Door de on-
derhoudsinstructies te volgen, 
kunnen we u verzekeren dat de 
coating zijn eigenschappen be-
houdt tot dertig cycli nat wassen 
(in een wasmachine) en vijf cycli 
droog wassen (chemisch).”
Meubel- en Woningstoffeerderij 
Visser is gevestigd aan de Leek-
sterweg 2A in Haulerwijk. Voor 
meer informatie kan men te-
recht op www.visser-stoffering.
nl of bellen naar 0516-423170.

Ontdek de
voordelen van 
Virus Protect 
stoffen
bij Visser

LEEK – ‘Uw keuken, ons werk’. 
Dat is de slogan van Keuken-
werk Leek, de keukenzaak die 
het net even anders aanpakt.

Albert en Alien de Vries hebben 
samen meer dan 40 jaar ervaring 
als keukenspecialist. Sinds een 
aantal jaren hebben zij een ei-
gen keukenzaak aan het Piepke 
in Leek. ,,Bij ons staan uw wen-
sen centraal. U krijgt een eerlijk, 
persoonlijk en gedegen advies. 
In een ontspannen sfeer gaan we 
samen uw keuken ontwerpen 
en samenstellen. Wij staan 
voor vriendelijk adviseren, in 
plaats van een dwingende 
verkoop. Onze producten 
hebben een uitstekende 
prijs/kwaliteitverhouding en 
worden uitsluitend besteld 
bij gerenommeerde leveran-
ciers en fabrikanten die net 
als Keukenwerk Leek stre-
ven naar 100 procent klant-
tevredenheid.”

Bij Keukenwerk Leek wordt het 
gehele traject – van advies en 
ontwerp tot plaatsing van de 
keuken – uitgevoerd door en 
onder verantwoordelijkheid van 
vakmensen uit de regio. Tijdens 
de werkzaamheden heeft men 
altijd één vast aanspreekpunt: 
eigenaar Albert de Vries.
De showroom van Keukenwerk 
Leek is geopend van dinsdag 
tot en met vrijdag van 10.00 tot 
17.30 uur en op zaterdag van 
10.00 tot 16.30 uur. Meer infor-
matie: www.keukenwerkleek.nl.

Keukenwerk Leek pakt het nét 
even anders aan



In de Oranjerie te Zeijen t/m 9 oktober

Rustig rond “struinen” tussen 
alledaagse gebruiksvoorwerpen 

met een Engels tintje en een 
vleugje vintage.

Di. t/m za. van 13.00 - 17.00 uur

Noorderstraat 1, 9491 AJ Zeijen, www.de-oranjerie.nl

Shop online via
WWW.TUINCENTRUMGIGANT.NL

Kunstgras is de oplossing!Herfstacties bij Tuincentrum OttemaHerfstacties bij Tuincentrum Ottema
Vervanger  
voor de buxus
(groenblijvend)

per stuk 1.99
tree 6 st. € 6.99

Rhodo-
dendron

3 stuks

  € 23.50 17.95

Gazonnajaarsmest
nu 10 kg.
         voor 27.50
* voor ca. 200 m2

               Nu met GRATIS
  tuinhandschoenen t.w.v. € 6.99

Opruiming (fruit)bomen:
nu 30% KORTING

Ruim parkeren
voor de deur!

Het is tijd om uw beukenhaag 
en coniferen te planten

Kunstgras: 
dé oplossing!

KUNST-
GRAS

GIGANT
25 soorten

uit voorraad
leverbaar

tegen scherpe 
prijzen

De Terp 2 Marum • 0594 - 641 900 • www.tuincentrumottema.nl

Piepke 8 I Leek I 0594 785 146
Info@keukenwerkleek.nl

 www.keukenwerkleek.nl
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LEEK – Auto Egberts en Nienhuis 
Occasions (voorheen gevestigd 
in Midwolde) hebben eerder dit 
jaar hun krachten gebundeld. 
Beide bedrijven opereren nu sa-
men 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-
trifi catie 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 autotechno-

logie, waarmee we u altijd pas-
send 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, 
nieuwe auto, of de reparatie of 
het onderhoud van uw auto: wij 
bieden altijd een passende op-
lossing. Dit kunnen wij realiseren 
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.”

Auto Egberts en Nienhuis Occasions 
bundelen hun krachten

LEEK - Voor houtkachels en open 
haarden van Heta is men bij 
Smeding & Zn. in Leek aan het 
juiste adres.

Heta staat voor Deens ontwerp 
en kwaliteit tot in de kleinste 
details. Houtkachels en open 
haarden van Heta geven niet 
alleen een fi jne warmte, maar 
zijn ook een verfraaiing van de 
woning. Ze geven gezelligheid 

op koude dagen. Wie voor een 
Heta hout- of pelletkachel kiest, 
krijgt gezelligheid, Deens design 
en kwaliteit die al meer dan 150 
jaar wordt ontwikkeld.
Wie op een eenvoudige ma-
nier warmte in huis wil, moet 
de Heta Scan-Line Green 100 
overwegen. Deze pelletkachel 
is krachtig, mooi om te zien en 
uitermate zuinig. Daarnaast 
zit de kachel bomvol moderne 

technologie die er voor zorgt 
dat men het snel warm krijgt. De 
Heta Scan-Line Green 100 heeft 
een rendement van 90 procent, 
zodat men heel effi ciënt en zui-
nig stookt. De fraaie vormgeving 
maakt hem geschikt voor elk 
type interieur. De kachel is tot 6 
kW in te stellen. Dat gaat heel 
eenvoudig met de afstandsbe-
diening.
Klein en chique is de Scan-Line 
8 houtkachel. Met zijn cirkelvor-
mige ontwerp trekt deze kachel 
de aandacht in elke woning. Hij 
heeft een diameter van slechts 
44 centimeter en een hoogte van 
100 centimeter. Deze kachel past 
in verschillende typen woningen. 
De Scan-Line 8 is verkrijgbaar in 
diverse materialen - waaronder 
speksteen - en heeft bovendien 
de schoonste verbranding die 
tot nu toe getest is: slechts 0,63 
gram deeltjesuitstoot per kilo 
verbrand hout.

,,Interesse gekregen in ons assor-
timent? Kom even langs in onze 
showroom aan de Euroweg 2 in 
Leek. Hier staan Heta modellen 
brandend opgesteld.”

EEN – In de nieuwe compacte 
showroom van RS Kasttech-
niek is een goede weergave te 
zien van de mogelijkheden om 
kastruimte te creëren in bijna 
elke ruimte. De showopstellin-
gen geven een goed beeld van 
alle mogelijkheden en kleuren 
die verkrijgbaar zijn.

,,Het aanbod varieert van strak-
ke, moderne deuren tot heel 
mooi klassiek. Maar een glas- of 

spiegeldeur kan ook. Natuurlijk 
horen de bijbehorende grepen 
en accessoires daar ook bij”, zegt 
eigenaar Ron Scheffers. ,,Het is 
mogelijk een afspraak bij u thuis 
te maken om de mogelijkheden 
te bekijken. Desgewenst kan 
daar een vrijblijvende offerte 
van gemaakt worden. En of het 
nu een rechte muur of onder een 
schuin plafond is: bijna overal is 
wel een passende oplossing voor. 
De kasten komen dan perfect op 

maat aan, of worden in onze ei-
gen werkplaats aangepast zodat 
ze bij u thuis geplaatst kunnen 
worden. Tevens kunt u bij ons 
terecht voor horren voor ramen 
of deuren. Verder zijn we dealer 
van binnen- en buitendeuren 
van Skantrae en ook zijn we le-
verancier van Woodvision.”

RS Kasttechniek is gevestigd aan 
de Norgerweg 15 in Een (06-
50446373).

RODEN – De Wit Zonwering en 
Glasservice is een echt familiebe-
drijf waar u terecht kunt voor al-
les op het gebied van zonwering 
en glas. 

De Wit is dé zonweringspecialist 
van Roden en wijde omgeving. 
Als dealer van Brustor, Harol, 
Luxafl ex en Weinor heeft De Wit 
voor nagenoeg elke situatie een 
passende oplossing, of het nu 
gaat om knikarmschermen, uit-

valschermen, screens, markiezen, 
buitenjaloezieën of rolluiken. 
Als glashandel is De Wit gespe-
cialiseerd in het plaatsen van 
verschillende soorten beglazing, 
zoals blank en gekleurd glas, ge-
laagd en gehard glas, isolatieglas 
(HR-glas), geluidwerend glas en 
voorzetramen. Alle glasproduc-
ten worden vakkundig geleverd 
en geplaatst. Waar veel bedrijven 
een moeilijk jaar achter de rug 
hebben vanwege de coronapan-

demie, heeft De Wit over de 
hoeveelheid werk niet te klagen. 
,,Mensen zijn nog steeds veel 
thuis. Daardoor zijn ze graag be-
reid om wat uit te geven om hun 
huis nog aangenamer te maken”, 
zegt Deana Slenema. Voor meer 
informatie over de vele mogelijk-
heden van De Wit Zonwering en 
Glasservice is men van harte wel-
kom in de showroom aan de Ha-
gen 23 in Roden (www.dewitro-
den.nl, 050-5015764.

TERHEIJL – Het kunstproject Al-
lemansgoed Terheijl is genomi-
neerd voor de Harry de Vroome 
Penning 2020-2021. 

Het kunstproject is het resultaat 
van een wedstrijd die door de 
gemeente Noordenveld is uitge-
schreven om met hedendaagse 
beeldende kunst het landgoed 
meer levend, beleefbaar en her-
kenbaar te maken en daarmee 
tevens een nieuwe culturele laag 
toe te voegen. Een aantal kunste-
naars is als tijdelijk collectief met 
de opdracht aan de slag gegaan. 
Voor de gemaakte objecten is 
materiaal uit het gebied gebruikt; 
niet alleen klei en zand maar ook 
de lokale verhalen, kennis en 
menskracht van de bewoners.

De Harry de Vroome Penning 
wordt tweejaarlijks uitgereikt 
aan inspirerende projecten of 
initiatieven die bijdragen aan de 
positieve ontwikkeling van het 
landschap in Drenthe. Centraal 
daarbij staat een 
duurzame kwaliteits-
bevordering van het 
landschap. Dit kan 
gaan om landschap-
sprojecten, gebou-
wen/bouwwerken 
of infrastructuur. De 
andere genomineer-
de voor de Harry de 
Vroome Penning 
2020-2021 is Land van 
Ons, een landelijke 
coöperatie die land-
bouwgrond koopt 

om biodiversiteit te verhogen en 
landschap te herstellen.
Op 13 oktober wordt bekend ge-
maakt wie van de genomineer-
den de Harry de Vroome Penning 
zal ontvangen.

Sfeer in huis met een Heta kachel

RS Kasttechniek: voor vele passende oplossingen

De Wit: uw specialist in zonwering en glas

Allemansgoed Terheijl genomineerd voor Harry de Vroome Penning

LEEK - Al ruim 30 jaar is 
Zaagman Auto Cleaning 
in Leek hét adres voor een 
brandschone auto. Het be-
drijf staat klaar voor auto-
bedrijven, particulieren en 
fl eetowners. Dankzij de 
jarenlange expertise van 
Zaagman gaat iedere klant 
met een nette auto naar 
huis.

Autopoetsen is bij Zaagman 
veel meer dan poetsen al-
leen. ,,U kunt bij ons terecht 
voor een totale poetsbeurt 
of voor een duurzame coa-
ting, zoals Tefl on, Quartz 
of keramische coating. Een 
coating heeft vele voorde-
len voor uw autolak: laat u 
informeren bij ons. Wij bren-
gen coatings aan op auto’s, 
campers, caravans, motoren 
en fi etsen. Die zijn met een 
coating beter beschermd 
en veel makkelijker schoon 
te maken. Wij geven 3 tot 
5 jaar garantie op een coa-
ting, afhankelijk van welke u 
kiest. Wij adviseren u graag 
om het juiste product te kie-
zen.”

,,Feitelijk doen we aan 
het reconditioneren van 
uw auto. Anders gezegd: 
de auto krijgt een totale 
schoonheidsbehandeling, 
zowel van buiten als van 
binnen. Hij wordt gewassen, 
gepolijst en in de was gezet. 
Het interieur wordt perfect 
gereinigd en vlekken op de 
bekleding worden waar mo-
gelijk verwijderd. Ook wordt 
desgewenst het complete 
motorcompartiment ont-
vet en behandeld met een 
glans- en vochtwerend mid-
del. Het eindresultaat is een 
auto die oogt als nooit tevo-
ren. Een sieraad op de weg.”

Ook beschikt Zaagman Auto 
Cleaning over speciale appa-
ratuur om geuren veroor-
zaakt door o.a. ontbindings-
processen, rioollucht enz. 
defi nitief te verwijderen. 
Meer informatie is te vin-
den op www.zaagman-au-
topoetsen.nl. Zaagman is te 
vinden op het Industriepark 
3 te Leek, of te bereiken 
via 0594-518254 en j.r.zaag-
man@hetnet.nl. 

Totale Cleaning bij Zaagman



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
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RODEN - U begint de wandeling langs de slotgracht 
van misschien wel de best bewaarde en meest au-
thentieke Drentse havezate. Aan het eind van de 
14e eeuw was er voor het eerst in de oorkonden 
sprake van het Mensinge-goet. In 1485 kwamen 
huis en landgoed in handen van de machtige Gro-
ningse familie Van Ewsum, die tot het begin van de 
18e eeuw op Mensinge bleef wonen. In 1727 was 
het huis eigendom van Ida Elisabeth Ripperda en zij 
was het die Mensinge zijn huidige vorm gaf. In 1818 
werd de familie Kymmell eigenaar van Mensinge. 
Ze bleven er tot 1985 wonen. Tegenwoordig is de 
havezate eigendom van de gemeente Noordenveld.

Ten noorden van de weg van Roden naar Lieveren 
staat het oudste deel van het Mensingebos. Toen hier 
bij een zware storm in 1972 enkele enorme eiken om-
waaiden, bleek één van die reuzen maar liefst 265 
jaarringen te tellen, ofwel een boom uit 1707! Dat was 
de tijd dat de Van Ewsums een deel van het landgoed 
lieten bebossen. Houtverkoop was één van de belang-
rijkste bronnen van inkomsten van de Drentse adel. 
De eiken en beuken hebben gezelschap gekregen van 
vele andere soorten bomen en struiken die dit bos tot 
één van de meest rijke bossen van Drenthe maken. De 
waarde van dit gebied was in de jaren zestig de be-
langrijkste reden om het Lieversche Diep te sparen.

RODERWOLDE - Vanaf de molen Woldzigt verbindt 
de Schipsloot het haventje van Roderwolde met 
het Peizerdiep. Schepen brachten vroeger lijnzaad 
en koolzaad naar Woldzigt om tot olie vermalen te 
worden.
Molen Woldzigt werd in 1852 als oliemolen gebouwd 
door Egbert Floris Aukema en Sikke Jans Datema. 
Hun namen staan op de gevelsteen. Een gast in de 
plaatselijke herberg Het Blauwe Paard zou hen op 
het idee hebben gebracht een oliemolen te bouwen, 
omdat daar goed geld mee te verdienen viel. Dat 
het geen gouden tip was, blijkt uit het feit dat de 
heren al in 

NORG - Het Struin- en Duinpad in de Langeloërdui-
nen, een gezamenlijk initiatief van IVN Norg, cam-
ping De Norgerberg, boscamping Langeloërduinen 
en zorgboerderij Prins, is geschikt voor het hele ge-
zin.

Het natuurpad bestaat al sinds 1980, toen ook een 
wandelgids met veel informatie over de natuur van 
de Langeloërduinen en de omgeving van Norg is ver-
schenen. Na ruim 25 jaar was er echter zoveel ver-
anderd dat de wandelgids aan herziening toe was. 
Daarom is een nieuw routeboekje samengesteld. 
Bovendien zijn enkele jaren geleden alle routepalen 
vernieuwd en is de wandeling op enkele punten ge-
wijzigd. 
Het startpunt is verlegd naar de parkeerplaats van 

De stuwen met de oude vistrap zijn ondertussen om-
gevormd tot een stelsel van keienpassages. De oude 
vistrap die hier lag werkte alleen voor grote vissoor-
ten. Nu is de beek opnieuw optrekbaar voor alle 
beekbewonende vissen, waaronder ook de kleintjes 
als bermpje en grondel. Ook wordt de beek nu goed 
gebruikt door de winde, die zich hier nu ook voort-
plant. De laatste jaren is veel geïnvesteerd om te 
zorgen dat vissen van en naar de zee kunnen zwem-
men. Uit onderzoek blijkt dat dat ondertussen sterk 
verbeterd is.
Het zuidelijk deel van het landgoed heeft een duide-
lijk ander karakter dan het oude loofbos ten noor-
den van de weg Roden-Lieveren. Een deel is nog 
steeds heideveld, een ander deel is dankzij spontane 
opslag in de loop van de tijd dichtgegroeid. De rest is 
in het begin van de 20e eeuw door de familie Kym-
mell bebost met naaldhout. Het was de tijd dat in 
Drenthe de Staatsbossen werden aangelegd.
Het grootste stuk heide dat van west naar oost dwars 
door het Mensingebos loopt, heet het Moltmakers-
stuk. Hier lag een natuurlijke laagte, een stroet die 
richting Lieversche Diep afwaterde. Tijdens de wan-
deling ziet u bij het vlonderpad dat het veenmos in 
het water het prima doet. Er ontwikkelt zich hier 
zelfs een nieuw hoogveentje.
Links van het pad ziet u wat er van de Oude Vaart 

1855 ook maalstenen voor graan in hun molen lie-
ten aanbrengen…
Sinds 2016 is Woldzigt eigendom van Stichting Het 
Drentse Landschap. De vrijwilligers van Stichting 
Olie- en Korenmolen Woldzigt laten de molen 
regelmatig draaien. Ze malen er meel, produce-
ren lijnolie en verkopen de eigen producten in de 
molenwinkel. Verder runnen ze in Woldzigt het 
Nederlands Graanmuseum en organiseren ze er tal 
van activiteiten.
De afgelopen jaren heeft het Peizerdiep alle ruimte 
gekregen. De kade is een stuk westwaarts rich-

ting polder verplaatst om het water 
meer ruimte te geven. Ook zorgt deze 
ingreep ervoor dat het gebied meer 
water kan bergen. Na de Schipsloot 
loopt u over de nieuwe kade - een 
natuurlijke zandrug lijkt het - langs een 
grote lagune die met een lange land-
tong van het diep afgescheiden is.
In het jaar 1437 verpachtten de marke-
genoten van Roderwolde De Kleibosch 
aan de abdij van Aduard. De monniken 
van Aduard zagen brood in de potklei 
die hier letterlijk voor het opscheppen 
lag. Ter plekke lieten ze er in veldovens 

camping De Norgerberg, waar een informatiebord 
staat. Het pad leidt de wandelaars vervolgens over 
kronkelpaadjes langs de mooiste plekjes van het 
bosgebied Langeloërduinen. De wandeling heeft 
bovendien een educatief tintje. Onderweg is er 
een slangenpad waar men kan kronkelen als een 
slang, een modderpoelbrug waar men kan zoeken 
naar waterdiertjes, een reuzenstoel en een natuur-
schommel. De wandelroute is gemarkeerd met ge-
nummerde, ruweiken palen die rechts van het pad 
staan. De schuine bovenkant van de routepalen wijst 
in de looprichting. Wandelaars kunnen kiezen tussen 
de volledige route van 3 kilometer of een verkorte 
versie van 2 kilometer. Het wandelboekje is verkrijg-
baar bij de receptie van camping De Norgerberg en 
in bospaviljoen De Norgerberg.

over is. Halverwege de 19e eeuw moest dit het begin 
worden van een waterweg die Assen met Groningen 
zou verbinden. In 1845 werd aan de gebroeders Bal-
kema uit Delfzijl concessie verleend om een kanaal 
te graven vanaf de Drentsche Hoofdvaart via de Nor-
gervaart door de gemeenten Norg en Roden naar 
het Leekstermeer. De Balkema’s begonnen vol goede 
moed. In 1848 moesten ze hun plan opgeven, omdat 
het geld op was…

dakpannen en kloostermoppen van maken die later 
per schuit via het Peizerdiep en Aduarderdiep hun 
weg vonden naar bouwplaatsen in Noord-Neder-
land. Na de middeleeuwen schakelde de Groninger 
steenindustrie over van potklei op zeeklei.
Waar u De Kleibosch in loopt, ligt rechts van het pad 
het restant van een kanaaltje waarlangs de gebak-
ken stenen op schuitjes naar het Peizerdiep werden 
geboomd. De onregelmatige ondergrond van het 
bos verderop is grotendeels nog het gevolg van de 
middeleeuwse baksteenindustrie. De meeste klei-
putten zijn dichtgegroeid, hier en daar is een poeltje 
in het bos overgebleven.
De aanwezigheid van potklei zorgt ervoor dat De 
Kleibosch een voor Drenthe uniek bos is. Het is een 
zogeheten eikenhaagbeukenbos en bestaat vooral 
uit els, es, berk en eik met opvallende soorten als 
meidoorn en hondsroos en tal van zeldzame planten 
als welriekende agrimonie.
In 1962 werd De Kleibosch door Het Drentse Land-
schap aangekocht toen het voortbestaan van dit bij-
zondere stukje natuur in gevaar dreigde te komen. 
Bijna alle eigenaren bleken onmiddellijk bereid hun 
stukje Kleibosch aan Het Drentse Landschap te ver-
kopen. Het is één van de oudste terreinen van de 
stichting.

het geld op was…

Actief genieten met natuurlijke wandelroutesActief genieten met natuurlijke wandelroutes
Wandelen bij Mensinge en door het Mensingebos

Wandeltocht Schipsloot en Molen Woldzigt

Op struun door de Langeloërduinen

1.

2.

3.
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Been Wonen: van 
nachtkleding tot 
vloeren

RODEN - Been Wonen is 
een familiebedrijf dat al 
85 jaar bestaat en hierdoor 
een begrip is in Roden.

Van oudsher is Been een ma-
nufacturenwinkel. Vandaag 
de dag is dit nog goed terug 
te zien in de collectie. Van 
onderkleding en nachtkle-
ding van de merken Conta, 
Comtessa, Robson, Schiesser 
en Sloggi tot keukentextiel 
en badtextiel van Vossen, 
DDDDD en Elias. En dan ook 
nog bedtextiel.

Maar Been Wonen is méér. 
Door de jaren heen is het be-
drijf zich gaan specialiseren 
op het gebied van woningin-
richting. Naast verschillende 
soorten vloeren en raambe-
kleding kan men bij Been ook 
terecht voor zonwering. Door 
de jarenlange ervaring en de 
eigen stoffeerders is het be-
drijf specialist op het gebied 
van woning- en projectinrich-
ting.
,,Neem gerust eens een kijkje 
in onze winkel aan de School-
straat 6 in Roden en laat u 
verrassen door de bijzonde-
re collectie, goede service en 
kwalitatief goede producten. 
Parkeren is gratis en kan voor 
de deur.”

Finesse levert 
maatwerk
NIEBERT – Finesse Keukens in Nie-
bert levert maatwerk. Geen stan-
daardkeukens, maar een keuken 
geheel naar uw eigen ideeën, 
wensen en mogelijkheden.

Finesse Keukens beschikt aan 
de Molenweg in Niebert over 
een showroom waar verschillen-
de keukens staan opgesteld. Zo 
kan iedereen een goede indruk 
krijgen van de vele mogelijkhe-
den qua ontwerp en materiaal. 
,,Maar in principe begint het tra-
ject 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 situatie bekijken. 
Als we de ideeën, wensen en 
mogelijkheden in kaart hebben 
gebracht, presenteren wij een te-
kening 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 tekent niet alleen voor 
het ontwerp en de realisatie van 
de nieuwe keuken, maar draagt 
ook zorg voor de installatie. ,,Wij 
verzorgen alles van A tot Z”, zegt 
Hut. 
Men kan ook bij Finesse terecht 
voor keukenrenovatie en -aan-
passing. Ook het laten maken van 
meubelen en kasten behoort tot 
de mogelijkheden. ,,Juist deze af-
wisseling maakt het werk prach-
tig”, aldus Arnold Hut. ,,Elke dag 
is weer anders.”

NORG – Don Vloeren & Raamde-
coratie aan de Eenerstraat 65A 
in Norg is dé vloerenspecialist. 
Het assortiment bestaat uit la-
minaat, pvc, tapijt, gordijnen en 
raamdecoratie.

Eigenaar Don Middelveld is al 25 
jaar werkzaam in de woningin-
richting, vooral als stoffeerder 
en specialist in trapbekleding. De 

winkel is open. ,,Graag ontvan-
gen wij u weer voor een advies 
op maat.  

U hoeft geen afspraak meer te 
maken. U kunt ons bezoeken 
op woensdag, vrijdag en zater-
dag. Toch op afspraak? Bel Don:
06 - 5516 3203. Kijk voor meer 
informatie op: www.donvloer-
enraamdecoratie.nl

Don: van vloeren tot gordijnen

NIEUW-RODEN – Parket past in 
bijna elk interieur. De vloer die u 
kiest hangt af van uw persoon-
lijke wensen, maar het is ook 
verstandig om enkele praktische 
zaken af te wegen. De eigen-
schappen van het hout bepalen 
in sterke mate het karakter van 
de vloer. Kleur, hardheid en te-
kening zijn belangrijk, maar ook 
verkleuring en het werken van 
het hout. Eerlijk en deskundig 
advies van een vakman is daar-
om onmisbaar.

Kwaliteit, advies en service zijn 
al jarenlang het handelsken-
merk van Cazemier Parket in 
Nieuw-Roden, al 35 jaar dé am-
bachtelijke parketteur. ,,Onze 
ervaring in het geven van ad-
vies en de technische uitvoering 
van vloeren hebben ons tot een 
begrip in de parketbranche ge-
maakt. Wij zijn een ervaren spe-
cialist op het gebied van parket-, 

lamel- en laminaatvloeren, elk 
met hun specifi eke eigenschap-
pen. In de loop van de jaren heb-
ben wij ons met name toegelegd 
op de traditionele parketvloe-
ren, die u unieke mogelijkheden 
bieden in legpatronen, combina-
ties van verschillende houtsoor-
ten en afwerkingen, zodat uw 
vloer de juiste uitstraling aan uw 
interieur geeft.”
Ook voor onderhoud aan uw 
vloer bent u bij Cazemier Par-
ket aan het juiste adres. Door 
de vloer regelmatig te laten on-
derhouden, blijft deze in goede 
conditie en wordt de levensduur 
aanzienlijk verlengd. Hiermee 
worden reparaties of zelfs het 
moeten vervangen van de vloer 
voorkomen.

Cazemier Parket is gevestigd aan 
de Dorpsstraat 11 in Nieuw-Ro-
den. Meer informatie: www.ca-
zemierparket.nl of 050-5015283.

Cazemier Parket: al 35 jaar de 
ambachtelijke parketteur

TYNAARLO - OK Keukens heeft 
sinds 2012 bewezen een mooie 
toegevoegde waarde te zijn op 
het assortiment van Odink Keu-
kens. OK Keukens bevindt zich 
op loopafstand van Odink; aan 
de Industrieweg 4G in Tynaarlo.

OK Keukens laat zien dat een 
mooie en degelijke keuken ook 
heel betaalbaar kan zijn, met de-
zelfde service als die van Odink 
Keukens. Want zaken als plan-
ning en montage verlopen via 
dezelfde mensen. OK Keukens 

is concurrerend met de grote 
concerns qua prijs, maar dan wel 
met een persoonlijke service. 
,,Het beste van twee werelden. 
De ideale mix!”

OK Keukens biedt moderne, 
trendvaste en voordelige keu-
kenontwerpen die betaalbaar 
zijn voor elke portemonnee. ,,In 
onze OK-showroom staat diver-
se inbouwapparatuur van meer-
dere bekende merken die u kunt 
bekijken. Voor meer informatie 
kunt u bellen naar 0592-543504.

OK Keukens:
voor elke portemonnee

RODEN - Bij het inrichten van 
een woning gaat het om het cre-
eren van een persoonlijke sfeer. 
Raamdecoratie speelt hierin een 
belangrijke rol. Vloeren Lifestyle 
Roden heeft een ruim assorti-
ment voor de klant uitgestald in 
de showroom van 1000 vierkan-
te meter.

Vloeren Lifestyle Roden werkt 
met enkele bekende raamdeco-
ratiemerken (ABZ, HR Design, 
Lifestyle en Multisol) en heeft 
voor ieder interieur - van trendy 
tot tijdloos en van sfeervol tot 
zakelijk - passende raamdecora-
ties. Voor elke lichtinval zijn er 
tal van oplossingen in stijlvolle 
en eigentijdse uitvoeringen: rol-

gordijnen, plissés, vouwgordij-
nen, jaloezieën, multi-shades en 
nog veel meer. De raamdecora-
tieproducten zijn decoratief en 
functioneel en worden voor de 
klant op maat gemaakt. Vloe-
ren Lifestyle Roden vervaardigt 
producten uit kwalitatief hoog-
waardige materialen.
Klanten kunnen inspiratie op-
doen in de winkel aan de Cein-
tuurbaan 112-1 in Roden. Bij 
Vloeren Lifestyle Roden heeft 
men aandacht voor de vereiste 
kwaliteit, advisering en service. 
,,Wij gaan graag bij de klant 
langs om de exacte maten op te 
meten. De producten worden 
eventueel ook opgehangen en 
dat alles gebeurt gratis.”

Raamdecoratie bij
Vloeren Lifestyle Roden

RODEN - Bij Harm en Alie Vijfschaft van Houtcentrum Roden vindt men alle 
houtmaterialen - uitsluitend FSC-goedgekeurd - voor in en om het huis en 
tuinhout (onder andere lariks) van hoge kwaliteit. Ook timmerwerkzaam-
heden - waaronder het maken van kozijnen, deuren en dakkapellen - zijn 
geen probleem. Ook voor gipsplaten, mortels, isolatiematerialen, schroe-
ven, bevestigingsmaterialen enzovoorts kan men bij 
Houtcentrum Roden terecht. ,,In onze uitgebreide 
werkplaats en zagerij kunnen wij veel maken” aldus 
Harm Vijfschaft. Houtcentrum Roden is gevestigd aan 
de Ceintuurbaan Noord 103A in Roden (050-5012428).

Houtcentrum Roden: groots in hout

RODEN - Een onafhankelijke part-
ner en bemiddelaar in verzekerin-
gen kan mensen een hoop hoofd-
brekens uit handen nemen. Meijer 
Assurantiën biedt helderheid en 
duidelijkheid met deskundig, on-
partijdig advies en ondersteuning. 

,,Wij brengen alle verschillende 
soorten verzekeringen voor u in 
kaart, vergelijken premies en vin-
den de dekking die echt bij u past. 
Ook na het afsluiten van een ver-
zekering helpen wij u graag veran-
deringen door te voeren of vragen 
over uw dekking te beantwoor-
den”, aldus Bert-Jan Lageman. 

,,U kunt bij ons assurantiekantoor 
nog ouderwets rekenen op per-
soonlijke aandacht. Bij ons zijn 
klanten geen nummers. Ons team 
blijft betrokken om de beste ser-
vice voor u op maat samen te stel-
len. Wij werken dan ook altijd met 
een persoonlijke kennismaking 
om uitgebreid uw situatie en uw 
wensen te bespreken. Van begin 
tot eind kunt u op ons rekenen. 
Op onze website www.meijerro-
den.nl kunt u meer lezen over al 
onze diensten en de verschillen-
de mogelijkheden. Wij helpen u 
graag.” Meijer bereikbaar via 050-
5018260.

Meijer Assurantiën: voor deskundig advies



Leuringslaan 42, Tolbert, tel.: (0594) 51 94 68 / (0594) 51 58 77 - www.broveautos.nl

• Verkoop
• Reparatie
• Onderhoud
• APK

In- en verkoop
jong gebruikte auto’s

Tolbert

Mr. J. Tuintjerstraat 7 • Tolbert • 06 - 1586 9978

Wij helpen u graag!

• Verkoop  • Onderhoud
• Reparatie  • Legservice

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

Moderne
keukens
in diverse
stijlen!

Doorlopend 
NIEUWE
keuken-
opstellingen!

Bent u op zoek naar een klassieke of moderne keuken?

Kom ze bekijken in onze showroom!

Ook keuken- 
renovatie 
en inbouw 
apparatenhoek

HOOFDSTRAAT 44 | TOLBERT | TEL.: (0594) 517 224
WWW.FIFTYFIFTYTOLBERT.NL

OPENINGSTIJDEN: DO. 9.00-18.00 UUR - VR. 9.00-21.00 UUR - ZAT. 9.00-17.00 UUR

Volg ons op

Of download
onze nieuwe app!

NIET DE GROOTSTE MAAR WEL 

DE GEZELLIGSTE 
CARSDEALER VAN HET NOORDEN

CARS JEANS
AL VOOR t29.90

Kwaliteit op maat bij Sipma Parket
TOLBERT - Wie een probleemloze houten vloer of het betere laminaat wil, kan terecht bij Sipma Parket 
in Tolbert. Harm Sipma is een zeer bedreven en ervaren legger die kwaliteit koppelt aan een scherpe 
prijs, service en flexibiliteit. Hij levert alle soorten harde vloeren, waaronder traditionele zoals visgraat-
motief. ,,Ik vind het belangrijk om kwaliteit te leveren en wil met een tevreden gevoel een klus klaren. 
Ik werk met de nieuwste machines en kan stofarm schuren.” Sipma Parket is ook voor vloerrenovatie 
een uitstekend adres. Door schuren en lakken of oliën wordt een vloer weer als nieuw. Sipma Parket is 
gevestigd in Tolbert en komt langs op afspraak (06-15869978).

BK Solutions: alles keurig opgelost op
administratief gebied
TOLBERT - Alle administratieve oplossingen van de grondleggers Leon Brandsma en Jan Cornelis Klijn 
zijn gebundeld in de naam Brandsma Klijn Solutions (BK Solutions), een veelzijdig administratiekantoor 
met personeelsdiensten.
BK Solutions is een laagdrempelig kantoor waar iedereen welkom is voor een vrijblijvend gesprek. ,,We 
zijn u graag van dienst bij het opstellen en verwerken van uw administratie. U kunt altijd bij ons terecht 
voor elk advies en voor elke vraag.”
Dankzij BK Solutions heeft u geen zorgen meer met betrekking tot jaarrekeningen, belastingaangiftes 
en meer. ,,We verwerken uw financiële administratie en helpen bij uw belastingaangiftes (OB, LB, IB, 
VPB). Daarnaast bent u welkom bij ons als u financieel advies zoekt.” Hoewel de oplossingen van BK 
Solutions divers zijn, hebben ze vrijwel altijd dezelfde voordelen: professionele ondersteuning, tijdbe-
sparing en vriendelijk geprijsd. ,,Alles keurig opgelost op administratief gebied: dat is wat we u bieden.”

Veelzijdige dienstverlening bij Brové Auto’s
TOLBERT - Voor aanschaf, onderhoud, APK-keuring en reparatie van uw auto kunt u terecht bij Brové 
Auto’s: één van de voordeligste autobedrijven in Leek en omgeving. Brové Auto’s is BOVAG-erkend en 
bekend met ieder automerk. ,,Dagelijks bewijzen wij onze klanten dat reparatie en onderhoud van een 
auto niet per se duur hoeft te zijn. We bieden scherpe reparatietarieven, gratis voor keuring bij APK, 
en vervangend vervoer als dit noodzakelijk is. Toch houden we bij Brové de kosten laag. Door slim te 
plannen en te automatiseren kunnen we een hoog serviceniveau voor onze klanten combineren met 
een voordelig onderhoudstarief.” Wie op zoek is naar een mooie occasion, kan terecht op www.brove-
autos.nl voor een overzicht van het aanbod. ,,Staat het gewenste model of type auto er niet bij? Neem 
dan gerust contact op voor onze aankoopbemiddeling. Zo krijgt u de beste auto voor de beste prijs!”

Kwaliteitskeukens in Tolbert
TOLBERT – Amanda Hoppmann Keukens van eigenaar Willem Dijkema staat al jaren bekend om kwa-
litatief goede keukens. In een prachtige boerderij in Tolbert zijn specialisten op keukengebied aan het 
werk. Het bedrijf is uitgegroeid tot een begrip in de wijde regio.
Alle keukenonderdelen zijn er te vinden. De medewerkers van Amanda Hoppmann Keukens helpen 
stap voor stap bij het realiseren van een droomkeuken: van klassiek of nostalgisch tot modern. Voor 
de montage en het aansluiten van keukenapparatuur, gas, water en elektriciteit is er een team van 
vakmensen.
De showroom is recent weer vernieuwd met nieuwe keukenopstellingen. Het geheel is opgefrist en 
gemoderniseerd, waardoor het een stuk overzichtelijker is geworden. Daarnaast is een apparatenhoek 
met inbouwapparatuur ingericht voor nieuwe en bestaande keukens, met apparaten van merken als 
AEG, Atag en Siemens. De showroom bevat tevens een tegelhoek, om de keukens ook op dat gebied 
aan te vullen. 
En wilt u geen nieuwe keuken, maar juist uw bestaande keuken renoveren? Dat kan. Amanda Hopp-
mann Keukens vervangt desgewenst ook de deuren, werkbladen en/of apparatuur.
Amanda Hoppmann Keukens is gevestigd aan de Hoofdstraat 81/1 in Tolbert (0594-513275). Meer 
informatie: www.amandahoppmann.nl.

Fifty-Fifty Tolbert: jeans en meer voor een 
fifty-fifty-prijs
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 vertegenwoordiger van Cars Jeans”, vertelt Pol. 
,,Een jaar of 12 geleden 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 vooruitziende blik.” 
In oktober deed het echtpaar Lourens Fifty-Fifty van de hand. Ze bleven wel betrokken bij de winkel. 
,,We hadden afgesproken 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 
plotseling overleed.”
Na deze zware klap hebben Jeroen Pol en Elina de Jong de draad weer opgepakt en zijn ze verder 
gegaan op de weg die Anne-Heerke en Corry waren ingeslagen: namelijk het verkopen van broeken, 
broeken en nog eens broeken. Fifty-Fifty heeft een uitgebreid assortiment broeken voor heren (Cars, 
New Star, 247, Brams Paris) en dames (Cecil, 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 bovenkleding. Pol: ,,Shirtjes, blouses, 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 ontwikkelen van onze eigen webshop: www.
grotematenvoorweinig.nl. Hier komt binnenkort ons complete aanbod te staan.”



5x Opel Corsa-e 
electric 4x Renault Zoë 4x Opel Mokka-e 

Ultimate

2x Mazda MX-30 
electric

2x Hyundai Kona 
electric

2x Fiat 500C 
(o.a. automaat/benzine)

2x Alfa Romea Gulietta 
(o.a. automaat/benzine)

Occasions elektrisch

Van ‘t Hoffstraat 4, Leek, tel. 0594 - 512464, www.autoegberts.nl

Inmiddels 
al 35 
volledig 

elektrische 
auto’s

Wij doen alles voor uw auto & camper

RODENOp strúún inOp strúún in
Rima is meer dan een gezondheidswinkel

RODEN - G&W GezondheidsWinkel Rima in Roden is méér dan 

alleen een gezondheidswinkel. Luxe handgemaakte chocolade, 

prachtige home and living-producten, fijne cosmetica en bijzondere 

cadeau-artikelen maken de formule van Rima uniek. Het is een winkel 

waar u terecht kunt voor vitaminen en mineralen, reformproducten, de 

zo populaire superfoods én heerlijk geurende natuurlijke lichaamsver-

zorging. Biologische rodenbietensap, gember, geelwortel, vitamine 

D-druppels, vanillepoeder, kokosolie, amandelmelk, chia-zaadjes, 

repen met 95 procent cacao, Weleda-gezichtsolie, Dr. Hauschka-

gezichtscrème, maaltijdshakes en nog honderden andere producten 

zijn te vinden bij Rima: een winkel waar u altijd deskundig geadvi-

seerd wordt door goed opgeleide medewerkers. 

Heerestraat 67 - Roden - 050 - 501 0955www.gezondheidswinkelrima.nl
Schoolstraat 30 - Roden - 050 - 501 8618

www.hofstee-bloemen.nl

Breed assortiment bij bloemenzaak Hofstee
RODEN - Hofstee Flowers aan de Schoolstraat in Roden is een winkel vol met bloemen en woonaccessoires. Gericht op parti-culieren, maar ook op de zakelijke markt. Hofstee staat bekend om het betere bloemwerk. Er zijn boeketten, bruidswerk, bloemen voor een (persoonlijk) afscheid en event-decoraties verkrijgbaar. De zaak biedt daarnaast diverse services. Zo zijn er de Van Harte-service, een Abonnementservice en een bezorgservice, die zelfs in het buitenland bezorgt. En u kunt er natuurlijk terecht voor ver-zorgingstips. Hofstee is ook aantrekkelijk voor de zakelijke markt. De bloemenzaak biedt bedrijfsabonnementen, hydrobeplanting, felicitatie- en jubileumboeketten.

WWW.GARAGEAUTOFIX.NL
Hoofddiep 82 - Zevenhuizen - 0594 - 631 713

 • Reparatie en onderhoud  
alle merken

 • APK keuringen, airco Service

 • Bandenservice met  
balanceren en uitlijnen

 • Schadeherstel

 • Verkoop nieuw en gebruikt

De voordeligste 
keukenzaak
van het Noorden!

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

Voor
elke stijl

een
passende
keuken

Wij
adviseren
u graag

op  
afspraak

Keuken-
advies 

op maat

Verhuizen, verbouwen 
of nieuwbouw?

Tot ziens in Tynaarlo



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!

Uitgebreid 
advies en een
gegarandeerd

scherpe prijs!

Alles in huis
voor een

gezellig thuis!

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


