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In Noordenveld en
Het Westerkwartier

Met stenen
bouwt men een huis,
met liefde een thuis

Op afspraak
geopend

Met Charmant
zit u altijd goed.
Al Ruim 35 jaar!

Wand- en vloertegels • Natuursteen • Sanitair
Hardstenen dorpels / vensterbanken
Vloerverwarming • Vakkundige tegelzetters
Kanaalstraat 41 • Roden • 050 - 501 8788
info@quarts.nl • www.quarts.nl

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

MEUBELHUIS ROJA
Vanaf €

698.-

(zithoogte 52 cm)

2,5 zits bank
+ 2 fauteuils
€

1198.-

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

MODULAIRE BOUW

Oplossingen voor
permanente
en tijdelijke bouw

Op en top
maatwerk

Flexibel wonen op maat • Zorgwoningen • Permanente bewoning • Recreatiewoningen • Kantoor ruimten • Tiny houses
Nijverheidsweg 27 • Tynaarlo • 0592 - 544 146 • www.modiq.nl

Genieten van maatwerk wellness
De zwemspa’s van SwimLife bieden u een veelzijdige combinatie van waterplezier en sport. Wanneer u
aquatraining als een essentieel onderdeel van uw levensstijl beschouwt zal de zwemspa u talrijke uitkomsten bieden. Met de innovatieve tegenstroomfunctie
kan zelfs de onervaren zwemmer gemakkelijk een
zwemtraining volgen. Daarnaast kan de zwemspa
ook als zwembad benaderd worden voor uw gezin
en is het een unieke uitkomst voor plezier gebruik
voor uw kinderen. De zwemspa’s zijn beschikbaar in
verschillende modellen, tot in een lengte van maar
liefst zes meter lang.

Unieke
tegenstroomfunctie

Lengte
tot wel
6 meter

NIEUW in ons
assortiment

De Hetki buitensauna is en populaire vrijstaande Finse
buitensauna van topkwaliteit met een moderne twist.
De Hetki biedt plaatst voor vier tot zes personen en
wordt met zorg gemaakt door Finse saunameesters
en kant-en-klaar naar uw tuin gebracht. De sauna is
compleet naar uw eigen smaak en wensen samen te
stellen. Zo kan het interieur worden voorzien van een
traditioneel Fins interieur maar kan het interieurontwerp en de productie ervan ook door Sauna & Stoom
zelf worden verzorgt. Tevens wordt de sauna door
ons voorzien van TylöHelo verwarmingstechniek.
Deze combinatie maakt het een uniek product op de
wellness markt.

nen met
Heerlijk ontsitpaennsa
na of
uw eigen bu spa. u
zwem

Laat u verrassen door het prachtige wellness assortiment op www.saunaenstoom.nl
Balloo 26c, 9458 TB

Balloo Tel.: 0592-703010
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Voor bestrating naar Schaap
RODEN – Schaap Bestrating &
Tuin heeft ruim 20 jaar ervaring
op het gebied van het ontwerpen en aanleggen van tuinen,
terrassen en opritten. Ook voor
de levering van bestratingsmaterialen bent u bij Schaap aan
het juiste adres.
Aan de Industrieweg 6 in Roden
(achter de Kampeerhal) vindt u
een verrassend groot, vrij toegankelijk showterrein waar u
kunt kiezen uit een ruim assortiment van grote leveranciers
als Red Sun, Stone Base, Kijlstra
Beton en WS Tuinproducten. Het
terrein van Schaap bevat meer
dan vijftig showborden en vele
vierkante meters bestratings-
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voorbeelden. Met deskundig
en persoonlijk advies helpt het
team van Schaap Bestrating &
Tuin klanten om een juiste keuze
te maken.
Naast de klinkers en tegels zijn
er bij Schaap ook vele mogelijkheden te zien op het gebied van
opsluitbanden, stapelblokken,
traptreden,
graskantstenen,
palissaden, U- en L-elementen,
kunstgras en tuinverlichting.
Omdat de vraag naar onderhoudsarme bestrating steeds
verder toeneemt, attendeert
Schaap klanten vaak op de mogelijkheden en eigenschappen
van keramische tegels, Het aanbod van keramische tegels is de
laatste jaren sterk uitgebreid en

bij Schaap kunt u een keuze maken uit een groot aantal opties
en de laatste trends. Keramische
tegels zijn door de hardheid gemakkelijk schoon te houden,
weers- en vorstbestendig en
blijvend kleurecht. Naast het leveren van bestrating is Schaap
gespecialiseerd in het uitvoeren
van bestratingsklussen van klein
tot groot. Op de website www.
schaap-bestrating.nl is een impressie te vinden van reeds uitgevoerde werken. Schaap Bestrating & Tuin is geopend van
maandag tot en met vrijdag van
8.00 tot 17.00 uur en op zaterdag van 9.00 tot 16.00 uur. Voor
het maken van een afspraak kan
men bellen naar 050-5011394.

Roesd: betaalbare kunst aan de muur
TOLBERT - Veel mensen hebben
graag kunst aan de wand. Slechts
een enkeling kan zich echter een
origineel schilderij veroorloven.
Een giclée-reproductie vormt
dan een mooi en betaalbaar alternatief. Een alternatief dat het
gevoel en de uitstraling van het
origineel perfect overbrengt. De
giclées worden gemaakt met
kleurechte pigmenten; in een
beperkte oplage, meestal op
canvas. Bij Roesd aan De Holm
34 nabij Tolbert vindt men de
grootste giclée-showroom van
Nederland met ruim 700 prachtige kunstwerken en kunstzinnige
cadeauartikelen. Van bekende
kunstenaars zoals Henk Helmantel, Erik van Ommen, Marius van
Dokkum, Dinie Boogaart en Ton

Dubbeldam. De collectie van
Roesd is te bekijken via www.
roesd.nl en in de winkel, die geopend is van woensdag tot en
met zaterdag.

Ilex: kennis van groen
LEUTINGEWOLDE – Groencentrum Ilex in Leutingewolde bestaat uit een groencentrum/
kwekerij en een hoveniersbedrijf. Jarenlange ervaring in het
hoveniersbedrijf en de kwekerij
zijn de ingrediënten voor een totaalconcept.

ontwerp van de tuin: van eenmalig advies of snoeiwerk tot
jaaronderhoud. Ook voor bedrijven zijn er volop mogelijkheden
om de tuin te laten onderhouden door Ilex.
Belangstellenden zijn altijd van

harte welkom om een bezoek te
brengen aan Groencentrum Ilex
in Leutingewolde. Voor meer
informatie kan men terecht op
www.groencentrumilex.nl
of
contact opnemen met Michel
Griep: 06-20177328.

RS Kasttechniek: voor vele
passende oplossingen

Men kan bij kwekerij en hoveniersbedrijf Ilex terecht voor
tuinontwerp, -aanleg en -onderhoud. Wie liever zelf aan de
slag gaat, is bij Ilex aan het juiste adres voor goed plantadvies
en prachtige vaste planten. Het
bedrijf aan de Turfweg 3F in Leutingewolde levert uit eigen voorraad het jaar rond een groot
assortiment aan vaste planten,
heesters en bomen waaruit men
kan kiezen.

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

Het hoveniersbedrijf staat garant voor goed tuinonderhoud,
en ook voor de aanleg en het

Zonnepanelen bij Jantri in Leek
LEEK – Voor zonnepanelen bent
u bij Jantri Haarden & Duurzame
Energie aan het juiste adres.
,,Wist u dat u tot 100 procent
kunt besparen door zonnepanelen voor stroom op uw dak te
plaatsen? Het is een goede investering en levert meer rendement
dan uw spaargeld op de bank.
Maar welke panelen zijn nu de
beste? Er zit namelijk heel veel

De Holm 34 • Tolbert • 0594 - 549 707 • www.roesd.nl

verschil in opbrengst van een
paneel. Dus niet: wat ligt er op
het dak, maar wat krijg je aan
opbrengst in de meterkast? Dat
hangt onder andere af van het
rendement van het paneel en
de kwaliteit van het silicium van
het paneel. Is er sprake van schaduwwerking, dan passen wij een
andere omvormer toe, zodat
u met schaduw toch de hoogst
mogelijke opbrengst kunt ver-

wachten. U kunt per paneel op
de computer of iPad uitlezen
wat een paneel opbrengt per
dag, maand of jaar.”
Jantri Haarden & Duurzame
Energie staat voor iedereen klaar
om een goed advies te geven en
de panelen te plaatsen. Voor
meer informatie kunt u terecht
op www.jantri.nl of bellen naar
0594-510734 (dinsdag tot en met
vrijdag).

Bloemenpotpourri 2.0 biedt een
fijne winkelbeleving
HAULERWIJK – Bloemenpotpourri 2.0 in Haulerwijk nodigt iedereen van harte uit om langs te komen en de knusse, gezellige
sfeer van bloemen, planten en de mooiste decoratieartikelen te
proeven. ,,Onze bloemenzaak is groot, dus u kunt verantwoord
bij ons winkelen op gepaste afstand”, aldus Tineke Kajuiter. ,,We
zullen er alles aan doen om u een fijne winkelbeleving te bezorgen. Ook voor uw buitenbeleving hebben wij prachtige hangers,
planten en bloemen om uw terras en tuin op te fleuren. En wilt
u de deur niet uit? Geen probleem. Dan kunt u genieten en bestellen via onze website/webshop www.bloemenpotpourri.nl.”
Bloemenpotpourri 2.0 is gevestigd aan de Norgerweg 6B in Haulerwijk.

,,Het aanbod varieert van strakke, moderne deuren tot heel
mooi klassiek. Maar een glas- of
spiegeldeur kan ook. Natuurlijk
horen de bijbehorende grepen
en accessoires daar ook bij”, zegt
eigenaar Ron Scheffers. ,,Het is
mogelijk een afspraak bij u thuis
te maken om de mogelijkheden
te bekijken. Desgewenst kan
daar een vrijblijvende offerte

van gemaakt worden. En of het
nu een rechte muur of onder een
schuin plafond is: bijna overal is
wel een passende oplossing voor.
De kasten komen dan perfect op
maat aan, of worden in onze eigen werkplaats aangepast zodat
ze bij u thuis geplaatst kunnen
worden. Tevens kunt u bij ons
terecht voor horren voor ramen
of deuren. Verder zijn we dealer
van binnen- en buitendeuren
van Skantrae en ook zijn we leverancier van Woodvision. RS
Kasttechniek is een dynamisch
bedrijf waar klantgericht denken en kwaliteit voorop staan.”
RS Kasttechniek is gevestigd aan
de Norgerweg 15 in Een (0650446373).

De Wit: specialist in
zonwering en glas
RODEN – De Wit Zonwering en
Glasservice in Roden is een echt
familiebedrijf waar u terecht
kunt voor alles op het gebied
van zonwering en glas.
De Wit is dé zonweringspecialist
van Roden en wijde omgeving.
Als dealer van Brustor, Harol,
Luxaflex en Weinor heeft De
Wit voor nagenoeg elke situatie
een passende oplossing, of het
nu gaat om knikarmschermen,
uitvalschermen, screens, markiezen, buitenjaloezieën of rolluiken. Ook voor horren en andere insectenwerende materialen
bent u bij De Wit aan het juiste
adres.
Als glashandel is De Wit gespecialiseerd in het plaatsen van
verschillende soorten beglazing:
floatglas, blank glas, gekleurd
glas, figuurglas, draadglas, gelaagd glas, gehard glas, isolatieglas (HR-glas), geluidwerend
glas, brandwerend glas, verzil-

verd glas, glas-in-lood, glazen
deuren en voorzetramen. Alle
glasproducten worden vakkundig geleverd en geplaatst.
Waar veel bedrijven een moeilijk
jaar achter de rug hebben vanwege de coronapandemie, heeft
De Wit Zonwering en Glasservice
over de hoeveelheid werk niet te
klagen. ,,Mensen zijn veel thuis.
Daardoor zijn ze graag bereid
om wat uit te geven om hun huis
nog aangenamer te maken”,
zegt Deana Slenema, ,,De verkoop van zonwering loopt mooi
door, en dan moet het seizoen
eigenlijk nog beginnen.”
Voor meer informatie over de
vele mogelijkheden van De
Wit Zonwering en Glasservice
is men van harte welkom in de
showroom aan de Hagen 23 in
Roden; vanwege corona alleen
op afspraak. Meer informatie is
ook te vinden op www.dewitroden.nl. De Wit is telefonisch bereikbaar via 050-5015764.

www.groencentrum-ilex.nl

HAARDEN
en KEUKENS
KEUKENS
& HOUTKACHELS
Onze
showroom is
vernieuwd

Meerdere modellen
budgetkeukens
Ruim en
overzichtelijk
ingedeeld

Kozijnen
op maat!

keukens in de nieuwste trends!
Diverse nieuwe opstellingen met moderne

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

Uw specialist
van kachels,
rookkanalen en
kachelpijpen

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

Plaatmateriaal, balken,
planken en
steigerhout

VUURTAFEL PRO

Voor
al uw
interieurwensen

Wij verzorgen voor u thuis of uw bedrijf:

• vuurtafels op elke gewenste maat
• geleverd in verschillende materialen (div. hoursoorten, composiet, rvs, aluminium
• vuurelement met elektronische ontsteking, werkend op gas

Voordelen:
•
•
•
•

duurzaam
sfeerverhogend
veilig
Nederlands product

Zowel
verkoop
als verhuur



Keukens



Meubelen



Kasten

Ook voor renovatie en reparatie
Ceintuurbaan Noord 113 | Roden 06 - 1211 2675
info@vuurtafelpro | www.vuurtafelpro.nl

Molenweg 84 - Niebert - Tel. 0594 - 549 434

www.finessekeukens.nl
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Kwaliteitskeukens in Tolbert
TOLBERT – Amanda Hoppmann
Keukens van eigenaar Willem
Dijkema staat al jaren bekend
om kwalitatief goede keukens.
In een prachtige boerderij in Tolbert zijn specialisten op keukengebied aan het werk. Het bedrijf
is uitgegroeid tot een begrip in
de wijde regio.
Alle keukenonderdelen zijn er
te vinden. De medewerkers van
Amanda Hoppmann Keukens
helpen stap voor stap bij het realiseren van een droomkeuken:
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van klassiek of nostalgisch tot
modern. Voor de montage en
het aansluiten van keukenapparatuur, gas, water en elektriciteit
is er een team van vakmensen.
De showroom is recent weer
vernieuwd met nieuwe keukenopstellingen. Het geheel is
opgefrist en gemoderniseerd,
waardoor het een stuk overzichtelijker is geworden. Daarnaast
is een apparatenhoek met inbouwapparatuur ingericht voor
nieuwe en bestaande keukens,
met apparaten van merken

als AEG, Atag en Siemens. De
showroom bevat tevens een tegelhoek, om de keukens ook op
dat gebied aan te vullen.
En wilt u geen nieuwe keuken,
maar juist uw bestaande keuken
renoveren? Dat kan. Amanda
Hoppmann Keukens vervangt
desgewenst ook de deuren,
werkbladen en/of apparatuur.
Amanda Hoppmann Keukens is
gevestigd aan de Hoofdstraat
81/1 in Tolbert (0594-513275).
Meer informatie: www.amandahoppmann.nl.

Rodeo Wonen staat garant
voor service en kwaliteit
RODEN – Rodeo Wonen in Roden staat al veertig jaar garant
voor een totaalaanbod op het
gebied van woninginrichting.
Dat vloeren en raamdecoratie
volop de aandacht krijgen aan
de Kanaalstraat 25 te Roden is
niet zo verwonderlijk. Veel particulieren en bedrijven maakten
niet alleen kennis met het kwaliteitsaanbod, maar zagen hun
droomwensen eveneens vertaald in een perfect resultaat.
Wanneer u op zoek bent naar
een nieuwe aankleding voor
uw interieur, dan hoeft u na
een bezoek aan Rodeo Wonen
niet verder te zoeken. Achter
de gevel van het bedrijf schuilt
de mooiste woninginrichter van
Noord-Nederland. De medewerkers krijgen regelmatig te horen
dat de winkel groter is dan de
klanten in eerste instantie denken.
Wie een bezoek brengt aan Rodeo Wonen, komt oog in oog te

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

Maatwerk bij Broekwood
HAULERWIJK – Broekwood
Meubelmakerij in Haulerwijk
maakt naast keukens en badkamermeubels ook tafels en kasten op maat.
Alle maten en modellen zijn mogelijk: van boomstam tot tafel.
Metalen poten kunnen in diverse uitvoeringen gemaakt worden. ,,Informeer gerust naar de
mogelijkheden!”
Vaak heeft men ook wel een idee
hoe een nieuwe keuken er uit

moet zien, maar is dit niet bij reguliere keukenzaken te vinden.
In dat geval helpt Broekwood
graag bij het op maat maken
van kasten/kastjes, werkbladen,
koelkastombouw en dergelijke.
Ook is het niet nodig om de hele
badkamer te verbouwen om een
ander effect te bereiken; een
nieuwe wastafelombouw, een
handdoekenkast en andere badkamerelementen kunnen voor
een nieuwe en eigen sfeer zorgen. ,,Nu vraagt u zich misschien

af: is een meubelmaker niet veel
duurder dan een reguliere keuken- of badkamerzaak? In de
meeste gevallen is dit niet zo. U
bepaalt zelf wat u vervangt en
wat voor u het meest praktisch
en functioneel is. U bent van
harte uitgenodigd bij ons in de
showroom voor een gratis en
vrijblijvende offerte”
Broekwood Meubelmakerij is
gevestigd aan de Turfsteker 7 in
Haulerwijk (0516-422763).

Warmte, sfeer en gezelligheid
met vuurtafels van VuurtafelPro
RODEN – Een vuurtafel zorgt
voor sfeer, beleving en warmte
op het terras of onder de veranda. VuurtafelPro in Roden levert
vuurtafels in elke gewenste
maat.
Vuurtafels zijn de laatste jaren
ontzettend populair. Een vuurtafel zorgt voor warmte als het ’s
avonds buiten weer wat kouder
wordt, maar ook voor licht, gezelligheid en sfeer. Het is dan ook
niet verwonderlijk dat vuurtafels
erg in trek zijn bij de horeca.
Met de oprichting van VuurtafelPro is Paul van der Vlugt, een
horecaman in hart en nieren, in
2017 ingesprongen op deze ontwikkeling. Van der Vlugt maakt
vuurtafels op maat, waarbij de
klant kan kiezen uit verschillende materialen waaronder diverse houtsoorten. Dat Van der
Vlugt het werken met hout van
huis uit letterlijk met de paplepel ingegoten kreeg, komt hem
hierbij goed van pas. ,,Sinds de

horeca vanwege de coronacrisis
maandenlang de deuren moest
sluiten werk ik ook veel in opdracht van particulieren. Mensen
leven graag buiten, en investeren daarom graag in een terras
of veranda. Een vuurtafel zorgt
ervoor dat mensen extra van het
buitenleven kunnen genieten.”
Op de website www.vuurtafelpro.nl staat een uitgebreid
overzicht van de vele mogelijkheden. VuurtafelPro beschikt

ook over vuurtafels voor de verhuur, waarmee men warmte en
sfeer kan toevoegen aan feestjes
of andere gelegenheden. De
vuurtafels zijn voorzien van een
vuurelement – met elektronische ontsteking – dat werkt op
aardgas. Van der Vlugt: ,,Als u
bijvoorbeeld kiest voor een vuurtafel van eikenhout, dan heeft u
een puur Nederlands product.
Wij doen niet aan standaardtafels: elke vuurtafel is uniek.”

Rubbertegels bij ‘t Faan
LEEK – Speeltoestellen ‘t Faan in Leek is gespecialiseerd in inspectie, reparatie, onderhoud en het aanbrengen van veilige
ondergronden voor speeltoestellen. ,,Wij vinden het belangrijk dat kinderen veilig kunnen spelen en nog gewoon kind
kunnen zijn”, aldus eigenaar Jelte Bosma.
‘t Faan levert veilige ondergronden voor zowel de particuliere
als zakelijke markt, zoals rubbertegels, rubberen grastegels,
rubberen puzzeltegels en staltegels voor in de paardenstal.
Ook voor kunstgras voor tuin, balkon of trapveldje met de
juiste ondervloeren is men bij ‘t Faan aan het juiste adres.
,,Nieuw is dat we nu de ondergronden hebben gesplitst. Daar
hebben we nu een aparte onderneming van gemaakt onder
de naam Speelondergrond.nl.” Meer informatie hierover is te
vinden op www.speelondergrond.nl.
Speeltoestellen ‘t Faan is gevestigd aan de Kalkoven 28 in
Leek. Voor meer informatie kan men terecht op de website
https://speeltoestellentfaan.nl.

RUBBERTEGELS de basis van veiligheid op de grond
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Genieten van maatwerk wellness in eigen huis of tuin
Sauna & Stoom Balloo biedt diverse topproducten op het gebied van wellness. Zo kunt u als
particuliere- en zakelijke klant
uitstekend bij ons terecht voor
jacuzzi’s, zwemspa’s en maatwerk (buiten)sauna’s. De wellness mogelijkheden zijn grenzeloos.
In onze showroom staat een uitgebreide collectie jacuzzi’s, sauna’s, stoom- en infraroodcabines
opgesteld. Daarnaast kan de
wellness liefhebber bij ons ook
terecht voor buitendouches, Sun
Showers en bieden wij diverse
wellness producten aan in onze
winkel. Van waterbehandelingsproducten, saunageuren, zwembad- en spaproducten tot cadeau
artikelen, onze showroom heeft
van alles te bieden. De moeite
waard om eens te komen kijken.
Uw eigen Sundance Spa
Sauna & Stoom voert jacuzzi producten van het merk Sundance
Spa. De jacuzzi’s van Sundance
Spa onderscheiden zich van andere spelers op de markt door de

bijzondere techniek. Met Fluidix
Jets kunt u zichzelf trakteren op
een heerlijke hydrotherapiesessie. Van jetstreams (waterstralen)
die aanvoelen als masserende
vingers tot aan stevige handen
die de spieren diep weten te
kneden. Van ontspannend tot
therapeutisch dus. Spanning en
stress worden meteen vermindert met de stralen van uw eigen
spa.
SwimLife SwimSpa’s
Populair in deze tijd zijn de
zwemspa’s van SwimLife. Een
zwem spa biedt u een veelzijdige
combinatie van waterplezier en
sport. Wanneer u aquatraining
als een essentieel onderdeel van
uw levensstijl beschouwt zal de
SwimSpa u talrijke uitkomsten
bieden. Met de innovatieve tegenstroomfunctie kan zelfs de
onervaren zwemmer gemakkelijk een zwemtraining volgen.
Daarnaast kan de zwem spa ook
als zwembad benaderd worden
voor uw gezin en is het een unieke uitkomst voor plezier gebruik
voor uw kinderen.

Traditionele Finse buitensauna’s
Een nieuw product bij Sauna &
Stoom is de Hetki buitensauna.
Een populaire vrijstaande Finse
buitensauna van topkwaliteit
met een moderne twist.
De Hetki biedt plaatst voor vier
tot zes personen en wordt met
zorg gemaakt door Finse saunameesters en kant-en-klaar naar
uw tuin gebracht. De sauna is
compleet naar uw eigen smaak
en wensen samen te stellen. Zo
kan het interieur worden voorzien van een traditioneel Fins
interieur maar kan het interieurontwerp en de productie ervan
ook door Sauna & Stoom zelf
worden verzorgt. Tevens wordt
de sauna door ons voorzien van
TylöHelo verwarmingstechniek.
Deze combinatie maakt het een
uniek product op de wellness
markt.
Maatwerk Tylö sauna-, stoomen infraroodcabines
De wellness mogelijkheden bij
Sauna & Stoom zijn grenzeloos.
Wij beschikken niet alleen over

‘Maandag Wasdag’ bij De Oranjerie in Zeijen
ZEIJEN - De Oranjerie in Zeijen
hangt van 27 april tot en met 11
juli binnen én buiten allerlei oud
textiel aan de waslijn.
‘Maandag Wasdag’ is een nostalgische verkooptentoonstelling
met oude boven- en onderkleding, bandjes en kant, een grote
sortering oude stoffen, schortjes, tafelkleden, naaiaccessoires,
mutsjes, oud geruit beddengoed, hoge hoeden, schoolhandwerkjes, oude kinderkleding,
naaigerei en nog veel meer. ,,Een
walhalla voor handwerkliefhebbers en verzamelaars van oud
textiel”, zegt Geeske de Vries
van De Oranjerie. ,,Allerlei oude,
betaalbare materialen zijn hier
te vinden: broderie uit het begin
van de 20e eeuw, damast, geborduurde tafelkleden, kant, wasmerken, batist kleding dat zelfs
nog draagbaar is, kleurige vintage schorten uit de jaren vijftig en
zestig, witte kinderkleding met
broderie van rond 1900 en heel
veel theeschortjes uit dezelfde
periode. Er is verder een ruime
keuze in stofjes en kant om oude
poppen en poppenhuizen aan te
kleden.”
De materialen zijn afgestaan
door musea en particulieren die

COL OF ON
WOONZINNIG verschijnt in
de Gemeenten Noordenveld
en Het Westerkwartier
Oplage: 33.000 ex.
Acquisitie: Geert Lubbers
Tel. 06 - 2901 4744
Eindredactie: Unimax-Hertz B.V.
De Millystraat 5, 9471 AG Zuidlaren
E-mail: unimax@noordpers.nl
Druk:
Postbus 17, 9980 AA Uithuizen
www.noordpers.nl

een
prachtige
collectie jacuzzi’s
en
buitensauna’s maar bieden
daarnaast voor
binnenshuis ook
sauna’s, stoomen infraroodcabines aan van
het traditionele
Zweedse sauna
merk Tylö. Er is
een uitgebreide
collectie van modellen en uitvoeringen beschikbaar, maar mocht de beoogde
ruimte voor de sauna toch om
maatwerk vragen dan is dat ook
mogelijk. ‘’Het is onze ambitie

van uw persoonlijke wensen een
optimale wellness beleving bij u
aan huis te creëren. Design en
kwaliteit zijn daarbij onze grote
passie.’’

Kijk voor alle informatie en wellness mogelijkheden
op www.saunaenstoom.nl
Balloo 26c, 9458 TB Balloo Tel: 0592-703010

Le
Roux
Jurken met liefde gemaakt!
Wij zijn geopend om te kijken en te passen!
Suzana | A-weg 9 Groningen |

www.lr-t.nl

Le Roux:
met liefde gemaakte jurken

er een goede bestemming voor
zochten. De Vries: ,,Wij wassen,
strijken en herstellen zo nodig
en zorgen ervoor dat dit moois
bij de liefhebber terecht komt
in een geweldige inrichting met
absolute bodemprijzen.”
De Oranjerie aan de Noor-

derstraat 1 in Zeijen is geopend
van dinsdag tot en met vrijdag
van 13.00 tot 18.00 uur en op
zaterdag van 13.00 tot 17.00 uur.
Meer informatie, onder andere
over de geldende coronamaatregelen, is te vinden op www.
de-oranjerie.nl.

GRONINGEN - Le Roux staat voor
met liefde gemaakte jurken. De
couturiers Thijs en Suzana werken hier samen. In het centrum
van Groningen, tegenover het
Westerhaven-complex, kunnen
de jurken worden bekeken en

gepast. Binnenlopen kan zonder
afspraak. De jurken zijn handgemaakt van kwaliteitsstoffen. Ze
kunnen desgewenst perfect op
maat worden aangepast. Dit is
ook tijdens de lockdown toegestaan.

Tegels en sanitair bij Quarts
RODEN – Quarts Tegels & Natuursteen in Roden is gespecialiseerd in allerlei soorten tegels, zoals vloertegels, wandtegels,
natuursteen en sanitair.
Quarts Tegels & Natuursteen is in 2001 begonnen in een oude
botenloods aan de Kanaalstraat in Roden. Diverse verbouwingen aan de voorzijde en de binnenkant hebben geresulteerd
in een ruime showroom. Men kan bij Quarts Tegels & Natuursteen terecht voor een groot assortiment tegels en natuursteen en sanitair. Op de verdieping van Quarts bevinden zich
diverse sanitairopstellingen. Quarts is dealer van de VT Wonen-sanitairlijn. Ook voor vloerverwarming is men bij Quarts
aan het juiste adres.
,,Door onze ervaring en contacten op het gebied van onder
andere tegels verzekeren wij u dat wij die leveren tegen de
scherpste prijs”, zegt Frans van der Velde, eigenaar van Quarts
Tegels & Natuursteen. ,,U bent van harte welkom in onze
showroom aan de Kanaalstraat 41 in Roden.”
Voor meer informatie over Quarts Tegels & Natuursteen kan
men terecht op www.quarts.nl of bellen naar 050-5018788.

Don: gewoon open
voor advies op maat
NORG – Don Vloeren & Raamdecoratie aan de Eenerstraat 65A
in Norg is dé vloerenspecialist.
Het assortiment bestaat uit laminaat, pvc, tapijt, gordijnen en
raamdecoratie.
Eigenaar Don Middelveld is al 25
jaar werkzaam in de woninginrichting, vooral als stoffeerder en
specialist in trapbekleding. Met
een eigen winkel is hij een nieuwe weg ingeslagen. De winkel is
open. ,,Graag ontvangen wij u –

op een veilige afstand – weer bij
ons in de winkel voor een advies
op maat. Op deze manier kunt u
een goede keuze maken uit ons
gehele assortiment vloeren en
raamdecoratie.”
U hoeft geen afspraak meer te
maken. U kunt ons bezoeken
op woensdag, vrijdag en zaterdag. Toch op afspraak? Bel Don:
06 - 5516 3203. Kijk voor meer
informatie op: www.donvloerenraamdecoratie.nl

PRIJSPUZZEL
WIN EEN BLOEMENBON VAN MARJET OF
EEN ZONNEBRIL (MULTIFOCAAL OF ENKELVOUDIG),
OP STERKTE, VAN DE BRILLENFABRIEK

Wij helpen u graag!
• Verkoop
• Reparatie

• Onderhoud
• Legservice

Mr. J. Tuintjerstraat 7 • Tolbert • 06 - 1586 9978
Bent u op zoek naar een klassieke, moderne of nostalgische keuken?

Kom ze bekijken in onze showroom!
Wij
helpen u
graag op
afspraak

Regelmatig
NIEUWE
modellen

keukenopstellingen
in diverse
stijlen!
Ook keukenrenovatie

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

35

HORIZONTAAL: 1 waterval; 6 keffen; 11 groot zeilschip; 12 spil; 13 vluchtheuvel; 14
holle; 15 karaat; 17 namiddag; 19 persoonlijk vnw.; 21 geul; 24 groet; 26 plaats in
Finland; 29 issue; 30 vrucht; 32 ontvangstbewijs; 33 numero; 34 ten bedrage van; 36
dierengeluid; 37 magma; 38 kleiaarde; 39 inhoudsmaat; 41 zangnoot; 43 maanstand;
45 vuur; 48 naamwoord; 51 onbegroeid; 53 groot hert; 55 keurig; 56 buiteling; 57
rivier in Rusland; 59 eerwaarde vader; 60 lidwoord; 61 geleerd; 63 nors; 64 titanium;
66 leuke; 68 wrok; 69 lolletje.
VERTICAAL: 1 ketelbikker; 2 welaan; 3 vertegenwoordiger; 4 orgaan; 5 ivoor; 6 broodje;
7 grondsoort; 8 steekorgaan; 9 zangnoot; 10 keukenzout; 16 middag; 18 mannelijke
vogel; 20 hemellichaam; 22 militair; 23 voorzetsel; 24 titel; 25 bevel; 27 slee; 28
honoris causa; 30 voorzetsel; 31 vervaardigen; 33 grappenmaker; 35 scheepsvloer; 40
dikwijls; 42 slotwoord; 44 roofvogel; 46 laatstleden; 47 de onbekende; 49 niet even;
50 Frans voegwoord; 51 vogel; 52 legerafdeling; 54 Europese rivier; 56 dekdeken; 58
job; 59 bevlieging; 62 voor; 63 jong dier; 65 dyne; 67 grondtoon.

Oplossing insturen vóór donderdag 27 mei o.v.v. naam, adres en tel. nr. naar:
Unimax Hertz bv, Postbus 1, 9470 AA Zuidlaren of mailen naar: unimax@noordpers.nl

Marjet's Bloemen Atelier

Nu weer volop
n
buitenplanurte
lijk
en boeketten natu

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

Het “Hou(d)t”
nergens op

Monturen
Glazen
Oogmetingen

Handelsweg | Tynaarlo | 0592 - 860 717
www.debrillenfabriek.nl

BUITEN
JALOEZIËN

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

Perfect
zonwerend

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

De voordeligste
keukenzaak
van het Noorden!
www.okkeukens.nl

Zuidlaarderweg 2
Tynaarlo
www.wolverhalen.nl

AL 20 JAAR
Verhuizen,
of
verbouwen
plannen?
nieuwbouw

Altijd
keukenadv
ies
op maat

Dé bestratingsspecialist van
het Noorden
1.500 M2 SHOWTUIN MET VO
LOP
BESTRATINGS-VOORBEELDEN
!

Landelijk,
h
nostalgisc
?
of modern

Wij helpen
u
graag op
afspraak

WWW.SCHAAP-BESTRATING.NL

stijl
Voor elke
de
een passen
keuken

Industrieweg 4G Tynaarlo - Tel. 0592 - 543 504

Industrieweg 6 I Roden I Tel. 050 - 501 1394
Geopend: ma/ t/m vr. 8.00 - 17.00 uur, zat. 9.00 - 16.00 uur
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‘Modern en vintage? Durf te combineren!’
GRONINGEN - Bij de Tijd is een
winkel die zich richt zich op de
in- en verkoop van meubels en
lampen uit de jaren vijftig tot
en met zeventig. David Vierkant
en Liesel Bonhage zijn met hun
winkel al vijf jaar gevestigd in
een oude zwemschool in Groningen.

kan het ook anders, op dezelfde
manier en met hetzelfde materiaal als de originele meubelmakers. Je ziet, voelt en hoort onze
expertise terug: alles draait,
loopt, klikt en glanst als ooit
tevoren. Beleef het zelf in onze
winkel aan de Flemingstraat 5 in

Groningen.”
Bij de Tijd is geopend op donderdag van 15.00 tot 20.00 uur en
op zaterdag van 12.00 tot 17.00
uur. Wie liever privé wil winkelen, kan voor het maken van een
vrijblijvende afspraak terecht op
www.winkelbijdetijd.nl.

,,Een mix van modern met vintage geeft je interieur een
leuke, persoonlijke twist. Durf
te combineren! Daarnaast is
tweedehands kopen goed voor
het milieu en ben je duurzaam
betrokken. Alles wat je in onze
winkel tegenkomt, is eerst door
onze handen gegaan. De vintage- en designstukken die we binnenkrijgen controleren we van
boven tot onder. Waar nodig
renoveren we, maar het liefst
brengen we ze terug in hun originele staat. Dat doen we, hoe

Boekenkasten, kledingkasten,
inloopkasten, tv-kasten of complete interieurs op maat: Kastdesign draait z’n hand er niet voor
om. Er is keuze uit diverse materialen en oppervlaktebehandelingen. Melamine, fineer of massief hout, gespoten materiaal in
elke RAL-kleur en in elke glansgraad, leer- of metaaloppervlakten: bijna alles is mogelijk.
Om gezamenlijk tot een goed
ontwerp te komen, zijn er twee
mogelijkheden: óf Harry Kloek
komt bij u thuis en ontwerpt
daar ter plaatse op de laptop
uw kast in 3D met meegenomen
monstermaterialen, óf u neemt
de grove maten mee naar de
showroom waarna er gezamenlijk ook een ontwerp gemaakt
wordt. In beide gevallen wordt
uiteraard gewerkt volgens de

Nanda’s Styling geeft
professioneel interieuradvies
NORG – Altijd al een betaalbaar
interieuradvies van een professional gewild? Nanda’s Styling
maakt het mogelijk. Nanda Vissers helpt de juiste sfeer te creeren, stijlen te combineren en
kleurgebruik in balans te brengen. Zij zorgt voor een persoonlijk advies met oog voor budget
en een praktische indeling.

Een 3D-kast uit de laptop
RODEN – Kastdesign, gerund
door Harry Kloek, is sinds 1990
actief op het gebied van kasten
op maat in de breedste zin van
het woord.

Nanda’s Styling, Oldengaarde 16, 9331 LX Norg
www.nandasstyling.nl | info@nandasstyling.nl | 06 - 2747 1888

richtlijnen van het RIVM.
Bij Kastdesign zijn de ontwerpen
én bezoeken aan huis vrijblijvend en gratis. Komt het tot een
opdracht, dan verzorgt Kastdesign zelf de gespecialiseerde en
uiterst nauwkeurige montage.
,,Om de juiste tijd vrij te maken,
is het maken van een afspraak
een must. Dit kan uiteraard tij-

dens kantooruren, maar ook in
de avonden zijn er voldoende
mogelijkheden. Bel of app hiervoor naar 06-24830074 of mail
naar info@kastdesign.nl. We
zien uw bericht graag tegemoet.
Voor meer informatie en vooral
foto-inspiratie kunt u terecht op
www.kastdesign.nl of op Facebook.”

De caravan opfrissen bij
Meubelstoffeerderij Visser
HAULERWIJK - Bij veel mensen beginnen de eerste vakantiekriebels alweer te komen. Dit jaar met een vernieuwd interieur er op uit? Laat de caravankussens dan
bekleden met een leuke, nieuwe stof.
Meubelstoffeerderij Visser in Haulerwijk heeft een
grote collectie stoffen en stoffeermaterialen van bekende merken als Keymer, Lancier, Clochard en Switch:
van modern tot klassiek, leer, effen, ruit, streep en gebloemd. ,,Kom op afspraak gerust een kijkje nemen,
een vrijblijvende prijsopgave is altijd mogelijk.” Jan
Visser heeft ruim 25 jaar ervaring in de meubel- en woningstoffering. Hij staat zijn klanten vakkundig bij in de
keuze voor het stofferen van stoelen en banken, kussens voor de caravan en woningstoffering. Daarnaast
biedt het bedrijf interieuradvies op het gebied van pvc,
laminaat, tapijt, gordijnen en zonwering voor binnen
en buiten.
Meubelstoffeerderij Visser is gevestigd aan de Leeksterweg 2A in Haulerwijk. Meer informatie: www.visser-stoffering.nl.

Men ziet op televisie steeds vaker interieurstylistes aan het
werk. Maar voor veel mensen is
dat onbetaalbaar. Nanda wil dit
met haar betaalbare interieuradvies bereikbaar maken. ,,Weet
je niet meer waar te beginnen,
durf je geen keuzes te maken,
ga je verbouwen of verhuizen
en wil je dat er eens een professional meekijkt? Ga met een
verrassend, sfeervol kleur- of in-

terieuradvies je droominterieur
realiseren.”
,,Iedereen is anders en krijgt
daarom ook een uniek advies
van mij. Tijdens een kennismakingsgesprek aan huis bespreken
we alle wensen voor het interieur. Ik verdiep me in de bewoners, leefstijl en woonwensen.
Dit vertaal ik in een persoonlijk
advies, waarbij ik mijn plannen
visueel maak. Een interieuradvies maak ik altijd met oog voor
persoonlijke spullen, budget, de
juiste kleurbalans en een praktische indeling”, aldus Nanda. Met
passie en veel gevoel voor kleur
geeft zij graag interieuradvies bij
de mensen thuis.”
Meer informatie: www.nandasstyling.nl, info@nandasstyling.nl
of 06-27471888.

Ottema: dé kunstgrasspecialist
in de regio
MARUM – Bij Tuincentrum Ottema/Kunstgrasgigant Marum
– op slechts 5 minuten van de A7
– vindt men het grootste assortiment kunstgras van de regio.
Bij Kunstgrasgigant Marum zijn
zowel binnen als buiten alle
soorten kunstgras te bekijken
en uit voorraad mee te nemen.
Door de samenwerking met
Tuincentrum Ottema is er tevens
een bezorg- en legservice. Luitzen Ottema: ,,Bij ons kunt u terecht voor al uw wensen op het
gebied van kunstgras: van één
vierkante meter tot zoveel vierkante meters als u nodig heeft.
Op onze gigantische locatie kunt
u op een oppervlakte van 30.000
vierkante meter meer dan 25
soorten kunstgras bekijken voor
uw siergazon, speelgazon, sport-

gazon of (dak)terras. Naast onze
vier nieuwe topkunstgrassoorten hebben wij ook prijsscherpe vaste assortimentsgrassen,
actiekunstgrassen en coupons.
En alles op maat gesneden. Wij
staan garant voor goed advies,
vakmanschap, kwaliteit, service,
garantie, ontwerp en ideeën.
Ook beschikken wij over een
groot assortiment bloemen en
planten. Zo kunt u bij ons kiezen uit ruim 200 soorten vaste
planten en hebben wij allerlei
soorten tuinplanten en bomen.
Zit de plant die u zoekt er niet
tussen, dan kunnen wij deze altijd bestellen.”
Tuincentrum Ottema is gevestigd aan De Terp 2 in Marum.
Meer informatie: www.kunstgrasgigant.nl of https://tuincentrumottema.nl.

Showroom Smeding & Zn.
op afspraak weer geopend
LEEK – De showroom van Smeding & Zn. Keukens & Houtkachels in Leek is – op afspraak –
weer geopend voor publiek.
André en Klazina Smeding ontvangen klanten graag in hun
showroom aan de Euroweg 2 in
Leek. Hier kan men volop inspiratie opdoen voor een nieuwe
keuken, en er staan verschillende
(hout)kachels opgesteld. In verband met de coronamaatregelen
was de showroom van Smeding
& Zn. Keukens & Houtkachels in
de winter wekenlang gesloten.
In deze periode kwam André
Smeding vooral bij de mensen
thuis, bijvoorbeeld om ze aan
de hand van 3D-tekeningen te

laten zien hoe hun toekomstige
keuken er uit komt te zien. Maar
sinds begin maart is iedereen –
op afspraak – weer welkom in
de showroom, tot opluchting
van Smeding. ,,Vooral nu: onze
showroom is nieuw ingericht en
ingedeeld. Met een aantal nieuwe keukenopstellingen kunnen
wij onze klanten het nieuwste
op keukengebied tonen.” Want
een nieuwe keuken wil je zien,
voelen en ervaren. Hetzelfde
geldt voor kachels. ,,Dat merken
we altijd in onze showroom. Als
mensen op zoek zijn naar een
nieuwe kachel, gaan ze eerst kijken bij de kachels die branden.
Je wilt de warmte van een kachel kunnen voelen.”
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Heerestraat 67 - Roden - 050 - 501 0955
www.gezondheidswinkelrima.nl

kasten, meubelen en
NORG – Carlotte levertires. U bent bij Carlotte
diverse brocante accesso uw woning helemaal
aan het juiste adres om t begonnen is met een
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de Brink 9 in Norg is
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Kunstgras is de oplossin

x

Schoolstraat 30 - Roden - 050 - 501 8618
www.hofstee-bloemen.nl

√
Meer informatie:
www.kunstgrasgigant.nl
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Schoon
Kindvriendelijk
Voor elke tuin
Uit voorraad

Brink 9 - Norg - 06 - 3831 9138
www.carlotte.nl

Groot
assortiment
tegen
scherpe
prijzen

Vraag de gratis stalendoos aan met mooie grassoorten!

10 VASTE PLANTEN, van 21,50 voor 17,50 Ke175uzsoe oruiten

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

t

Online shoppen via
www.tuincentrumgigant.nl

• Tuinaanleg
• Tuinonderhoud
• Sierbestrating
• Kraanwerk

OPGERUIMD STAAT NETJES!!!

Garobe
schuifdeuren en
kastinterieurs

op maat
• Ruime keuze in
dessins en kleuren
• Gratis inmeten
VOOR ELKE RUIMTE EEN SCHUIFWANDKAST OP MAAT

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

Herstofferen van meubelen
Caravan- en bootkussens
Meubelstoffen
Stoffeermaterialen (ook voor D.H.Z.)

HOCKERS

diverse
uitvoeringen,
specifiek gemaakt

Tapijt
Laminaat en pvc
Gordijnen
Kleinvakartikelen
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Kok Wonen & Slapen: 700 vierkante meter woonplezier
LEEK – Het is alweer ruim een jaar
geleden dat Kok Wonen & Slapen
verhuisde naar een nieuw onderkomen aan het Lorentzpark 4 in
Leek. Bij Kok vindt men zo’n 700
vierkante meter woonplezier.
Kok Wonen & Slapen staat al 16
jaar voor de meest betrokken en
persoonlijke service op het gebied
van complete woningstoffering,
bedden en zonwering. Ruim een
jaar geleden verhuisden Arjan
Kok en Ineke van Gils met hun bedrijf van De Wilp naar Leek.
Kok Wonen & Slapen beschikt
over een uitgeslapen collectie
bedden van het bekende merk
Avek. Deze kwaliteitsbedden
worden in het Friese Surhuisterveen nog altijd op maat gemaakt,
door mensen die hun vak verstaan. Met jarenlange ervaring

stoppen ze een stukje van
zichzelf in elk exemplaar.
Dat maakt een Avek-bed
tot méér dan zomaar een
bed. Een zeer uitgebreide
collectie vloeren en zonwering maakt het assortiment
van Kok Wonen & Slapen
compleet. ,,Parket, tapijt,
vinyl, pvc en laminaat: we
hebben elke denkbare
vloerbedekking in huis.”
Arjan Kok wil belangstellenden ook nog graag attenderen op de uitgebreide collectie
vloerkleden. ,,Dat is op dit ogenblik helemaal de trend. Vooral
door de enorme keuze aan materialen, patronen en kleuren is
er voor iedere woonstijl wel een
passend vloerkleed.”
Wie het hele woonplaatje compleet wil hebben, kan bij Kok ook

terecht voor zonwering, vouwgordijnen, horizontale en verticale jaloezieën, rolgordijnen, multishades en duettes.
Arjan Kok en Ineke van Gils zijn
enorm trots dat zij hun klanten
al ruim een jaar kunnen ontvangen in het prachtige onderkomen
aan het Lorentzpark in Leek. ,,Ons
brede woonaanbod komt hier
nog veel beter tot zijn recht.”

modiQ: modulaire staalbouw
TYNAARLO – modiQ in Tynaarlo
biedt innovatieve oplossingen
als het gaat om tijdelijke en permanente gebouwen voor bedrijven en particulieren.
modiQ is gespecialiseerd in de
bouw van modulair vastgoed:
reguliere woningen, vakantiewoningen, zorgwoningen of
kantoorunits. ,,Van 15 vierkante
meter tot ongelimiteerd”, zegt
Hessel Wiekamp, eigenaar van
modiQ. Een modiQ-huis wordt
opgebouwd uit modules. Een
module bestaat uit een zeer robuust stalen skelet dat wordt
voorzien van dikke isolatielagen.
De klant kan zelf aangeven waar
ramen, deuren en overige details geplaatst moeten worden.

Er is keuze uit diverse
dakconstructies en het
is zelfs mogelijk om
een gevel volledig van
glas te maken of schuifpuien en openslaande
deuren toe te passen.
modiQ beschikt in Tynaarlo over een productiehal waar de
modules worden gemaakt. Een modiQ-huis
wordt in delen naar de
plek van bestemming getransporteerd en kan zelfs binnen
een dag worden opgebouwd;
afhankelijk van de grootte.
In vergelijking met de reguliere
bouw is een modiQ-huis zeer
betaalbaar, en ook nog eens bijzonder duurzaam. ,,Onze huizen

zijn gasloos en opgebouwd uit
duurzame materialen”, aldus
Wiekamp.
Meer informatie over de vele
mogelijkheden van modiQ is te
vinden op www.modiq.nl. Het
bedrijf is telefonisch bereikbaar
via 0592-544146.

Finesse levert maatwerk
NIEBERT – Finesse Keukens in Niebert levert maatwerk. Geen standaardkeukens, maar een keuken
geheel naar uw eigen ideeën,
wensen en mogelijkheden.
Finesse Keukens beschikt aan
de Molenweg in Niebert over
een showroom waar verschillende keukens staan opgesteld. Zo
kan iedereen een goede indruk
krijgen van de vele mogelijkheden qua ontwerp en materiaal.

,,Maar in principe begint het
traject tijdens een afspraak bij
de klant thuis”, zegt Arnold Hut.
Hij is al zo’n 20 jaar werkzaam
bij Finesse Keukens, in 2016 nam
hij het bedrijf over. ,,Op locatie
kunnen we de situatie bekijken.
Als we de ideeën, wensen en
mogelijkheden in kaart hebben
gebracht, presenteren wij een tekening en een offerte. En zodra
de klant besluit om met ons in
zee te gaan, dan gaan wij in onze

werkplaats aan de slag.” Finesse
Keukens tekent niet alleen voor
het ontwerp en de realisatie van
de nieuwe keuken, maar draagt
ook zorg voor de installatie. ,,Wij
verzorgen alles van A tot Z”, zegt
Hut. Het hele proces van offerte
tot oplevering neemt gemiddeld
zo’n drie maanden in beslag,
al kan het in geval van extreme
drukte ook een maandje langer
duren. ,,Maar dan heeft u wel
een unieke maatwerk keuken,
geheel naar
uw eigen wensen en ideeen.”
Men kan ook
bij
Finesse
Keukens terecht voor keukenrenovatie
en
-aanpassing. Ook het
laten maken
van meubelen en kasten
behoort
tot
de mogelijkheden. ,,Juist
deze afwisseling maakt het
werk prachtig”,
aldus
Arnold Hut.
,,Elke dag is
weer anders.”

Herinneringen als kunstwerk
door verhalen te vertellen in verf
VEENHUIZEN – Femmy Krol uit
Veenhuizen maakt unieke levensloopschilderijen: herinneringen als kunstwerk door verhalen te vertellen in verf.
Femmy Krol (1961) woont in het
molenaarshuis Maallust aan de
Hoofdweg 128 in Veenhuizen.
Ze heeft een atelier aan huis
waar ze alweer 10 jaar vooral
levensloopverhalen schildert: realistische werken met acrylverf
op houten panelen. ,,Schilderijen met een herkenbare kijk op
de dingen van alledag, maar op
een verrassende manier vormgegeven – compleet met lijst.”
,,Ik vraag voorafgaand aan een
afspraak om foto’s en tekst in
chronologische volgorde. Dat is
namelijk een fijn uitgangspunt,
en heel inspirerend voor beide
partijen tijdens het gesprek. Om
nog meer ideeën op te doen ligt
er ook een uitgebreid portfolio

om door te bladeren.”
Een schilderij gecomponeerd
door
Levensloopschilderijen
eFKa is een terugblik op het leven, een levensloopverhaal. ,,Dit
aan de hand van de vertelde levensloop van de betrokkenen.
Dit zijn de belangrijkste momenten of ijkpunten uit het leven.
Denk aan familie en relaties,
woonplaats, huizen, werk, hobby en (huis)dieren. Een levensloopschilderij is een origineel
en persoonlijk cadeau, geschikt
voor een huwelijk of verjaardag.
Er zijn ook zakelijke mogelijkheden, voor bijvoorbeeld een
afscheid, jubileum of relatiegeschenk. Maar het kunnen ook
herinneringen aan het leven van
een verloren dierbare zijn. Kortom: een uniek levensloopschilderij.”
Meer informatie over Levensloopschilderijen eFKa is te vinden op www.femmykrol.nl.

MW Watersystems: specialist in
waterzuiveringsoplossingen
TOLBERT - MW Watersystems
is uw specialist in waterzuiveringsoplossingen. ,,Wij hebben in ons assortiment waterontharders, osmosesystemen
en waterdispensers om uw
drinkwater zo lekker en zuiver
mogelijk te maken. Niet alleen
is hierbij de smaak belangrijk:

onze producten houden rekening met uw budget, tijd en
milieu. Een waterontharder
ontkalkt en is daarom goed
voor uw badkamer en uw
dure apparatuur. Denk hierbij
ook aan schadelijke schoonmaakmiddel die u veel minder
zult gebruiken.”

MW Dienstverlening
helpt in en om het huis
TOLBERT - MW Dienstverlening is uw allround ondersteuning bij grote en kleine
werkzaamheden in en om
uw huis. ,,Heeft u nog een
schilderklus die al een lange
tijd stil ligt? Of wilt u simpelweg een kleine aanpassing
in uw huis maar weet u niet

waar u moet beginnen? MW
Dienstverlening kan u helpen.
Daarnaast lenen wij ook personeel uit aan bedrijven voor
ondersteuning. Met allerlei
klussen zijn wij breed inzetbaar. Zowel voor particulieren
als bedrijven.”

DE GROOTSTE KEUZEen!
in vloer

Inspirerend
zowel op de
vloer, trap als
voor het raam!

Uitgebreid
advies en een
gegarandeerd
scherpe prijs!

Voor
iedereen
het
juiste adres!

vloerenlifestyleroden.nl
Met V-groef

PVC Vloer

Per m2 vanaf

45.

00

Compleet gelegd incl. egaliseren

Laminaat
Per m2 vanaf

27.

50

Compleet gelegd incl. plint en ondervloer

Ook geschikt voor vloerverwarming!

Eiken vloer
Per m2 vanaf

59.

00

Compleet gelegd incl. plint en ondervloer

Gordijnen, raamdecoratie en traprenovatie

Ceintuurbaan Noord 112-1

(050) 502 0085

PLANKENVLOEREN | LAMINAAT | PARKET | TAPIJT | PVC VLOEREN
GORDIJNEN | BINNENZONWERING | TRAPRENOVATIE
Maandag en dinsdag gesloten. Woensdag t/m vrijdag 10.00-17.30 uur. Zaterdag 10.00-16.00 uur
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Ruime voorraad fietsen bij Douma Ter Veld Tweewielers
ZEVENHUIZEN/GROOTEGAST
– Waar veel fietsenzaken door
de mondiale coronacrisis moeite hebben om aan de enorme
vraag naar fietsen te voldoen,
heeft Douma Ter Veld Tweewielers in Zevenhuizen en Grootegast nog een ruime hoeveelheid
uit voorraad leverbaar.
Sinds de uitbraak van het coronavirus is de vraag naar fietsen
wereldwijd explosief gestegen.
En dat terwijl veel fietsfabrieken
vanwege corona stil kwamen te
liggen of op een lagere capaciteit moesten draaien. Het gevolg
is dat veel fietsenzaken niet aan
de enorme vraag naar fietsen
en fietsonderdelen kunnen voldoen. Bij Douma Ter Veld Tweewielers speelt dit probleem nog
niet: daar is nu nog steeds een
ruime hoeveelheid fietsen uit
voorraad leverbaar. ,,We hebben
groot ingekocht”, zegt Jelmer
ter Veld. ,,Dat was een gok, maar
die gok heeft goed uitgepakt.”

Douma Ter Veld Tweewielers is
specialist op het gebied van racefietsen en ATB’s, maar ook de
recreatieve fietser is er aan het
juiste adres voor een ruim assortiment elektrische fietsen, stadsfietsen en kinderfietsen. Douma
Ter Veld Tweewielers is dealer
van Giant, Cube, Liv, RIH en Jan
Janssen. In de winkels in Zeven-

huizen en Grootegast vindt men
tevens een uitgebreid aanbod
van fietskleding, helmen, schoenen en accessoires.
Wilfred en Jelmer ter Veld begonnen in 2013 met een fietsenzaak onder hetzelfde dak
als EP Poeder aan de Kokswijk
in Zevenhuizen. Nu de elektronicawinkel is gestopt, heeft Ter

Veld het volledige pand ingericht als showroom/werkplaats.
,,Onze oppervlakte is toegenomen van 210 naar 400 vierkante
meter. Daardoor hebben we nu
onder meer het gehele assortiment e-bikes van Giant in onze
showroom staan.” In 2018 heeft
Ter Veld de handen ineengeslagen met Anne-Dirk Douma van
Douma Fietsen aan de Rondweg

in Grootegast. Daarmee is Douma Ter Veld Tweewielers nu één
van de grotere fietsendealers in
de regio, met twee vestigingen.
Recent heeft Douma Ter Veld
Tweewielers de vernieuwde
website gelanceerd. Op www.
doumaterveld.nl is onder meer
het actuele aanbod te vinden
van nieuwe en gebruikte fietsen.

De Fiets Roden,
waar “normaal”
de standaard is
Waar je nog jij tegen u zegt.
Waar we het woord service vervangen voor vanzelfsprekend.
Waar we het fietsenvak nog steeds leuk vinden.
Waar we Giant E Bike fietsen uit voorraad leveren.
Waar een proefrit een half uur mag duren.
De Fiets Roden verstand van fietsen verstand van fietsers.

Van Slooten: veelzijdig op fietsgebied
PEIZE - Fietsen is een passie van
de in Roden woonachtige Jelke
van Slooten, eigenaar van Van
Slooten Tweewielers in Peize.
Al sinds begin 2011 is Van Slooten Tweewielers gevestigd in Peize. Begonnen in een klein pand
is het bedrijf nu gevestigd aan
de Hoofdstraat 17, in het voormalige pand van de Rabobank.
Het pand is prachtig verbouwd

en staat vol met de nieuwste
modellen fietsen.
De zaak draait voornamelijk om
de ‘dagelijkse rijwielen’, voor
groot en klein. ,,Ik ben dealer van Batavus, Sparta, RIH en
Loekie, maar kan ook andere
merken leveren. Daarnaast verkoop ik tweedehands fietsen,
fietskleding en heel veel accessoires. Voor onderdelen en reparaties bent u ook op het goede

adres. Nieuw in ons assortiment
zijn de fietsen - mountainbikes
en racefietsen - van Lapierre.
Een welkome aanvulling. In de
showroom staan diverse modellen opgesteld. De moeite waard
om de collectie te komen bekijken.”
Van Slooten Tweewielers is gevestigd aan de Hoofdstraat 17 in
Peize (050-5010110).

Knooppuntenroute: Nieuw-Roden, Leek, Peize, Roden
34,5
KM

Knooppuntenlijst
51 Veldweg, Nieuw-Roden
79 Schapenweg, Nietap
80 Oostindië, Zevenhuizen
13 Oostindië, Leek
14 Tolberterstraat, Leek
81 Schilhoek, Leek
83 Oosteinderlaan,
Leutingewolde
39 Sandebuursedijk,
Roderwolde
11 Bommelier, Peize
02 Woudrustlaan, Peize
35 Hoofdstraat, Peize
29 Vossegatsweg, Peize
37 Weehorsterweg, Peize
24 Scharenhulsedijk, Peize
73 Zwarteweg, Lieveren
34 Mensingheweg, Roden
35 Brink, Roden
75 Ceintuurbaan, Roden
74 Kaatsweg, Roderesch
51 Veldweg, Nieuw-Roden

Loop gerust
eens binnen
en bekijk
ons ruime
assortiment

GIANT STORE

In’t Veurjoar op pad, dicht bij huis?
GA
GEZELLIG
FIETSEN!

• Fietsen
• Accessoires
• Reparatie en
onderhoud
• Service
Heerestraat 5 • Roden • Tel. 050 - 501 0551

www.defiets.nu
• E-bike
• Stadsfietsen
• Racefietsen
• Moutainbikes

iment
• Ruim assort
uikt
nieuw en gebr
ch of
• Ook voor pe
te adres
panne het juis
ice)
(reparatieserv
• Accessoires

Hoofdstraat 17 - Peize - T. 050-5010110

www.vanslootentweewielers.nl

• Batavus
• Sparta • Lapierre
• RIH

Voorjaarsmode
voor een
maatje meer!

De meeste keus
in vlotte én
Nieuw Merk:
Orientique Australian
draagbare
Vrolijke zomerjurken
in beeldige kleuren
mode
Schoolstraat 18
Roden
Tel. (050) 501 94 62
(t.o. Albert Heijn)
info@boutique-xx-elle.nl
www.boutique-xx-elle.nl

Wendtsteinweg 41 • Marum • Tel. 0594 - 641 392

www.hiemstrafietsen.nl

Kom gerust binnen tijdens
.
uw wandeling of fietstocht
Open: wo. t/m vr. van 13.30 - 17.30 uur
zat. van 13.30 - 17.00 uur

Wij hebben groot
ingekocht!
Nog volop uit voorraad leverbaar!

E-Bikes
Van
Giant

De winkel voor je biologische boodschappen.
Zo hebben wij o.a. ontbijtgranen, peulvruchten, thee,
rijst, pasta, beleg en vruchtendranken.
Ook vind je bij ons VERZORGINGSPRODUCTEN.
Volg je een glutenvrij dieet?
Ook hiervoor kun je bij ons terecht.
Wij bieden ook:
VERSE MELK, VLEESWAREN, KAAS EN EIEREN
BIOLOGISCH VLEES EN BROOD

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

Zevenhuizen • Kokswijk 1a • 0594 - 853 358
Grootegast • Rondweg 7a • 0594 - 612 294
WWW.DOUMATERVELD.NL
GIANT I CUBE I RIH I LIV I JAN JANSSEN
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Kunst en gezelligheid bij Zunneschien

Perfect op de fiets met
Hiemstra Fietsen
MARUM – Of de fiets nu wordt gebruikt voor woon-werkverkeer of in het weekend als hobby:
alle fietsers willen graag met minder inspanning fietsen. Bikefitting helpt fietsers om hun kracht
op de pedalen efficiënter te gebruiken en om hun pedaalslag te verbeteren.
Met bikefitting zet Hiemstra Fietsen in Marum iedereen perfect op de fiets. ,,Ongeacht welk
fietstype of hoe fit je bent: een bikefit zal je glimlach op de fiets nog breder maken. Wij denken
dat het verkrijgen van optimale prestaties en comfort leidt tot meer zelfvertrouwen op de fiets.
Een goed passende fiets is cruciaal als je beter, langer en zelfs sneller wilt fietsen. Wielrennen is
één van de minst blessuregevoelige sporten, mits jouw houding overeenkomt met je flexibiliteit
en andere lichamelijke kenmerken. En natuurlijk mits je fiets correct is afgesteld.”
Over het algemeen vergroot een bikefit het plezier op de fiets. Want minder pijn of ongemak
betekent meer fietsplezier, met minder kans op blessures op de korte en lange termijn. ,,Met de
juiste uitrusting beleef je méér op je tweewieler. Bij Hiemstra Fietsen behoort een bikefit bij de
aanschaf van een nieuwe racefiets of mountainbike tot de service. Maar ook als je al een racefiets of mountainbike hebt, kunnen wij deze na een meting persoonlijk afstellen.”

VEENHUIZEN - Koffie- en theetuin Zunneschien is een gezellige
ontspanningstuin in Veenhuizen. Geniet van de kronkelende
paadjes en leuke zitjes, onder het
genot van een heerlijk kopje koffie of thee met cake. Als het wat
minder mooi weer is, is er binnen
werk te zien van verschillende
kunstenaars die regelmatig in
de theetuin exposeren. Theetuin
Zunneschien van Tinie Veenstra is
een begrip in Veenhuizen, en niet
alleen voor de lokale bevolking.
In de tuin zijn knusse zitjes te vinden te midden van een zee van
bloemen, soms grotendeels verscholen achter het groen. Naast
koffie schenkt Tinie Veenstra ook
haar beroemde bajesthee. En wie
trek heeft, kan er een plak zelf-

gebakken cake bij bestellen. In
de inbrenggalerie van koffie- en
theetuin Zunneschien worden
producten verkocht van 150 creatieve amateurs.

Dealerfietsen.nl:
de e-bikespecialist in de regio

Vrolijkheid bij
Boutique XX-elle
RODEN - Bij Boutique XX-elle in Roden is het een kleurrijk
veurjoar. De collectie bevat dit
seizoen weer vele kleuren: verschillende tinten blauw (marine,
jeans, aqua), groen (appel, leger,
mos), geel, rood en paars: bijna
teveel om op te noemen.
Ook het zwart/wit-thema blijft
niet achterwege. Kortom: weer
mooie, frisse kleuren in vlotte,
trendy mode voor dames met
een vollere maat. Nieuw in het

VEENHUIZEN - Wie op zoek is
naar een (gebruikte) elektrische
fiets en in alle rust eens wil kijken wat er zoal op de markt is, is
bij Dealerfietsen.nl aan het goede adres.
,,Wij zijn al ruim 9 jaar gespecialiseerd in onderhoud, reparatie
en verkoop van e-bikes en hebben een ruime voorraad jonge
gebruikte A-merk-fietsen. Een
nieuwe fiets kopen klinkt eenvoudig. Dat kan het ook best
zijn. Maar bedenkt u zich wel
dat er in de fietsenwereld inmiddels het één en ander veranderd is. Begrippen als watturen,
capaciteit, riemaandrijving en
middenmotor bepalen tegen-

assortiment is de vrolijke, vlotte
mode van Orientique Australia.
Alleen of met z’n tweeën shoppen kan bij Boutique XX-elle op
afspraak. Loop gerust weer binnen na of tijdens uw fietstocht.
Het team van Boutique XX-elle
staat altijd klaar met deskundig
advies. ,,Dus kom langs en overtuig uzelf.” Boutique XX-elle is
geopend van woensdag tot en
met vrijdag van 13.30 tot 17.30
uur en op zaterdag van 13.30 tot
17.00 uur.

woordig de verkoopgesprekken.
Kom eens vrijblijvend langs in
onze showroom aan de Oude
Gracht in Veenhuizen. Wij geven
u graag voorlichting over al deze
zaken als u op zoek bent naar
een elektrische fiets.
Voor al onze fietsen geldt dat
ze voorzien zijn van een onderhoudsbeurt, gereinigd, elektronisch getest en geüpdatet met
de nieuwste accu/fiets-software.
Wij zijn officieel dealer van Victoria en Conway.” De winkel is
geopend op donderdag, vrijdag
en zaterdag van 10.00 tot 17.00
uur op afspraak. Meer informatie: 06-37168941.

Knooppuntenroute: Veenhuizen, Norg, Haulerwijk
Knooppuntenlijst

36,6
KM

78 Generaal van de
Boschweg, Veenhuizen
88 Dominee Germsweg,
Veenhuizen
93 Dominee Germsweg,
Westervelde
94 Wiltenkamp, Norg
87 Brink, Norg
48 Roeghoornweg, Norg
15 Achterste Weg, Norg
46 Donderen
32 Donderen
47 Schaapdijk, Peest
43 De Fledders, Zuidvelde
84 De Fledders, Zuidvelde
63 Hoofdweg, Veenhuizen

ges
Hoorn Asper

78 Generaal van de
Boschweg, Veenhuizen

en
Doe sportief
Beweeg....

op fietse!

ga

In Noordenveld
en Het Westerkwartier

Met
2 fietstknooppun
routes!

Een pad ontstaat
door er op te bewegen!

