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Tientallen bedrijven op een 
ideaal gelegen locatie met 
een parkachtige uitstraling 
en een goede infrastructuur: 
dat is bedrijventerrein Vrie-
zerbrug. 

De eerste bedrijvigheid in het 
gebied dateert al van de jaren 
vijftig van de vorige eeuw, toen 
enkele lokale bedrijven zich ves-
tigden nabij de Vriezerbrug aan 
de doorgaande weg tussen Ty-
naarlo en Vries. De aanleg van 
de op- en afrit van de A28 in 
1992 gaf het gebied een enorme 
boost. Door de centrale ligging 
tussen Groningen en Assen én de 
goede bereikbaarheid werd Vrie-
zerbrug voor veel bedrijven een 
heel interessante locatie om zich 
te vestigen. Koelgroep Dorenbos 
en het tankstation annex cafeta-
ria van Jan Hoogenberg waren 
eind jaren negentig de eerste 
bedrijven die zich op Vriezerbrug 
vestigden. Eerst werd Vriezer-
brug I ontwikkeld, een 25 hectare 
groot gebied grofweg tussen de 
Meerweg en de A28. Later is het 
bedrijventerrein met nog eens 25 
hectare uitgebreid op voorma-
lige landbouwgronden tussen 
de Meerweg en het Noord-Wil-
lemskanaal (Vriezerbrug II).  
In tegenstelling tot veel andere 
bedrijventerreinen is Vriezerbrug 
geen versteende massa. Vrie-

zerbrug heeft juist een groene, 
parkachtige uitstraling. Dat komt 
onder meer door de laanachtige 
opzet met de bomenstructuur. 
Drie kunstwerken – ‘Bloem’ van 
Désirée Tonnaer, ‘Duif’ van Mar-
te Röling en ‘Sofie de dansende 
haas’ van Yvonne Visser – maken 

het plaatje compleet. Met het 
plaatsen van een vierde kunst-
werk – de rotondeschapen – op 
de rotonde Vriezerweg/Meer-
weg is de ontwikkeling van Vrie-
zerbrug op symbolische wijze 
afgerond.

Vriezerbrug: bedrijventerrein  
met een parkachtige uitstraling

Handelsonderneming J.E. Klaucke: 
van airco’s tot zwembadafdekking
Handelsonderneming Jan Evert 
Klaucke is sinds bijna vijf jaar ge-
vestigd op bedrijventerrein Vrie-
zerbrug. Het assortiment van 
het bedrijf is immens en veelal 
uit voorraad leverbaar.

Handelsonderneming Jan Evert 
Klaucke is officieel dealer van 
veel A-merken, zoals Airpress, 
Einhell, Gude en Matabi. Vraag 
Jan Klaucke om een beknopt 
overzicht te geven van wat er al-
lemaal in zijn magazijn te vinden 
is, en hij komt woorden tekort. 
,,Compressoren, palletwagens, 
generatoren, bladblazers, verti-
cuteermachines, zaagtafels, he-
teluchtkanonnen, grasmaaiers, 
houtklovers en nog veel meer 
machines. 
We leveren ook veel afdek-
materialen, zoals dekkleden, 
aanhanger- en containernet-
ten, zandbak- en zwembadaf-

dekking, gronddoek en wind-
breekgaas. En o ja: we hebben 
ook picknickbanken, kruiwa-
gens, steekwagens, gereed-
schapskarren en doppensets.” 
Een overzicht van het assorti-
ment van Handelsonderneming 
Jan Evert Klaucke is te vinden 
op de website www.janklaucke.
nl en in advertenties op Markt-
plaats. ,,Wij zijn op werkdagen 
open vanaf 13.00 uur tot 21.00 
uur. Op zaterdag zijn we open 
vanaf 8.30 uur tot 18.00 uur. Wilt 
u iets bestellen? Bel of mail ons. 
U kunt ook langskomen om het 
op te halen in ons magazijn. U 
bent van harte welkom! Grote 
artikelen kunnen tevens door 
ons worden bezorgd.”

Handelsonderneming Jan Evert 
Klaucke, Compagnonsweg 9 
Tynaarlo, www.janklaucke.nl, 
0592-373239/06-23260446

Seggers Badkamers ontzorgt van A tot Z
Als het gaat om de aanschaf van 
een nieuwe badkamer, ontzorgt 
Seggers Badkamers de klant 
van A tot Z. Laagdrempeligheid, 
korte lijntjes en het meedenken 
met de klant staan centraal bij 
het familiebedrijf.

Vorig jaar is Seggers Badkamers 
verhuisd naar een gloednieuw 
pand aan de Vriezerweg. De 
showroom is het absolute pa-
radepaardje van het nieuwe 
onderkomen. Hier vindt men 
alles op het gebied van sanitair, 
inclusief de nieuwste trends. 
De showroom is uitgerust met 
de nieuwste snufjes, zoals een 

3D-ontwerpprogramma. En 
met behulp van een virtualrea-
litybril kunnen bezoekers alvast 
een digitaal kijkje nemen in hun 
toekomstige badkamer. In de 
showroom wordt ook de collec-
tie tegels op een overzichtelijke 
wijze gepresenteerd. Volgens 
Janet Seggers is het uitkiezen 
van de perfecte badkamer een 
zorgvuldig proces. ,,Voor we een 
indicatieprijs hebben, zijn we zo 
een aantal uren verder. Daarin 
verschillen wij van de badka-
mergiganten. Wij nemen de tijd 
om de perfecte badkamer uit 
te zoeken. Onze laagdrempe-
ligheid helpt daarbij. We den-
ken graag met de klant mee.” 
Voor wat betreft het plaatsen 

van badkamers en sanitair heeft 
Seggers Badkamers twee instal-
latiemonteurs, een tegelzetter 
en een stukadoor in dienst.  Zo 
wordt de klant volledig ont-
zorgd. ,, Want uiteindelijk moet 
het er in een badkamer achter 
de muur net zo goed uitzien als 
ervóór.” Het team van Seggers 
Badkamers werkt schoon en 
netjes. ,,We werken nagenoeg 
stofvrij, met een fijnstofafzuiger. 
Verder zijn we aangesloten bij 
Bad in Beeld, waardoor we bijna 
alle A-merken kunnen aanbie-
den.”

Seggers Badkamers, Vriezerweg 
16B Tynaarlo, www.seggersbad-
kamers.nl, 0592-269585

 COLOFON

De Vriezerbrugkrant  
verschijnt in de gemeente 
Tynaarlo, het Oostermoer 

gebied en de plaatsen 
Norg, Peize en Haren

Oplage: 30.000 ex.
Acquisitie: Geert Lubbers 
Tel. 06 - 2901 4744
Eindredactie: Unimax-Hertz B.V.
De Millystraat 5, Zuidlaren
unimax@noordpers.nl

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

Unimax-Hertz B.V.
DRUKKERIJ UITGEVERIJ

Beste lezer,
 
Voor u ligt een speciale krant 
waarin bedrijventerrein 
Vriezerbrug centraal staat. 
Het bedrijventerrein tussen 
Tynaarlo en Vries, ingeklemd 
tussen de snelweg A28 en het 
Noord-Willemskanaal, is sinds 
het eind van de jaren negentig 
volgestroomd met bedrijven 
van diverse pluimage. Van 
keukenzaak tot klussenbedrijf, 
van metaalbedrijf tot 
meubelstoffeerderij, van 
badkamers tot brillen: het is er 
allemaal te vinden. Sommige 
bedrijven zijn gevestigd op 
een zichtbare locatie aan de 
Vriezerweg, andere wat meer 
verscholen langs de overige 
wegen op het bedrijventerrein. 
Onder de titel ‘Veelzijdig 
Vriezerbrug’ zetten wij in 
deze krant een groot aantal 
van deze bedrijven in de 
schijnwerpers. Want veelzijdig: 
dat is Vriezerbrug zeker.



Vriezerweg 16b Tynaarlo  
seggersbadkamers.nl

Bezoek onze 
showroom  
vol inspiratie

STOFFEREN
van designmeubelen

tot aan project

Nijverheidsweg 25  •  Tynaarlo  •  06 - 1033 5001  •  info@fenjay.com  •  www.fenjay.com

Agrarische & Technische
dienstverlening

Ondlandweg 4 Tynaarlo
Tel. 06 - 1900 4207
www.lammersmetaalentechniek.nl
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Dit kun je winnen!
Voor de creatiefste 

inzendingen:
HUSQVARNA SPEELGOED-
KETTINGZAAG

Aangeboden door
GMS Tuin en Park
WAARDEBON À € 10.-
vrij te besteden bij:

   Pitstop

Herfstkleurplaat
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Al meer dan 50 jaar is de naam 
Bouwbedrijf Doornbos BV ver-
bonden met de bouw. ,,Wij 
kunnen dan ook met enige trots 
zeggen dat wij kunnen bogen 
op jarenlange ervaring in alle 
aspecten die met de bouw ver-
bonden zijn.”

Wie Bouwbedrijf Doornbos in 
één woord wil karakteriseren, 
komt al snel uit op veelzijdig-
heid. Het bedrijf verzorgt zowel 
nieuwbouw als verbouw, restau-
ratie en onderhoud in de woning- 
en utiliteitsbouw. De bouwwerk-

zaamheden zijn bij Bouwbedrijf 
Doornbos van begin tot eind in 
goede handen; van het grond-
werk tot en met de afwerking. 
Veelzijdigheid is eveneens ken-
merkend voor het personeel: 
stuk voor stuk allround vaklie-
den die streven naar kwaliteit 
van hun eigen werk én goed in 
staat zijn om de kwaliteit van 
het werk van de onderaanne-
mers te beoordelen. 

,,Tevens hechten wij veel waarde 
aan de persoonlijke begeleiding 
van onze klanten. We werken 

daarom met vaste aanspreek-
punten. De ervaring heeft ons 
geleerd dat je als bedrijf continu 
moet werken aan het verbeteren 
van kwaliteit en producten. Ons 
lidmaatschap van BouwGarant 
en Bouwend Nederland geeft 
aan opdrachtgevers de zeker-
heid dat wij aan de vestigings-
eisen en aan de wettelijke eisen 
van vakmanschap voldoen.”

Bouwbedrijf Doornbos,  
Energieweg 7-9 Tynaarlo,  
www.doorbouw.nl,  
0592-542400

H. van der Deen Auto’s geniet 
landelijke bekendheid op het 
gebied van auto’s met vierwiel-
aandrijving (4WD). Het gros van 
de auto’s die het bedrijf inkoopt, 
wordt getransporteerd naar het 
buitenland.

Eigenaar Hendrik van der Deen, 
die zijn bedrijf samen met part-
ner Francisca runt, koopt in heel 
Nederland gebruikte 4WD’s in. 
Vaak gaat het om vrijwel afge-
schreven exemplaren, die bij-
voorbeeld door marktkooplui 
of veehandelaren zijn gebruikt 
om zware aanhangers mee 
voort te trekken. ,,70 procent 

van deze auto’s gaat naar het 
buitenland”, zegt Van der Deen. 
,,Wij maken de auto’s toonbaar, 
en dan gaan ze met zeven te-
gelijk op transport naar landen 
als Polen en Roemenië. Daar 
heb ik een aantal goede klan-
ten zitten. Met 4WD’s die hier 
in Nederland niet meer door 
de keuring komen zijn ze daar 
nog heel blij, vooral in berg-
achtige gebieden. Zo geven we 
deze auto’s een tweede leven.” 
Van der Deen werkte in het 
verleden voor Auto Century, 
en begon in 2005 voor zichzelf. 
Vier jaar later besloot hij zich 
volledig op zijn eigen bedrijf te 

storten. H. van der Deen Auto’s, 
sinds 2011 gevestigd op bedrij-
venterrein Vriezerbrug, heeft 
in de loop der jaren in heel Ne-
derland naamsbekendheid op-
gebouwd als het gaat om de 
inkoop van gebruikte 4WD’s. 

Af en toe verkoopt H. van der 
Deen Auto’s ook nog een ‘gewo-
ne’ occasion. ,,Enkele tientallen 
per jaar”, aldus Van der Deen. 
,,Het gaat dan vooral om auto’s 
met een bijzonder verhaal, bij-
voorbeeld omdat het speciale 
uitvoeringen zijn of omdat ze 
een lage kilometerstand hebben. 
Wij handelen ook in Amerikaan-
se pick-up-trucks en in Porsches 
van het type 911. De pick-up-
trucks blijven vooral in Neder-
land, de uit de Verenigde Staten 
geïmporteerde Porsches vinden 
hun weg naar heel Europa.”  
Van der Deen kan zich wel vin-
den in de stelling dat hij geen 
standaard autodealer is. ,,En dat 
is prima. Wij willen ons juist on-
derscheiden van de rest.” 

H. van der Deen Auto’s,  
Verlengde Nijverheidsweg 11 
Tynaarlo, 0592-541774, 
www.hvanderdeenautos.nl

Veelzijdigheid toverwoord bij Bouwbedrijf Doornbos

H. van der Deen Auto’s: dé 4WD-specialist
Autobandenhal Tynaarlo:
uw banden in goede handen

Lammers Metaal en Techniek 
levert maatwerk in metaal

Bij Autobandenhal Tynaarlo zijn 
uw banden in goede handen.

Autobandenhal Tynaarlo is in de 
loop der jaren uitgegroeid tot een 
begrip in het Noorden. Het bedrijf 
aan de Ambachtsweg in Tynaarlo 
heeft altijd een grote collectie ban-
den voor praktisch elk type auto. 
,,Doordat we grote partijen ban-
den inkopen, kunnen we de ban-
den vaak goedkoop leveren”, zegt 
Tony Vijfschaft. Autobandenhal 
Tynaarlo verkoopt zowel nieuwe 
als gebruikte banden en velgen.  
Autobandenhal Tynaarlo is ook 
hét adres voor velgreparatie 
(‘bijvoorbeeld wanneer u een 
stoeprand heeft geraakt’) en 
(driedimensionaal) uitlijnen. Het 
bedrijf beschikt over een specia-
le balanceermachine, waardoor 
auto’s optimaal uitgebalanceerd 
de weg op kunnen. ,,Dit verlengt 
de levensduur van uw banden.” 
Nu de winter weer in aantocht is, 
is het tijd om de zomerbanden te 
verwisselen voor de winterban-
den. Dat is bij Autobandenhal 
Tynaarlo een fluitje van een cent. 
,,Normaal gesproken is dat in 30 

tot 45 minuten gepiept”, zegt 
Tony Vijfschaft. ,,En dan krijgt u 
er ook nog een kopje koffie bij.” 
Autobandenhal Tynaarlo be-
schikt over een zogenaamd ban-
denhotel, waar de zomer- of 
winterbanden opgeslagen kun-
nen worden. Automobilisten 
die op wintersport gaan, kun-
nen bij Autobandenhal Tynaar-
lo ook sneeuwkettingen huren.  
Bij Autobandenhal zijn uw ban-
den dus in goede handen. Het 
bedrijf werkt transparant en vindt 
het geven van advies op maat 
erg belangrijk. Autobandenhal 
Tynaarlo hecht veel waarde aan 
een persoonlijke relatie met de 
klanten. Zo hanteert het bedrijf 
een haal- en brengservice voor 
mensen die om wat voor reden 
dan ook niet in staat zijn om zelf 
naar Tynaarlo te komen. ,,En heeft 
u een lekke band? Kom gerust 
langs. Wij helpen u snel weer op 
weg.”

Autobandenhal Tynaarlo,  
Ambachtsweg 7 Tynaarlo,
www.autobandenhal.nl,  
0592-421534

Lammers Metaal en Techniek is 
gespecialiseerd in uiteenlopen-
de metaaltoepassingen.

Erik Lammers is sinds enkele ja-
ren met zijn bedrijf werkzaam 
in de agrarische en technische 
dienstverlening. ,,Mijn opdrach-
ten zijn heel divers”, zegt Lam-
mers. ,,Voor ondernemers in de 
agrarische sector verricht ik al-
lerlei reparaties op en rond de 
boerderij. Ik kan hekwerken, 
trappen en stalinrichtingen ma-
ken, maar ook aanpassingen 
doen aan machines of bijvoor-
beeld de bodem van een kieper 
vervangen.” Daarbij gaat Lam-
mers geen uitdaging uit de weg. 
,,Zo heb ik voor een klant een 
systeem gemaakt voor een robot 
dat 270 graden kan draaien.” 
Lammers Metaal en Techniek is 

ook gespecialiseerd in meer op 
de particuliere markt gerichte 
producten, zoals (onderstellen 
voor) buitentafels, parasolvoe-
ten, balustrades of (wandcon-
structies voor) tuinhuisjes. ,,Ik 
doe niet aan productiewerk: 
alles wordt op maat gemaakt”, 
zegt Lammers. ,,Dit gebeurt 
veelal in mijn goed uitgeruste 
werkplaats aan de Onlandweg. 
Met mijn speciale apparatuur 
voor metaalbewerking kan ik 
nagenoeg alles maken. Maar 
als het gaat om aanpassingen of 
herstel, kan ik waar nodig even-
tueel ook op locatie opdrachten 
uitvoeren.”

Lammers Metaal en Techniek, 
Onlandweg 4 Tynaarlo, www.
lammersmetaalentechniek.nl, 
06-19004207

Boelo Oldenhuis taxeert nog 
altijd met veel plezier
Boelo Oldenhuis runt samen 
met zijn vrouw Suzanne al ja-
ren een taxatie- en expertise-
bureau.

Oldenhuis Taxatie & Expertise-
burau richt zich op het taxeren 
van uiteenlopende voertuigen 
zoals brom- of motorfietsen, 
personenauto’s, landbouwtrac-
toren en ook vrachtwagens. Dit 
kunnen klassieke voertuigen 
zijn, maar ook nieuwe voertui-
gen of naar eigen wens aan-
gepaste voertuigen. ,,Het doel 
van de taxatie is een waarde 
vast te stellen én vast te leggen 
ten behoeve van de verzeke-
ring”, zegt Boelo Oldenhuis. 
,,Mocht er onverhoopt wat ge-
beuren, dan kunnen eventueel 
ontstane schades naar behoren 
met de verzekeraar worden af-
gehandeld. Daarom is het van 

belang dat de waarde van een 
kostbaar bezit vooraf wordt 
vastgesteld en in een taxatie-
rapport wordt vastgelegd, wel-
ke voldoet aan de eisen die de 
verzekeraar hieraan stelt.”
Tevens houdt Oldenhuis Taxa-
tie & Expertisebureau zich be-
zig met technische onderzoe-
ken. Oldenhuis: ,,Dit kunnen 
verschillende werktuigen en 
voertuigen betreffen. Voor 
onze opdrachten worden wij 
voornamelijk door particulie-
ren en verzekeringsmaatschap-
pijen benaderd. Ondertussen 
doe ik dit werk al vele jaren, en 
steeds met veel plezier. Wat ons 
betreft gaan wij zo door!”

Oldenhuis Taxatie & Exper-
tisebureau, Handelsweg 5 
Tynaarlo, 0592-542238, 
https://oldenhuistaxaties.nl

MAK Interieur & Montage is ge-
specialiseerd in het ontwerpen, 
produceren en monteren van 
maatwerk meubelen en interi-
eurinrichting.

MAK Interieur & Montage werkt 
zowel voor bedrijven als voor par-
ticulieren. Bedrijven kunnen bij 
MAK Interieur & Montage terecht 
voor hun specifieke wensen. Dit 
kan een nieuwe ontvangstbalie 
zijn, diverse pantry’s zijn of juist 
een compleet nieuw interieur. Zo 
levert het bedrijf al enkele jaren 
vele bijdragen aan inrichtingen 
van diverse opdrachtgevers. 
Voor particulieren maakt MAK 
Interieur & Montage maatwerk 
interieur zoals kasten en tafels 
op maat. Maar ook zeker het re-
aliseren van een nieuwe keuken 
behoort tot de specialiteiten. 
,,vergeleken met keukenwinkels 
blijkt dit kwalitatief hoogstaand 
maatwerk verrassend betaal-
baar”, aldus eigenaar Marc Klein. 
Ook voor het totaalconcept, zo-
wel zakelijk als particulier kan 
men terecht bij MAK Interieur 
& Montage. Vanuit de klant-
gedachte worden de concep-

ten via de tekenafdeling en de 
werkvoorbereiding uitgedacht 
en gedeeld. De vakmensen in de 
fabriek en het montageteam ma-
ken de uitwerking en oplevering 
compleet.  
Marc Klein is in 2017 begonnen 
met zijn bedrijf, en vestigde zich 
twee jaar later op bedrijventer-
rein Vriezerbrug. Hier beschikt 
MAK Interieur & Montage over 
een productiehal met modern 
machinepark, waar tien mede-
werkers zich bezighouden met 
het vervaardigen van maatwerk 

interieur. Daarnaast heeft het be-
drijf een vast team voor de mon-
tage.
Klein nodigt belangstellenden 
van harte uit om eens langs te 
komen bij MAK Interieur & Mon-
tage aan de Transportweg te 
Tynaarlo, zodat ze zelf kunnen 
zien wat er allemaal mogelijk is. 
,,En dat is bijna alles”, lacht Klein. 
,,Vaak hebben klanten zelf al een 
idee van wat ze willen en dit we-
ten wij als geen ander te realise-
ren. Bij ons is geen klus gelijk. Dat 
maakt het werk ook zo leuk.”

MAK Interieur & Montage: maatwerk in interieurbouw



M O D U L A I R E  B O U W

Oplossingen voor permanente 
en tijdelijke bouw

Flexibel wonen op maat

• Zorgwoningen   • Permanente bewoning   • Recreatiewoningen   • Kantoor ruimten   • Tiny houses

Nijverheidsweg 27   •   Tynaarlo   •   0592 - 544 146   •   www.modiq.nl Informeer vrijblijvend
naar de mogelijkheden!

VOLVO
SPECIALIST

AUTO
SCHADE

• Al 85 jaar de grootste  
Volvo-specialist van het Noorden

• Autoschade, herstel alle merken 
door echte vakmensen

Vriezerweg 14  l  Tynaarlo  l  0592 - 542 068  l  www.autoroelfsema.nl

ZIJL Assurantiën
voor al uw verzekeringen

Exportweg 8
Tynaarlo

0592-54 55 50   
info@zijlassurantien.nl  
www.zijlassurantien.nl

Sinds 1953

De Vriezerbrug  Restaurant - Eetcafé

“Tafeltje Vol”Diner Tip

• 6 dagen per week geopend
• zondags alleen geopend voor feesten en partijen
• Restaurant geopend vanaf 16.00 uur
Vriezerbrug 20  Tynaarlo   Tel. 0592 - 543 626   E-mail: vriezerbrug@live.nl

Vrijdag en zaterdag (andere dagen op reservering)
voor 19,75 p.p. serveren wij een diner welke u zelf kunt samenstellen 

uit uw favoriete gerechten. Vink uw eigen gerechten aan op de speciale kaart.
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Odink Keukens: het creëren van een keuken is een feest
De showroom van Odink Keu-
kens is al zo’n 20 jaar één van 
de beeldbepalende panden op 
bedrijventerrein Vriezerbrug. Ei-
genaar Gert Odink en zijn team 
maken hier van het creëren van 
een keuken een feestje.

Na een warme ontvangst in de 
showroom neemt het team van 
Odink Keukens klanten mee op 
een ontdekkingsreis door keu-
kenland. Het deskundige team 
neemt uitgebreid de tijd om de 
wensen van de klant in kaart te 
brengen. De mogelijkheden zijn 
bij Odink Keukens in elk geval 
legio. Zo zijn alleen al de keu-

kenkasten leverbaar in tientallen 
corpuskleuren. 

Ook kunt u zelf bepalen welke 
kleur de legplanken en de ach-
terzijde krijgen. En hoe wilt u 
dat het front er uit komt te zien? 
Licht of donker? Met een gebor-
stelde of gestraalde afwerking? 
Kiest u voor mat of glanzend? 
Of toch voor een glaskast? Wilt u 
dat de grepen zichtbaar zijn, of 
juist niet? En welke indeling wilt 
u voor de keukenlades? ,,Een 
keuken kopen is niet niks”, zegt 
Gert Odink. ,,Daarom begeleidt 
ons team van specialisten u van 
begin tot eind. Zodat u precies 

díe keuken krijgt die u wilt. Als 
we de wensen van de klant in 
kaart hebben gebracht, maken 
we een 3D-presentatie zodat 
men alvast een digitaal kijkje 
in de toekomstige keuken kan 
nemen. En uiteindelijk zorgen 
we voor een transparante offer-
te, zodat de klant precies weet 
waarvoor hij betaalt.” 

Odink Keukens regelt de aan-
schaf van een nieuwe keuken 
van A tot Z. ,,Van de ontvangst 
in de showroom tot het daad-
werkelijk leveren van de keu-
ken. Wij hebben een eigen 
meubelmakerij, en een eigen 

montageploeg. Goed personeel, 
mensen die weten waarover ze 
praten. Wij leveren maatwerk.” 
Veel mensen beschouwen een 
bezoek aan een keukenzaak 
niet als een leuke aangelegen-
heid. Gert Odink is zich bewust 
van het negatieve imago van 
de keukenbranche, al ziet hij 
in zijn eigen showroom vrijwel 
alleen enthousiaste bezoekers. 
,,Het DNA van Odink Keukens 
is compleet anders dan dat van 
een groot keukenconcern. Wij 
zijn een zelfstandig keuken-
bedrijf, en staan voor een per-
soonlijke benadering. Bij ons 
zijn klanten geen nummer.” 
Bij Odink Keukens zijn de moge-
lijkheden onbeperkt. 

,,Wij kunnen werkelijk alles le-
veren”, zegt Odink. ,,Daardoor 
worden wij wel eens gezien 
als een dure zaak. Maar dat is 
niet helemaal terecht. Want 
luxe kan ook heel simpel zijn.” 

Maar speciaal voor mensen die 
iets minder willen besteden aan 
een nieuwe keuken heeft Odink 
Keukens sinds 2012 een nieuwe 
loot aan de stam: 

OK Keukens. Deze zaak, gelegen 
op een steenworp afstand van 
Odink Keukens, wordt gerund 
door Merlijn Odink, de zoon 
van Gert. OK Keukens heeft 
moderne, voordelige keukens 
die betaalbaar zijn voor iede-
re portemonnee. De service is 
echter gelijk aan die van Odink 
Keukens: zaken als planning en 
montage verlopen via dezelfde 
mensen. Gert Odink: ,,Het is toch 
prachtig dat we in Tynaarlo zo’n 
volledig keukenaanbod heb-
ben? Voor elk budget hebben 
we een passende oplossing.”

Odink Keukens, 
Vriezerweg 6 Tynaarlo, 
www.odinkkeukens.nl, 
0592-580999

Green Involvement helpt particulieren  
en ondernemers in de energietransitie
Green Involvement aan de Mer-
curiusweg 30A in Tynaarlo is 
een bedrijf dat voorop loopt in 
het veld van de energietransi-
tie. Het bedrijf houdt zich onder 
meer bezig met de verkoop en 
installatie van zonnepanelen, 
PVT-systemen, infraroodverwar-
ming, laadpalen voor elektrische 
auto’s en energiemonitoring.

De energietransitie is een thema 
dat mensen veel bezighoudt. 
Het is een dynamische wereld 
waarin veel wordt geïnnoveerd, 
ontwikkeld en gerealiseerd. Met 
zijn bedrijf Green Involvement 
ondersteunt ondernemer Alex 
Leuning particulieren en onder-
nemers in de duurzaamheids-
opgave die bij iedereen op het 
bordje is komen te liggen. Green 
Involvement helpt hen om duur-
zame keuzes te maken op het 
gebied van energieopwekking, 
elektrisch laden, PVT-systemen, 
monitoring en energiezuinige 
verwarming. 
Leuning: ,,Klanten willen graag 
één loket waarmee ze hun duur-
zaamheidsopgave willen realise-
ren. Met het brede portfolio lukt 
het om klanten te helpen om de 
verschillende facetten en fases in 
het proces om een woning of be-
drijfspand te verduurzamen te 
doorlopen. Klanten staan vaak 
echt voor een kruispunt, waar-
bij ik zo goed mogelijk probeer 
uit te leggen welke keuzes er 
gemaakt kunnen worden. Daar-

mee maak ik ook het verschil in 
de markt. Omdat bijvoorbeeld 
de snelheid van het opladen 
van een elektrische auto of het 
plaatsen van een groot aantal 
panelen consequenties heeft 
voor de hoofdaansluiting.”

Zonnepanelen
Met de actuele prijsstijgingen 
van energie is de vraag naar 
zonnepanelen nog altijd onver-
minderd groot. Het plaatsen van 
zonnepanelen gebeurt bij Green 
Involvement onder de vlag van 
Solar-systemen.nl, een franchise-
keten waarbij Alex Leuning zich 
enkele jaren heeft aangesloten. 
Recent voorzag het bedrijf de 
nieuwbouwwoningen in Nijstad 
in Vries nog van zonnepanelen 
en zijn er 154 panelen geplaatst 
bij de Voedselbank Veendam. 
Het bedrijf wordt ook ingehuurd 
door gerenommeerde installa-
tie- en ingenieursbureaus voor 
het realiseren van diverse projec-
ten. ,,Recentelijk hebben we een 
opdracht uitgevoerd voor Cedel 
uit Assen waarbij er in Zeewolde 
516 panelen zijn geplaatst op 
een bedrijfspand”, aldus Leu-
ning. ,,Wij beschikken inmiddels 
over twee installatieteams en 
hebben acht mensen op de loon-
lijst. Het belangrijkste voordeel 
daarvan is dat als je een project 
hebt afgerond, je alle opgeda-
ne kennis en ervaring behoudt. 
Daarnaast steekt het werken 
met elektriciteit erg nauw en 

dienen er allerlei keuzes en be-
rekeningen te worden gemaakt 
met betrekking tot kabeldiktes, 
de types automaten in de meter-
kast en dienen we te installeren 
volgens de NEN1010-richtlijnen. 
Werken met eigen installateurs 
is daarom veel prettiger en 
noodzakelijk om fouten te voor-
komen en kwaliteit te kunnen 
waarborgen.”

Laadpalen
De installatie van laadpalen 
heeft afgelopen jaar een hoge 
vlucht genomen. Voor Leu-
ning betekent dit dat er elke 
week wel een laadpaal wordt 
geplaatst en er inmiddels drie 
verschillende merken kunnen 
worden geleverd voor thuis en 
semi-openbare locaties. Met de 
realisatie van laadpleinen is in de 
afgelopen maanden een volgen-
de stap gezet in het aanbod van 
mogelijkheden. ,,New Nexus is 
verhuisd naar Haren. Daar wordt 
aan het einde van het jaar een 
laadplein met 31 laadpunten 
opgeleverd.” Tevens zijn er op 
meerdere plekken in Noord-Ne-
derland openbare laadpalen ge-
plaatst die door een consortium 
waar Leuning bij is aangesloten 
worden geëxploiteerd.

PVT-systemen
Sinds deze zomer wordt het 
eerste PVT-systeem gerealiseerd 
in Eexterveen in samenwerking 
met CombiSolar uit Roden. Een 

prijzige, maar kwalitatief hoog-
waardige oplossing om volledig 
van het gas af te kunnen. Een 
PVT-systeem bestaat uit een zon-
nepaneleninstallatie, thermische 
warmtepanelen die achter de 
zonnepanelen worden geïnstal-
leerd, een warmtepomp en een 
bufferingsysteem om de warm-
te op te slaan in de grond. Voor 
nieuwbouwwoningen is deze 
techniek een goede manier om 
gasloos te kunnen bouwen.

Samenwerking
Door samen te werken in de ke-
ten en met andere ondernemers 
lukt het Leuning om meerdere 
doelgroepen te bedienen. Klei-
ne en grote projecten worden 
gerealiseerd voor tal van mooie 
opdrachtgevers uit Noord-Ne-
derland. Met een team dat elke 
dag een hoge kwaliteit nastreeft 
van installaties en servicegericht 
is ingesteld probeert Green In-

volvement klanten zo goed mo-
gelijk te helpen.

Green Involvement,  
Mercuriusweg 30A Tynaarlo, 
www.greeninvolvement.nl, 
0592-702018



Handelsonderneming

Jan Evert Klaucke
   Tynaarlo

Compagnonsweg 9  |  Tel. 0592 - 373 239

06 - 2326 0446  |  info@janklaucke.nl

WWW.JANKLAUCKE.NL

Maandaanbiedingen november

Gude GEH 3000P
Elektrokachel
• 2 Standen 1500/3000 Watt.

• Thermostaat/ 
oververhittingsbeveiliging.

• Keramisch element.
• Ventilator.
• H/B/L: 280 x 200 x 220 mm.

• Ideale bijverwarming!!

Actieprijs

€ 54.95
incl. 21% btw

Eurom EK 9002 Krachtstroom elektrokachel
• 4500 of 9000 Watt!!
• Incl. thermostaat.
• Oververhittingsbeveiliging.
• Afmetingen 43x40x55 cm.
• RVS Element.
• Ventilator.

Actieprijs

€ 134.95
incl. 21% btw

Eurom EBR 2800 
Bladblazer/zuiger/
verhakselaar
• 2800 Watt.
• Inschuifbare zuigbuis.
• 50 Liter opvangzak.
• Stevige wieltjes.
• Toerental regelbaar 8000-14000.
• Zuigt tot 13,5 kuub per uur!

Actieprijs

€ 34.95
incl. 21% btw

Airpress HL 
425-100V 
Compressor.
• 3 Pk/2 cilinder.
• 2 Euro koppelingen/

reduceer.
• 100 Liter ketel.
• Max. druk 8 bar.
• 230 Volt machine.

Actieprijs

€ 329.95
incl. 21% btw

OP = OP en WEG = PECH!

Elke huis of tuinklus begint goed met machines en materialen 

van Handelsonderneming Jan Evert Klaucke in Tynaarlo

l Reparatie en
 onderhoud 
 alle merken
l APK en aircoservice
l Banden

Gespecialiseerd 
in Audi  VW  Seat

Energieweg 5a - Tynaarlo - 0592 - 545 466
www.autotechniekriksten.nl

KRASVRIJE
AUTOWAS-

STRAAT
L. 10 m. - H. 2,6 m. - Br. 2,3 m.

Autotechniek Riksten

Transportweg 6 • Tynaarlo • 06 - 14845325 • www.mak-interieur.nl

Zowel voor bedrijven  
als particulieren

Produceren en monteren van maatwerk 
meubelen en interieurinrichting

• Fitness
• Groepslessen
• Yoga
• Sauna

RUIME OPENINGSTIJDEN:
Ma. t/m vr. 8.00 - 22.00 uur
Zat. / zo. 8.00 - 12.00 uur

Sport 
veilig en 
effectief 
bij FGT

Wij maken 
sporten leuk!

Voor
jong en

oud

De fitness 
en gym voor 

de regio!

Onlandweg 7 • Tynaarlo • 0592 - 580 850 • www.fgt.nu
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Van der Vinne Totaalbouw:  
voor garages, schuren en aannemerswerk
Van der Vinne Houtbouw in Ty-
naarlo is al jaren hét adres voor 
tuinhuisjes, garages, carports en 
terrasoverkappingen. En nu ook 
voor al het aannemerswerk, dus 
ook voor nieuwbouw, verbouw 
en renovatie.

,,Daarmee maken we ons aan-
bod van diensten nog comple-
ter”, verklaart Rien Klinkhamer. 
,,Voor het plaatsen van bijvoor-
beeld tuinhuisjes en schuurtjes 
wist men ons altijd al wel te vin-
den. Maar mensen willen steeds 
meer, zoals de garage bij de 
woning betrekken, de woning 
uitbreiden om thuis te kunnen 
werken of een atelier bouwen. 
Om voortaan dergelijke werk-
zaamheden zelf uit te kunnen 

voeren, hebben wij iemand in 
dienst genomen die over alle 
aannemerspapieren beschikt 
en bovendien 20 jaar ervaring 
in deze branche heeft. Voort-
aan kunnen wij dus alles op het 
gebied van nieuwbouw, ver-
bouw en renovatie verzorgen.” 
Ook Van der Vinne Totaalbouw 
zal veelal gebruik maken van 
houtskeletbouw. Volgens Rien 
Klinkhamer heeft dit veel voor-
delen. ,,Met houtskeletbouw 
kun je in een kort tijdsbestek 
veel bouwen. Ten opzichte van 
metselen is houtbouw veel 
goedkoper; het scheelt wel de 
helft. Bovendien heeft hout een 
warmere en sfeervollere uitstra-
ling dan steen. De isolatie is uit-
stekend en veel houtsoorten zijn 

tegenwoordig onderhoudsvrij.” 
Van der Vinne Houtbouw is al 
jaren een begrip in de kop van 
Drenthe en wijde omstreken. De 
wortels van het bedrijf liggen in 
de voormalige melkfabriek in 
Vries, waar de heer Van der Vin-
ne eind jaren zestig begon met 
het prefab bouwen van houten 
tuinhuisjes en garages. Later 
kwamen daar de blokhutten bij. 
Na een aantal jaren werkzaam te 
zijn geweest bij het bedrijf nam 
Rien Klinkhamer in 2003 Van 
der Vinne Houtbouw over. In de 
oude melkfabriek groeide het 
bedrijf uit z’n jasje, waardoor in 
2006 een perceel aan de Meer-
weg op bedrijventerrein Vriezer-
brug in Tynaarlo werd gekocht. 
In het voorjaar van 2008 opende 

Van der Vinne Houtbouw het 
nieuwe onderkomen, inclusief 
woning, werkplaats, showroom 
en ruim showterrein. In de loop 
der jaren is het assortiment flink 
uitgebreid. Van der Vinne Hout-
bouw heeft diverse leveranciers 

van blokhutten, garages, car-
ports, terrasoverkappingen en 
sierbestrating.

Van der Vinne Houtbouw, Meer-
weg 2C Tynaarlo, www.vinne-
houtbouw.nl, 0592-542400

Het Scheidingskantoor maakt 
de toekomst helder

Wie gaat scheiden, heeft veel 
aan het hoofd. Emoties kun-
nen hoog oplopen, terwijl er 
veel zaken geregeld moeten 
worden op het gebied van fi-
nanciën, wonen en pensioe-
nen. Eventuele kinderen moe-
ten niet uit het oog worden 
verloren. Het Scheidingskan-
toor biedt met Karin Copinga 
en Carin Prins deskundige en 
praktische begeleiding bij een 
scheiding. ,,Belangrijk is dat er 
binnen ons bedrijf een infor-
mele en nuchtere sfeer heerst”, 
zeggen de dames. ,,Wij willen 
de situatie niet zwaarder ma-
ken, maar onze klanten helpen 
er samen zo goed mogelijk uit 
te komen.”

Het Scheidingskantoor regelt 
als een betrokken adviseur de 
complete scheiding van A tot 
Z en dat tegen een vast tarief 
dat tijdens een vrijblijvend 
kennismakingsgesprek wordt 
vastgesteld. ,,Het proces be-
gint met inzicht krijgen in jullie 
situatie, zowel qua financiën 
als de omstandigheden erom-
heen. Vervolgens richten we 
ons op het opstellen van een 
convenant, dit is een juridische 
vertaling van de gemaakte af-
spraken. Hebben jullie kinde-
ren, dan zal een ouderschaps-
plan daarvan deel uitmaken. 
Als overal afspraken over zijn 
gemaakt, beide partijen alles 
goed begrijpen en zich in het 
totaalplaatje kunnen vinden, 
wordt het opgestelde conve-
nant ingediend bij de Recht-

bank. Wij ontzorgen jullie van 
alle formele aspecten rondom 
jullie scheiding. Als alles goed 
loopt, zijn we er vaak binnen 
vier tot zes gesprekken uit, al is 
het goed te beseffen dat geen 
enkele scheiding gelijk is.” 
Copinga en Prins hebben er-
varen dat vooral financiële 
duidelijkheid rust geeft. ,,En in 
het geval van kinderen is wat 
het beste voor de kinderen is 
voor ons het belangrijkste uit-
gangspunt. We werken daarbij 
toekomstgericht; jullie blijven 
immers gezamenlijk de ou-
ders van jullie kinderen. Stan-
daard krijgen kinderen een 
gesprek met onze ouder-kind-
coach Carin, zodat ook zij hun 
stem kunnen laten horen. Alle 
wensen en ideeën van kinde-
ren en ouders worden omge-
zet in een ouderschapsplan.” 
Mede dankzij haar ruim 25 jaar 
ervaring in de jeugdhulpver-
lening kan Carin Prins zorgen 
voor een optimale begeleiding 
van zowel kinderen als ouders 
en Karin Copinga is met bijna 
15 jaar ervaring als gecertifi-
ceerd financieel planner (FFP), 
als lid van De ScheidingsDes-
kundige en als gecertificeerd 
financieel echtscheidingsadvi-
seur (RFEA) volledig thuis op 
het gebied van het bemiddelen 
en de financiële planning in ge-
val van een scheiding.

Het Scheidingskantoor,  
Onlandweg 3 Tynaarlo,  
www.scheidingskantoor.nl, 
0592-559400

Salon LAX: raise your eyebrows to the next level

Jan Hoogenberg start eigen klussenbedrijf

Powder Brows is de nieuwste 
trend op het gebied van perma-
nente make-up voor wenkbrau-
wen.

,,Heb jij je wenkbrauwen te lang 
en te vaak geëpileerd? Of weinig 
tot geen wenkbrauwhaartjes of 
heel lichte wenkbrauwen? Dan 
zijn Powder Brows de oplossing 
voor jou! Met Powder Brows 
hoef jij je geen zorgen meer te 
maken over je wenkbrauwen 
en zitten ze altijd in model, on-
geacht waar je bent en wat je 
doet.” Dat zegt Lynette Tolner, 
eigenaresse van Salon Lax. 

De salon heeft eerder dit jaar 
de deuren geopend op be-
drijventerrein Vriezerbrug. 
Bij Powder Brows worden de 
wenkbrauwen op een subtiele 
wijze ingeschaduwd met pig-
ment. Deze techniek is ook wel 
bekend als permanente make-up 
(PMU). Alleen is het resultaat se-
mi-permanent, waardoor het dus 

vervaagt met de tijd. ,,Dat houdt 
in dat je na ongeveer 1,5 jaar je 
wenkbrauwen een touch-up-be-
handeling moet geven om de 
kleur en het model weer op te 
frissen.” Lynette Tolner legt uit 
dat er bewust is gekozen om 
alleen gebruik te maken van de 
poedereffecttechniek, en niet 
voor microblading. ,,Bij microbla-
ding bestaat er een groot risico 
dat er littekens kunnen ontstaan 

en het is niet geschikt voor vrou-
wen met een vette huid (grove 
poriën). Daarentegen is de poe-
dertechniek geschikt voor elke 
huidtype, veroorzaakt het geen 
littekenweefsel en blijft het lan-
ger zitten. En geen zorgen, de 
behandeling is vrijwel pijnloos.” 

Salon LAX, Compagnongsweg 
7 Tynaarlo, www.salonlax.nl, 
06-18124193

Jan Hoogenberg is zonder twij-
fel één van de meest veelzijdige 
ondernemers op bedrijventer-
rein Vriezerbrug. Samen met zijn 
vriendin Yvette runt Hoogen-
berg een cafetaria en een (onbe-
mand) tankstation, en begin dit 
jaar startte hij ook nog eens zijn 
eigen klussenbedrijf.

De cafetaria met naastgelegen 
tankstation aan de Energieweg 
was in de jaren negentig samen 
met Koelgroep Dorenbos het 
eerste bedrijf dat zich vestigde 
op bedrijventerrein Vriezerbrug. 
Eigenaar Jan Hoogenberg was 
daarnaast jarenlang als zzp’er 

werkzaam in de bouw. Begin 
dit jaar besloot hij zelfstandig 
verder te gaan, onder de naam 
JH Klusservice. ,,Ik doe in prin-
cipe alles: verbouw, afbouw, 
renovatie, badkamers betege-
len, het plaatsen van kunststof 
kozijnen…” Achter de cafetaria 
beschikt JH Klusservice over een 
eigen werkplaats. Hoogenberg 
werkt vier dagen per week als 
klusjesman, en staat zijn vriendin 
Yvette op vrijdag bij in cafeta-
ria AnyTyme Pitstop. ,,Vrijdag is 
snackdag, en voor de cafetaria 
de drukste dag van de week”, 
lacht Hoogenberg. ,,Veel bedrij-
ven op Vriezerbrug plaatsen op 

vrijdag een bestelling, die wij 
vervolgens komen bezorgen.” 
AnyTyme Pitstop is geopend van 
woensdag tot en met zondag. 
Deze AnyTyme-vestiging is geen 
gewone cafetaria: hier vindt 
men zowel lekker als gezond 
eten onder één dak. Van friet en 
hamburger tot broodje gezond 
en verse salade. Uiteraard is ie-
dereen van harte welkom in de 
cafetaria aan de Energieweg 1-3, 
maar AnyTyme Pitstop bezorgt 
ook. Niet alleen in Tynaarlo en 
Vries, maar ook in dorpen als 
Donderen, Yde en Zeegse. ,,Wij 
werken met een jong team dat 
bestaat uit vijf à zes mensen”, 
zegt Jan Hoogenberg. ,,Maar we 
kunnen nog wel wat hulp ge-
bruiken. Dus als je het leuk vindt 
om mee te helpen in onze cafe-
taria en je bent in het bezit van 
rijbewijs B, dan zien we je sollici-
tatie graag tegemoet.”

JH Klusservice, Energieweg 1-3 
Tynaarlo, 06-27008967 

AnyTyme Pitstop,  
Energieweg 1-3 Tynaarlo,
0592-542419



Advertentie 
Vriezerbrug 2021-10-18
255 x 180 mm (b x h)

CAMPWERK Nederland Vriezerweg 14c Tynaarlo T: +085 – 401 65 00
info@campwerk.nl www.campwerk.nl

C O M P A C T   EN   S T O E R   K A M P E R E N

Schade-expert zwaar materieel en techniek
Taxateur VRT, motorvoertuigen en werkmaterieel

Handelsweg 5, 9482 WG  Tynaarlo
0592 - 542 238 / 06 - 3048 9328

info@oldenhuistaxaties.nl

www.oldenhuistaxaties.nl

SCHADEHERSTEL ALLE MERKEN

Mercuriusweg 3 • Tynaarlo • 0592-544511 • www.achterkamp-autoschade.nl

Een spiksplinternieuwe en moderne 
schoonheidssalon gerund door Lynette 
Tolner. Bij Salon LAX kan iedereen 
terecht voor huidverbeterende- en 
onstpannende gezichtsbehandelingen, 
Permanente Make-up en Brow 
Treatments.

Compagnonsweg 7 Tynaarlo • 06-1812 4193 • info@salonlax.com • www.salonlax.nl

Nieuwsgierig?
Boek jouw afspraak

gemakkelijk via onze site.

Schoonheid van nu!
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Zijl Assurantiën: voor zakelijke 
en particuliere verzekeringen
Assurantiekantoor Zijl is een 
onafhankelijk en veelzijdig 
kantoor dat samenwerkt met 
meerdere verzekeringsmaat-
schappijen. Hierdoor bent u 
altijd verzekerd van een objec-
tieve en onafhankelijke verge-
lijking qua verzekeringsproduc-
ten: van particuliere tot zeer 
specialistische zakelijke verze-
keringen. 

,,Wij kunnen helpen bij het vin-
den van een verzekering die bij 
u past, advies geven over de 
verschillende mogelijkheden 
en ervoor zorgen dat u de juiste 

dekking kiest, zorgen voor het 
afsluiten van de verzekering 
en helpen bij het afwikkelen 
van schades.” Zijl Assurantiën 
bestaat al sinds 1953. Enige tijd 
geleden is het bedrijf verhuisd 
naar de Exportweg op bedrij-
venterrein Vriezerbrug. ,,Voor 
bezoek bent u van harte wel-
kom. Een afspraak buiten kan-
tooruren – zowel op kantoor 
als bij u thuis – is ook mogelijk.”

Zijl Assurantiën, 
Exportweg 8 Tynaarlo, 
www.zijlassurantien.nl, 
0592-545550

Hoogstaande service bij Auto 
Techniek Riksten
Auto Techniek Riksten (ATR) 
is een kleinschalig autobedrijf 
waar hoogstaande service, reële 
prijzen en technisch specialisme 
hoog in het vaandel staan.

U kunt onder andere bij ATR 
terecht voor onderhoud, repa-
raties, APK-keuringen, storing-
diagnose, aicro-onderhoud en 
-reparatie, uitlijnen en het in-
bouwen en vrijschakelen van ori-
ginele accessoires van de VAG-
groep. ATR is gespecialiseerd in 
de merken Audi, Volkswagen, 
Seat en Skoda. 
,,De jarenlange ervaring in het 
Audi- en VW-circuit heeft ge-
zorgd voor grote kennis van de 
specifieke Audi- en VW-technie-
ken die wij toepassen bij ATR”, 
aldus eigenaar Jan Riksten. 
,,Maar ook andere automer-
ken zijn van harte welkom. ATR 
staat synoniem voor hoogwaar-
dige kwaliteit van onderhoud 
aan uw auto. Met hoogstaande 

service, reële prijzen en tech-
nisch specialisme, in alles wat 
we doen.” Door het gebruik 
van originele onderdelen blijft 
de fabrieksgarantie behouden, 
indien van toepassing. ,,Door 
middel van een online verbin-
ding met de fabriek hebben 
we altijd toegang tot de laatste 
software, technische data en 
de eventuele terugroepacties.” 
ATR beschikt tevens over een 
wasstraat. Deze Christ Wash Sys-
tems-wasstraat maakt gebruik 
van foamborstels, die de lijnen 
van de auto beter volgen zodat 
er geen krassen ontstaan. De 
wasstraat is ruim, zodat ook gro-
te voertuigen als de Mercedes 
Sprinter erin passen. Desgewenst 
kan ATR ook auto’s met imperi-
aal wassen.

Auto Techniek Riksten, 
Energieweg 5A Tynaarlo, 
www.autotechniekriksten.nl, 
0592-545466

Auto Roelfsema: perfectie als doel
Na 70 jaar Zuidlaren zijn Auto 
Roelfsema en Autoschadeher-
stel Roelfsema nu alweer bijna 
15 jaar gevestigd op Vriezer-
brug; op een prachtige locatie in 
het entreegebied van het bedrij-
venterrein.

Auto Roelfsema beschikt over 
een ruime voorraad nauwkeu-
rig geselecteerde Volvo’s. Het 
bedrijf is ook gespecialiseerd 
in onderhoud en reparatie van 
Volvo’s, met een goed uitgerust 
en up-to-date werkplaats en 
goed opgeleide monteurs. Het 
enthousiaste team van Auto 
Roelfsema bestaat uit zeven-

tien mensen: veertien mannen 
en drie vrouwen  ,,Naast Volvo’s 
hebben wij ook ruimte voor an-
dere merken”, zegt eigenaar 
Gerjan Kinds. Autoschadeherstel 
Roelfsema verzorgt schadeher-
stel voor alle automerken en de 
meeste verzekeringsmaatschap-
pijen. ,,Uitgevoerd door op en 
top vakmensen. Met maar één 
doel: perfectie. We gaan vol en-
thousiasme door naar zeker de 
100 jaar.”

Auto Roelfsema, 
Vriezerweg 14 Tynaarlo,
 www.autoroelfsema.nl, 
0592-542068

Cordes: specialist in evenemen-
tenverhuur
Met een ruim aanbod van 
(markt)kramen, tenten, chaletjes 
en meubilair is Cordes Verhuur 
al bijna 30 jaar dé specialist in 
evenementenverhuur.

Het was in 1993 dat de Vereni-
ging voor Volksvermaken Vries 
een markt wilde organiseren, 
maar de leverancier van de 
marktkramen niet kwam op-
dagen. Het bestuur van de VvV 
moest in allerijl materialen van 
andere verenigingen in het dorp 
lenen om de markt door te kun-
nen laten gaan. Dat overkomt 
ons geen tweede keer, dacht 
Harry Cordes, destijds één van de 
bestuursleden van VvV Vries. Hij 
besloot dan ook om zelf een aan-
tal marktkramen te gaan maken. 
Daarbij werd hij geholpen door 
Wim Kremer, die het laswerk 
voor zijn rekening nam. Omdat 
de marktkramen maar een be-
perkt aantal dagen per jaar ge-
bruikt werden, besloot Cordes 
de kramen beschikbaar te stellen 
voor de verhuur. Het begin van 
Cordes Verhuur was een feit. 
In de loop der jaren is het as-
sortiment van Cordes Verhuur 
flink uitgebreid. Naast kramen 
voor buiten en binnen (speciaal 
hiervoor zijn smallere exempla-
ren gemaakt, die eenvoudiger 

door deuren passen) kan men 
ook bij Cordes terecht voor ten-
ten (onder andere pagode- en 
VIP-tenten), chaletjes (vooral 
populair in de decembermaand) 
en meubilair (tafels, stoelen, 
picknickbanken, terrasheaters). 
,,Onze klanten kunnen er voor 
kiezen om alles door ons te la-
ten verzorgen, maar ze kunnen 
de materialen desgewenst ook 
zelf ophalen of zelf de opbouw 
voor hun rekening nemen”, zegt 
René Cordes, die al van jongs af 
aan werkzaam is in het bedrijf 
van zijn ouders Harry en Jenny. 
,,Door de spullen zelf op te ha-
len of te plaatsen, kunnen klan-
ten besparen op de kosten.” 
Door de lockdown vanwege het 
coronavirus lag de evenemen-
tenbranche lange tijd volledig 
stil. Een moeilijke periode voor 
de familie Cordes, die dan ook 
blij is dat Nederland weer van 
het slot is. Toch houdt René Cor-
des de besmettingscijfers nog 
met een schuin oog in de gaten. 
,,Het moet natuurlijk niet zo zijn 
dat we straks wéér op de rem 
moeten trappen. We zijn net blij 
dat we weer wat kunnen doen.”

Cordes Verhuur, Transportweg 
15 Tynaarlo, https://cordesver-
huur.nl, 0592-862290

Harms 
Onderhoud:
voor vrijwel al 
uw klussen
Harms Onderhoud is een all-
round bedrijf dat ingeschakeld 
kan worden voor vrijwel alle 
klussen. Na het volgen van diver-
se relevante opleidingen heeft 
eigenaar Henk Harms inmiddels 
meer dan 30 jaar ervaring in de 
bouw, installatietechniek, dak-
dekkerij en zinkwerken.

Een aantal jaren geleden is 
Harms voor zichzelf begonnen. 
Harms Onderhoud richt zich met 
name op de particuliere markt, 
met werkzaamheden op het 
gebied van renovatie en nieuw-
bouw. 

,,Ik doe eigenlijk alles, met 
uitzondering van schilderen, 
stukadoren en metselen. Het 
spreekt voor zich dat wij ook 
andere werkzaamheden die nog 
niet genoemd zijn voor u kun-
nen regelen.”

Harms Onderhoud,  
Vriezerweg 19 Tynaarlo,  
www.harmsonderhoud.nl,  
06-54608103

Notariaat 
Vries al sinds 
1849 een 
begrip
Notariaat Vries is een full-ser-
vice notariskantoor dat al 
een lange geschiedenis heeft. 
Het kantoor is in 1849 (!) be-
gonnen op de mooie Brink in 
Vries en is sindsdien op ver-
schillende plaatsen in Vries 
gehuisvest geweest. 

Vanaf het voorjaar van 2008 
is het kantoor gevestigd in 
een modern bedrijfspand 
aan de Vriezerweg in Tynaar-
lo. Gelet op de oude banden 
met het dorp en de voorma-
lige gemeente Vries is als 
kantoornaam Notariaat Vries 
aangehouden. De huidige no-
taris, mr. Klaas Wildeboer, is 
al weer sedert 2010 in functie 
bij Notariaat Vries. 

Naast de notaris bestaat het 
team van Notariaat Vries uit 
Wilco Witteveen (notaris-
klerk), Margreet Schaden-
berg, Marianne van der Mo-
len (notarieel medewerkers) 
en Jannes Bruins (adminis-
trateur). ,,Dit deskundige 
team staat graag klaar om u 
te adviseren bij de veelzijdi-
ge notariële werkzaamheden 
op het gebied van de onroe-
rende zaken, familierecht en 
ondernemingszaken. U bent 
van harte welkom!”

Notariaat Vries, 
Vriezerweg 8A, 
www.notariaatvries.nl, 
0592-541219

Kievit Transport, daar 
kunt u mee op pad
Kievit Transport was vorig jaar 
precies een kwart eeuw geves-
tigd in Tynaarlo.

Na het halen van zijn vrachtwa-
genrijbewijs werkte Abco Kievit 
eerst enige tijd als chauffeur in 
loondienst bij Transportbedrijf 
Van Veen, destijds gevestigd aan 
de Onlandweg. In 1988 begon 
Kievit voor zichzelf. Als vracht-
wagenchauffeur vervoerde hij 
suikerbieten en zeecontainers. 
In 1995 vestigde Kievit Trans-
port zich aan de Meerweg op 
bedrijventerrein Vriezerbrug. 
Door mond-tot-mondreclame 
kreeg Kievit steeds meer werk. In 
1999 werd dan ook een loods bij 
het bedrijf gebouwd, geschikt 
voor twee vrachtwagens en voor 
op- en overslag. Kievit Transport 
stopte met vervoer naar het bui-
tenland, en ging zich vooral rich-
ten op binnenlands vervoer. Zo 
is het bedrijf gestaag gegroeid, 

niet in de laatste plaats door de 
samenwerking met de eveneens 
op Vriezerbrug gevestigde pak-
ketdienst DPD. Op het terrein 
van Kievit Transport werd een 
nieuwe loods gebouwd voor op- 
en overslag van DPD. Inmiddels 
heeft Kievit Transport negen 
chauffeurs in dienst. Abco zelf 
zorgt er vooral voor dat al het 
materieel op orde is. Hij werkt 
alleen nog als chauffeur tijdens 
de bietencampagne. Echtgenote 
Mea verzorgt de administratie 
van het bedrijf. Inmiddels heeft 
Mea ook het vrachtwagenrij-
bewijs gehaald, evenals zoon 
Jasper. Die heeft al laten weten 
het bedrijf van zijn ouders op 
termijn te willen voortzetten. De 
toekomst van Kievit Transport 
lijkt dan ook in goede handen.

Kievit Transport, Meerweg 16 
Tynaarlo, https://kievittrans.nl, 
0592-544396



Eigen montageteams • Offerte op maat 
www.solar-systemen.nl

Mercuriusweg 30A • Tynaarlo • 0592 – 702018 • 06-12205291 (bezoek op afspraak)
www.greeninvolvement.nl • info@greeninvolvement.nl

Samen 
de energie- 

transitie
 realiseren

Duurzame oplossingen 
voor particulieren 

en het MKB

Zonnepanelen
Elektrische laadpalen
PVT-systemen

Infraroodverwarming
Energiemonitoring

OOK UW SPECIALIST IN ZONNEPANELEN
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De Brillenfabriek: scherp zien 
voor een scherpe prijs
De Brillenfabriek maakt het aan-
schaffen van nieuwe brillengla-
zen niet alleen heel betaalbaar, 
maar vooral ook heel eenvou-
dig.

Op basis van jarenlange erva-
ring in de optiekbranche trok 
eigenaar Richard van De Brillen-
fabriek 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 
brillenglazen op maat: glazen 
van absolute topkwaliteit, maar 
voor een uiterst betaalbare prijs. 
,,En hiervoor hoef je helemaal 
niets te weten of te doen, be-
halve het opsturen van je mon-

tuur en je brilrecept.” De Bril-
lenfabriek 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 
ook een uitgebreide showroom. 
Hier vindt men meer dan dui-
zend verschillende monturen 
van A-merken. Ook is het - net 
als bij andere opticiens - moge-
lijk om hier een oogmeting te la-
ten doen. ,,We zijn eigenlijk een 
soort omgekeerde opticien”, 
lacht Richard. ,,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, Handelsweg 
14 Tynaarlo, https://debrillenfa-
briek.nl, 0592-860717

Autobedrijf Wekema regelt alles voor uw auto
Op zoek naar een betrouwbare 
occasion? Autobedrijf Wekema 
is dan hét adres. ,,Bij ons heeft 
u keuze uit een breed aanbod 
jonge auto’s met weinig kilome-
ters. Er zijn diverse modellen be-
schikbaar in diverse prijsklassen, 
allemaal op voorraad.”

Autobedrijf Wekema beschikt 
tevens over een moderne werk-
plaats met alle benodigde tools 
om goed onderhoud aan de 
auto te verrichten. ,,U kunt 
onder andere bij ons terecht 
voor onderhoudsbeurten, re-
paraties, APK, uitlijnen, rem- en 
aircoservice en bandenwissels. 
Ook hebben wij een moder-
ne wasplaats voor uw auto.” 
Als Bosch Car Service is Auto-
bedrijf Wekema officieel Erkend 
Duurzaam. Het Erkend Duur-
zaam-certificaat is het bewijs dat 
het bedrijf in alle facetten van 
de bedrijfsvoering duurzame ver-
anderingen heeft doorgevoerd. 
Maatschappelijk en duurzaam 
handelen is een belangrijke be-

drijfswaarde voor Autobedrijf 
Wekema. ,,Samen met ons team 
leveren wij al jaren de nodige 
inspanningen om ons bedrijf mi-
lieuvriendelijk, energiezuinig en 
sociaal geëngageerd te maken. 
Maatschappelijk verantwoord 
ondernemen gaat namelijk veel 
verder dan alleen het milieu. Het 
voldoen aan het Erkend Duur-

zaam-programma houdt in dat bij 
ons ook de dienstverlening, het 
personeel, de inkoop, financiën 
en communicatie duurzaam zijn.”

Autobedrijf Wekema,  
Nijverheidsweg 13 Tynaarlo, 
www.wekema.com,  
0592-542125

Sinds de overname van Roelofs 
Autoschade is Westfalia-cam-
perspecialist Achterkamp nu ook 
hét adres voor schadeherstel.

Achterkamp Campers is al meer 
dan 25 jaar specialist als het gaat 
om Westfalia-campers. Westfalia 
is een Duits bedrijf dat campers 
bouwt op basis van bestaande 
bestelwagens. De modellen die 
Achterkamp Campers verkoopt 
zijn veelal de Volkswagen Cali-
fornia, de Mercedes Marco Polo 
en de Ford Nugget. Men kan bij 
Achterkamp Campers terecht 
voor alle service rondom de aan-
schaf én het onderhoud van de 
camper. Het bedrijf verzorgt niet 
alleen het reguliere onderhoud, 
maar ook zaken als motorrevi-

sie en schadeherstel. Voor wat 
betreft dat laatste werkte Ach-
terkamp Campers al enige jaren 
nauw samen met Roelofs Auto-
schade, eveneens gevestigd op 
bedrijventerrein Vriezerbrug. 
Vorig jaar is het schadeher-
stelbedrijf overgenomen door 
Achterkamp Campers. Directe 
aanleiding was de pensionering 
van Roelof Poppen, één van de 
firmanten van Roelofs Autoscha-
de. De andere firmant, Roelof 
Leuning, blijft nog enige tijd 
betrokken bij de nieuwe firma, 
die verder gaat onder de naam 
Achterkamp Autoschade BV. Ei-
genaar René Achterkamp is blij 
met de overname van het scha-
deherstelbedrijf. ,,Het sluit goed 
aan bij onze andere werkzaam-

heden: de verkoop en reparatie 
van campers. Nu we er ook een 
schade-afdeling bij hebben, is 
het plaatje compleet en kun-
nen we in principe alles in eigen 
beheer doen. Ook naar de toe-
komst toe is dit een goede inves-
tering, omdat de verkoop van 
campers grillig en conjunctuur-
gevoelig is terwijl schades altijd 
blijven.” Achterkamp Autoscha-
de BV is lid van de FOCWA, die 
garant staat voor hoogwaardige 
schadereparaties. 

Achterkamp Autoschade,  
Mercuriusweg 3 Tynaarlo,  
info@achterkamp-autoschade.nl, 
0592-544511

Camperspecialist Achterkamp nu ook hét adres 
voor schadeherstel

FGT: ongedwongen sporten in 
een gezellige sfeer
Fitness Gezondheidscentrum Ty-
naarlo (FGT) is dé sportschool in 
Tynaarlo waar iedereen in een 
gezellige sfeer workouts kan 
doen op zijn of haar eigen ni-
veau.

Al vanaf het begin – in 2005 
– heeft Fitness Gezondheids-
centrum Tynaarlo als missie 
om iedereen door middel van 
een ongedwongen, gezelli-
ge sfeer te laten sporten. Op 
deze manier zorgt FGT ervoor 
dat iedereen met plezier gaat 
sporten en dat de drempel 
om te gaan sporten laag is. 
FGT biedt persoonlijke begelei-
ding voor jong tot oud, waar-
door iedereen op zijn of haar 
eigen manier fit en gezond kan 
worden of blijven. Zowel bij 
de individuele sport als bij de 

groepslessen hangt er een ge-
zellige sfeer. Veel mensen blij-
ven na afloop dan ook nog even 
voor een kopje koffie of thee. 
Conditie of kracht opbouwen, 
herstellen van een blessure of 
afvallen: fitnessen bij FGT is leuk 
én effectief. Professionele bege-
leiding zorgt voor een maximaal 
resultaat een minimale kans op 
blessures door overbelasting. 
Daarnaast biedt FGT verschillen-
de groepslessen aan: van boot-
camp tot yoga. Een overzicht van 
alle activiteiten die FGT aanbiedt 
is te vinden op de website www.
fgt.nu. Fitness Gezondheidscen-
trum Tynaarlo heeft ruime ope-
ningstijden, ook in het weekend.
 
Fitness Gezondheidscentrum  
|Tynaarlo, Onlandweg 7 Tynaar-
lo, www.fgt.nu, 0592-580850

Autoservice Darneviel, alweer 
vier jaar gevestigd aan de Ex-
portweg, is hét adres voor on-
derhoud, reparatie, APK-keu-
ringen, aircoservice en banden.

Eigenaar Joost Darneviel heeft 
al vele jaren ervaring in de au-
tobranche. Persoonlijk contact 
en goede service staan bij zijn 
eenmansbedrijf centraal. ,,Een 
kleinschalig bedrijf heeft zóveel 
voordelen. Klanten worden di-
rect geholpen, er bestaan geen 
lange wachttijden. En ik ben 
baas in eigen huis. Ik heb alle 
vrijheid en ben niet gebon-
den aan een bepaald merk.” 
Autoservice Darneviel beschikt 
op bedrijventerrein Vriezer-
brug over een ruime werkplaats 
met alle moderne apparatuur. 
,,Voordat ik een reparatie uit-
voer, overleg ik eerst met de 
eigenaar van de auto. Er is al-
tijd een gratis leenauto beschik-
baar.” Darneviel houdt zich ook 
bezig met de in- en verkoop van 

nieuwe en gebruikte auto’s. ,,Ik 
heb enkele occasions op voor-
raad. Zelfs zoekopdrachten be-
horen tot de mogelijkheden. 
En we hebben nu ook ruimte 
voor onderhoud en reparaties 
van campers tot 3500 kilo. In-
formeer ook gerust eens bij 
ons naar banden. In principe 

leveren wij alle maten. En denk 
alvast aan de weeromslag. Het 
is binnenkort weer tijd voor de 
bandenwissel.”

Autoservice Darneviel,  
Exportweg 4 Tynaarlo,  
www.autoservicedarneviel.nl,  
0592-202213

Autoservice Darneviel: persoonlijk en servicegericht



STERK
IN MAATWERK

STERK
IN MAATWERK

Meerweg 2c • Tynaarlo   
Tel. 0592 - 542 371

info@vinnehoutbouw.nl
www.vinnehoutbouw.nl

Specialist in lariks/douglas bouwwerken

• Garages • Terrasoverkappingen • Tuinhuizen  • Blokhutten

Info
en verkoop
op afspraak

l Monturen | Glazen | Oogmetingen l
Handelsweg 14 - Tynaarlo - 0592 - 860 717 - www.debrillenfabriek.nl

DE BRILLENFABRIEK

GRATIS
oog-

metingen

OPEN: 
di. t/m vr. 10.00-17.00 uur 
(zaterdag 

op afspraak)

Tot uw dienst!

SCHERP ZIEN VOOR EEN SCHERPE PRIJS !

Transportweg 15 - Tynaarlo - Tel. 0592 - 862 290
www.cordesverhuur.nl

Specialist in
evenementen-
verhuur

Energieweg 1-3 • Tynaarlo • 06 - 27008967

Voor elke klus...   Jan dus!Voor elke klus...   Jan dus!

Cafetaria

PITSTOP

JH Klus Service

 • Onderhoud
 • Renovatie
 • Afbouw
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Kamperen is hip! Je hoort veel 
over de recordverkopen van 
campers en caravans, al dan 
niet gestimuleerd door Corona. 
Maar binnen de kampeermarkt 
zit daktentkamperen misschien 
wel het meeste in de lift. Steeds 
meer mensen kamperen name-
lijk op het dak van hun auto. 
Waarom doen mensen dat ei-
genlijk?
 
Op bezoek bij CAMPWERK
in Tynaarlo
Eén van de snelstgroeiende aan-
bieders van daktenten zit nota-
bene in de kop van ons eigen 
Drenthe met standplaats Tynaar-

lo. Daar spreken we met Ivar van 
der Leij. Hij is verantwoordelijk 
voor de marketing en verkoop 
binnen de Benelux van de tent-
trailers en daktenten van het 
Duitse CAMPWERK en Koreaan-
se iKamper.

“Bij het grote publiek is er nog 
veel onbekendheid omtrent de 
daktent. Veel mensen denken 
dat ze hier een terreinwagen zo-
als bijvoorbeeld een Landrover 
voor nodig hebben. Maar niets 
is minder waar. Het leuke aan 
daktentkamperen is, dat voor 
vrijwel iedere auto een daktent 
te krijgen is. Niet iedereen kan 

een camper betalen, of wil een 
2e auto erbij als kampeermid-
del. Met 2 dakdragers en een 
daktent, maak je van je doorde-
weekse auto een kampeerauto 
in het weekend!”, aldus Ivar. 

De voordelen van een daktent
Maar er zijn meer redenen waar-
om het kamperen met een dak-
tent populair is.

Je slaapt van de grond
En dat heeft als voordeel dat je 
geen last hebt van optrekkende 
kou. De meeste kou bij het sla-
pen in een reguliere tent komt 
namelijk doordat de matras di-
rect op de koude bodem ligt. 
Slapen in een daktent is dus veel 
comfortabeler en minder koud 
dan je denkt.

Snel uitgeklapt als een pop-up 
tent
Een daktent klap je net zo snel 
uit als een pop-up tent. Dat is 
handig wanneer je veel onder-
weg bent en overal maar kort 
staat. Per daktent kan het ver-
schillen hoe lang je erover doet 
om de tent open te klappen.

Te combineren met iedere 
hobby
Met een daktent breng je je ei-
gen hotelkamer mee. Wanneer 
je een hobby hebt waarbij je va-

ker een paar dagen onderweg 
bent, kan een daktent een heel 
goed alternatief zijn voor een 
hotelkamer of reguliere tent.

Kleine tent voor lange mensen
Een daktent is een compacte 
tent. Maar in de meeste gevallen 
met veel lengte. Een uitgeklapte 
softtop daktent heeft meestal 
een matras met een lengte van 
220 tot 240 cm. Prima dus voor 
lange mensen.

Vrijheid
Met een daktent op je eigen 
auto, ben je net zo mobiel als 
een compacte camper, maar te-
gen een fractie van de kosten. En 
je komt op plekken, waar je met 
een caravan of normale tent-
trailer of vouwwagen nooit zou 
kunnen komen. 

Mensen die daktentkamperen 
ervaren die vrijheid om te gaan, 
staan en slapen waar je maar 
wilt als subliem.

Daktentfestival
Van der Leij organiseert verder 
ook het Daktentfestival Neder-
land. 

Hij vertelt: “De laatste edities 
konden helaas geen doorgang 
vinden, maar in 2018 en 2019 
hebben we het Daktentfestival 
georganiseerd in Schipborg. Hier 
organiseren we voor mensen 
met een daktent een leuk bui-
tenevenement waar ervaringen 
kunnen worden uitgewisseld. 
Ten tweede kunnen geïnteres-
seerden de camping bezoeken 
om hele praktische vragen te 
stellen over het kamperen op 
het dak van je auto en om de 
sfeer te proeven. Volgend jaar 
september zullen we weer een 
nieuwe editie organiseren. Daar 
hebben we nu al zin in!”.

Meer informatie hierover 
vind je op 

www.daktentfestival.nl.

Een bed op het dak van je auto binnen een minuut

De beste uitzichten bij het kamperen krijg je vanuit een daktent.De meeste daktenten passen ook prima op een compacte middenklasse, zoals deze Renault Clio.

Er zijn ook daktenten voor het hele gezin.

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 

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.

Op struun door de Langeloërduinen

Gezinswandeling



ALLES VOOR EEN 
OPGERUIMDE TUIN

GMS TUIN- EN PARKMACHINES    
VERKOOP • REPARATIE • ONDERHOUD

VRIEZERWEG 16D • TYNAARLO • 0592 - 543 363 • GMS-TYNAARLO@LIVE.NL

Exclusief Husqvarna dealer

Exclusief
HENRA
dealer

Ook verhuur aanhangers
(uit voorraad 
leverbaar)

Vakwerk voor particulier en bedrijf!

MAATWERK IN OPBERGEN
KW Wonen

Zonwering • Vloeren • Raamdecoratie • Woonaccessoires
Kastvisie

Inbouwkasten • Schuifdeuren voor kasten • Maatwerk

•  Voordelig bouwmarkt
•  Uitgebreid assortiment
•  Verfspecialist
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Veldkozijn is niet alleen specialist 
op het gebied van kozijnen, maar 
levert tevens ramen, deuren, 
schuifpuien, serres, ventilatie-
systemen, insectenwering, zon-
weringslamellen en vele andere 
exclusieve producten. Veldkozijn 
staat garant voor producten van 
de allerhoogste kwaliteit.

Veldkozijn wordt gerund door 
Aad Stijnman en Roeland Veld-
mans. Stijnman had al enkele 
jaren ervaring in de kozijnen-
branche toen hij in 2015 contact 
opnam met directeur Frencis 
Veldmans van Veldmans Techni-
sche Handelsonderneming met 
de vraag of die er iets voor voel-
de om ook wat met kozijnen te 
gaan doen. Die stemde toe, en 
de start van Veldkozijn was een 
feit. Een jaar later sloot ook Roe-
land, de zoon van Frencis, zich bij 
het bedrijf aan. ,,Aad heeft mij 
wegwijs gemaakt in de wereld 
van de kozijnen”, lacht Roeland 
Veldmans, die zelf bedrijfseco-
nomie heeft gestudeerd. ,,Ik hou 

me bij Veldkozijn bezig 
met het voortraject, Aad 
richt zich meer op de 
technische uitwerking.” 
Veldkozijn levert kozij-
nen in allerlei materialen 
(kunststof, aluminium, 
staal, hout) en in veel 
verschillende vormen, 
stijlen en kleuren. 
Maar dat niet alleen: 
ook voor ramen, deu-
ren, schuifpuien, serres, 
ventilatiesystemen, in-
sectenwering, zonwe-
ringslamellen en vele 
andere exclusieve producten 
is men bij Veldkozijn aan het 
juiste adres. ,,Wij bieden een 
totaaloplossing”, aldus Veld-
mans. Veldkozijn is dealer, geen 
productiebedrijf. De produc-
ten van Veldkozijn worden ge-
maakt in fabrieken in Brabant 
en België. ,,Alleen producten 
van de allerhoogste kwaliteit.” 
Veldkozijn werkt hoofdzakelijk 
voor aannemers in de drie noor-
delijke provincies, maar ook voor 

particulieren. Recent heeft het 
bedrijf nog bijgedragen aan de 
realisatie van een nieuwe ambu-
lancepost en een supermarkt op 
Ameland. In sommige gevallen 
geeft de aannemer simpelweg 
door welke producten hij gele-
verd wil hebben met de bijbe-
horende afmetingen, maar vaak 
denkt Veldkozijn ook mee over 
het ontwerp. Hiervoor beschikt 
Veldkozijn onder meer over een 
2D-tekenprogramma. ,,Alles is 
mogelijk, tot het ontwerpen van 
een serre aan toe.”
Veldkozijn mag dan vooral in op-
dracht van aannemers werken, 
Veldmans en Stijnman hebben 
ook geregeld zelf contact met 
de eindgebruikers. ,,Want uitein-
delijk gaat het erom dat we de 
kwaliteit leveren die de eindge-
bruiker wenst.”

Veldkozijn, Industrieweg 6 
Tynaarlo, https://veldkozijn.nl, 
0592-855902

Meubelstoffeerderij Fen Jay 
maakt meubels weer als nieuw
TYNAARLO - Meubelstoffeera-
telier Fen Jay heeft zich begin dit 
jaar gevestigd op bedrijventer-
rein Vriezerbrug in Tynaarlo.

Eigenaresse Fenny Drewes 
werkte tot voor kort samen 
met een aantal collega-bedrij-
ven vanuit een vestiging in 
Groningen. Daar groeide Fen 
Jay uit het spreekwoordelijke 
jasje. ,,Daarom ben ik op zoek 
gegaan naar een plek voor me-
zelf. Het liefst zo dicht moge-
lijk bij huis.” Dat is gelukt: Dre-
wes is woonachtig in Tynaarlo. 
Drewes begon inmiddels al heel 
wat jaren geleden met het ma-
ken van tassen en het werken 
met (tuig)leer. In de loop van 
de tijd is de nadruk steeds meer 
komen te liggen op het stoffe-
ren van meubels. Iedereen kan 
bij Fen Jay terecht voor het op-
nieuw laten bekleden van een 
stoel, bank of ander meubelstuk. 
Daarnaast doet Fen Jay ook aan 

projectstoffering. Zo heeft Dre-
wes zorggedragen voor de tuig-
lederen panelen in de tribune-
bank van het Groninger Forum, 
in samenwerking met Stikken & 
Stofferen. 
Ook werkte ze hier mee aan 
de inrichting van de bioscoop-
zalen. ,,De ene keer doe je een 
grote klus in het Forum, de 
andere keer werk je voor Jan 
op de hoek. Juist die afwisse-
ling maakt het werk zo leuk.” 
Ook voor het maken van tuin- en 
bootkussens of het opnieuw be-
kleden van een caravan of cam-
per is men bij Fen Jay aan het 
juiste adres. ,,Geen vraag is mij 
te gek.” Drewes nodigt iedereen 
dan ook van harte uit om eens 
een bezoek te brengen aan haar 
bedrijf aan de Nijverheidsweg 25 
in Tynaarlo. 

Fen Jay, Nijverheidsweg 25 Ty-
naarlo, www.fenjay.com,
06-10335001

VRIEZERBRUG PRIJSPUZZEL

Stuur uw oplossing voor donderdag 18 november o.v.v. naam, adres en tel. nr. naar: Unimax Hertz, Postbus 1, 9470 AA Zuidlaren of mailen naar: puzzel@noordpers.nl

47 57 16 67 6 2 23 27 71 43 12 35 54 31

2x Terrasheater 
aangeboden door 

v.d. Vinne Houtbouw

Inventum Buffetwarmer
aangeboden door 

Odink Keukens

Wat kunt u winnen:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28

29 30 31 32

33 34 35 36 37 38

39 40 41

42 v 43

44 45 46 47 48 49 50

51 52 53 54 55

56 57 58 59 60 61

62 63 64 65

66 67 68 69 70 71

72 73 74 75

76 77

© Persbelangen P0340

4 37 30 19 51 40 29 8 31 38 59 73 75

HORIZONTAAL: 1 afstand; 6 vis; 12 papiermaat; 14 
grauwgele stof; 16 emeritus; 18 naschrift; 19 ton; 21 
vreemde maat; 22 Frans voegwoord; 23 spinsel; 25 da-
meskleding; 28 wereldtaal; 29 floers; 31 Spaans riet; 32 
rivier in Duitsland; 33 lekkernij; 34 spraak; 36 gewoon-
terecht; 38 persoonlijk vnw.; 39 soort rog; 40 kwajon-
gen; 42 ongerept; 43 deel van het been; 45 glimp; 48 
scheel; 51 daar; 53 meer in Canada; 54 slede; 55 fami-
lielid; 56 nakomeling; 58 keur; 60 bars; 62 familielid; 63 
type raket; 65 plaats op Ameland; 66 en dergelijke; 67 
titel; 68 erfelijkheidsdrager; 69 rivier in Rusland; 71 dat 
is; 72 allee; 74 bakmengsel; 76 mormeldier; 77 buiten.
VERTICAAL: 2 laagwater; 3 drinkbakje; 4 eter; 5 verlich-
ting; 7 godsdienst; 8 mestvocht; 9 sneeuwschoen; 10 
kiem; 11 betichting; 13 zijde; 15 hinderen; 17 Europese 
rivier; 19 oud strijkinstrument; 20 autocraat; 22 plaats in 
Noord-Holland; 24 bevel; 26 huidwoekering; 27 slot; 28 
dierengeluid; 30 parkeren; 32 stutten; 35 alternatief; 37 
bouwland; 39 met ingang van; 41 oevergewas; 44 visite; 
46 melkklier; 47 niet helderwit; 48 slaken; 49 handvat-
ten; 50 jachthond; 52 kleur; 55 groente; 57 onder meer; 
59 begrip; 61 niet even; 63 vervoermiddel; 64 destijds 
67 insect; 70 slaapplaats; 72 zangnoot; 73 numero; 74 
zangnoot; 75 persoonlijk vnw. 

Puzzel 
mee!

En win 
een 

leuke 
prijs!

Bouw & Metselbedrijf Van Steenwijk: voor particulieren en bedrijven
Bouw & Metselbedrijf Van 
Steenwijk, opgericht in 2002, 
werkt voor particulieren, be-
drijven en verenigingen in met 
name de drie noordelijke pro-
vincies. 

Het bedrijf kan worden inge-
schakeld voor verschillende 

diensten: metselwerkzaamhe-
den (metselwerken, aanbouwen 
aan woningen, nieuwbouw of 
renovatie van schoorstenen, 
metselen van tuinmuren en 
tuinpilaren, metselen van sier-
metselwerken), timmerwerken 
(timmeren van houten garages, 
carports en tuinhuisjes), nieuw-

bouw (woningen en schuren), 
aanbouw (garages en bijkeu-
kens), verbouw van woningen, 
het plaatsen van dakkapellen 
en dakramen en het plaatsen 
van kozijnen (hardhout of kunst-
stof). Bouw & Metselbedrijf Van 
Steenwijk is een klein bedrijf, 
waardoor de klant een vast aan-

spreekpunt heeft. ,,Voor meer 
informatie over onze werkzaam-
heden, kunt u vrijblijvend con-
tact met ons opnemen.”

Bouw & Metselbedrijf Van 
Steenwijk, Arlo 51 Tynaarlo, 
www.bouwmetselbedrijfvan-
steenwijk.nl, 0592-544237.

Veldkozijn: kozijnen, ramen, deuren en meer



• Onderhoud + reparatie 
(alle merken)

• APK en aircoservice
• Occasions

Meerweg 5C  Tynaarlo   • Tel. 0592 - 580 546
www.autoservicewoutbleeker.nl

Nijverheidsweg 13 • TYNAARLO • Tel. 0592 - 542 125

www.wekema.com

• Reparatie + onderhoud 
alle merken

• APK en airco
• Bandenservice
• Onderhoud camper  

en caravan

SUZUKI
SWIFT

1.2 COMFORT

2015  
116.368 km., 
5-drs., airco

NISSAN
QASHQAI
1.2 VISIA

2015  
88.182 km., 
5-drs., airco

Wij doen alles 

voor uw auto

KIA PICANTO 
1.0 CVVT 

COMFORT PLUS

2018 
44.656 km., 

5-drs., l.m.v., airco

 Handelsweg 16b | Tynaarlo
 Telefoon : 050 - 721 0955
 info@topraad.nl | www.topraad.nl

Vriezerweg 8a • Tynaarlo • 0592 - 541 219
info@notariaatvries.nl  •  www.notariaatvries.nl

Uw
laagdrempelig
notariskantoor
met helder,
betrouwbaar
advies!

■ Montage-onderhoud
 technische installaties

■ Laswerk (ijzer-alu-rvs)

■ Draaiwerk

Ambachtsweg 5 ■ Tynaarlo ■ 06 - 1038 0795
www.pit-tech.nl ■ info@pit-tech.nl
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Meubelstoffeerderij Plaza: uw meubels weer als nieuw
Meubelstoffeerderij Plaza is ge-
specialiseerd in het stofferen 
en restaureren van bankstellen, 
fauteuils, eetkamerstoelen, rie-
ten stoelen en biezen stoelen.

Herstofferen is voor veel meubels 
de ideale oplossing. ,,U creëert 
uw eigen meubel, en u behoudt 
het vertrouwde zitcomfort. Bo-
vendien, en dit is misschien wel 
het grootste voordeel: u heeft 
een veel ruimere stofkeuze dan 
bij aankoop van nieuwe meubels. 
Zo kunt u precies de stofsoort, 
kleur en dessin kiezen die per-
fect bij uw interieur passen.” 
Meubelstoffeerderij Plaza heeft 

de keuze uit meer dan duizend 
stofsoorten en diverse kleuren leer. 
Tevens kan Plaza camper-, caravan- 
en bootkussens opnieuw bekleden. 
Diepreinigen is de ideale manier 
om stoelen, banken of fauteuils 
weer als nieuw te krijgen. ,,Met 
diepreinigen halen wij alle vlek-
ken, vetaanslag of ander vuil er 
volledig uit. Daarna wordt de stof 
behandeld met een vuilafstoten-
de coating. De coating voorkomt 
slijtage aan stof en leer. Ook kan 
hardnekkig vuil zoals rode wijn, 
koffie, thee of limonade niet 
meer in de stof trekken.” Meu-
belstoffeerderij Plaza kan ook le-
deren meubelen die beschadigd 

zijn weer als nieuw herstellen. 
Ook voor vernieuwen, lijmen of 
verstevigen van biezen en rieten 
stoelen, het verhogen van stoelen 
of banken, houtwormverwijdering 
en het opnieuw lakken en politoe-
ren van tafels, kasten en dressoirs 
bent u bij Meubelstoffeerderij Pla-
za aan het juiste adres. ,,En heeft 
u moeite om uit uw bank of stoel 
te komen? Voor rugpatiënten en 
mensen op leeftijd hebben wij 
hoogwaardig koudschuim voor 
het vullen van uw bankstel, fau-
teuil en kussens.”
Meubelstoffeerderij Plaza, 
Mercuriusweg 9 Tynaarlo, 
06-13938779

Pit-Tech: specialist in metaalbewerking
Pit-Tech is gespecialiseerd in on-
derhoud, montage en reparatie 
van verschillende installaties. 
Het bedrijf beschikt op bedrij-
venterrein Vriezerbrug over 
een goed uitgeruste werkplaats 
voor metaalbewerking, zoals 
lassen en constructiewerk.

Voordat eigenaar Tjasse Pit 14 
jaar geleden zijn eigen bedrijf 
startte, was hij werkzaam als chef 
asfaltinstallatie. Het verklaart 
zijn affiniteit met de asfaltbran-
che, waarvoor hij nog steeds veel 
werk verricht. Zo houdt Pit-Tech 
zich onder meer bezig met on-
derhoud, montage en reparatie 
van asfalt- en betoncentrales, 
puinbrekers en technische in-
stallaties voor diverse fabrieken. 
Met een eigen servicebus be-
strijkt Pit-Tech een werkgebied 

ten noorden van de lijn Harlin-
gen-Hengelo. ,,Het werk voor 
de industrie is de hoofdmoot”, 
aldus Pit. ,,Als er ergens proble-
men zijn op een bepaalde loca-
tie, dan problemen wij deze door 
verbeteringen en nieuwe toe-
passingen op te lossen. Daarvoor 
hebben we een vaste tekenaar.” 
Wie wel eens op luchthaven Schip-
hol is geweest, heeft waarschijn-
lijk onbewust kennisgemaakt met 
het werk van Pit-Tech. Het bedrijf 
is namelijk samen met LED Goe-
roe verantwoordelijk voor de be-
kende klok in de centrale hal. Ook 
voorzagen beide partijen een 
Rotterdams ziekenhuis van een 
bijzondere klok. Daarnaast heeft 
Pit-Tech speciale beugels voor 
een led-scherm gemonteerd aan 
het Rijksmuseum in Amsterdam. 
De werkplaats van Pit-Tech op 

bedrijventerrein Vriezerbrug is 
voorzien van allerlei professione-
le metaalbewerkingsmachines. 
Hier worden producten gemaakt 
als roestvrijstalen tafels en aan-
rechten, ook voor de voedings-
industrie. Onlangs ontwikkelde 
Pit-Tech nog een fraaie design-
trap. ,,We doen veel voor aanne-
mers”, aldus Pit. ,,Het enige wat 
wij níet doen, is productiewerk. 
We maken hooguit een keer 
twee of drie dezelfde produc-
ten. Alles wat wij maken is daar-
door uniek. En juist die afwisse-
ling maakt het werk zo leuk.” 
Alles over de mogelijkheden van 
Pit-Tech aan de Ambachtsweg 
5 in Tynaarlo is te vinden op de 
website www-pit-tech.nl.
Pit-Tech, Ambachtsweg 5  
Tynaarlo, www.pit-tech.nl,  
06-10380795

Autoservice Wout Bleeker:  
kwaliteit voor een scherpe prijs
Autoservice Wout Bleeker is al 
jaren gevestigd op bedrijven-
terrein Vriezerbrug en inmiddels 
uitgegroeid tot een begrip in de 
regio.

Bij Autoservice Wout Bleeker 
kunt u terecht voor een kleine of 
grote onderhoudsbeurt en airco-
service voor personenauto’s en 
lichte bedrijfswagens. En natuur-
lijk zijn ook campers van harte 
welkom, van jong tot oud. Het 
bedrijf staat voor goede kwali-
teit en scherpe prijzen met altijd 
een persoonlijk en betrouwbaar 
advies. Wout Bleeker: ,,Voordat 
we iets repareren of vervangen, 
nemen wij altijd eerst contact 
met u op om te overleggen. Zo 

zorgen wij ervoor dat u niet voor 
verrassingen komt te staan.” Het 
bedrijf heeft ook altijd meer-
dere occasions te koop staan, 
en biedt daarbij de mogelijk-
heid om deze te financieren. 

Voor wat betreft onderhoud 
en reparaties kunt u altijd een 
afspraak maken, maar zonder 
afspraak ‘binnenrijden’ is ook 
altijd mogelijk. ,,Wij kunnen u 
normaal gesproken dezelfde 
dag nog helpen. Dan kunt u snel 
weer op weg.”

Autoservice Wout Bleeker, 
Meerweg 5C Tynaarlo,
www.autoservicewoutbleeker.nl, 
0592-580546

KlusWijs: alles onder één dak
KlusWijs Tynaarlo is méér dan 
alleen een bouwmarkt. Het be-
drijf beschikt tevens over een 
complete woonafdeling én een 
klussendienst. ,,Alles onder één 
dak”, aldus eigenaar Bert Rona.

De bouwmarkt aan de Onland-
weg is twee jaar geleden omge-
bouwd naar de KlusWijs-formu-
le. KlusWijs staat bekend om de 
overzichtelijke bouwmarkten, 
met betrekkelijk lage stellingen. 
Dat zorgt voor rust en overzicht 
in de bouwmarkt. KlusWijs is de 
jongste doe-het-zelfketen van 
Nederland, met enerzijds een 
zeer scherp prijsbeleid en ander-
zijds veel aandacht voor kwali-
teitsproducten en dienstverle-
ning. 
Naast het zeer complete assor-
timent geldt KlusWijs Tynaarlo 
bovendien als de verfspecia-
list van de regio. ,,Wij hebben 
verf van de merken Sikkens, 
Sigma en Wijzonol”, zegt Bert 
Rona. ,,Drie goede merken, 
waar ook professionele schil-
ders mee op de ladder staan.” 
KlusWijs Tynaarlo timmert bo-

vendien flink aan de weg met 
de eigen woonafdeling volgens 
het concept KW Wonen. Vol-
gens het zogenaamde shop-
in-shop-principe is in de bouw-
markt een ruimte van zo’n 300 
vierkante meter gereserveerd 
voor behang, gordijnen, vloe-
ren en vloerbedekking, schuif-
deurkasten, deuren, shutters, 
meubeltjes, buitenzonwering 
en woonaccessoires. Rona: ,,En 
niet te vergeten onze speciali-
teit: kasten. Inbouwkasten en 
maatwerkkasten: wij bieden 
opbergoplossingen voor in de 
slaapkamer, woonkamer of bij-
keuken.” Volgens Rona draait 
de woonafdeling heel erg goed. 
,,En dankzij onze klussendienst 
kunnen wij de klant alles uit 
handen nemen: vloeren leggen, 
kasten maken, op maat gemaak-
te raamdecoratie ophangen, 
buitenzonwering monteren… 
Het geeft wel aan hoe veelzijdig 
wij zijn.”

KlusWijs Tynaarlo,  
Onlandweg 5 Tynaarlo,  
www.kluswijs.nl, 0592-541714

Meubilair, schoolmaterialen, kin-
derkleding: wie (school)spullen 
over heeft die in Gambia nog 
goed gebruikt kunnen worden, 
kan deze spullen inleveren bij 
Plantinga Tankstation aan de 
Dorpsstraat 1 in Tynaarlo.

Een kind dat goed onderwijs 
krijgt, krijgt kansen voor de toe-
komst. Maar in Gambia is naar 
school gaan niet zo vanzelfspre-
kend. Zo’n 45 procent van de 
Gambiaanse kinderen gaat niet 
naar school. Een enorm percen-
tage, dat alles te maken heeft 
met geld. De kinderen die wél 
naar school kunnen, krijgen 
vaak les in slecht onderhouden 
gebouwen, in overvolle klassen, 
zonder fatsoenlijk materiaal. 
Stichting Schoolproject Gambia 
zet zich in voor een betere toe-
komst voor kinderen in Gambia. 
Stichting Schoolproject Gambia 
probeert op verschillende ma-

nieren de leefomstandigheden 
in Gambia te verbeteren, waarbij 
de focus ligt op onderwijs. In de 
afgelopen jaren zijn meerdere 
scholen opgeknapt: van nieuwe 
daken en vloeren tot het plaat-
sen van sanitair. Om het onder-
wijs naar een hoger niveau te 
tillen, verscheept de stichting ge-
regeld containers naar Gambia 
vol met tafels, stoelen, schriften 
en potloden. En bij goed onder-
wijs hoort ook een professionele 
juf of meester. Daarom betaalt 
de stichting de salarissen van een 
aantal van hen. Naast het pro-
fessionaliseren van bestaande 
scholen, wil de stichting nieuwe 
scholen laten bouwen. 
Het streven van Stichting School-
project Gambia is dat nog meer 
kinderen in Gambia naar school 
kunnen, want elk kind heeft 
recht op onderwijs. De stichting 
vraagt iedereen om te helpen 
door meubilair, schoolspullen 

en kinderkleding beschikbaar 
te stellen. De spullen kunnen 
worden afgegeven bij Plan-
tinga Tankstation in Tynaarlo. 
Financiële bijdragen aan Stich-
ting Schoolproject Gambia zijn 
welkom op rekening NL29RA-
BO0341965855. Meer informatie 
over het werk van de stichting 
is te vinden op www.schoolpro-
jectgambia.nl.

Plantinga Tankstation zamelt schoolspullen voor Gambia in

Korte lijnen en persoonlijk contact bij AABS 
Bouw- en Timmerbedrijf
AABS Bouw- en Timmerbedrijf is een allround bedrijf waar kwaliteit in alle fases van het bouw- en 
timmerproces hoog in het vaandel staat.

AABS Bouw- en Timmerbedrijf is in 1997 gestart in Zuidlaren, en enkele jaren later verhuisd 
naar bedrijventerrein Vriezerbrug. Het is een middelgroot bedrijf, dat er bewust voor geko-
zen heeft om niet te groot te worden. Want dat levert voor de opdrachtgevers enkele duidelij-
ke voordelen op: korte lijnen, persoonlijk contact, betrouwbaar advies en optimale flexibiliteit. 
Men is bij AABS Bouw- en Timmerbedrijf aan het juiste adres voor nieuwbouw, verbouw, utiliteitsbouw 
en onderhoud. AABS is verder actief op verschillende vlakken van het timmergebied: dakkapellen, deu-
ren, kozijnen en trappen. In alle fases van het bouw- en timmerproces staat kwaliteit bij AABS hoog in 
het vaandel. AABS Bouw- en Timmerbedrijf, Meerweg 12 Tynaarlo, www.aabsbouw.nl, 0592-544840



De voordeligste 
keukenzaak
van het Noorden!

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

Verhuizen, verbouwen 
of nieuwbouw?

Tot ziens in Tynaarlo

Voor
elke stijl

een
passende
keuken

Een 
keuken 

compleet 
al v.a. 

€ 2.899,-

Wij
adviseren
u graag

op  
afspraak

Keuken-
advies 

op maat

Tel. 0592 - 544 237    www.bouwmetselbedrijfvansteenwijk.nl

Nieuwbouw • Aanbouw • Verbouw • Metsel- en Timmerwerk

Meerweg 12 • Tynaarlo • 0592 - 544 840
www.aabsbouw.nl  •  info@aabsbouw.nl

• Bouw
• Timmerwerken

• Houtskelet
• Kunststof

Dé specialist in houtskelet

• APK
• Onderhoud
• Reparatie 

• Airco Service
• Banden
• Occasions

Exportweg 4  |  Tynaarlo  |  0592 - 202 213
www.autoservicedarneviel.nl
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Topraad en Woonaccept slaan de handen ineen

Tuin- en parkmachines bij GMS

Topraad Hypotheken & Assuran-
tiën heeft de dienstverlening op 
het gebied van verzekeringen, 
hypotheken en kredieten, die 
men al ruim 20 jaar van het bedrijf 
gewend is, uitgebreid. Topraad 
is een samenwerkingsverband 
aangegaan met het eveneens in 
Tynaarlo gevestigde Woonaccept 
Makelaardij & Taxaties.

Irene Boer van Woonaccept Ma-
kelaardij & Taxaties is sinds 2008 

Register Makelaar-Taxateur 
(RMT) op het gebied van wonen. 
Zij heeft ruime ervaring in het be-
geleiden van de aan- en verkoop 
van woonhuizen. Irene doet dit 
met passie voor het vak, is trans-
parant en vindt het belangrijk 
ruim de tijd te nemen voor een 
kennismakingsgesprek. Haar 
diensten bestaan onder andere 
uit aan- en verkoopbegeleiding, 
taxaties en huurbemiddeling.
Om de samenwerking met Top-

raad Hypotheken & Assurantiën 
te vieren heeft Irene Boer een 
mooie actie: 25 procent korting 
op de courtage bij verkoop van 
een woning binnen een straal 
van 25 kilometer rondom Tynaar-
lo, én een gratis waardebepaling.
Topraad doet daar nog een 
schepje bovenop. Wie via Irene 
een huis koopt en de hypotheek 
en (woonhuis)verzekeringen 
door Topraad laat regelen, ont-
vangt een eenmalige korting 

van 200 euro. Deze actie geldt 
tot en met 31 december. ,,Denkt 
u al een tijdje aan een volgende 
stap? Dan is, gezien de marktom-
standigheden en de lage rente-
stand, nu het juiste moment. Ire-
ne begeleidt u graag in alles wat 
hierbij komt kijken.”

Voor meer info kan men terecht 
op www.woonaccept.nl of con-
tact opnemen met Irene Boer via 
06-46162143 of info@woonac-

cept.nl. Uiteraard kan men ook 
terecht bij Topraad Hypotheken 
& Assurantiën: https://topraad.nl, 
info@topraad.nl of 050-7210955.

Topraad Hypotheken &  
Assurantiën, Handelsweg 16B 
Tynaarlo, https://topraad.nl, 050-
7210955
Woonaccept Makelaardij & Taxa-
ties, Villapark 8 Tynaarlo, www.
woonaccept.nl,  
06-46162143

GMS Tuin- en Parkmachines is 
niet alleen hét adres voor de 
beste tuin- en parkmachines, 
maar ook voor de verkoop, re-
paratie en onderhoud van aan-
hangwagens.

GMS Tuin- en Parkmachines 
heeft al aardig wat omzwervin-
gen op bedrijventerrein Vriezer-
brug achter de rug. Het bedrijf 
was aanvankelijk gevestigd aan 
de Industrieweg en verhuisde in 
2015 naar een huurpand aan de 
Vriezerweg 14C. Toen de moge-
lijkheid zich voordeed om een 
naastgelegen bouwterrein aan 
te kopen, besloten de eigenaren 
Gerrie Nijdam en Bertus Edzers 
om hier een gloednieuw pand 
neer te zetten. Vorig jaar was 
de nieuwe vestiging van GMS 
Tuin- en Parkmachines aan de 
Vriezerweg 16D een feit. ,,We 

zijn nu veel beter bereikbaar en 
hebben meer parkeerruimte”, 
somt Bertus Edzers een aantal 
voordelen van de verhuizing op. 
,,Bovendien hebben we nu de 
beschikking over een iets gro-
tere showroom en werkplaats.”  

GMS Tuin- en Parkmachines is 
dealer van Husqvarna, ’s we-
relds grootste producent van 
tuinmachines en gereedschap-
pen. Alles uit het assortiment 
van Husqvarna is bij GMS ver-
krijgbaar. ,,Grasmaaiers, robot-
maaiers, kettingzagen, heg-
genscharen, hogedrukreinigers, 
bladblazers: noem maar op”, 
zegt Edzers. Overigens kan 
men ook bij GMS terecht voor 
reparatie van tuin- en park-
machines van andere merken.  
Sinds 2019 houdt GMS zich ook 
bezig met de verkoop, reparatie 

en onderhoud van aanhangwa-
gens. Deze werkzaamheden zijn 
overgenomen van Van Son Aan-
hangwagens, een bedrijf dat 
ook op bedrijventerrein Vriezer-
brug gevestigd was en in 2019 is 
gestopt. Dit betekent dat men 
bij GMS ook aan het juiste adres 
is voor aanhangwagens van het 
merk Henra. ,,Juist ook voor 
mensen die met een aanhanger 
langskomen, is het handig dat 
we nu meer ruimte rondom ons 
bedrijf hebben”, aldus Bertus 
Edzers.

GMS Tuin- en Parkmachines, 
Vriezerweg 16D Tynaarlo,
https://gmstuinenparkmachines.
husqvarnadealers.nl,  
0592-543363

OK Keukens: voor elke portemonnee
OK Keukens heeft sinds 2012 
bewezen een mooie toegevoeg-
de waarde te zijn op het assor-
timent van Odink Keukens. OK 
Keukens bevindt zich op loop-
afstand van Odink Keukens; aan 
de Industrieweg 4G.

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 als die 
van Odink. ,,OK Keukens is 
concurrerend met de gro-
te concerns qua prijs, maar 
dan wel met een persoon-
lijke service. Het beste van 
twee werelden. 
De ideale mix!” 
OK Keukens biedt moder-
ne, trendvaste en voordeli-

ge keukenontwerpen die betaal-
baar zijn voor elke portemonnee. 
,,In onze OK-showroom staat 
diverse inbouwapparatuur van 
meerdere bekende merken die 
u kunt bekijken. Als we een be-
paald merk niet in de showroom 
hebben staan, dan kunnen we 
het wel voor u bestellen.”

OK Keukens, Industrieweg 4G 
Tynaarlo, www.okkeukens.nl, 
0592-543504

• Bouw & verbouw
• Installatietechniek
• Dakdekkerswerk

• Zinkwerken
• Onderhoud

Vriezerweg 19  •  Tynaarlo  •  06 - 5460 8103
www.harmsonderhoud.nl

Dè 4WD specialist in de regio
Inkoop • Verkoop • Advies

Verl. Nijverheidsweg 11 • Tynaarlo • 06 - 2932 1561

www.hvanderdeenautos.nl



Ramen & Deuren

Schuifpuien Zonwering

Serres

VELDKOZIJN
  Kennis en  kwaliteit die u nergens  anders vindt.

Industrieweg 6 I Tynaarlo I Tel.(0592) 855902

kozijn@veldkozijn.nl I www.veldkozijn.nl

Creatief, van ontwerp tot realisatie
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Compact en stoer kamperen bij CAMPWERK

ModiQ: modulaire bouw in Tynaarlo

CAMPWERK, specialist op het 
gebied van compact en stoer 
kamperen, is inmiddels een ge-
vestigde naam in een groot deel 
van Europa. De laatste jaren ver-
sterkte het bedrijf onder andere 
zijn marktaandeel op het gebied 
van daktenten in rap tempo. 
De Nederlandse vestiging van 
het bedrijf is vorig jaar verhuisd 
naar Tynaarlo en is inmiddels 
de grootste showroom voor 
daktenten in Noord-Nederland, 
met een brede keuze aan soft- 
en hardcover modellen. Maar 
de backbone van het bedrijf is 
nog steeds de tenttrailer, ofwel 
vouwwagen, die zowel in een 
onroad als in een robuuste of-
froad versie wordt gebouwd. De 
tenttrailers van CAMPWERK zijn 
gebaseerd op het Australische 
type: makkelijk op te zetten en 
dus geschikt voor wie veel rond-
trekt. In de vestiging in Tynaarlo 
is het gehele assortiment te zien.

We zijn te gast bij Ivar van der Leij 
in het pand van CAMPWERK in 
Tynaarlo. Van der Leij: ,,We heb-
ben sinds vorig jaar in dit nieuwe 
pand écht goed de ruimte om 
ons assortiment te laten zien. 
Bezoekers komen niet alleen uit 
het Noorden, maar uit geheel 
Nederland en België.” De pro-
ducten die CAMPWERK biedt, 
sluiten goed aan op de groeien-
de vraag naar compacte, gemak-
kelijk op te zetten, comfortabele 
kampeermiddelen en de out-
door lifestyle die daarbij past.  
,,Wanneer we kijken naar de 
tenttrailers, ofwel de vouwwa-
gen 2.0, zien we ook een toena-
me qua interesse. Die toename 
heeft een oorzaak. Je ziet dat 
er hier veel is ontwikkeld. Zo is 
het slaapcomfort erg verbeterd. 
Wij werken samen met Froli, een 
Duitse beddenspecialist. Met hen 
hebben we gekeken naar het 
optimale ligcomfort. Op basis 

daarvan voeren we bijna iedere 
trailer uit met een speciaal ont-
wikkeld supercomfortabel ma-
tras bestaande uit koudschuim 
en een toplaag van traagschuim, 
dit alles ondersteund met scho-
telvering én op een afmeting 
van maar liefst 220 x 175 cen-
timeter. Dus ideaal voor lange 
mensen. En ook het uitklappen 
gaat veel gemakkelijker dan bij 
de vouwwagens van vroeger. 
Onze Economy staat werke-
lijk binnen een minuut door 
het supersimpele klapsysteem. 
Dat maakt dat de vouwwa-
gen weer erg populair is en 
ook kan worden gebruikt voor 
een roadtrip door Europa.” 
De producten die CAMPWERK 
biedt, sluiten goed aan op de 
groeiende vraag naar compac-
te, gemakkelijk op te zetten, 
comfortabele kampeermidde-
len en de outdoor lifestyle die 
daarbij past. ,,Ook voor het 

komende jaar zijn er nieuwe 
producten gepland voor ons 
merk. Niet alleen nieuwe dak-
tentmodellen bijvoorbeeld, 
maar ook handige en compacte 
kampeeraccessoires. Bij het ont-
werp hiervan letten we altijd erg 
op degelijkheid en het gemak, 
voordat we het op de markt 
brengen,” aldus Ivar van der Leij. 
CAMPWERK heeft in Tynaarlo 

een grote collectie kampeermid-
delen die allemaal gebaseerd 
zijn op gemak en flexibiliteit. En 
ze zien er ook nog eens stoer uit. 
Ivar en Jolanda leggen graag de 
mogelijkheden uit. 

CAMPWERK, 
Vriezerweg 14C Tynaarlo, 
www.campwerk.nl, 
085-4016500

ModiQ biedt innovatieve oplos-
singen op het gebied van tijde-
lijke en permanente gebouwen 
voor bedrijven en particulieren.

ModiQ is gespecialiseerd in de 
bouw van modulair vastgoed: 
reguliere woningen, vakan-
tiewoningen, zorgwoningen 
of kantoorunits. ,,Van 15 vier-
kante meter tot onbeperkt”, 
zegt Hessel Wiekamp, sinds 
twee jaar eigenaar van ModiQ. 
Een ModiQ-huis wordt opge-
bouwd uit modules. Een modu-
le bestaat uit een zeer robuust 
stalen skelet dat wordt voorzien 
van dikke isolatielagen. ,,Daar-
mee voldoen we ruimschoots 
aan het Bouwbesluit van 2021”, 
aldus Wiekamp. De klant kan 
zelf aangeven waar ramen, deu-
ren en overige details geplaatst 
moeten worden. ,,De klant heeft 
dus een grote mate van vrijheid. 
Er is keuze uit diverse dakcon-
structies en het is zelfs mogelijk 

om een gevel volledig van glas te 
maken of schuifpuien en open-
slaande deuren toe te passen.” 
Op bedrijventerrein Vriezer-
brug beschikt ModiQ over een 
productiehal waar de modules 
prefab worden gemaakt. Wie-
kamp: ,,Hier wordt een woning 
of kantoorruimte voor 90 tot 
95 procent geprefabt. Wij leve-
ren de woning of het kantoor 
helemaal compleet af, inclu-
sief badkamer, keuken en bin-
nenafwerking. De klant hoeft 
alleen nog de meubels erin te 
zetten.” Een ModiQ-huis wordt 
in delen naar de plek van be-
stemming gebracht en kan in 
sommige gevallen zelfs binnen 
een dag worden opgebouwd. 
Uiteraard is dit afhankelijk van 
de grootte van de woning. 
De werkwijze van ModiQ heeft 
niet alleen voordelen voor de 
klant, maar ook voor het per-
soneel van het bedrijf. ,,De 
werkomstandigheden in onze 

productiehal zijn altijd opti-
maal. Zomer of winter: onze 
medewerkers kunnen altijd 
doorwerken. De weersomstan-
digheden zijn niet van invloed 
op het werk.” In de showroom 
van ModiQ kunnen belangstel-
lenden een aantal modules be-
kijken om inspiratie op te doen. 
,,Maar men is ook van harte wel-
kom om een kijkje te nemen in 
de productiehal, om te zien hoe 
het proces in zijn werk gaat.” 
In vergelijking met de reguliere 
bouw is een ModiQ-huis zeer be-
taalbaar, en ook nog eens bijzon-
der duurzaam. ,,Onze huizen zijn 
gasloos, opgebouwd uit duurza-
me materialen en daardoor vol-
ledig circulair”, zegt Wiekamp. 
,,De basis wordt gevormd door 
staal, dat oneindig te recyclen 
is. En voor de buitenafwerking 
maken we gebruik van WPC 
(houtcomposiet, red.) of ge-
certificeerd duurzaam hout.” 
Of men nu kiest voor een kleine 

of een grote woning: bij ModiQ is 
veel mogelijk. Door het modulai-
re systeem is een woning per mo-
dule – een module heeft een op-
pervlakte van 15 vierkante meter 
– uit te breiden. Geschakeld, ver-
sprongen en zelfs tot drie hoog 
stapelbaar: het kan allemaal.  
Wiekamp merkt dat de werk-
wijze van ModiQ op prijs wordt 
gesteld. Dat vertaalt zich in een 
toenemend aantal aanvragen. 
,,In het afgelopen jaar hebben 
we veel mooie projecten mo-

gen realiseren. Zo hebben we 
bijvoorbeeld een prachtig va-
kantiehuis neergezet op Schier-
monnikoog. En momenteel wer-
ken we in samenwerking met de 
provincie Drenthe aan de realisa-
tie van een aantal duurzame ge-
bouwen. Door de toenemende 
vraag zijn we op zoek naar extra 
technisch medewerkers.”

ModiQ, Nijverheidsweg 27 
Tynaarlo, www.ModiQ.nl, 
0592-544146

OUXO Energy: alleen de beste kwaliteit
Met inmiddels veertig perso-
neelsleden in vaste dienst houdt 
OUXO Energy zich in heel Ne-
derland bezig met de installa-
tie van zonnepanelen. Van een 
paar panelen op een dak tot een 
compleet zonnepark: niets is te 
gek. Daarbij streeft OUXO naar 
de allerhoogste kwaliteit. Het 
bedrijf verkoopt alleen de beste 
zonnepanelen, én werkt met de 
allerbeste installateurs.

OUXO Energy werd in 2016 
opgericht door de vrienden 
Dennis Abel en Reint Koning. 
Eerstgenoemde had een sales-
functie waarbij hij zonnepane-
len aan de man bracht, maar 
Koning – destijds werkzaam 
in de internetmarketing - had 
geen enkele affiniteit met deze 
branche. ,,Maar ik raakte ge-
interesseerd toen ik hoorde 
dat zonnepanelen zichzelf te-
rugverdienen”, lacht Koning.  
Aanvankelijk werkte OUXO 
Energy voor het installeren van 
zonnepanelen samen met zz-

p’ers. In 2018 begonnen Abel 
en Koning zelf personeel aan te 
nemen. Inmiddels heeft OUXO 
veertig mensen in dienst, niet 
in de laatste plaats door de sa-
menwerking met Tesla. Zo is 
OUXO leverancier van de Tesla 
Powerwall, waarmee overdag 
opgewekte energie kan worden 
opgeslagen. OUXO Energy re-
aliseert zo’n 150 installaties per 
maand, door heel Nederland. 
De opdrachten variëren van het 
plaatsen van enkele panelen op 
een dak tot het aanleggen van 
een compleet zonnepark, zoals 
recent in Usquert. Daar teken-
de OUXO voor een park met 
2500 panelen. ,,Wij kunnen de 
klant volledig ontzorgen”, zegt 
Koning. ,,Van een eventuele 
bestemmingsplanwijziging tot 
subsidieaanvraag en financie-
ring: wij regelen het allemaal.” 
OUXO Energy neemt alleen ge-
noegen met de allerhoogste 
kwaliteit. Zo werkt het bedrijf 
met de allerbeste zonnepane-
len (de panelen van Sun Power 

gaan naar verwachting 40 jaar 
mee) én de allerbeste instal-
lateurs. Koning: ,,Momenteel 
worden in heel Nederland per 
maand zo’n 35.000 installaties 
gerealiseerd. Er komt een mo-
ment dat de markt verzadigd 
raakt. Om ook dán in deze 
branche actief te kunnen blij-
ven, willen wij de beste zijn.” 
Om de kwaliteit van het perso-
neel te garanderen, gaat OUXO 
Energy van start met een eigen 
Academy. 
In samenwerking met uitke-
ringsinstantie UWV en met Wij 
Techniek, het ontwikkelings-
fonds voor de technische in-
stallatiebranche, biedt OUXO 
toekomstige personeelsleden 
een zes weken durende oplei-
ding aan, mét baangarantie. 
,,Een baangarantie voor het 
personeel, en een kennisga-
rantie voor ons als bedrijf.”  
Naast zonnepanelen gaat OUXO 
zich ook richten op de verkoop 
en installatie van hybride warm-
tepompen van het toonaan-

gevende merk Vaillant. ,,Een 
interessante markt”, aldus Ko-
ning. ,,Met een hybride warm-
tepomp kan het gasgebruik 
met 60 procent naar beneden.” 
OUXO Energy mag dan in heel 
Nederland actief zijn, Abel en 
Koning vergeten ook hun buren 
op bedrijventerrein Vriezerbrug 
niet. ,,Hier zijn nog te veel lege, 
platte daken. Alleen al op Vrie-
zerbrug is nog plaats voor zeker 
27.000 zonnepanelen. We gaan 

binnenkort bij alle mkb-bedrij-
ven op Vriezerbrug langs met 
een voorstel om hun daken van 
zonnepanelen te voorzien. Be-
drijven in het mkb met een hoog 
energieverbruik zijn verplicht 
om energiebesparende maat-
regelen te nemen. Wij kunnen 
daarbij helpen.”

OUXO Energy, Handelsweg 14 
Tynaarlo, www.ouxo.nl, 
085-3035328



Bel ons gerust!

of kijk op: www.ouxo.nl

Op zoek naar zonnepanelen?


