
Veurjoar

Inclusief
PUZZEL

met 2 leuke 

prijzen

Voorbeeldig

Lentestart…
Al wandelend in de natuur
zie ik weer de eerste tekenen van een nieuw seizoen
Lente, ze komt eraan…..

Met overal ontluikende knoppenin bomen en struiken
Tulpen en narcissen ontspringende grond in perken en bakkentussen het frisse groen….

In Noordenveld 

en het Westerkwartier

Monturen | Glazen | Oogmetingen
Handelsweg - Tynaarlo - 0592 - 860 717

www.debrillenfabriek.nl

Wand- en vloertegels • Natuursteen • Sanitair
Hardstenen dorpels / vensterbanken

Vloerverwarming • Vakkundige tegelzetters

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

Op afspraak 
geopend



Molenweg 84 - Niebert - Tel. 0594 - 549 434 

www.finessekeukens.nl

 Keukens  Meubelen  Kasten
Ook voor renovatie en reparatie

Voor
al uw

interieur-
wensen

Ook in Assen: Industrieweg 17, tel. 0592 - 205 051

Ceintuurbaan Noord 115 - RODEN - Tel. 050 - 55 33 977
www.verandasroden.nl - info@verandasroden.nl

Passie voor
het buitenleven!

Overdekt 
genieten 

in uw tuin

Tuinkamers 
met glas-

schuifwanden

CUBE veranda
v.a. € 6.547.-

(4x3 m., glasdak)

Carports
(op maat gemaakt)

BEZOEK ONZE SHOWROOM ONLINE!WWW.VERANDASRODEN.NL

Terras
zonwering

• Screens
• Knikarmschermen
• Rolluiken
• Verandazonwering
• Markiezen

Veranda’s roden

Alles op 
maat 

gemaakt

2e Paasdag 
GEOPEND 

op afspraak

Plaatmateriaal en 
steigerhout

Schoolstraat 18
Roden
Tel. (050) 501 94 62
(t.o. Albert Heijn)
info@boutique-xx-elle.nl 
www.boutique-xx-elle.nl

Voorjaarsmode
voor een 
maatje meer!
De meeste keus 
in vlotte én 
draagbare
mode

Open:  wo. t/m vr. van 13.30 - 17.30 uur 
 zat. van 13.30 - 17.00 uur

Nieuw Merk:

Orientique Australian
Vrolijke zomerjurken

 in beeldige kleuren
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Showroom Smeding & Zn. 
op afspraak weer geopend
LEEK - De showroom van Sme-
ding & Zn. Keukens & Houtka-
chels in Leek is - op afspraak 
- weer geopend voor publiek.

André en Klazina Smeding ont-
vangen klanten graag in hun 
showroom aan de Euroweg 2 
in Leek. Hier kan men volop 
inspiratie opdoen voor een 
nieuwe keuken, en er staan 
verschillende (hout)kachels 
opgesteld. In verband met de 
coronamaatregelen was de 
showroom van Smeding & Zn. 
Keukens & Houtkachels in de 
winter wekenlang gesloten. 
In deze periode kwam André 
Smeding vooral bij de mensen 

thuis, bijvoorbeeld om ze aan 
de hand van 3D-tekeningen te 
laten zien hoe hun toekomsti-
ge keuken er uit komt te zien. 

Maar sinds begin maart is ie-
dereen - op afspraak - weer 
welkom in de showroom, 
tot opluchting van Smeding. 
Want een nieuwe keuken wil 
je zien, voelen en ervaren. 
Hetzelfde geldt voor kachels. 
,,Dat merken we altijd in onze 
showroom. Als mensen op 
zoek zijn naar een nieuwe 
kachel, gaan ze eerst kijken 
bij de kachels die branden. Je 
wilt de warmte van een kachel 
kunnen voelen.”

Brokla-logo verdwijnt uit het straatbeeld
LETTELBERT - Het bekende logo 
van autobedrijf Brokla zal bin-
nenkort uit het straatbeeld ver-
dwijnen. Klaas Bron heeft beslo-
ten te stoppen met zijn bedrijf.

Bron is maar liefst vijftig jaar zelf-
standig ondernemer geweest. 
,,Het handelen zat er al vroeg in. 
Toen ik nog op school zat, ben ik 
al begonnen met het verkopen 
van sinaasappels per bakfiets. De 
bakfiets had ik van een bakker 
gekocht. Daar kreeg ik op een 
middag 10 gulden voor. Ik was 
eigenlijk een beetje een concur-
rent van mijn schoonvader. Die 
was groenteboer en verkocht 
ook fruit. Maar ik denk niet dat 
hij daar veel last van heeft ge-
had, want ik was meestal venter 
in de buitenwijken van Leek.”

Na zijn schoolperiode was Bron 
automonteur bij verschillende 
garagebedrijven. Na een poosje 
begon het te kriebelen om eigen 
baas te zijn. ,,Op 1 maart 1971 
ben ik in de zuivelhandel ge-
gaan en als melkventer begon-
nen. Er werd een melkwijk aan-
geboden in Oostwold. Dat werk 
heb ik bijna 13 jaar met veel ple-

zier gedaan. In die tijd kwamen 
de winkelketens op en ik zag dat 
mijn omzet steeds verder daalde. 
Mijn toekomst lag niet meer in 
de zuivelhandel. Ik moest kie-
zen: óf er een complete wijk bij 
nemen, óf stoppen. Als ik er een 
wijk bij had genomen, dan was 
ik dagelijks veel later thuis ge-
weest. En dan moest ook de win-
kelwagen nog ingepakt worden 
voor de volgende dag. Ik heb dus 
voor de andere optie gekozen.”
In januari 1983 begon Bron met 
het tectyleren van auto’s. Dat 
beviel hem prima. ,,Het voordeel 
was dat ik thuis werkte. De druk 
was weg om - zoals met de melk-
wijk - op een bepaalde tijd bij de 
klanten te moeten zijn. Geleide-
lijk aan ging het weer kriebelen 
en ben ik in de autoverkoop ge-
gaan. Later kwam het reparatie-

werk erbij. Dat heb ik tot nu toe 
steeds gedaan. Ik vind het mooi 
werk: veel contacten met klan-
ten en zoveel mogelijk de klan-
ten tevreden stellen met wat ze 
gekocht hebben of hebben la-
ten repareren. Je kunt natuurlijk 
nooit iedere klant tevreden stel-
len, maar ik heb dat wel zoveel 
mogelijk proberen te doen. We 
hadden veel klanten die al vanaf 
het begin bij ons kwamen.”
Nu is voor Bron het moment 
dáár om te stoppen. ,,Ik heb 
geen opvolger voor de zaak. We 
hebben inmiddels afscheid ge-
nomen van onze klanten, en ze 
een presentje gegeven. Ik denk 
dat ik de drukte wel ga missen. 
Daarom ga ik vast wel weer wat 
zoeken, bijvoorbeeld in het vrij-
willigerswerk. Stilzitten kan al-
tijd nog.”

De Deurzetter: kwaliteit in deuren
LEEK - De Deurzetter in Leek is 
gespecialiseerd in het monteren, 
repareren en onderhouden van 
garage- en industriedeuren voor 
zowel bedrijven als particulie-
ren.

Als iemand een deurzetter is, 
dan is het Johan Veenman (38) 
wel. Al op 15-jarige leeftijd hield 
hij zich bezig met het plaatsen 
van deuren. Met inmiddels ja-
renlange ervaring in zijn bagage 
besloot Veenman in 2014 voor 

zichzelf te beginnen als De Deur-
zetter. ,,Ik ben klein begonnen: 
als zzp’er vanuit mijn woning 
in Oldekerk. Een tuinhuisje fun-
geerde als showroom.”
De Deurzetter kreeg al snel een 
voet tussen de deur in de deu-
renbranche. Veenman nam een 
monteur in dienst en werd dealer 
van het gerenommeerde merk 
Novoferm. De naamsbekend-
heid van het bedrijf werd groter 
en groter en inmiddels heeft De 
Deurzetter de beschikking over 

een team van vier gecertificeer-
de monteurs. Momenteel staat 
er nog een vacature open voor 
een ervaren monteur. Twee jaar 
geleden besloot Veenman een 
pand te kopen op bedrijventer-
rein Leeksterveld in Leek. Op de 
bovenverdieping bevindt zich 
een fraaie showroom, met di-
verse opstellingen en een kof-
fieruimte. De benedenruimte 
wordt gebruikt voor de opslag 
van materieel, waaronder hoog-
werkers.
De Deurzetter plaatst elk jaar 
honderden deuren in heel 
Noord-Nederland: garagedeu-
ren, industriedeuren en laad- en 
lossystemen. Veenman: ,,Ik schat 
dat wij zo’n 40 procent van ons 
werk voor particulieren doen, de 
rest doen we voor bedrijven. Al 
onze werkzaamheden - monte-
ren, reparaties en onderhoud - 
worden gedaan door ons eigen 
team van gecertificeerde mon-
teurs.”

Meer informatie over De Deur-
zetter aan de Potklei 16C in Leek 
is te vinden op www.dedeurzet-
ter.nl. Het bedrijf is telefonisch 
bereikbaar via 0594-855949 of 
06-33491211.

Dealerfietsen.nl: 
dé e-bikespecialist
VEENHUIZEN - Dealerfietsen.nl 
in Veenhuizen is nu ook exclu-
sief verkooppunt van e-bikes 
van het merk Brennabor. 

Het Duitse Brennabor was van 
oorsprong een auto- en mo-
torfietsmerk dat exact 150 jaar 
geleden werd opgericht. In de 
afgelopen decennia was het stil 
rond Brennabor, totdat de Duit-
se fietsengroothandel Hermann 
Hartje besloot het merk nieuw le-
ven in te blazen. Hermann Hartje 
is tevens leverancier van Victoria 
en Conway, e-bikes die ook in de 
showroom van Dealerfietsen.nl 
te vinden zijn. ,,De fietsen van 
Brennabor hebben een andere 
uitstraling dan veel andere e-bi-
kes”, zegt Victor Worpenberg 
van Dealerfietsen.nl. ,,Bij Bren-
nabor is de achterdrager bijvoor-
beeld onderdeel van het frame. 
,,Daardoor zijn het heel stabiele 
fietsen, met een wat robuust ka-
rakter.” 
Na 25 jaar werkzaam te zijn ge-
weest in de autobranche, besloot 
Worpenberg (55) het in 2010 
over een andere boeg te gooi-
en: hij ging zich bezighouden 
met het verkopen, repareren 
en onderhouden van fietsen. Al 
snel legde hij zich volledig toe op 
e-bikes, een markt die in de afge-
lopen jaren een enorme vlucht 
heeft genomen. Na vijf jaar ver-
ruilde Worpenberg de garage bij 
zijn woning voor een monumen-
taal pand aan de Oude Gracht in 
Veenhuizen. Bij Dealerfietsen.nl 
is hij schoonmaker, receptionist, 
monteur, verkoper en directeur 

in één. ,,Een eenmanszaak heeft 
als voordeel dat u als klant maar 
met één persoon van doen heeft 
als u geholpen wilt worden, even 
uw ongenoegen wilt uiten of een 
complimentje wilt geven”, lacht 
Worpenberg. Bij Dealerfietsen.
nl kunt u terecht voor nieuwe 
e-bikes van de merken Victoria, 
Conway en Brennabor en een as-
sortiment gebruikte elektrische 
fietsen. Dealerfietsen.nl is geo-
pend van donderdag tot en met 
zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur, 
en op andere dagen op afspraak 
(06-37168941). Worpenberg no-
digt iedereen van harte uit om 
een keer een kijkje te komen ne-
men in zijn showroom. ,,Vroeger 
was het zo dat als in een dorp 
een Opel-dealer gevestigd was, 
de helft van de inwoners op ze-
ker moment in een Opel reed. 
Als ik over een jaar of 15 stop, 
hoop ik dat iedereen in Veenhui-
zen en omgeving op een e-bike 
van Victoria, Conway of Brenna-
bor fietst.”

VEURJOAR verschijnt in de 
Gemeente 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



Wij stoppen ermee!
Het bord aan de weg gaat verdwijnen.

Iedereen bedankt voor alle leuke contacten 
en het vertrouwen de afgelopen jaren.

Hoofdstraat 151, Lettelbert, tel. 0594 - 513538

Tot 

ziens!

Al meer dan 25 jaar een begrip in de regio!!
Kalkoven 28 l Leek l Tel. 0594 - 512 531

Veilig spelen
is belangrijk

Molenwieck 7 - 9351 ND Leek - 06-54981464 - info@rimoverhuur.nl - www.rimoverhuur.nl

VERHUUR VAN:
• hoogwerkers (zoals schaarhoogwerker, 
 aanhangwagenhoogwerker, zelfrijdende)
• verhuis-/pannenlift (25 m. hoog)
• mini graver met aanbouwdelen
• rupsdumper (diesel)
• houtversnipperaar (max. houtdikte 175 mm.)
• bakwagen

Haal- en brengservice

• De mooiste boeketten
• Groot assortiment buitenplanten 
   en perkgoed
• Vazen en sierobjecten
• Decoratiemateriaal

Voorjaar
in en voor de winkel

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

• PELLETKACHELS • HOUTKACHELS • HOUTPELLETS • ROOKKANALEN

OP ZOEK NAAR EEN AIRCO?

SHOWROOM GEOPEND OP AFSPRAAK

Wij komen langs voor gratis advies op maat

Warm in 
de winter

Koel in 
de zomer

2,5 KW 9000 BTU 
10 jaar garantie op de compressor. 
Koelen en verwarmen tot buiten-
temperatuur -15. Inclusief wifi app.
Leverbaar 2,5 3,5 en 5 KW. 

€ 725,- 

2,5 KW 9000 BTU 
Inclusief wifi app. Koelen en  
verwarmen. Betaalbare airco  

van uitstekende kwaliteit.
Leverbaar 2,5 3,5 en 5 KW.

€ 540,- 
2,5 KW 9000 BTU

Wifi optioneel 
Koelen en verwarmen 

Leverbaar 2,5 3,5 en 5 kw. 

€ 750,- 

2,5 KW 9000 BTU 
Inclusief wifi app. 

Koelen en verwarmen.
Leverbaar 2,5 3,5 en 5 KW.

€ 550,- Deze 2 staan  

werkend 

opgesteld  

in de 

showroom

DIT IS HET JUISTE ADRES!



Alles voor tuin en grasland

Schapengaas
rol à 50 m. draaddikte 2,4x1,8 mm

60 cm hoog x 6 draads t 32,95
80 cm hoog x 8 draads t 39,95
100 cm hoog x 10 draads t 47,95
100 cm hoog x 15 draads t 62,50

Schapennet/afrasteringsnet oranje 90cm x 50mtr 
Met dubbele grondpen t 69,95

Compleet assortiment 
in weideafrastering.

Gallagher afrastering –  
Weidepalen – Schapengaas – 

Schapennetten - Gladdraad en
Spandraad – Palenboren –  

Sleggen enz.

Actieprijzen zijn geldig t/m 30 april 2021. Druk- en zetfouten voorbehouden.

Leeksterweg 5
8433 KV Haulerwijk

Tel.: 0516 42 12 56

E-mail: info@ritsema-dier-tuin.nl

Kijk voor meer producten of bestel online in onze webshop 

WWW.RITSEMA-DIER-TUIN.NL

Dolokal poederkalk  
25 kg ..................................€ 8.25

Fertigreen korrelkalk
25 kg ..............................................€ 8.95

Groenkalk DCM
20 kg ...........................................€ 10.95

NPK meststof 12-10-18 
Universele kunstmest voor zowel het 
gazon en planten in de tuin.

25 kg ...........................................€ 17.50

DCM Gazon Pur
Gazon Pur is een 2-in-1  
organische meststof.  
Indirecte werking tegen mos. 
Voor een diepgroen gazon. 
Verhoogd de weerstand van 
het gazon. 

10 kg...................€ 22.50
20 kg...................€ 34.95
 

Ecostyle Gazon AZ 
10 kg...................€ 23.95
Ecostyle AZ kalk 
10 kg...................€ 7.95

Koemestkorrels 
25 kg € 14.95 .........3 voor € 40.00
10 kg ..............................................€ 8.95

Kippenmestkorrels 
25 kg  ..........................................€ 14.95  
2 voor  ........................................€ 27.50

Potgrond 40 ltr 
€ 3.75 ............................ 3 voor € 9.95

Potgrond Superieur 
Deze potgrond bevat voor 3 maanden 
voeding

40 ltr  ..............................................€ 5.95
2 voor  ...........................................€ 9.95

Bemeste tuinaarde 
25 ltr  ..............................................€ 1.75
5 stuks voor ...............................€ 7.50
Compost – Franse boomschors – 
Turfstrooisel – Tuinturf 

Meststoffen voor grasland
• Mengmest NPK 15-15-15
• Magnesamon
• N23 stikstof meststof
• Seferto kunstmest voor de  

paardenweide
• Thomas kali
 

Graszaden 
Weidemengsels, sportveldmengsels,  
gazonmengsels en speciaal graszaad voor 
de paardenweide.

Bij ons verkrijgbaar in groot- en klein 
verpakking

Alles voor schapen en lammeren
ForFarmers schapenbiks 

20 kg ...................... Nu 10 + 1 gratis
Lammerenbiks - Krulpulp - Kunstmelk - 
Lammerenbiest – Spenen - 
Drinkflessen - Speenemmers - 
Warmtelampen en armaturen   

Welkom buitenseizoen!
Marjet’s Bloemen Atelier

Tolberterstraat 75, Leek  Tel. 06 - 5050 0972, www.bloemenleek.nl

Wij wensen iedereen 
Vrolijk Pasen!

Herstofferen van meubelen Tapijt
Caravan- en bootkussens Laminaat en pvc
Meubelstoffen Gordijnen
Stoffeermaterialen (ook voor D.H.Z.) Kleinvakartikelen

“VAKANTIEKRIEBELS”
Dit jaar met een vernieuwd interieur 
van uw caravan/camper er op uit!
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Zonwering en glas bij De Wit in Roden
RODEN - De Wit Zonwering en 
Glasservice in Roden is een echt 
familiebedrijf waar u terecht 
kunt voor alles op het gebied 
van zonwering en glas.

De Wit is dé zonweringspecialist 
van Roden en wijde omgeving. 
Als dealer van Brustor, Harol, 
Luxaflex en Weinor heeft De 
Wit voor nagenoeg elke situatie 
een passende oplossing, of het 
nu gaat om knikarmschermen, 
uitvalschermen, screens, markie-
zen, buitenjaloezieën of rollui-
ken. Ook voor horren en ande-
re insectenwerende materialen 
bent u bij De Wit aan het juiste 
adres. 
Als glashandel is De Wit gespe-
cialiseerd in het plaatsen van 

verschillende soorten beglazing: 
floatglas, blank glas, gekleurd 
glas, figuurglas, draadglas, ge-
laagd glas, gehard glas, isola-
tieglas (HR-glas), geluidwerend 
glas, brandwerend glas, verzil-
verd glas, glas-in-lood, glazen 
deuren en voorzetramen. Alle 
glasproducten worden vakkun-
dig geleverd en geplaatst. 
Waar veel bedrijven een moeilijk 
jaar achter de rug hebben van-
wege de coronapandemie, heeft 
De Wit Zonwering en Glasservice 
over de hoeveelheid werk niet te 
klagen. ,,Mensen zijn veel thuis. 
Daardoor zijn ze graag bereid 
om wat uit te geven om hun huis 
nog aangenamer te maken”, 
zegt Deana Slenema, ,,De ver-
koop van zonwering loopt mooi 

door, en dan moet het seizoen 
eigenlijk nog beginnen.” 
Evenals vorig jaar heeft De Wit 
ook nu weer een mooie actie: 
bij aanschaf van een knikarm-
scherm van het merk Brustor 
ontvangt men gratis een bijbe-
horende motor. De actie, van 
toepassing op schermen vanaf 
3,51 meter, geldt tot en met 30 
april.
Voor meer informatie over de 
vele mogelijkheden van De 
Wit Zonwering en Glasservice 
is men van harte welkom in de 
showroom aan de Hagen 23 in 
Roden; vanwege corona alleen 
op afspraak. Meer informatie is 
ook te vinden op www.dewitro-
den.nl. De Wit is telefonisch be-
reikbaar via 050-5015764.

Airco’s en kachels bij Cool Fire
LEEK - Cool Fire is een nieuw 
bedrijf aan het Industriepark in 
Leek. De voormalige showroom 
van Doornbosch Auto’s staat vol 
met kachels en airco’s. 

Eigenaar Johan van der Velde 
heeft al vele jaren ervaring als 
monteur van kachels, airco’s en 
rookkanalen. Zo’n drie jaar ge-
leden besloot hij voor zichzelf te 
beginnen, onder de naam Van 
der Velde Dienstverlening. Het 
inrichten van een showroom 
stond lang op zijn wensenlijstje. 
,,Het was lastig om in Leek een 
geschikte verkoopruimte te vin-

den, maar het is gelukt.”
De showroom is gevuld met pel-
letkachels, houtkachels en air-
co’s. Verschillende kachels staan 
er - als het kan - brandend op-
gesteld. ,,In de zomer draait het 
vooral om airconditioning, en in 
de winter houden we ons bezig 
met kachels. Vandaar de naam 
Cool Fire”, lacht Johan van der 
Velde. In de showroom vindt 
men ook diverse accessoires, 
waaronder gietijzeren buiten-
lampen en vuurschalen.
Men kan ook bij Cool Fire terecht 
voor pellets voor de pelletkachel. 
,,Daar hebben we de loods vol 

mee staan. Voor slechts 320 euro 
heeft u 1050 kilo aan pellets. Dat 
is echt spotgoedkoop. En voor 
10 euro extra bezorgen wij de 
pellets in een straal van 20 kilo-
meter rond Leek.” De pellets van 
Cool Fire zijn gecertificeerd en 
van 100 procent naaldhout.
Cool Fire is gevestigd aan het In-
dustriepark 2-1A in Leek. Johan 
van der Velde: ,,U kunt nu op 
afspraak weer bij ons terecht in 
onze showroom. Hier staan ver-
schillende kachels te branden 
om u een warm en goed gevoel 
te geven bij uw eventuele aan-
koop en bij ons advies.”

Houtcentrum Roden: 
groots in hout
RODEN - Bij Harm en Alie 
Vijfschaft van Houtcentrum 
Roden vindt men alle houtma-
terialen - uitsluitend FSC-goed-
gekeurd - voor in en om het 
huis en tuinhout (onder andere 
lariks) van hoge kwaliteit. Ook 
timmerwerkzaamheden - waar-
onder het maken van kozijnen, 
deuren en dakkapellen - zijn 
geen probleem. Ook voor gips-
platen, mortels, isolatiemateri-
alen, schroeven, bevestigings-
materialen enzovoorts kan men 
bij Houtcentrum Roden terecht. 
,,In onze uitgebreide werkplaats 
en zagerij kunnen wij veel ma-

ken. Geef mij een tekening 
en ik maak het”, aldus Harm 
Vijfschaft. Houtcentrum Roden 
is gevestigd aan de Ceintuur-
baan Noord 103A in Roden (050-
5012428).

Poeder: dé specialist in banden
RODEN - Bandenservice Poeder 
is een volledig zelfstandig ban-
denservicebedrijf. 

Poeder heeft zich de afgelopen 
jaren volledig gespecialiseerd in 
banden en alles wat hier direct 
mee te maken heeft. Dus ook 
het balanceren en uitlijnen van 
de auto. Er wordt gewerkt met 
de modernste en nieuwste appa-
ratuur, wat betekent dat ieders 
auto bij Poeder aan het juiste 

adres is. Voor uitlijnen gebruikt 
het bedrijf de nieuwste appara-
tuur 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.De Appelbloesem in veurjoarsstemming

RODEN - Bloemen geven men-
sen veel vreugde. En dus speelt 
De Appelbloesem daar helemaal 
op in tijdens het vroege voorjaar 
met lentebloemen en planten 
voor binnen en buiten. Ze zijn er 
in diverse soorten en maten, zo-

dat er voor ieder wat wils is. De 
snijbloemen zijn zowel per tak als 
per bos verkrijgbaar. 

Voor wie een bepaalde plant op 
het oog heeft én even geduld 
heeft, gaat De Appelbloesem 

speciaal op zoek om datgene te 
vinden wat
 de klant zoekt. ,,De planten en 
bloemen halen wij zowel uit Eel-
de als uit Aalsmeer”, zegt eige-
naresse Tanja Appelo. Daarnaast 
kan de winkel mensen ook bij-
staan op het gebied van bruids- 
en rouwwerk. ,,Daar willen wij u 
graag mee helpen. We gaan met 
u in gesprek om er zo achter te 
komen wat uw wensen zijn.” Ver-
der heeft De Appelbloesem deco-
ratieartikelen voor zowel binnen 
als buiten, kleine cadeautjes voor 
bijvoorbeeld verjaardagen of een 
geboorte, maar natuurlijk ook 
mooie vazen en sierobjecten. 
,,Graag help ik u voor een leuk 
cadeau of een plantje voor uzelf. 
Hopelijk tot gauw!”

Tuindecoraties en  
bestrating op één adres
PEIZE - Huis en Tuin Decoratie 
Marie aan de Brinkweg 19 in 
Peize is een zeer ruime winkel 
in huis- en tuindecoratie-arti-
kelen.

Of men nu van een strak inte-
rieur houdt, of de woonkamer 
juist een landelijke sfeer moet 
uitstralen: bronzen tinten 
doen het goed. De winkel van 
Huis en Tuin Decoratie Marie is 
gevuld met heel veel bronzen 
beelden en andere woonac-
cessoires. Brons is tijdloos en 
slijtvast en past in ieder interi-
eur. Het assortiment van Huis 
en Tuin Decoratie Marie be-
staat onder meer uit bronzen 
beelden, bronzen zonnewij-
zers, wanddecoratie, bronzen 
muurdecoraties, betonnen 
beelden en sokkels. Meer in-
formatie staat op www.hui-
sentuindecoratiemarie.nl. Via 

de website kunnen alle arti-
kelen bekeken en/of besteld 
worden. Huis en Tuin Decora-
tie Marie is telefonisch bereik-
baar via 06-22146662. De win-
kel is op afspraak te bezoeken.
Op hetzelfde adres zit bestra-
tingsbedrijf Been & Luinge. 
Dit is een modern bestra-
tingsbedrijf dat ambachtelijke 
technieken combineert met 
moderne ontwikkelingen. Op 
deze manier probeert Been & 
Luinge altijd een passende op-
lossing te bieden om tuin, op-
rit of bedrijfspand van de ge-
schikte bestrating te voorzien. 
Naast bestratingen kan men er 
ook terecht voor ideeën op het 
gebied van planten, bomen en 
tuinontwerp. Sinds kort is het 
assortiment aanzienlijk ver-
ruimd, nu het showterrein is 
uitgebreid. Zeker de moeite 
waard om te komen kijken.

Winnaar prijspuzzel
Dineke Bouma uit Marum is de winnaar geworden van de prijspuzzel 
in de krant ‘Winter’ van februari. Zij heeft haar prijs, een waardebon 
van G&W GezondheidsWinkel Rima in Roden, inmiddels ontvangen. 
De oplossing van de prijspuzzel was ‘scharnierpunt’.

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



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

SHOWROOM GEOPEND
op afspraak!!!

Wij adviseren u graag!

Terraszonwering van Luxaflex Beschermt tegen warmte en licht,
zowel op uw terras als in uw woning!

Uitgebreide keuze aan mogelijkheden,

modellen, uitvoeringen en montage.

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

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.



Wendtsteinweg 41 • Marum • Tel. 0594 - 641 392

www.hiemstrafietsen.nl

• E-bike
• Stadsfietsen

• Racefietsen

• Moutainbikes

HORIZONTAAL: 1 beterschap; 6 benevens; 12 kleur; 14 lichaamsplooi; 15 dierengeluid; 
17 milligram; 18 afgunst; 20 militair; 21 Griekse letter; 22 groente; 24 groet; 26 ik; 28 
beschut; 29 vernis; 30 daar; 31 soort opleiding; 32 huid; 33 gesteente; 34 karakteristiek; 
37 mak; 39 spil; 40 hiel; 41 laagte; 43 tegenover; 44 strijkinstrument; 45 tuinvogel; 46 
aarzeling; 48 vogel; 50 muurholte; 51 persoonlijk vnw.; 52 boom; 54 drievoet; 57 klok; 
58 beroep; 59 Frans voegwoord; 60 familielid; 61 insect; 62 persoonlijk vnw.; 63 plaats 
in Overijssel; 64 Turkse titel; 66 durf; 68 oosterlengte; 69 de onbekende; 70 onbepaald 
vnw.; 72 zangnoot; 74 soort opleiding; 75 hoofddeksel; 77 rustig; 79 hoofdtelwoord; 
80 zeer hoge snelheid.
  
VERTICAAL: 1 woning; 2 regeringsreglement; 3 optelling; 4 soutane; 5 editie; 7 
laatstleden; 8 graanpakhuis; 9 voorzetsel; 10 boom; 11 honderd jaar; 13 insect; 16 
volkomen; 18 wreed heerser; 19 herenoverjas; 21 kleurling; 23 streling; 25 toelichten; 
27 middeleeuwse knots; 28 Europeaan; 33 livreiknecht; 34 schakering; 35 zangnoot; 
36 nonsens; 38 soort kers; 40 afsluiting; 42 onderricht; 47 vlaskam; 49 parkeerverbod; 
51 plakker; 53 nachtkleding; 55 issue; 56 oliestaatje; 57 stier; 62 huisdier; 63 tegen; 65 
gewoonterecht; 67 kiekje; 69 baat; 71 getij; 73 Spaanse uitroep; 75 titel; 76 selenium; 
77 klasse; 78 millimeter.

Oplossing insturen vóór donderdag 14 april o.v.v. naam, adres en tel. nr. naar:  
Unimax Hertz bv, Postbus 1, 9470 AA Zuidlaren of mailen naar: unimax@noordpers.nl

PRIJSPUZZEL
WIN EEN LEKKERNIJENPAKKET VAN MEATPOINT  

OF EEN DOUCHE SPEAKER VAN EP MULDER

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

Kwalitatief
goed én

verantwoord
vlees!!!

Hèt adresvoor de lekkerste rollades,hapjesschalenen gourmetspecialiteiten
BESTELVROEGTIJDIG VOOR PASEN

LEVER IN EN PROFITEER

STOFZUIGERZAKKEN
2e verpakking..................50% korting

gezellig!

Gourmetten

Geldig t/m 

30 april 

2021

10 vaste tuinplanten 
Keuze uit 150 soorten   nu 17.50

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

PLANTJESMARKT OP ONS BUITENTERREIN

KUNSTGRAS 
30.000 m2 op voorraad
Tevens verhuur van trilplaat, stenenknipper,  
tuinfrees en takkenversnipperaar

2e Paasdag geopend 
van 10.00 - 17.00 uur

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!

Wij 
helpen u 
graag op 
afspraak

Erkend reparateur

• Reparatie en 
onderhoud  
alle merken

• APK Keuringen
• Airco controle

Aircocontrole
incl.
nieuwe
vulling
R134A
     nu t 69.-
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Veranda’s Roden:  
ook de specialist in buitenzonwering
RODEN - Veranda’s Roden is ook 
hét adres voor een compleet aan-
bod van buitenzonwering.

Sinds de start in 2012 is Veranda’s 
Roden uitgegroeid tot een be-
grip op het gebied van veranda’s, 
tuinkamers en carports. Maar 
men kan ook bij het bedrijf te-
recht voor alle mogelijke vormen 
van buitenzonwering, zoals kni-
karmschermen, screens, rolluiken 
en markiezen van diverse toon-
aangevende merken. Volgens ei-
genaar Tom Spiegelaar is hier in 
de loop der jaren steeds meer de 
nadruk op komen te liggen, he-
lemaal sinds de uitbraak van het 
coronavirus. ,,Tegenwoordig is 
thuiswerken heel normaal. Veel 
mensen hebben op zolder een 
kantoortje ingericht. Als daar in 
de zomer de zon vol op staat, is 
het er niet te doen. Vroeger zou 
hun dat een zorg zijn geweest, 

maar nu ze er zitten te werken is 
het een ander verhaal. De vraag 
naar screens is dan ook ontzet-
tend groot.” 
Waar veel collega-bedrijven 
moeite hebben om aan de enor-
me vraag te voldoen, is Veranda’s 
Roden er altijd in geslaagd om 
de bestelde producten snel te 
leveren. Veranda’s Roden is dan 
ook in betrekkelijk korte tijd uit-
gegroeid van een eenmanszaak 
(Spiegelaar: ‘op maandag, dins-
dag en woensdag monteerde ik 
wat ik op donderdag, vrijdag en 
zaterdag had verkocht’) tot een 
bedrijf met veertien werknemers. 
Want naast de toenemende 
belangstelling voor buitenzon-
wering blijven ook veranda’s en 
tuinkamers populair. ,,De focus 
is steeds meer komen te liggen 
op het buitenleven”, zegt Spie-
gelaar. ,,En dat is door de co-
ronapandemie alleen maar méér 

geworden.” 
Vorig jaar heeft Veranda’s Ro-
den ook een vestiging geopend 
in Assen: Veranda’s Assen. Zowel 
in Roden (aan de Ceintuurbaan 
Noord) als in Assen (aan de Indus-
trieweg) beschikt het bedrijf over 
een fraaie showroom waar alle 
mogelijkheden op het gebied 
van veranda’s, tuinkamers en 
zonwering op een overzichtelij-
ke wijze worden gepresenteerd. 
Sinds kort zijn de showrooms - op 
afspraak - weer geopend. Spiege-
laar: ,,Met Veranda’s Roden zijn 
we vooral actief in de omgeving 
van Roden, maar ook in de stad 
en provincie Groningen. Tot in 
Bedum en Uithuizen weet men 
ons te vinden. In Assen en om-
geving hadden we altijd minder 
opdrachten. Met de start van Ve-
randa’s Assen hopen we nu ook 
de markt in Assen, Beilen en Wes-
terbork te kunnen bedienen.”

Ophalen of bezorgen bij Marjets 
Bloemenatelier
LEEK – Voor mooie of juist ver-
drietige momenten kan men in 
deze tijd bloemen, planten of ar-
rangementen bestellen bij Mar-
jet’s Bloemenatelier in Leek. ,,U 
kunt het ophalen bij het atelier 
of ik kan het bezorgen. Dat is 
in de gemeente Westerkwartier 
gratis”, aldus eigenaresse Marjet 
Smid.

Van woensdag tot en met za-
terdag van 11.00 tot 16.00 uur 

is er bij Marjets Bloemenatelier 
buitenverkoop. Het voorjaar be-
gint dus ons terrein staat vol met 
voorjaarsbloeiers. 
,,Door de Facebookpagina Bloe-
menleek te volgen ziet u alle 
nieuwe decoraties, bloemen, 
boeketten en aanbiedingen 
voorbij komen.” Marjets Bloe-
menatelier is gevestigd aan de 
Tolberterstraat 75 in Leek. Be-
stellen kan via 06-50500972 of 
info@bloemenleek.nl.

Asperges: verkoop en afhalen via de drive-thru
HUIS TER HEIDE – Aspergelief-
hebbers kunnen de komende tijd 
hun hart ophalen. Bij Asperge-
boerderij Hoorn in Huis ter Heide 
wordt het witte goud weer dage-
lijks gestoken, gewassen, gesor-
teerd en - desgewenst - geschild. 
Asperges van de volle grond. De 
Noord-Drentse aspergeteler le-
vert de producten dagelijks aan 
de klanten in de boerderijwinkel 
en de horeca in de omgeving. 

De asperges van Aspergeboer-
derij Hoorn groeien op zeer ge-
schikte grond. ,,Asperges houden 
van droge zandgrond met een 
laag grondwaterpeil. De samen-
stelling en voorbereiding van 
de grond zorgen voor de unie-
ke smaak. De mineralen die in 

de grond aanwezig zijn en het 
gebruik van compost zijn van in-
vloed op de smaak. Ook de ras-
senkeuze wordt afgestemd op 
de grondsoort. Onze asperges 
profiteren optimaal van deze 
omstandigheden en zijn daarom 
zo heerlijk van smaak.”

Asperges passen in de trend van 
deze tijd dat mensen meer tijd 
en aandacht besteden aan goed 
en gezond eten. ,,Bij ons komen 
zowel de kookgekken als de ge-
zinnen die graag een gezond 
product uit de streek willen eten. 
Het mooie is dat er gegarandeerd 
geen troep in asperges zit. Een 
eerlijker product bestaat bijna 
niet. Asperges bestaan voor 95 
procent uit water en bevatten 

eveneens belangrijke vitaminen 
en mineralen. Naast de heerlijke 
smaak is de asperge ook nog eens 
een heel gezonde groente. Er is 
vrijwel geen ander voedingsmid-
del bekend dat zó weinig calo-
rieën bevat, maar tegelijk zoveel 
belangrijke vitaminen en andere 
voedingsstoffen.”
Aspergeboerderij Hoorn is ge-
vestigd aan de Kolonievaart 16 
in Huis ter Heide. De winkel is 
weer ruim en praktisch ingericht 
met extra producten. Ook dit jaar 
heeft Aspergeboerderij Hoorn 
weer een drive-thru: via een be-
paalde route kunnen mensen 
hun bestelling afhalen en betalen 
zonder hun auto uit te hoeven. 
Meer informatie: www.hoorn-as-
perges.nl of 06-22004397.

Gemak dient de mens bij Jasicamp
LEEK - Met de Clean Evolution, 
verkrijgbaar bij Jasicamp aan 
de Kalkoven 5 in Leek, kunnen 
kampeerders de inhoud van hun 
toiletcassette eenvoudig lozen 
op het riool of een grotere tank.

Door corona bleek maar weer 
eens hoe belangrijk een eigen 
toilet in camper of caravan is. 
Want door de sluiting van de toi-
letgebouwen konden kampeer-
ders nergens meer terecht. Na-
deel is wel dat de toiletcassette 
eens in de paar dagen geleegd 
moet worden. En dat is geen fijn 
klusje: zware cassette en een on-
fris geurtje.

Daar is nu een oplossing voor: 
de Clean Evolution. Dit is een 
pomp met vermaler die eenvou-
dig op de cassette kan worden 
bevestigd en de inhoud van de 
cassette eruit zuigt, vermaalt en 
wegpompt via een slang; recht-
streeks naar het riool of naar een 
grotere tank.

Natuurlijk moet de vermaler wel 
ingebouwd en aangesloten wor-
den. Daar kan Jasicamp bij hel-
pen. Jasicamp is gespecialiseerd 
in inbouw en opbouw van alle 
apparatuur en accessoires voor 
camper en caravan. Ook kunt u 
de artikelen en onderdelen zelf 

kopen in hun grote winkel. 
Voor onderhoud en reparatie 
kunt u ook bij Jasicamp terecht. 
Omdat zij zowel APK en moto-
risch onderhoud doen als on-
derhoud van de opbouw, hoeft 
u niet heen en weer te pende-
len tussen garage en andere 
werkplaatsen, maar kunt u alles 
op één adres laten doen. Ook 
tijdens de lockdown kunt u bij 
Jasicamp terecht en dankzij de 
uitgebreide webshop www.jasi-
camp.nl kunt u alles ook afhalen 
of thuis laten bezorgen. ,,Kom 
eens langs als het weer kan en 
geniet van het vakantiegevoel in 
de winkel.”

Behandeling 

uitsluitend op 

afspraakHavenstraat 14 (in het pand van DSZ Quno)
Telefoon 050 - 5010643

Iedere katteneigenaar kent het wel, al is het van horen zeggen: mijn kat 
ruïneert mijn huis, hij krabt aan de meubelen en aan het behang. Dit 
krabben is natuurlijk iets dat we liever niet zien, en het is ook vaak te 
voorkomen. Maar voordat we dit ongewenste krabben aan alles wat je 
lief is kunnen voorkomen, moeten we wel beseffen dat krabgedrag be-
hoort tot natuurlijke gedragingen van katten.
De meest voorkomende reden voor het krabben is het verzorgen van zijn 
nagels. Door middel van het krabben verwijdert hij de oude nagelhoedjes 
en maakt hierdoor zijn nagels weer scherp. Scherpe nagels heeft hij na-
melijk nodig om zich goed te kunnen verdedigen, goed te kunnen klim-
men en niet in de laatste plaats voor het vangen en spelen met zijn prooi.
Door middel van krabben kan een 
kat ook communiceren met zijn 
soortgenoten, er worden geurspo-
ren afgegeven waarmee voorwer-
pen worden gemarkeerd. Hij vertelt 
zijn soortgenoten als het ware: dit is 
mijn huis, mijn stoel…
Daarnaast geeft het de kat een fijn 
gevoel om na een dutje zich uit te 
strekken en zijn nagels ergens in te 
zetten, al worden wij daar natuurlijk 
niet blij van.
Als laatste dient krabben als middel 
om stress of frustratie te verlagen.
Dit wetende zien we dat het voor het welzijn van een kat belangrijk is om 
de kans te hebben om te kunnen krabben zonder ons huis en meubilair 
te beschadigen. Hiertoe moeten we dus mogelijkheden creëren om aan 
deze behoefte te voldoen. Voorkomen kunnen we het krabben alleen als 
we van het begin af aan genoeg en passende krabmogelijkheden aanbie-
den. Hierbij moeten we rekening houden met een aantal aspecten.
Een kat gaat niet zomaar op zoek naar een krabmogelijkheid, maar deze 
zou beschikbaar moeten zijn als er behoefte aan is. Zoals gezegd heeft 
hij behoefte aan krabben als hij wakker wordt, als er stress is of als hij 
gefrustreerd is geraakt. Dat betekent dat we op meerdere plekjes in huis 
verschillende krabmogelijkheden moeten aanbieden.
Komt de kat vaak gestrest of gefrustreerd binnen, dan is het handig om 
dicht bij de deur of het kattenluik maar ook dichtbij zijn slaapplaats een 
krabmogelijkheid te creëren. Gedacht kan worden aan krabpalen, krab-
planken of matten van karton, hout of sisaltouw. Als de kat krabt terwijl 
hij zich uitrekt of strekt, moet je rekening houden met een hoogte van 
minstens 80 centimeter. Het lijkt overdreven om meerdere krabplaatsen 
in huis te creëren, maar als we onze meubels en behang heel willen hou-
den dienen we rekening te houden met het natuurlijke krabinstinct van 
de kat.
Heeft u nog vragen over het krabben van katten of andere onderwerpen, 
dan wil ik u als dierenwelzijnscoach graag verder helpen.
Eric Valkenburg, Dierenspeciaalzaak Quno.

Waarom krabben katten...

Trimsalon Peize
Professionele vachtverzorging voor iedere hond
Naast complete trimbeurten kunt U 
ook bij ons terecht voor:
* Nagels knippen
* Schoonmaken anaalklieren
* Wassen/drogen



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

Wij helpen u graag!

• Verkoop  • Onderhoud
• Reparatie  • Legservice

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

Hans Wever
•  oud ijzer en metalen  •

•  containerservice  •
•  sloopwerken  •

06 - 54 29 38 16 • hanswever@kpnmail.nl
www.hanswever.nl

Tweede Energieweg 22 Roden

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

Vrolijk  Pasen! Voordelig rijden?
Geen probleem!

Dat kan al v.a. € 395,- incl. apk

Altijd voor weinig

een mooie auto!

Autobedrijf Pompstra, de Franse autospecialist 
in de regio Westerkwartier en Noordenveld

De Franse autospecialist
Industriepark 9A, 9351 PA Leek
tel. 0594 - 517 866
info@autobedrijfpompstra.nl
www.autobedrijfpompstra.nl

• ONDERHOUD   • REPARATIE   • APK   • OCCASIONS   • HAAL- EN BRENGSERVICE

Onderhoud aan uw Peugeot, Citroën, Renault of Opel?
U bent bij ons van harte welkom.



Veurjoar31 maart 2021 11

De Brillenfabriek: glazen op maat voor ieder montuur
TYNAARLO - De Brillenfabriek in 
Tynaarlo maakt het aanschaffen 
van nieuwe brillenglazen niet al-
leen heel betaalbaar, maar voor-
al ook heel eenvoudig.

Op basis van jarenlange ervaring 
in de optiekbranche trok eige-
naar Richard de Raad van De Bril-
lenfabriek de conclusie dat men-

sen steeds vaker geen behoefte 
hebben aan een compleet nieu-
we bril; ze willen alleen nieuwe 
glazen voor in een bestaand 
montuur. Want ze zijn gehecht 
aan hun huidige montuur, of 
zijn ergens een bijzondere bril 
tegen het lijf gelopen waarvan 
de glazen niet zijn afgestemd op 
hun ogen. De Brillenfabriek kan 

ieder montuur voorzien van bril-
lenglazen op maat: glazen van 
absolute topkwaliteit, maar voor 
een uiterst betaalbare prijs. ,,En 
hiervoor hoef je helemaal niets 
te weten of te doen, behalve 
het opsturen van je montuur en 
je brilrecept.” De Brillenfabriek 
kan ook zonnebrillen voorzien 
van glazen op sterkte.

De Brillenfabriek beschikt niet 
alleen over een online omgeving 
om brillenglazen te vervangen, 
maar heeft aan de Handelsweg 
op bedrijventerrein Vriezerbrug 
in Tynaarlo ook een uitgebrei-
de showroom. Hier vindt men 
meer dan duizend verschillende 
monturen van A-merken. Ook is 
het - net als bij andere opticiens 
- mogelijk om hier een oogme-
ting te laten doen. ,,We zijn ei-
genlijk een soort omgekeerde 
opticien”, lacht Richard de Raad. 
,,Andere opticiens hebben een 
showroom met daarachter een 
werkplaats. Bij ons kom je eerst 
in de werkplaats en pas daarna 

in de showroom. Dat geeft een 
compleet andere beleving.”
De Brillenfabriek is gevestigd 

aan de Handelsweg 14 in Tynaar-
lo. Meer informatie: debrillenfa-
briek.nl of 0592-860717.

Deskundig en persoonlijk advies bij 
Schaap Bestrating & Tuin
RODEN - Schaap Bestrating & 
Tuin heeft meer dan 20 jaar erva-
ring als het gaat om het ontwer-
pen en aanleggen van tuinen, 
terrassen en opritten. Ook voor 
de levering van bestratingsma-
terialen bent u bij Schaap aan 
het juiste adres.

Aan de Industrieweg 6 in Roden 
(achter de Kampeerhal) vindt u 
een verrassend groot, vrij toe-
gankelijk showterrein waar u 
kunt kiezen uit een ruim assor-
timent van grote leveranciers als 
Red Sun, Stone Base, Michel Op-
rey, Kijlstra Beton, Wienenberger 
en WS Tuinproducten. Het ter-
rein bevat meer dan vijftig show-
borden en vele vierkante meters 
bestratingsvoorbeelden. Met 
deskundig en persoonlijk advies 
helpt het team van Schaap Be-
strating & Tuin klanten om een 
juiste keuze te maken. Heeft de 
klant een keuze kunnen maken 
met betrekking tot bijvoorbeeld 
terrastegels, dan gaat de service 
verder met het adviseren van de 

ondergrond en het eventueel 
meeleveren van zand, opsluit-
banden of andere benodigdhe-
den. Desgewenst kan de com-
plete bestelling op de door de 
klant gewenste plaats en tijdstip 
geleverd worden. Naast de klin-
kers en tegels zijn er bij Schaap 
ook vele mogelijkheden te zien 
op het gebied van opsluitban-
den, stapelblokken, traptreden, 
graskantstenen, palissaden, U-en 
L- elementen, kunstgras en ook 
tuinverlichting. Iedereen is dan 
ook van harte welkom om onder 
het genot van een kopje koffie 
of thee zijn of haar tuindromen 
werkelijkheid te laten worden. 
Omdat de vraag naar onder-
houdsarme bestrating steeds 
verder toeneemt, attendeert 
Schaap klanten vaak op de mo-
gelijkheden en eigenschappen 
van keramische tegels. Het aan-
bod van keramische tegels is de 
laatste jaren sterk uitgebreid en 
bij Schaap kunt u een keuze ma-
ken uit een groot aantal opties 
en de laatste trends op dit ge-

bied. Keramische tegels zijn door 
de hardheid gemakkelijk schoon 
te houden, weers- en vorstbe-
stendig en blijvend kleurecht. 
Vuil wordt niet geabsorbeerd, 
en keramische tegels bieden de 
mogelijkheid tot voegen of kit-
ten waardoor een superstrak 
oppervlak mogelijk is. Mede 
ook door de sterkte en het lage 
eigengewicht zijn keramische 
tegels zeer geschikt voor dakter-
ras of balkon. Steeds meer ook 
zijn keramische tegels leverbaar 
met een speciale print. Deze te-
gels zijn prima te combineren 
met bijvoorbeeld effen tegels, 
waardoor een speciaal en uniek 
legpatroon ontstaat. Ook deze 
zogenaamde decortegels zijn te 
zien op het showterrein in Ro-
den.

Naast het leveren van bestrating 
is Schaap gespecialiseerd in het 
uitvoeren van bestratingsklussen 
van klein tot groot. ,,Heeft u een 
idee of denkt u na over verande-
ringen rond uw huis, dan kunt u 

voor advies bij ons terecht. Heeft 
u liever dat wij langskomen bij 
uw huis of nieuwbouwwoning, 
dan is dat geen enkel probleem. 
We maken dan een afspraak op 
locatie en op basis van uw wen-
sen wordt er vrijblijvend een 
eerlijke offerte gemaakt. Na het 
akkoord van de klant worden de 
benodigde materialen besteld 
en wordt het werk ingepland. 
Vervolgens komen onze vak-
kundige mensen uw droom ver-
wezenlijken.” Ook kan Schaap 
Bestrating & Tuin grondwerk 

uitvoeren, kunstgras leveren en 
aanleggen, bloembakken en 
borders aanleggen en eventueel 
ook tuinverlichting aanbrengen. 
Op de website www.schaap-be-
strating.nl is een impressie te vin-
den van reeds uitgevoerde wer-
ken, die een bron van inspiratie 
kunnen zijn. Schaap Bestrating 
& Tuin is geopend van maandag 
tot en met vrijdag van 8.00 tot 
17.00 uur en op zaterdag van 
9.00 tot 16.00 uur. Voor het ma-
ken van een afspraak kan men 
bellen naar 050-5011394.

Rimo Verhuur in Leek: persoonlijke 
benadering en hoogwaardige service
LEEK - Onder de naam Rimo Ver-
huur is Jochem Wauters onlangs 
gestart met het verhuren van 
hoogwerkers, grondverzetma-
chines en overig materieel.

Wauters heeft al 16 jaar zijn ei-
gen autobedrijf aan de Molen-
wieck in Leek: Autoservice Leek. 
Enige tijd geleden besloot hij 
een tweede bedrijf op te richten 
dat zich richt op de verhuur van 
hoogwerkers, grondverzetma-
chines en overige machines zoals 
aggregaten, houtversnipperaars 
en verhuisliften. ,,Ik denk dat 
er in Leek ruimte is voor zo’n 

bedrijf, tussen de gevestigde 
orde in Groningen en Drach-
ten”, zegt Wauters. ,,Wij probe-
ren ons te onderscheiden door 
onze persoonlijke benadering, 
scherpe prijzen en hoogwaar-
dige service.” Rimo Verhuur is 
gevestigd in een loods naast 
Autoservice Leek. Wauters: ,,Een 
voordeel daarvan is dat we het 
onderhoud van de machines zelf 
kunnen doen. Bij hoogwerkers 
komt wel een stukje hydrauliek 
kijken, maar verder zijn de ma-
chines veel minder complex dan 
auto’s.” Een compleet overzicht 
van alle machines van Rimo Ver-

huur is te vinden op de website 
rimoverhuur.nl. ,,Alles wat op de 
website staat, hebben wij hier 
ook daadwerkelijk staan”, zegt 
Wauters. Zowel bedrijven als 
particulieren kunnen bij Rimo 
Verhuur terecht. Desgewenst is 
het ook mogelijk om een ma-
chine inclusief bediening te hu-
ren. ,,Wij verhuren louter goede 
machines, die voldoen aan alle 
eisen. En ook qua verzekering is 
alles goed geregeld.” En mocht 
er toch onverhoopt iets aan de 
hand zijn, dan kan men altijd 
rekenen op de service van Rimo 
Verhuur. Wauters: ,,Wij snappen 

heel goed dat als iemand
 een hoogwerker huurt, er werk 
te doen is waar misschien wel 
heel veel mensen bij betrokken 
zijn. Die kun je niet laten wach-
ten.”

Voor meer informatie over Rimo 
Verhuur aan de Molenwieck 7 in 
Leek kunt u terecht op rimover-
huur.nl, bellen naar 06-54981464 
of een e-mail sturen naar info@
rimoverhuur.nl.

Vrolijkheid bij Boutique XX-elle
RODEN - Bij Boutique XX-elle in Roden is het een kleurrijk veurjoar. 
De collectie bevat dit seizoen weer vele kleuren: verschillende tinten 
blauw (marine, jeans, aqua), groen (appel, leger, mos), geel, rood en 
paars: bijna teveel om op te noemen. Ook het zwart/wit-thema blijft 
niet achterwege. Kortom: weer mooie, frisse kleuren in vlotte, trendy 
mode voor dames met een vollere maat. Nieuw in het assortiment is 
de vrolijke, vlotte mode van Orientique Australia. Alleen of met z’n 
tweeën shoppen kan bij Boutique XX-elle op afspraak. ,,We plannen 
u in voor een half uur of een uur. U kunt zelf aangeven hoe lang u 
nodig denkt te hebben.” Voor wie dat op prijs stelt, staat het team van 
Boutique XX-elle altijd klaar met deskundig advies. ,,Dus kom langs en 
overtuig uzelf.” Boutique XX-elle is geopend van woensdag tot en met 
vrijdag van 13.30 tot 17.30 uur en op zaterdag van 13.30 tot 17.00 uur. 

 
l Auto Onderhoud Emile l
Alle merken:
l Onderhoud l Reparatie
l Verzorging APK l Bandenservice

De Ring 4 - Leutingewolde - Tel. 06 - 2537 0323
www.auto-onderhoud-emile.nl



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

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

Uw specialist in coating!

Nieuwsgierig? 
Bel of kom langs.
Wij adviseren u graag!

Het is tenslotte wel “Uw Heilige Koe”

Nieuwe auto of occasion gekocht?
(of camper?)

Wij kunnen uw autolak tot wel 
5 jaar beschermen!

Waxoyl
pantser

Ceramic
coating

Quartz
coating

Teflon 
coating

VOORNA

Tuincentrum Ottema: 
de kunstgrasspecialist

MARUM - Bij Tuincentrum Ot-
tema/Kunstgrasgigant Marum 
- op slechts 5 minuten van de A7 
- vindt men het grootste assorti-
ment kunstgras van de regio.

Bij Kunstgrasgigant Marum zijn 
zowel binnen als buiten alle 
soorten kunstgras te bekijken 
en uit voorraad mee te nemen. 
Door de samenwerking met 
Tuincentrum Ottema is er te-
vens een bezorg- en legservice. 
Luitzen Ottema: ,,Bij ons kunt u 
terecht voor alle wensen op het 
gebied van kunstgras, van één 
vierkante meter tot zoveel vier-
kante meters als u nodig heeft. 
Op onze gigantische locatie kunt 
u op een oppervlakte van 30.000 
vierkante meter meer dan 25 
soorten kunstgras bekijken voor 
uw siergazon, speelgazon, sport-
gazon of (dak)terras. Naast onze 
vier nieuwe topkunstgrassoor-
ten hebben wij ook prijsscher-
pe vaste assortimentsgrassen, 

actiekunstgrassen en coupons. 
En alles op maat gesneden. Wij 
staan garant voor goed advies, 
vakmanschap, kwaliteit, service, 
garantie, ontwerp en ideeën.”
Tuincentrum Ottema heeft een 
breed assortiment. Ottema: ,,Wij 
kunnen u onder andere advise-
ren over het bemesten van uw 
tuin of het bestrijden van on-
kruid. Ook beschikken wij over 
een groot assortiment planten. 
Zo kunt u bij ons kiezen uit ruim 
200 soorten vaste planten en 
hebben wij allerlei soorten tuin-
planten en bomen. Zit de plant 
die u zoekt er niet tussen, dan 
kunnen wij deze altijd bestel-
len.”
Tuincentrum Ottema is geves-
tigd aan De Terp 2 in Marum. 
Voor meer informatie kan men 
terecht op www.kunstgrasgi-
gant.nl of https://tuincentrumot-
tema.nl. Op tweede paasdag 
(maandag 5 april) van 10.00 tot 
17.00 uur organiseert Tuincen-

Groot Grindparadijs op aarde
NUIS - Voor bijzondere decora-
ties in de tuin maar ook voor 
zand, grind en natuursteen en 
nog meer ideeën is Dijkzand het 
aangewezen adres. Een kijkje in 
de tuin levert volop inspiratie op 
voor de inrichting ervan.

Dijkzand biedt een zeer breed as-
sortiment natuursteen, graniet, 
hardsteen, leisteen, travertin en 
kwartsiet. En dat in verschillen-
de kleuren en maten. Door de 
grote en afwisselende keuze van 
formaten is het mogelijk om het 
allemaal te combineren. Om het 

de klant gemakkelijk te maken 
heeft Dijkzand op het terrein di-
verse voorbeelden gemaakt van 
wat er zoal mogelijk is. Men kan 
ook bij het bedrijf terecht voor 
kllinkers, beton- en siertegels en 
heel veel verschillende ornamen-
ten. 
De moeite waard om een kijkje 
te komen nemen. Iedereen kan 
vrij rondlopen op het terrein en 
zien hoe groot ons assortiment 
in werkelijkheid is.
Het adres is Zuiderhoeksweg 14, 
tel. 0594-641930, www.dijkzand.
nl.

Postzegels met afbeeldingen van bewoners De Onlanden
PEIZE - Voor mensen die de na-
tuur als verzamelgebied hebben 
is er nu een nieuw postzegelvel 
met als thema ‘Beleef de natuur 
- De Onlanden’.

Het postzegelvel met zelfkleven-
de postzegels maakt deel uit van 
de meerjarige serie ‘Beleef de 
natuur 2021-2023’. Op de post-
zegels staan afbeeldingen van 
planten en dieren in bijzondere 
Nederlandse natuurgebieden. 
Een nieuwe uitgifte besteedt 
aandacht aan het moerasland-
schap De Onlanden. Op de post-
zegels van ‘Beleef de natuur - De 
Onlanden’ staan de volgende 
bewoners van dit natuurgebied 
afgebeeld: de kemphaan, de 
grot zilverreiger, de smient, de 
glazenmaker, de gewone klap-
roos, het klein hoefblad, de ge-

wone margriet, de brasem, de 
otter en de bruine vuurvlinder. 
Het postzegelvel ‘Beleef de na-

tuur - De Onlanden’ is een ont-
werp van grafisch ontwerper 
Frank Janse uit Gouda.



HET IS WEER TIJD VOOR:

ASPERGES

www.hoorn-asperges.nl
06 -  2200 4397Kolonievaart  16 -  Huis ter Heide

Heerlijk vers  van het
Drentse land!

Ruime winkel Wederom: Drive-thru

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

HAARDEN en KEUKENS

Uw specialist
van kachels,
rookkanalen en
kachelpijpen

Budget-
keukens

Diverse opstellingen aanwezig. Voor elk budget een keuken!

Onze showroom is weer op afspraak geopend.
Bel of mail ons, wij helpen u graag.

Ook kunt u nog bestellingen bij ons plaatsen!

KEUKENS & HOUTKACHELS

NIEUW
Afzuiging in kookplaat

Ook moderne keukens in de nieuwste trends!

•  Sierbestrating
•  Ruim  
 showterrein
•  Grondwerk

Eriba Touring 820 - Exclusief in de showroom

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

Kom ze bekijken - alle modellen 2021. Ook een ruime selectie occasions!

2e Paasdag
geopend op afspraak

Coronaproof een nieuwe of gebruikte
caravan uitzoeken? Dat kan!
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Autobedrijf Pompstra:  
specialist in Franse auto’s
LEEK - Autobedrijf Pompstra 
aan het Industriepark in Leek is 
gespecialiseerd in auto’s van de 
merken Peugeot en Citroën. In 
2018 heeft het bedrijf zich aan-
gesloten bij het Eurorepar Car 
Service-netwerk van Groupe 
PSA, de fabrikant van Peugeot, 
Citroën, Opel en DS.

De werkplaats van Autobedrijf 
Pompstra is uitgerust met alle 
benodigde uitlees-, test- en di-

agnoseapparatuur. Vakkundige 
en ervaren monteurs staan klaar 
om de vertrouwde service te bie-
den. ,,Dankzij continue bijscho-
ling en opleidingen via PSA zijn 
wij altijd bekend met de nieuw-
ste technieken en we voldoen 
aan de normen van de fabrikant. 
We werken met originele onder-
delen en met een uitgebreid Eu-
rorepar-onderdelenassortiment 
bieden we u de zekerheid van 
het Eurorepar-label: twee jaar 

garantie op zowel de onderde-
len als op het uurloon.”

Autobedrijf Pompstra staat voor 
duidelijkheid en klantvriende-
lijkheid. Voorafgaand aan een 
onderhoudsbeurt wordt een 
prijs afgesproken met de klant. 
Wordt tijdens de onderhouds-
beurt vastgesteld dat reparaties 
noodzakelijk zijn, dan krijgt de 
klant eerst een duidelijke prijs-
opgave. Desgewenst kan men 
gebruik maken van gratis ver-
vangend vervoer of de gratis 
haal-en-brengservice.

Autobedrijf Pompstra, dé Franse 
autospecialist in de regio, heet 
iedereen van harte welkom om 
eens een kijkje te nemen in het 
nieuwe pand aan het Industrie-
park in Leek.

‘t Faan in Leek richt zich op picknicktafels
LEEK - Speeltoestellen ‘t Faan in 
Leek is gespecialiseerd in inspec-
tie, reparatie, onderhoud en het 
aanbrengen van veilige onder-
gronden van speeltoestellen. 
,,Wij vinden het belangrijk dat 
kinderen veilig kunnen spelen 
en nog gewoon kind kunnen 
zijn.’’ Nu is het Leekster bedrijf 
zich ook weer meer gaan richten 
op het leveren van picknickta-
fels.

,,Ik ben in 1996 begonnen in ‘t 
Faan met de verkoop van parti-
culiere handel in speeltoestellen 
en picknicktafels”, zegt Jelte Bos-
ma van ‘t Faan. ,,Maar in de loop 
der jaren is de aandacht vooral 
verschoven naar het leveren en 

repareren van gecertificeerde 
speeltoestellen. Verder doen wij 
inspecties van speeltoestellen 
via onze site Toestelinspectie.nl. 
Dat is een site waarop gemeen-
ten kunnen inloggen om de 
resultaten van een inspectie te 
raadplegen. Ook het leveren en 
aanbrengen van veilige onder-
gronden is een belangrijk deel 
van het bedrijf. Wij doen veel za-
ken met gemeenten en scholen. 
Dat is tegenwoordig zeker 98 
procent van al onze werkzaam-
heden.’’
Toch is er altijd maar vraag naar 
solide houten picknicktafes. Bij ‘t 
Faan worden alle picknicktafels 
op maat gemaakt in de eigen 
werkplaats. ,,We leveren altijd 

vakwerk door een solide tafel te 
maken met het beste hout, waar-
door we kunnen garanderen dat 
de tafel een lange levensduur 
heeft. Wij bieden standaard af-
metingen aan van 160, 180 en 
200 centimeter, maar speciale 
wensen zijn over het algemeen 
ook geen probleem. We hebben 
altijd enkele voorbeelden op ons 
terrein staan. Dus als u eerst in-
spiratie wilt opdoen, dan bent u 
van harte welkom. Zolang u als 
klant maar weer tevreden naar 
huis gaat.”

‘t Faan levert daarnaast veili-
ge ondergronden voor zowel 
de particuliere als de zakelijke 
markt, zoals rubbertegels, rub-
beren grastegels, rubberen puz-
zeltegels en staltegels voor in de 
paardenstal. Ook voor kunstgras 
voor tuin, balkon of trapveld-
je met de juiste ondervloeren 
is men bij ‘t Faan aan het juiste 
adres. ,,Nieuw is dat we nu de 
ondergronden hebben gesplitst. 
Daar hebben we nu een aparte 
onderneming van gemaakt en 
dat doen we onder de naam 
Speelondergrond.nl.” Meer in-
formatie hierover is te vinden op 
www.speelondergrond.nl.
‘t Faan is gevestigd aan de Kalk-
oven 28 in Leek. Voor meer in-
formatie kan men terecht op de 
website https://speeltoestellent-
faan.nl.

Multifunctionele terrashaard 
bij BlueSolid in Tolbert
TOLBERT - De NextPal pellet-ter-
rashaard van BlueSolid in Tolbert 
is in een handomdraai om te to-
veren tot een buitenkeukentje.

Johan Rispens van BlueSolid is 
gespecialiseerd in het creëren 
van een aangenaam klimaat 
in huis. Maar ook voor buiten 
heeft BlueSolid bijzondere en 
hoogwaardige producten in het 
assortiment. De NextPal is de 
nieuwste aanwinst: een terras-
haard die op houtpellets werkt. 

Bijzonder aan de NextPal is de 
mogelijkheid om de buiten-
haard uit te breiden naar een 
buitenkeukentje. Zo kan men 
buiten op het terras een pizza of 
stoofpotje bereiden in de oven, 
of een hamburger bakken op de 
grillplaat. De NextPal is gemaakt 
van cortenstaal en kan het hele 
jaar buiten blijven staan. De 
NextPal pellet-terrashaard is ex-
clusief verkrijgbaar bij BlueSolid 
en kent twee verschillende uit-
voeringen.

Hans Wever: de beste 
prijs voor uw oud ijzer
RODEN - Bij Hans Wever Oud 
IJzer & Metaalhandel wordt u 
altijd persoonlijk geholpen met 
uw oud ijzer.

Hans Wever houdt de dagprij-
zen van al het oud ijzer strak 
in de gaten, zodat u de beste 
prijs voor uw oud ijzer krijgt. 
Sloopwerk nodig? Hans Wever 
helpt met het slopen van sani-
tair en vloeren en met ontrui-
mingen. ,,Heeft u ander sloop-
werk nodig? Maak gebruik van 
ons uitgebreide netwerk. Voor 
verhuizingen, puin ruimen of 
groenafval leveren wij ook con-
tainers.”

Hans Wever Oud IJzer & Me-
taalhandel - dus ook hét adres 

voor containers en sloopwerken 
- vond zijn oorsprong zo’n 40 
jaar geleden. In Emmen werd 
begonnen met venten; bij de 
deuren langs om oud ijzer op 
te halen. Dat is tegenwoordig, 
onder andere door wetgeving, 
niet meer mogelijk. Zo’n 20 jaar 
geleden werd het oud ijzer in 
Tynaarlo voor het eerst in een 
loods ingenomen. Sinds 2011 is 
Hans Wever Oud IJzer & Metaal-
handel gevestigd op de huidige 
locatie aan de 2e Energieweg 20-
22 in Roden. ,,Daar oogsten wij 
met onze werkwijze nog steeds 
veel succes. Benieuwd naar onze 
werkwijze, dagprijzen, sloop-
werken of containers? Bekijk 
onze website www.hanswever.
nl of kom langs in Roden!”

De caravan opfrissen bij  
Meubelstoffeerderij Visser
HAULERWIJK - Bij veel men-
sen beginnen de eerste vakan-
tiekriebels alweer te komen. 
Dit jaar met een vernieuwd in-
terieur er op uit? Laat de cara-
vankussens dan bekleden met 
een leuke, nieuwe stof.

Meubelstoffeerderij Visser 
in Haulerwijk heeft een gro-
te collectie stoffen en stof-
feermaterialen van bekende 
merken als Keymer, Lancier, 
Clochard en Switch: van mo-
dern tot klassiek, leer, effen, 
ruit, streep en gebloemd. 
,,Kom op afspraak gerust een 
kijkje nemen, een vrijblijvende 

prijsopgave is altijd mogelijk.” 
Jan Visser heeft ruim 25 jaar 
ervaring in de meubel- en wo-
ningstoffering. Hij staat zijn 
klanten vakkundig bij in de 
keuze voor het stofferen van 
stoelen en banken, kussens 
voor de caravan en woning-
stoffering. Daarnaast biedt 
het bedrijf interieuradvies op 
het gebied van pvc, laminaat, 
tapijt, gordijnen en zonwering 
voor binnen en buiten.
Meubelstoffeerderij Visser is 
gevestigd aan de Leeksterweg 
2A in Haulerwijk. Meer infor-
matie: www.visser-stoffering.
nl.

Bikefitting vergroot het fietsplezier
MARUM - Of de fiets nu wordt 
gebruikt voor woon-werkver-
keer of in het weekend als hob-
by: alle fietsers willen graag 
met minder inspanning fietsen. 
Bikefitting helpt fietsers om hun 
kracht op de pedalen efficiënter 
te gebruiken en om hun pedaal-
slag te verbeteren.

Met bikefitting zet Hiemstra 
Fietsen in Marum iedereen per-
fect op de fiets. ,,Ongeacht welk 
fietstype of hoe fit je bent: een 
bikefit zal je glimlach op de fiets 

nog breder maken. Wij denken 
dat het verkrijgen van optimale 
prestaties en comfort leidt tot 
meer zelfvertrouwen op de fiets. 
Een goed passende fiets is cru-
ciaal als je beter, langer en zelfs 
sneller wilt fietsen. Wielrennen is 
één van de minst blessuregevoe-
lige sporten, mits jouw houding 
overeenkomt met je flexibiliteit 
en andere lichamelijke kenmer-
ken. En natuurlijk mits je fiets 
correct is afgesteld.”

Over het algemeen vergroot een 

bikefit het plezier op de fiets. 
Want minder pijn of ongemak 
betekent meer fietsplezier, met 
minder kans op blessures op de 
korte en lange termijn. 

,,Met de juiste uitrusting beleef je 
méér op je tweewieler. Bij Hiem-
stra Fietsen behoort een bikefit 
bij de aanschaf van een nieuwe 
racefiets of mountainbike tot de 
service. Maar ook als je al een 
racefiets of mountainbike hebt, 
kunnen wij deze na een meting 
persoonlijk afstellen.”

RUBBERTEGELS de basis van veiligheid op de grond
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Het “Hou(d)t” 
nergens op

GEEN ROOK, GEEN STROOM, GEEN OVERLAST

Winkelen is ook mogelijk op onze website: www.jasicamp.nl

Boeken
Beveiliging
Campertenten
Camperbouw
Cruise control
Dakkoffers/
bagageboxen
Electro
Gas
Gereedschap
Huishoudelijk allerlei
Isolatie materialen
Kookplaten
Koeling
Luifels
Motordragers
Navigatie systemen
Onderdelen
Reimo artikelen
APK
Reparatie en onderhoud
Schadeherstel
Schotel antenne’s
Trekhaken
Truma verwarming
TV en video
Ventilatie
Verlichting
Water
Zonnepanelen

Alles
in huis

voor uw
caravan of camper!

Schoonmaakpakket
in handige emmer
NU van t 32,30 voor t 24,99

Gratis
banden-
controle!

Bovag onderhoudsbeurt
voor camper of caravan 6 179,-
Neem geen risico en laat uw
camper of caravan nog even
nakijken.

Gascontrole ........6 35,-
Vochtmeting ......6 35,-
APK ......................6 65,-

Alles voor de zelfbouwer:

Kalkoven 5, 9351 NP  Leek, (Industrieterrein Diepswal)
Telefoon 0594 - 515181
www.jasicamp.nl

Openingstijden:
Zondag en maandag : gesloten
Dinsdag t/m vrijdag : 9.00-17.00 uur
Zaterdag : 9.00-16.00 uur

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!



Maandag en dinsdag gesloten. Woensdag t/m vrijdag 10.00-17.30 uur. Zaterdag 10.00-16.00 uur

PLANKENVLOEREN  |  LAMINAAT  |  PARKET  |  TAPIJT  |  PVC VLOEREN
GORDIJNEN  |  BINNENZONWERING  |  TRAPRENOVATIE

Ceintuurbaan Noord 112-1

Inspirerend
zowel op de
vloer, trap als

voor het raam!

Uitgebreid 
advies en een
gegarandeerd

scherpe prijs!

Voor
iedereen

het
juiste adres!

DE GROOTSTE KEUZE
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

59.0027.5045.00

Ook geschikt voor vloerverwarming!Met V-groef

(050) 502 0085

Wij 
helpen

u graag op afspraak


