
ZomerflairZomerflair
Naar buiten met.....Naar buiten met.....

in Noordenveld en
Het Westerkwartier

Fit & Slank
Dorpsstraat 5 • Nieuw-Roden • 050 - 409 5001

www.linestudiomarianne.nl • nieuw-roden@linestudiomarianne.nl

PROFESSIONALS IN HELPEN AFVALLEN!

De Jong
Aardbeienkwekerij Tolbert

Holmerpad 15 (ingang de Holm)
0594-549301 / 06-10134416       of www.dejongaardbeien.nl

Doe mee met 
de prijspuzzel

Met 2 fietsknoop-puntroutes Geniet 
deze 

zomer!

In het 
hart:

Veelzijdig

Veenhuizen



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

WWW.SCHAAP-BESTRATING.NL 

AL 20 JAAR
Dé bestratings-
specialist van 
het Noorden

1.500 M2 SHOWTUIN MET VOLOPBESTRATINGS-VOORBEELDEN!

NIEUW: WATERORNAMENTEN EN BLOEMBAKKEN VAN CORTEN STAAL

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

HAARDEN en KEUKENS

Uw specialist
van kachels,
rookkanalen en
kachelpijpen

Onze 
showroom is 

vernieuwd

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

KEUKENS & HOUTKACHELS

Diverse nieuwe opstellingen met moderne keukens in de nieuwste trends!

Ook meerdere modellen 

budgetkeukens
Ruim en 

overzichtelijk 

ingedeeld

MEUBELHUIS ROJA

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

Vanaf  € 698.-
(zithoogte 52 cm)

Eethoektafel
60x90, 80x80

v.a. € 219.-
Eethoekstoelen

v.a. € 99.-

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

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



Zomerflair29 juni 2021 3

Le Roux

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

Jurken met liefde gemaakt!
Wij zijn geopend om te kijken en te passen!

Dealerfietsen.nl: 
de e-bikespecialist 
in de regio
VEENHUIZEN – Wie op zoek is 
naar een (gebruikte) elektrische 
fiets en in alle rust eens wil kij-
ken wat er zoal op de markt is, 
is bij Dealerfietsen.nl in Veenhui-
zen aan het goede adres.

,,Wij zijn al ruim 9 jaar gespeci-
aliseerd in onderhoud, reparatie 
en verkoop van e-bikes en heb-
ben een ruime voorraad jonge 
gebruikte A-merk-fietsen. Een 
nieuwe fiets kopen klinkt een-
voudig. Dat kan het ook best 
zijn. Maar bedenkt u zich wel 
dat er in de fietsenwereld in-
middels het één en ander veran-
derd is. Begrippen als watturen, 
capaciteit, riemaandrijving en 
middenmotor bepalen tegen-
woordig de verkoopgesprekken. 
Kom eens vrijblijvend langs in 
onze showroom aan de Oude 
Gracht in Veenhuizen. Wij ge-
ven u graag voorlichting over al 
deze zaken als u op zoek bent 
naar een elektrische fiets. Voor 
al onze fietsen geldt dat ze voor-
zien zijn van een onderhouds-
beurt, gereinigd, elektronisch 
getest en geüpdatet met de 
nieuwste accu/fiets-software.”
Dealerfietsen.nl is officieel dea-
ler van Victoria en Conway. De 
winkel is geopend op donder-
dag, vrijdag en zaterdag van 
10.00 tot 17.00 uur op afspraak. 
Meer informatie: 06-37168941.

Le Roux: 
met liefde 
gemaakte jurken
HAREN – Le Roux staat voor met 
liefde gemaakte jurken. De jur-
ken zijn verkrijgbaar bij Athome 
(Rijksstraatweg 155 te Haren) of 
te reserveren via de website. Alle 
jurken zijn Nederlands hand-
werk, gemaakt van hoogwaar-
dige stoffen op natuurlijke basis. 
,,Wij maken ze desgewenst per-
fect op maat, soms is dat zelfs bij 
de prijs inbegrepen. U kunt ook 
voor moeder en dochter hetzelf-
de model laten maken.”

De Wit: specialist in  
zonwering en glas 

Been Wonen: van nachtkleding 
tot vloeren

RODEN – De Wit Zonwering en 
Glasservice is een echt familie-
bedrijf waar u terecht kunt voor 
alles op het gebied van zonwe-
ring en glas. 

De Wit is dé zonweringspecialist 
van Roden en wijde omgeving. 
Als dealer van Brustor, Harol, 
Luxaflex en Weinor heeft De 
Wit voor nagenoeg elke situatie 
een passende oplossing, of het 
nu gaat om knikarmschermen, 
uitvalschermen, screens, markie-
zen, buitenjaloezieën of rollui-
ken. Ook voor horren en ande-
re insectenwerende materialen 
bent u er aan het juiste adres.
Als glashandel is De Wit gespe-
cialiseerd in het plaatsen van 
verschillende soorten beglazing, 
zoals blank en gekleurd glas, ge-
laagd en gehard glas, isolatieglas 
(HR-glas), geluidwerend glas en 
voorzetramen. Alle glasproduc-
ten worden vakkundig geleverd 
en geplaatst. 

Waar veel bedrijven een moei-
lijk jaar achter de rug hebben 
vanwege de coronapandemie, 

heeft De Wit over de hoeveel-
heid werk niet te klagen. ,,Men-
sen zijn veel thuis. Daardoor zijn 
ze graag bereid om wat uit te 
geven om hun huis nog aange-
namer te maken”, zegt Deana 
Slenema, ,,De verkoop van zon-
wering loopt mooi door.” 

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. Meer informatie is ook 
te vinden op www.dewitroden.
nl. De Wit is telefonisch bereik-
baar via 050-5015764.

RODEN - Been Wonen is een fa-
miliebedrijf dat al 85 jaar bestaat 
en hierdoor een begrip is in Ro-
den.

Van oudsher is Been een manu-
facturenwinkel. Vandaag de dag 

is dit nog goed terug te zien in 
de collectie. Van onderkleding 
en nachtkleding van de mer-
ken Conta, Comtessa, Robson, 
Schiesser en Sloggi tot keuken-
textiel en badtextiel van Vossen, 
DDDDD en Elias. En dan ook nog 
bedtextiel.

Maar Been Wonen is méér. Door 
de jaren heen is het bedrijf zich 
gaan specialiseren op het gebied 
van woninginrichting. Naast ver-
schillende soorten vloeren en 
raambekleding kan men bij Been 
ook terecht voor zonwering. 
Door de jarenlange ervaring en 
de eigen stoffeerders is het be-
drijf specialist op het gebied van 
woning- en projectinrichting.
,,Neem gerust eens een kijkje in 
onze winkel aan de Schoolstraat 
6 in Roden en laat u verrassen 
door de bijzondere collectie, 
goede service en kwalitatief 
goede producten. Parkeren is 
gratis en kan voor de deur.”

De Jong Aardbeien in Tolbert: 
de lekkerste zomerkoninkjes van de regio

DA Boezerooij helpt bij eczeem, 
psoriasis of andere huidirritaties

TOLBERT – Van heinde en ver 
komen mensen er voor naar Tol-
bert: de overheerlijke aardbeien 
van Jan en Christa de Jong.

Als in februari het voorjaarszon-
netje voorzichtig begint te schij-
nen, staan niet zelden de eerste 
liefhebbers al op het erf van De 
Jong Aardbeien aan het Holmer-
pad in Tolbert. Even informeren 
of ze misschien al klaar zijn. Maar 
helaas: het aardbeienseizoen be-
gint pas enkele maanden later. 
,,Meestal in mei zijn de eenmaal 
dragende voorjaarsrassen klaar 
om geoogst te worden”, zegt 
Jan de Jong. ,,En vanaf juli is het 
de beurt aan de doordragende 
rassen. Zo duurt het aardbeien-
seizoen vaak tot in oktober.”
Eind jaren negentig begonnen 
Jan en Christa de Jong min of 
meer voor de grap met het kwe-
ken van aardbeien: op een stuk-
je grond met 2000 plantjes. Het 
bleek het begin van een uit de 
hand gelopen hobby. Enkele ja-
ren later zegde Jan de Jong zijn 
baan op om zich volledig op de 
aardbeien te kunnen storten. In 
de beginjaren ging een groot 
deel van de productie van De 
Jong Aardbeien naar de veiling 
en naar groothandels. Tegen-
woordig verkoopt het bedrijf 
de aardbeien hoofdzakelijk aan 
particulieren. Hiervoor staat op 
het erf een verkoopkraam. In-

gegeven door de coronamaatre-
gelen startte De Jong Aardbeien 
afgelopen jaar een drive-in. Ook 
nu de maatregelen in rap tempo 
versoepeld worden, blijft de dri-
ve-in gehandhaafd. ,,Die opzet 
werkt zeer efficiënt.”
Duurzaamheid staat bij De Jong 
Aardbeien hoog in het vaandel. 
Zo beschikt het bedrijf over een 
eigen stroomvoorziening en 
waterbron. Plaagdieren wor-
den zoveel mogelijk bestreden 
met natuurlijke vijanden. Recent 
heeft De Jong Aardbeien de 
plastic bakjes en tasjes in de ban 
gedaan, en vervangen door ver-
pakkingen van karton en papier.
Het kweken van aardbeien is vol-
gens De Jong niet extreem moei-
lijk. ,,Al vergt het wel de nodige 
kennis om ze zo mooi, groot en 
lekker mogelijk te krijgen.” Dat 
De Jong Aardbeien in de loop 
der jaren een uitstekende naam 
heeft opgebouwd in de regio, 
blijkt wel uit het feit dat lief-
hebbers in de zomermaanden 
uit de wijde omtrek naar Tolbert 
komen om de ‘zomerkoninkjes’ 
te kopen. ,,Ze staan er letterlijk 
voor in de rij. Soms zelfs op een 
maandagochtend, als je geen 
drukte verwacht.” De Jong heeft 
een simpele verklaring voor het 
succes van zijn kwekerij. ,,Bijna 
iedereen vindt aardbeien lekker, 
ik ken niemand die ze niet lust. 
En bij ons zijn ze het lekkerst.”

GROOTEGAST – DA Boezerooij 
in Grootegast heeft een uitste-
kend middel tegen eczeem, ps-
oriasis en andere huidirritaties. 
Het gaat om Dermagiq Skin, een 
zalf met enzymrijke honing die 
de huid heelt en laat stralen. 

Door eczeem, allergie en vermin-
derde weerstand krijgen steeds 
meer mensen hinder van huidir-
ritaties. Een droge huid is meest-
al ook nog eens gevoeliger voor 
huidproblemen, zoals kloven in 
handen en voeten en rode, jeu-
kende plekjes. Door te krabben 
kunnen kleine, oppervlakkige 
wondjes ontstaan.

Dermagiq Skin is een helende 
zalf met enzymrijke honing. Het 
is ontwikkeld op de Universiteit 
van Wageningen en onderzocht 
in verschillende dermatolo-
gie-poliklinieken die gespeciali-
seerd zijn in de behandeling van 
onder andere eczeem. Niet al-
leen bij volwassenen, maar ook 
bij kinderen met eczeem verbe-

terde de huidconditie aanzien-
lijk door het gebruik van Derma-
giq Skin.
Mevrouw S. (26) vertelt: ,,Al sinds 
mijn geboorte heb ik last van ec-
zeem. De huid jeukt constant en 
is rood, opgezet, nattig en schil-
ferig. Door het vele krabben zijn 
veel wondjes op mijn benen ont-
staan. Ik kan geen enkele zalf op 
mijn huid verdragen, ze geven 
stuk voor stuk een heftige re-
actie. Nu behandel ik mijn huid 
eenmaal per dag, ’s avonds met 
Dermagiq Skin. Ik breng echt 
maar een dun laagje aan. Na een 
week zag ik al vooruitgang. Er 
trad een duidelijke verbetering 
op in de conditie van mijn huid.”
Dermagiq Skin brengt de geïr-
riteerde huid tot rust en stimu-
leert een snel herstel bij de be-
handeling van eczeem, psoriasis 
en andere huidaandoeningen. 
Het is hormoonvrij en geschikt 
voor alle leeftijden. Dermagiq 
Skin is verkrijgbaar bij DA Boeze-
rooij aan de Hoofdstraat 133B in 
Grootegast (0594-641291).

ZOMERFLAIR verschijnt in 
de Gemeenten Noordenveld 

en Het Westerkwartier

Oplage: 33.000 ex.

Acquisitie: Geert Lubbers 

Tel. 06 - 2901 4744

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

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

COLOFON



Molenweg 84 - Niebert - Tel. 0594 - 549 434 

www.finessekeukens.nl

 Keukens  Meubelen  Kasten
Ook voor renovatie en reparatie

Voor
al uw

interieur-
wensen

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

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

Overdekt Overdekt 
genieten genieten 

in uw tuinin uw tuin

• Screens • Knikarmschermen
• Rolluiken • Markiezen
• Verandazonwering

Veranda’s roden

PassPassie ie 
voor het voor het 

buitenleven!buitenleven!

BEZOEK ONZE SHOWROOM ONLINE!WWW.VERANDASRODEN.NL

Alles op 
maat gemaakt

ZOMERACTIES 2021

iMOW® ROBOTMAAIERS
RMI 422 t 1099 tt 999
RMI 632 t 2199 tt 1999
RMI 632 P t 2499 tt 2199

Indien
gewenst

verzorgen wij
voor u

de installatie.

ZITMAAIERS
RT 4082  t 3199 tt 2999
RT 5097  t 3599 tt 3199

KETTINGZAGEN
ACCU MSA 120 C-B MET AK20 + AL101 tt 329
ELEKTRISCH MSE 141 30 CM t 189 tt 159
BENZINE MSE 170 30 CM          t 199 tt 179

ELEKTRISCHE
HAKSELAAR
GHE 135 L  t 399   tt 349
GHE 355     t 699   tt 649

ACCU 
GRASMAAIERS

HOGEDRUK REINIGERS
RE 90 t 169 tt 149
RE 110 t 269 tt 239
RE 130 plus    tt 439
(INCL. RA 101)             

RMA 235
MET AK 20 +
AK 101
tt 329

BENZINE
GRASMAAIERS
RM 248 t 304   tt 289
RM 448 TC t 599   tt 499
RM 650 V t 999   tt 899

ALLESZUIGER
SE 62  tt 149

HEGGENSCHAREN
ACCU HSA 45 tt 129
ELEKTRISCH 
HSE 42, 45 cm € 129  tt 99
BENZINE  
HS 45, 45 cm € 334  tt 249

STIHL GTA 26
tt 159
Snoeizaag incl. accu

KANTENMAAIERS
ACCU FSA 45                       tt 129
ELEKTRISCH FSE 52       tt 99
BENZINE FS 38   t 199   tt 179
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De BijZaak: meer dan een bijzaak
YDE – Vader Klaas en zoon Arjen Sluiman zijn inmiddels al zeven 
jaar de trotse eigenaren van De BijZaak, met als standplaats Yde. 
De imkers werken dagelijks met hun passie: bijen. Naast de locatie 
in Yde, waar zo’n twee miljoen (!) Schiermonnikoogse Carnicabijen 
rondvliegen, zijn ze ook regelmatig te vinden bij de andere vaste 
plekken van hun bijen, zoals Terschelling.

Arjen Sluiman was jarenlang werkzaam in de reclamewereld, maar 
kreeg een aantal jaren geleden – mede dankzij zijn vader – een pas-
sie voor het imkeren. Hij is niet alleen imker van De BijZaak, waar bij-
ensafari’s worden gegeven en meer dan 150 producten met honing 
worden verkocht, maar geeft namens de Nederlandse Bijenvereni-
ging ook les als leraar bijenteelt. Volgens Arjen zijn er steeds meer 
mensen – en vooral vrouwen – in Nederland die bijen houden. Er 
worden jaarlijks ongeveer 100 imkers opgeleid en dat is niet alleen 
goed voor de bijen, maar ook voor de biodiversiteit.
De BijZaak is uitgegroeid tot een waardevol bedrijf. De honingpro-
ducten worden onder andere gebruikt in de Premium Edition van 
Hooghoudt en zijn te zien op 24Kitchen en in recepten van bekende 
bloggers. 
De BijZaak verkoopt meer dan 150 verschillende honingproducten. 
Deze worden verkocht aan meer dan honderd delicatessenzaken in 
heel Nederland. De BijZaak is te vinden aan de Norgerweg 161 in 
Yde (0592-559488).

Voor bestrating naar Schaap in Roden

Raamdecoratie bij Vloeren Lifestyle Roden

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

Schaap Bestrating is gevestigd 
aan de Industrieweg 6 in Roden, 
achter De Kampeerhal. Er is een 
schitterende vernieuwde show-
tuin waar u verschillende bestra-
tingsmaterialen en ook accessoi-
res kunt bekijken en ideeën op 

kunt doen. Er is genoeg ruimte 
om te parkeren en de koffie 
staat altijd klaar. U bent van har-
te welkom voor advies of een 
vrijblijvende offerte.

Op het showterrein staan tien-
tallen showrekken van ver-
schillende producten met een 
uitgebreide sortering aan be-
tontegels, keramische tegels, 
klinkers, gebakken waal- of 
dikformaat en opritstenen. ,,De 
vele uitvoeringen, verschillende 
kleuren, verschillende diktes en 
toepassingen en het deskundige 
advies zorgen er voor dat u wel 
haast zou moeten slagen in uw 
zoektocht naar nieuwe bestra-
ting. Ook vindt u bij ons een rui-
me keus aan opsluitbanden en 
stapelblokken. Bijna alle maten 

opsluitbanden in grijs en antra-
ciet kunnen uit voorraad gele-
verd worden. En - dat is nog wel 
eens een misvatting - tegen een 
redelijke prijs. Vaak wordt ge-
dacht dat grote bouwmarkten 
als Gamma, Praxis of Hornbach 
goedkoper zijn, maar zowel 
kwalitatief als prijstechnisch dur-
ven wij de strijd wel aan.”

Nieuw op het showterrein zijn 
diverse cortenstaal-elemen-
ten zoals (grote) bloempotten, 
waterschalen, sokkels en wa-
terornamenten met pomp en 
verlichting. Cortenstaal is een 
metaallegering, bestaande uit 
ijzer waaraan koper, silicium, 
nikkel en chroom zijn toege-
voegd. Cortenstaal is even sterk 
als bijvoorbeeld roestvast staal. 
De typische roestvorming en de 
uiteindelijk roestige kleur is het 
meest typische uiterlijke ken-
merk. Cortenstalen elementen 
zijn een opvallende en beeldbe-
palende toevoeging voor elke 
tuin.
Naast het leveren van bestra-
tingsmaterialen is Schaap Bestra-
ting ook de juiste partner voor 
het uitvoeren, aanleggen en 
onderhoud van uw bestrating of 
terras. In de loop der jaren is er 
heel wat straatwerk uitgevoerd; 
van kleine tot grote projecten. 
Met deze ervaring kan Schaap 
al het werk aan tuin, terras en 
oprit uitvoeren. ,,Onze eigen 
mensen zorgen ervoor dat de 
kwaliteit geleverd wordt zoals 
beloofd. Desgewenst komen 
we bij u langs om op locatie de 
plannen te bespreken en kan er 
een gedetailleerde offerte wor-
den gemaakt op basis van uw 
wensen. Met name het leggen 
van de terrassen en paden met 
de steeds populairder wordende 
keramische tegels mag een spe-
cialiteit worden genoemd van 
Schaap Bestrating.”

Meer informatie over Schaap Be-
strating, ook over de openings-
tijden, is te vinden op www.
schaap-bestating.nl. Een bezoek-
je aan deze website is eveneens 
zeker de moeite waard.   

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

de showroom van 1000 vierkan-
te meter.

Vloeren Lifestyle Roden werkt 
met enkele bekende raamdeco-
ratiemerken (ABZ, HR Design, 
Lifestyle en Multisol) en heeft 

voor ieder interieur - van trendy 
tot tijdloos en van sfeervol tot 
zakelijk - passende raamdecora-
ties. Voor elke lichtinval zijn er 
tal van oplossingen in stijlvolle 
en eigentijdse uitvoeringen: rol-
gordijnen, plissés, vouwgordij-
nen, jaloezieën, multi-shades en 
nog veel meer. De raamdecora-
tieproducten zijn decoratief en 
functioneel en worden voor de 
klant op maat gemaakt. Vloe-
ren Lifestyle Roden vervaardigt 
producten uit kwalitatief hoog-
waardige materialen.
Klanten kunnen inspiratie op-
doen in de winkel aan de Cein-
tuurbaan 112-1 in Roden. Bij 
Vloeren Lifestyle Roden heeft 
men aandacht voor de vereiste 
kwaliteit, advisering en service. 
,,Wij gaan graag bij de klant 
langs om de exacte maten op te 
meten. De producten worden 
eventueel ook opgehangen en 
dat alles gebeurt gratis.”

In het spoor van De Ploeg
REGIO - Stap op de e-bike en 
duik in de geschiedenis van 
Kunstkring De Ploeg. Er zijn nu 
zes verschillende e-bikeroutes 
door Noord- en Oost-Groningen.

Kunstkring De Ploeg werd in 
1918 opgericht door een aantal 
jonge kunstenaars, als reactie 
op het artistieke klimaat in Gro-
ningen. De naam De Ploeg is be-
dacht door Jan Altink, één van 
de initiatiefnemers. De naam 
verwijst naar het omwoelen en 
het ontginnen van de ‘braaklig-
gende kunstakkers’ in Gronin-
gen.
De eerste zes De Ploeg E-bi-
keroutes - van de in totaal 
twaalf - zijn klaar. Drie routes 
voeren door Noord-Groningen, 
en ook in Oost-Groningen zijn 
drie routes gereed. Ze varië-
ren van ruim 50 kilometer tot 
160 kilometer. U volgt hiervoor 
de fietsknooppunten van het 
Fietsknooppuntennetwerk Gro-
ningen. De bijbehorende route-
boekjes zijn gratis verkrijgbaar 
bij het Groninger Museum en de 
Groningen Store in het Forum in 
Groningen.

Net als de kunstenaars destijds 
trekt u eropuit. U komt langs bij-
zondere plekken die de schilders 
inspireerden en hen dierbaar 
waren. Door de stad en de om-
melanden met hun weidsheid, 
wind en ruimte. U kijkt met een 
Ploeg-blik naar het Groninger 
land en ziet de wind strepen in 
de lucht trekken. U ontdekt de 
veelheid aan geeltinten in het 
rijpe graan. En wordt verliefd op 
de idyllische dorpjes met uit bak-
steen opgetrokken kerken.
U kunt de e-bikeroutes ook di-
gitaal beleven met de gratis 
route-app RoutAbel. De digitale 
route wijkt op sommige plekken 
af van de fietsknooppunten, zo-
dat u het allermooiste te zien 
krijgt. En RoutAbel biedt meer: 
foto’s van vroeger, korte anek-
dotes, muziek- en geluidsfrag-
menten en natuurlijk (kunst)his-
torische achtergrondinformatie. 
Zo komt u al fietsend achter de 
mentaliteit en de drijfveren van 
de Ploegers.
Meer informatie over de De 
Ploeg E-bikeroutes is te vinden 
op www.inhetspoorvandeploeg.
nl.

Winnaars prijspuzzels
De familie Van Belzen uit Ze-
venhuizen en mevrouw De 
Jong-Wegter uit Roden zijn 
de winnaars geworden van de 
prijspuzzel in de krant ‘Veur-
joar’, die verscheen op 31 
maart. De familie Van Belzen 
heeft een pakket vol lekker-
nijen gewonnen van slagerij 
Meatpoint in Tolbert, me-
vrouw De Jong-Wegter ont-
ving een douchespeaker van 

EP Mulder uit Leek. Ook in de 
krant ‘Woonzinnig’ van 11 mei 
stond een prijspuzzel. De prijs 
van Marjet’s Bloemenatelier in 
Leek (een mooi bos bloemen 
vol met pioenrozen) is gewon-
nen door de familie Jansma uit 
Den Horn. En de prijs van De 
Brillenfabriek in Tynaarlo (een 
bril of zonnebril op sterkte) is 
voor mevrouw De Reus uit Ro-
den.

Kom kijken en proeven in het bijenbosKom kijken en proeven in het bijenbos

Norgerweg 161 • Yde • 0592 - 559 488

Honingheerlijkheden: lokaal en lekker!

De specialist in 
honingproducten



Roderweg 94 I 9311 PB Nieuw Roden I tel. 050 - 501 97 42 I www.boumatweewielers.nl

...de tweewielerspecialist van Nieuw-Roden

Plaatmateriaal en 
steigerhout

1e Energieweg 8 - Roden - Tel. 06 - 2083 4988
(voor ons actuele aanbod kijk op: marktplaats.nl)

Met de vakantie in 
zicht kijken we 
gelukkig weer vooruit!

Voordelig

rijden? Geen

probleem!
Al vanaf

€499,-
incl. APK

Fijne
 vakantie 

iedereen!

Meer dan een jaar 

keken we achteruit!

Volop voordelige occasions 

op ons showterrein Een auto 
van JD, 

een goed 
idee!
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Regionale keuring het Groninger Paard in Tolbert

Cultuurmarkt Westerkwartier  
in en rond Museum Nienoord
LEEK - Wordt het Westerkwar-
tier wakker uit de coronaslaap 
en komt alles weer tot leven? Na 
alle beperkingen van de achter-
liggende periode start het cultu-
rele leven weer helemaal op. Op 
zaterdag 2 oktober kan iedereen 
komen meegenieten van wat 
het Westerkwartier te bieden 
heeft aan kunst en cultuur. Dan 
is de eerste Cultuurmarkt Wes-
terkwartier in festivalsfeer op 
het terrein en in de gebouwen 
van Museum Nienoord te Leek.

Met een aantal samenwer-
kingspartners wordt een festi-
val opgezet voor amateur- en 
professionele kunst uit de regio. 
Verenigingen op het gebied van 
muziek, zang, dans, beelden-
de kunst, fotografie en andere 
kunstdisciplines presenteren zich 
in een stand of met een optre-
den. Het aanbod van regiothe-
aters, musea, kleine podia en 
galerieën wordt onder de aan-
dacht gebracht. Ook cursussen 
en workshops op het culturele 

vlak worden aangeboden. Voor 
kinderen zijn er speciale activi-
teiten. Natuurlijk is er aandacht 
voor de streektaal en treden re-
gionale artiesten en auteurs op.
Binnenkort ontvangen alle cul-
turele instellingen, verenigin-
gen en stichtingen een uitnodi-

ging om deel te nemen aan de 
Cultuurmarkt Westerkwartier, 
die op 2 oktober tussen 11.00 
en 17.00 uur plaatsvindt. Be-
langstellenden kunnen ook zelf 
contact opnemen met de orga-
nisatie via e-mail: info@museum-
nienoord.nl.

TOLBERT - Na een jaar zonder 
regionale keuringen van Stam-
boek Het Groninger Paard staan 
er dit jaar weer meerdere keu-
ringen op de planning waar 
Groningermerries, -ruinen en 
-veulens hun beste beentje voor 
kunnen gaan zetten. Op 17 juli 
is er een keuring in Tolbert in de 
HJC manage.

Daarnaast is er door versoepe-
ling van de coronamaatregelen 
meer mogelijk en dus is er op 
de keuringen ook ruimte voor 
zadel- en showrubrieken en de-
monstraties. Zo maakt Stamboek 
Het Groninger Paard er per regio 
een heuse Dag van het Gronin-
ger Paard van! Hierbij is publiek 
welkom, dus het bestuur wil 
elke geïnteresseerde (Groninger)
paardenliefhebber uitnodigen 
om dit bijzondere ras te komen 
bewonderen.
Op de regionale keuringen is er 
ruimte voor stamboekopname 
en het keuren van stamboek-
paarden. Stamboekopname is 
voor Groningers vanaf drie jaar. 
Het paard wordt dan gemeten 
(stokmaat-borstomvang-pij-
pomvang), lineair gescoord en 
beoordeeld in stap en draf op 

harde bodem. Voor de eindbe-
oordeling van een paard telt 
ook de keuring in de ring mee. 
De paarden die al in het stam-
boek zijn opgenomen worden 
ingedeeld in verschillende ru-
brieken, waaronder stermerries, 
modelmerries, stamboekmerries 
en stamboekruinen. Ook veu-
lens worden voorgesteld en be-
oordeeld. 
Betrouwbaar, nuchter en veelzij-
dig: dat zijn de kenmerken van 
het Groninger paard. Het Gro-
ninger paard heeft een rustig 
karakter en is voor alles inzet-
baar. Het Groninger paard is een 

zwaar warmbloedpaard met 
drie goede basisgangen: de stap 
is ruim en energiek, de draf is 
vlot en economisch en er is spra-
ke van een voldoende goede ga-
lop. Groninger paarden kunnen 
langdurig grote werkprestaties 
leveren en hebben een goede 
gezondheid.  Er zijn nog steeds 
relatief weinig Groninger paar-
den. Het ras heeft daarom of-
ficieel een status als zeldzaam 
huisdierenras. Met hulp van 
enthousiastelingen hoopt Stam-
boek Het Groninger Paard dit 
ras nog lang in stand te kunnen 
houden.

Outdoor Tolbert: vijf dagen paardensport bij HJC Manege
TOLBERT – In dit bijzondere jaar, 
waarin veel paardensportevene-
menten moesten worden afge-
last vanwege het coronavirus, is 
het bestuur van Outdoor Tolbert 
voornemens om in augustus een 
vijfdaagse te gaan organiseren. 
Deze staat gepland van 25 tot 
en met 29 augustus: één dag 
langer dan de vorige editie.

Nu de coronamaatregelen voor 
de sport versoepeld worden, 
staan ook de springruiters te 
trappelen om weer in actie te 

komen tijdens wedstrijden. Out-
door Tolbert maakt zich dan ook 
op voor vijf dagen vol springsport 
op het mooie evenemententer-
rein achter de HJC Manege. 
Deze locatie beschikt over grote, 
omheinde buitenterreinen met 
een eb- en vloedbodem, wat be-
tekent dat de ruiters onder alle 
weersomstandigheden een goe-
de ondergrond hebben. 

De organisatie van Outdoor 
Tolbert is momenteel druk be-
zig om het programma rond te 

krijgen. Bij de paarden gaat ge-
sprongen worden in alle klassen 
vanaf BB tot en met 1,40 meter. 
De pony’s komen dit jaar op zon-
dag in actie: in alle klassen van 
BB tot en met ZZ. De organisatie 
rekent op de komst van ruiters 
uit heel Nederland.
Alle informatie over Outdoor 
Tolbert is te vinden op www.
jumpingtolbert.nl, op Facebook 
en op Twitter. Het evenement 
wordt mogelijk gemaakt dank-
zij de steun van veel sponsoren 
en de inzet van vrijwilligers. ,,Wij 

hopen dat wij in augustus ie-
dereen weer mogen ontvangen 
voor een mooi stukje paarden-
sport in Tolbert”, aldus de orga-
nisatie.

Ruiter Ernesto Canseco Olvera in actie met Gullit HBC tijdens Out-
door Tolbert. (foto NH Photo/Norine Habekothé)

Wandelen met erfgoed-
gids door Veenhuizen
VEENHUIZEN - Meer dan 100 
Rijksmonumenten in een dorp-
je van nog geen 800 inwoners? 
Dan loopt u natuurlijk het risi-
co om door de bomen het bos 
niet meer te zien. Waarom al die 
spreuken? En wie woonde er 
dan eigenlijk in zo’n huis?

Wandelen met gids Peter van 
InVeenhuizen biedt uitkomst. 
Hij neemt u mee langs de lange 
lommerrijke lanen vol grimmige 
geschiedenis en vertelt u precies 
hoe de unieke vork in de steel zit. 
Wist u bijvoorbeeld dat Veenhui-
zen al bestond vóór de Koloniën 
van Weldadigheid werd gesticht 
of wie er later één eitje bij zijn 
ontbijt kreeg en wie twee? Hoe 
was het om vanuit school tussen 

gedetineerden door naar huis 
te lopen of met een boevenbus 
naar school te worden gebracht? 
Wie verbleven er in de beruchte 
Rode Pannen en welke rol speel-
de Veenhuizen in de Tweede 
Wereldoorlog?

De gids geeft antwoord op echt 
alle vragen over (bijna) 200 
jaar unieke kolonie op de hei-
de tijdens een leuke, informele 
wandeling. Naar eigen zeggen 
heeft deze in Veenhuizen opge-
groeide gids, die ook nog eens 
in alle gevangenissen van het 
dorp heeft gewerkt, nog nooit 
twee keer hetzelfde verhaal 
hoeven vertellen. En dat maakt 
het steeds weer een unieke maar 
ook intense belevenis.

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

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

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

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

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

BIOLOGISCH VLEES EN BROOD
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De zwemspa’s van SwimLife bieden u een veelzijdi-
ge combinatie van waterplezier en sport. Wanneer u 
aquatraining als een essentieel onderdeel van uw le-
vensstijl beschouwt zal de zwemspa u talrijke uitkom-
sten 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.

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 interieuront-
werp 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. 

Genieten van maatwerk wellness NIEUW in ons 
assortiment

Heerlijk ontspannen met 

uw eigen buitensauna of 
zwemspa.

Laat u verrassen door het prachtige wellness assortiment op www.saunaenstoom.nl

Balloo 26c, 9458 TB Balloo Tel.: 0592-703010

Lengte 
tot wel 

6 meter

Unieke  
tegenstroom-

functie

Nieuwsgierig? 
Bel of kom langs.

Wij adviseren 
u graag!

VOORNA

Nieuwe auto of 
occasion gekocht?

Wij kunnen uw 
autolak tot wel 

5 jaar beschermen!

Voor wie ons nog niet kent...
Wij staan al ruim 33 jaar klaar voor autobedrijven, particulieren en 
fleetowners. Ons bedrijf is één van de weinige autopoetsbedrijven in de regio 
dat BOVAG erkend is. Aan deze erkenning worden nogal wat eisen gesteld, 
bijvoorbeeld aan opleiding, verzekeringen, equipement, etc. Dat geeft u dus 
veel extra zekerheden.

Autocleaning op maat
Wij kunnen eigenlijk beter spreken van een totale reconditionering van de 
auto. Deze krijgt een totale schoonheidsbehandeling, zowel van buiten als van 
binnen. Hij wordt gewassen, gepolijst en in de was gezet. Het interier wordt 
perfect gereinigd. Desgewenst wordt het complete motorcompartiment ontvet 
en behandeld met een glans- en vochtwerend middel.

Specialist 
in coating

Quartz
coating

Waxoyl
pantser

Ceramic
coating

Teflon 
coating

Wheel-
coating

Uw auto weer als nieuw!

> Coating

> Lakpantsers

> Spotrepair

> Uitdeuken

Industriepark 3, Leek  •  Telefoon 0594-518254 • www.zaagman-autopoetsen.nl
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Wandel-Wandel-
ommetjesommetjes

Wester-Wester-
kwartierkwartier

Deze wandelroute loodst je langs de mooiste plekken van een 
opnieuw aangelegd beekdal. Vogelaars kunnen hier hun hart 
ophalen. In de winter staat het gebied onder water en in de 
zomer komt het voor een groot deel droog te liggen. ‘s Win-
ters is het een foerageer- en slaapplaats voor talloze ganzen. 
‘s Zomers is het voor weidevogels een broedplaats. De route 
loopt ook langs een vogelkijkhut.

Hier grensden ooit land en (Lauwers)zee aan elkaar, zoet water botste op zout en geulen 
en slenken sleten door de zandruggen als een warm mes door de boter. Het is daardoor 
een afwisselend landschap geworden, met poelen en petgaten, boomwallen en open wei-
landen. En de toegang tot dit breiwerk van natuur, emotie en geschiedenis is vrij.
De veenwinning in de Doezumermieden was extra zwaar omdat de zee hier ooit kleine 
laagjes klei heeft afgezet. Die zoute invloed zorgde er bovendien voor dat de turf van niet 
al te beste kwaliteit was. Tegenwoordig wordt in de Doezumermieden geen turf meer 
gewonnen en kan de natuur er grotendeels haar gang gaan. De open petgaten groeien 
langzaam weer dicht met platen. In een later stadium groeien er zelfs wilgen en elzen.
De petgaten bieden onderdak aan tientallen plant- en diersoorten. Op de schrale legakkers 
is het in het voorjaar een grote bloemenzee. Soorten zoals de echte koekoeksbloem en 
de dotterbloem zorgen voor een bont kleurenpalet. In de met riet omzoomde rietkragen 
broeden vogelsoorten als roerdomp en rietzanger.

Volg het familiepad, een wandelpad zonder obstakels door het Trimuntgebied in 
Westerkwartier, geschikt voor onder meer rollator, rolstoel, kinderwagens. Een van de 
picknickbanken onderweg is geschikt voor rolstoelen.
Stel je voor.... In het jaar 1200 stond hier vlakbij, midden in een oneindig hoogveenland-
schap, een klooster. Het vrouwenklooster Tribus Montibus, oftewel de Drie Bergen. De 
huidige naam van het gebied Trimunt is daar waarschijnlijk van afgeleid. Op de route 
kom je langs een kleine heideterrein gelegen aan de rand van het bos.
Het huidige bos van Trimunt is aangeplant in het begin van de 20e eeuw. Het heeft 
voorzieningen voor recreatie zoals wandel-, fi ets- en ruiterpaden en er is ook een speel-
veld.  Wie goed kijkt, kan de ‘bergen’ nog herkennen als kleine verhogingen in het bos 
en het omringende landschap. Lang heeft het klooster niet bestaan ene in de loop van 
de eeuwen is ook nagenoeg al het hoogveen verdwenen.

De wandeling gaat door het oudste bos van het Westerkwartier, 
het Haarsterbos. Het bos is gelegen op de oever van het Oude Diep. 
Het is een bos met eiken en berken. De oude eiken werden in het 
verleden omgehakt voor de bast. Het looizuur werd gebruikt voor 
de leerlooierij.
De omgevallen bomen laten we bewust liggen in het bos. De bo-
men zijn een bron van leven voor diverse insecten. De insecten zijn 
weer een belangrijke bron van voedsel voor de vogels in het bos. 
Het is een oud bos, waar onder andere de salomonszegel en het 
dalkruid voorkomen. Het open terrein tussen het bos en de snel-
weg A7 is een foerageerplek voor reeën. Trouwens, de hond mag 
aangelijnd mee.

Afstand route: 1,5 km. Startpunt:  bij de par-
keerplaats van Staatsbosbeheer. Je komt daar 
via de inrit rechts naast het bedrijf aan Trans-
portweg 22 te Marum.Afstand route: 2.3 km, Startpunt: P-plaats Staatsbosbeheer Peebos

Afstand route: 1,5 km. Startpunt: P-plaats Trimunt, Kloosterweg 
1, Marum

MarumerlageMarumerlage

Het PettenpadHet Pettenpad

Familiepad TrimuntFamiliepad TrimuntHet HaarsterbosHet Haarsterbos

Afstand route:  1,9 km
Startpunt: Verlengde Wilpsterweg in Marum



Eczeem, Psoriasis of huidirritaties?
Honing laat de huid stralen!

Vraag naar een gratis proefsachet en ervaar het zelf!

 Skin
Voor behandeling van eczeem, 
psoriasis en andere medische  
huidaandoeningen

Medisch
hulpmiddel

Rijk aan  
zuivere  

enzymrijke  
honing dat  

bewezen  
effectief is bij  

intensief  
herstel van  

de huid

• Biedt antibacteriële bescherming
• Kalmeert de huid, verlicht jeuk
• Versnelt een goed huidherstel
• Vrij van conserveringsmiddelen en hormonen
• Geschikt voor alle leeftijden

Drogisterij Boezerooij Hoofdstraat 113b • Grootegast • 0594 - 641291
        (ook in Assen, Beilen, Oosterwolde, Winschoten en Meppel)

35

Het “Hou(d)t” 
nergens op
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Knooppuntenroute: Veenhuizen, Norg, Haulerwijk
Knooppuntenlijst

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

78 Generaal van de 

  Boschweg, Veenhuizen

36,6 
KM

Kunst en gezelligheid bij Zunneschien

Het Theepalet: een heerlijk rustmoment

VEENHUIZEN – Koffie- en thee-
tuin Zunneschien is een gezelli-
ge ontspanningstuin in Veenhui-

zen. 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 verschil-
lende kunstenaars die regelma-
tig in de theetuin exposeren. 
De koffie- en theetuin van Tinie 
Veenstra is een begrip in Veen-
huizen, en niet alleen voor de 
lokale bevolking. In de tuin zijn 
knusse zitjes te vinden te mid-
den van een zee van bloemen; 
soms grotendeels verscholen 
achter het groen. Tinie Veenstra 
schenkt er onder andere haar 
beroemde bajesthee. En wie trek 
heeft, kan er een plak zelfgebak-
ken cake bij bestellen. 
In de inbrenggalerie van koffie- 
en theetuin Zunneschien wor-
den producten verkocht van 150 
creatieve amateurs.

EEN - Aan de Haulerwijksterweg 
in Een kan men genieten van 
een heerlijk rustmoment. Tussen 
de groene weilanden - al dan 
niet bevolkt door schapen, koei-
en of paarden - bevindt zich een 
unieke locatie: een theehuis/
broodjeshuis en een meubelma-
kerij. Deze worden gerund door 
de eigenaren Tonnie en Hennie 
Barelds. 

Zij willen fietsers en wandelaars 
graag dát stukje rust bieden 
waar ze naar verlangen na bij-
voorbeeld een fiets- of wandel-
tocht in de mooie drie provinci-
en-landstreek. ,,U kunt uitrusten 
op meubels die in de eigen meu-
belmakerij zijn gemaakt en ge-
nieten van de omgeving. Ook 

in het theehuis worden diverse 
producten zelf gemaakt: zo kunt 
u kennismaken met overheerlij-
ke broodjes met huisgemaakte 
pulled pork of kip-pesto. Ook 
voor bijvoorbeeld een uitsmij-
ter kunt u bij Het Theepalet te-
recht.”
Maar Het Theepalet biedt meer. 
,,Wilt u een leuk fietsarrange-
ment, eventueel inclusief een 
afsluitende barbecue, bij ons 
bespreken? Dat kan: u roept en 
wij gaan voor u aan de slag. Of 
wilt u graag tijdens uw vakantie 
met enkele mede-campinggas-
ten meerdere soorten Texels bier 
proeven? U zegt het maar en 
het wordt geregeld op afspraak. 
Wist u trouwens dat Texels bier 
meer dan vijftien smaken heeft 

en dat ze allemaal het proberen 
waard zijn? Maar gewoon even 
een kopje thee of koffie drinken 
in de tuin of in het theehuis is 
natuurlijk ook helemaal goed. 
Wij staan graag voor u klaar. U 
bent van harte welkom en dat 
zult u ervaren als u de tijd neemt 
om Het Theepalet te bezoeken.”

Herinneringen als kunstwerk 
door verhalen te vertellen in verf
VEENHUIZEN – Femmy Krol uit Veenhuizen maakt unieke le-
vensloopschilderijen: herinneringen als kunstwerk door verha-
len 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: rea-
listische 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, jubi-
leum 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.
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Veenhuizen: van verboden dorp tot culinaire hotspot
VEENHUIZEN - Hoe kan het dat in een voormalig, ver-
boden gevangenisdorp een pleintje is ontstaan dat 
onlangs door een journalist het lekkerste culinaire 
pleintje van Nederland werd genoemd?

Waar anders kan men zo lekker zitten tussen wel 
honderd monumenten in een atmosfeer die niet 
zou misstaan in een aflevering van ‘De Avondetap-
pe’ rondom de Tour de France? Rustig gelegen onder 
mooie, hoge en verkoelende bomen met heerlijke 
bieren, kazen en kroketten, om het maar even kort 
samen te vatten. De ideale tussenstop voor een fiets-
tocht vanuit Assen, Norg, Appelscha of misschien wel 
Meppel of Groningen.

Veenhuizen heeft, als unieke Rijkskolonie en heel 
toepasselijk onder de kaasstolp,  heerlijk stil kunnen 
staan in de tijd. Honderd jaar lang was er één eige-
naar die - als een gebouw niet meer nodig was - altijd 
wel een nieuwe functie ervoor kon bedenken of op 

zijn minst niet heel nodig geld wilde besteden aan 
het opruimen ervan. Toen Veenhuizen eenmaal ‘nor-
maal’ werd, was er één doortastende burgemeester 
die heel snel het unieke van het dorp inzag en als de 
wiedeweerga een monumentenstatus regelde voor 
zeker honderd gebouwen. Daarmee heeft Veen-
huizen de hoogste monumentendichtheid van heel 
Nederland, met heel waarschijnlijk binnenkort een 
erkenning als UNESCO-werelderfgoed.

Veel van die monumenten kan men, zoals op het 
zogenaamde Maallust Complex, van buiten maar 
ook van binnen bekijken. Kriebels van zwervers uit 
1910 op de balken in proeflokaal Maallust, maar ook 
mooie oude mechanieken in Kaaslust. En de mensen 
zijn er ook nog eens zeer vriendelijk, zoals bij Piepers 
& Paupers in de oude, twee keer door bliksem getrof-
fen molen. Na die tweede keer besloot men om elek-
trisch te gaan malen in – jawel - het huidige Maallust. 
De brandsporen zijn nog te vinden in die ook weer 

nooit helemaal afgebroken molen.
Op het ‘lekkerste culinaire pleintje van Nederland’ 
kan men nu van dinsdag tot en met zondag terecht 
voor een heerlijk natje en droogje van hoge kwaliteit. 
Veenhuizen: van verboden dorp tot culinaire hotspot.



• Onderhoud   • Reparatie   • APK   • Occasions

HORIZONTAAL: 1 jong eendje; 3 boom; 6 Europeaan; 9 halskwab; 12 maanstand; 13 
zangstuk; 14 hooivork; 16 zangnoot; 17 kanaal; 18 larve; 20 hetzelfde; 22 Amerikaanse 
goudmunt; 24 knaagdier; 26 handvat; 28 gesloten; 30 onderricht; 31 deciliter; 32 mislukking; 
34 lijst; 36 rivier in Italië; 37 afzonderlijk; 41 meisjesnaam; 42 rivier in Friesland; 43 onzes 
inziens; 44 eikenschors; 46 voetnoot; 51 daar; 53 zoen; 54 plaats in Drenthe; 55 ongeveer; 56 
kustinsnijding; 58 groot water; 60 deel van het gezicht; 61 uitroep; 63 gedeelte; 65 balken; 
66 moederkip; 68 rivier in Duitsland; 70 gereed; 72 broze; 73 100 jaar; 74 Frans lidwoord; 75 
werkplaats; 76 Europeaan; 77 onderzoeksinstituut; 78 plaaggeest.  
VERTICAAL: 1 tijdperk; 2 dreumes; 3 tijdrekening; 4 aanspreektitel; 5 aardappelgerecht; 
6 fragiel; 7 bij; 8 weigering; 10 ten bedrage van; 11 regentijd; 13 vochtmaat; 15 
luchtvaartmaatschappij; 17 afgelegen; 19 kruik; 21 roeipen; 23 worp; 25 boom; 27 aanbieding; 
29 vrouwelijk dier; 32 snuiter; 33 rijwiel; 34 bouwval; 35 plaats in Groningen; 37 berg op 
Kreta; 38 boerenbezit; 39 bevel; 40 vogeleigenschap; 45 vertelling; 47 gril; 48 hes; 49 wat; 
50 zodra; 52 plaats in Zuid-Amerika; 55 compagnie; 57 zwemvogel; 58 uiteraard; 59 Grieks 
rechter; 60 wagen; 62 jongensnaam; 63 complete; 64 hoofdtelwoord; 65 in een woord; 67 
uitroep; 69 tweetal; 71 zangnoot; 74 schuifbak. 

PRIJSPUZZEL

Oplossing insturen vóór donderdag 30 juli o.v.v. naam, adres en tel. nr. naar:  
Unimax Hertz bv, Postbus 1, 9470 AA Zuidlaren of mailen naar: puzzel@noordpers.nl

WIN EEN WAARDEBON VOOR EEN GRATIS AIRCOCHECK VAN POMPSTRA

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

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

Auto Onderhoud

Emile
• Onderhoud

• Verzorging APK

• Reparatie

• Bandenservice

Alle
merken
welkom

De voordeligste 
keukenzaak
van het Noorden!

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

Wij adviseren 
u graag op  
afspraak

Voor elke stijl 
een passende 

keuken

keukenadvies 
op maat

V e r h u i z e n ,
v e r b o u w e n  o f
N i e u w b o u w ?

Wij hebben airco dus  
kunnen we cool en  
relaxed uw keuken  

ontwerpen

Tot ziens Tot ziens 

in Tynaarloin Tynaarlo



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

Alle zorg omtrent de uitvaart wordt u uit handen genomen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Bezoeken showroom graag op afspraak. 
Laat u informeren naar de vele mogelijkheden! STIJLVOLLE ZONNESCHERMEN OP MAAT GEMAAKT

Don is open!
Graag ontvangen wij u op een 

veilige afstand weer bij ons in de 
winkel voor een advies op maat.

Woensdag: 9.30 uur -18.00 uur
Vrijdag: 11.30 uur - 18.00 uur

Zaterdag: 10.00 uur - 16.00 uur

U hoeft geen afspraak meer te 
maken.

Telefoon: 06-55163203
E-mail: info@donvloerenraamdecoratie.nl

Adres:
Eenerstraat 65a

9331 VE Norg
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maken.
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E-mail: info@donvloerenraamdecoratie.nl
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9331 VE Norg
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Vrijdag: 11.30 uur - 18.00 uur

Zaterdag: 10.00 uur - 16.00 uur
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maken.
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Don is open!
Graag ontvangen wij u op een 

veilige afstand weer bij ons in de 
winkel voor een advies op maat.

Woensdag: 9.30 uur -18.00 uur
Vrijdag: 11.30 uur - 18.00 uur

Zaterdag: 10.00 uur - 16.00 uur

U hoeft geen afspraak meer te 
maken.

Telefoon: 06-55163203
E-mail: info@donvloerenraamdecoratie.nl

Adres:
Eenerstraat 65a

9331 VE NorgDon is open!Don is open!

Onze showroom is geopend 
en we komen ook nog 

steeds bij u thuis.

Woensdag: 9.30 uur -18.00 uur 
Vrijdag: 11.30 uur - 18.00 uur

Zaterdag: 10.00 uur - 16.00 uur

U hoeft geen afspraak meer 
te maken.

06 - 5516 3203
info@donvloerenraamdecoratie.nl

Eenerstraat 65a, 9331 VE Norg

PVC vloer 
compleet gelegd 
v.a. t 39,95 p/m2



HET BESTE ALTERNATIEF:

ALL SEASONS
BANDEN
Het hele jaar de beste grip op de weg. 

Veilig genoeg om mee op vakantie  

te gaan. (alle merken en maten leverbaar)

NIEUW

totaal onderhoud 
voor iedereen betaalbaar

REQUAL PECHHULP
Zorgeloos op weg!
t 49.95 (het hele jaar)  

• Pechhulp in Nederland
• Pechhulp in Europa
• Hulp in uw woonplaats

• Caravan
• Aanhangwagen
• Vervangend vervoer

Compleet - voordelig - direct geregeld

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

>

69.-

Bel ons voor 

de scherpste 

prijzen!

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

• PELLETKACHELS • HOUTKACHELS • HOUTPELLETS • ROOKKANALEN

OP ZOEK NAAR EEN AIRCO?

SHOWROOM OP AFSPRAAK OPEN

Wij komen langs voor gratis advies op maat

Warm in 
de winter

Koel in 
de zomer

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

€ 725,- 

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

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

€ 540,- 
2,5 KW 9000 BTU

Wifi optioneel 
Koelen en verwarmen 

Leverbaar 2,5 3,5 en 5 kw. 

€ 750,- 

2,5 KW 9000 BTU 
Inclusief wifi app. 

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

€ 550,- Deze 2 staan  

werkend 

opgesteld  

in de 

showroom

DIT IS HET JUISTE ADRES!

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

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

Oplossingen voor permanente 
en tijdelijke bouw

Flexibel wonen op maat

Informeer vrijblijvend 
naar de mogelijkheden.
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Auto Onderhoud Emile: 
al 10 jaar vertrouwd onderhoud

Proef, snuif en voel de zomer tijdens 
de Midsummer Fair

ZEVENHUIZEN - Vos Mechanisa-
tie is een bedrijf met een rijke 
traditie in de agrarische en tech-
nische dienstverlening. Vos is al 
meer dan 90 jaar vanuit Zeven-
huizen actief in de noordelijke 
provincies. 

Vos Mechanisatie verkoopt 
landbouw- en grondverzetma-
chines. ,,Daarnaast kunt u voor 
onderhoud en reparatie bij ons 
terecht in onze rijk uitgeruste 
werkplaats. Tevens hebben we 

een speciale afdeling voor hy-
drauliek, draaiwerk, cilinders re-
pareren en slangen persen. Ook 
hebben wij een breed aanbod 
aan machines voor de verhuur: 
van minikranen, graafmachines, 
maaiers, kettingzagen tot blad-
blazers en meer.”
Naast de werkplaats heeft Vos 
Mechanisatie ook een KRAMP 
Part-shop en verkoopbalie in de 
winkel. Tevens vindt men in de 
winkel de showroom voor tuin- 
en parkmachines. Deze is recent 

totaal vernieuwd en uitgebreid 
met een groot assortiment accu-
machines: van robotmaaiers tot 
heggenscharen. ,,Hier kunt u in 
alle rust en ruimte het uitgebrei-
de assortiment nieuwe machines 
van de kwaliteitsmerken STIHL 
en STIGA bekijken. Ons perso-
neel kan u vakkundig adviseren 
over de machine die het meest 
geschikt is en past bij uw wen-
sen.”
Meer informatie: www.vosme-
chanisatie.nl.

LEUTINGEWOLDE – Persoonlijke 
aandacht, service en duidelijke 
afspraken zijn vaste waarden bij 
Auto Onderhoud Emile in Leu-
tingewolde.

De werkplaats is ingericht met 
professionele apparatuur. Hier 
wordt onderhoud uitgevoerd 
en er worden reparaties gedaan 
aan alle merken auto’s. Nieuw in 
de werkplaats is de professione-

le bandenapparatuur. Die maakt 
het zelf monteren van alle typen 
banden mogelijk: extra service in 
dit geval. 
Opvallend is dat bij Auto Onder-
houd Emile vaak auto’s van het 
merk Saab op de oprit staan. Dit 
komt door Emiles persoonlijke 
band met dit merk. Door zijn lid-
maatschap van Saabclub Neder-
land heeft Emile veel contacten 
met Saabliefhebbers. Maar, zoals 

gezegd: alle merken worden bij 
Auto Onderhoud Emile liefdevol 
ontvangen en krijgen alle no-
dige aandacht. Emile doet zijn 
werk met zorg, zodat de klant 
tevreden is. Men kan bij Emile 
zeer voordelig en veilig terecht. 
Zie voor meer informatie de 
website autoonderhoudemile.
nl. Voor het maken van een af-
spraak kan men bellen naar 06-
25370323.

ZEIJEN – De Oranjerie in Zeijen 
organiseert op 10 en 11 juli de 
Midsummer Fair.

De ruim veertig standhouders 
zijn met zorg geselecteerd, zo-
dat een gevarieerde fair van 
goede kwaliteit ontstaat. Door 
livemuziek, gezellige terrassen 
en een uitstekende catering 
ademt de Midsummer Fair de 
sfeer van een hip tuinfeest. Het 
terrein zal op een bijzondere 
manier worden aangekleed en 
is ruim opgezet, zodat het een-
voudig is om anderhalve meter 
afstand tot elkaar te bewaren.
Rond het thema tuin en buiten-
leven hebben bezoekers van de 
Midsummer Fair keuze uit aller-
lei bijzondere plantensoorten, 
tuinhaarden, hamamdoeken, 
stoere kleinmeubelen, plaids, 
hoeden, hekwerk en buiten-
kookproducten.

Op het gebied van curiosa en 

woondecoraties varieert het 
aanbod van schilderijen, siera-
den, handgemaakte kinderca-
deautjes, foulards, porselein, 
aardewerk, breigarens, vilt, 
patchwork en quilts, porselein, 
gesmede producten, leer en 
kransen tot brocante en tren-
dy industrieel vintage en retro 
woonaccessoires.

Voor traditionele lekkernijen 
met proeverijen komt de be-
zoeker ruim aan zijn trekken 
met versgerookte zalm, honing, 
worst, broden, wijnen, likeuren, 
tapenades, bonbons, jams en 
Franse streekproducten. 
De Midsummer Fair bij De Oran-
jerie in Zeijen is op 10 en 11 juli 
geopend van 10.00 tot 17.00 uur. 

Linestudio Marianne bindt de 
strijd aan met overtollige kilo’s

Tegels en sanitair bij Quarts

NIEUW-RODEN – Linestudio  
Marianne, met studio’s in 
Nieuw-Roden, Zuidlaren en Delf-
zijl, richt zich op de persoonlijke 
begeleiding van mensen met ge-
zondheidsklachten veroorzaakt 
door onder andere overgewicht.

Marianne Schoonbeek: ,,We 
werken met een gezondheids-
programma waarin we met 
heerlijke maaltijden en tussen-
doortjes het lichaam overtolli-
ge afvalstoffen en vetten laten 
afvoeren. Geen shakes, maar 
groente, fruit, vlees, vis, noten, 
zaden en zuivelproducten. 
De combinatie van onze vet 
verbrandende apparaten, vacu-

umtherapie, hypoxi, warmteca-
bine, better belly-fiets en -loop-
band én gezonde voeding zorgt 
ervoor dat onze klanten zich 
fitter en gezonder gaan voelen 
en overtollige kilo’s kwijtraken. 
Geregeld zien we dat onze cli-
enten mogen minderen met 
medicatie - uiteraard op advies 
van de huisarts – als het gaat om 
bijvoorbeeld cholesterolmedica-
tie of dat ze insuline bij diabetes 
kunnen bijstellen. 

Wilt u een keer in één van onze 
studio’s een kennismakingsge-
sprek, maak dan een afspraak 
via www.linestudiomarianne.nl. 
We zien u graag.”

RODEN – Quarts Tegels & Na-
tuursteen in Roden is gespecia-
liseerd 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 binnen-
kant hebben geresulteerd in een 
ruime showroom. Men kan bij 
Quarts Tegels & Natuursteen te-
recht voor een groot assortiment 
tegels en natuursteen en sani-
tair. Op de verdieping van Quarts 
bevinden zich diverse sanitairop-

stellingen. Quarts is dealer van 
de VT Wonen-sanitairlijn. Ook 
voor vloerverwarming is men bij 
Quarts aan het juiste adres.

,,Door onze ervaring en contac-
ten op het gebied van onder an-
dere tegels verzekeren wij u dat 
wij die leveren tegen de scherp-
ste prijs”, zegt Frans van der Vel-
de, eigenaar van Quarts Tegels & 
Natuursteen. ,,U bent van harte 
welkom in onze showroom aan 
de Kanaalstraat 41 in Roden.”
Voor meer informatie over 
Quarts Tegels & Natuursteen kan 
men terecht op www.quarts.nl 
of bellen naar 050-5018788.

Zomers gekleed via Boutique 
XX-elle
RODEN – Wie nog een leuke 
vakantieoutfit nodig heeft, is 
bij Boutique XX-elle in Roden 
aan het juiste adres. Boutique 
XX-elle heeft een ruim aanbod 
van damesmode in de grotere 
maten: kleurrijke zomerjur-
ken/tunieken met of zonder 
mouwen in luchtige viscose, 
linnen of katoenen stof. Met 
of zonder stretch. En ook kor-
tere broeken in verschillende 
lengtes en kleuren met een 
frisse top of shirt erop. Het kan 

allemaal. ,,Wij hebben weer 
een voordeelactie: neem de 
advertentie uit deze krant mee 
en ontvang tot en met zater-
dag 10 juli 10 euro korting op 
uw aankoop. Deze actie geldt 
niet op afgeprijsde artikelen. 
Graag tot ziens in onze winkel 
aan de Schoolstraat 18 in Ro-
den. Let op onze aangepaste 
openingstijden: woensdag 
tot en met vrijdag van 13.30 
tot 17.30 uur en zaterdag van 
13.30 tot 17.00 uur.”

Vos Mechanisatie:  
voor al uw tuin- en parkmachines

RS Kasttechniek: voor vele passende oplossingen
EEN – In de compacte showroom 
van RS Kasttechniek is een goe-
de weergave te zien van de mo-
gelijkheden om kastruimte te 
creëren in bijna elke ruimte. De 
showopstellingen geven een 
goed beeld van alle mogelijkhe-
den en kleuren die verkrijgbaar 
zijn.

,,Het aanbod varieert van strak-
ke, moderne deuren tot heel 
mooi klassiek. Maar een glas- of 
spiegeldeur kan ook. Natuurlijk 
horen de bijbehorende grepen 
en accessoires daar ook bij”, zegt 
eigenaar Ron Scheffers. ,,Het is 
mogelijk een afspraak bij u thuis 

te maken om de mogelijkheden 
te bekijken. Desgewenst kan 
daar een vrijblijvende offerte 
van gemaakt worden. En of het 
nu een rechte muur of onder een 
schuin plafond is: bijna overal is 
wel een passende oplossing voor. 
De kasten komen dan perfect op 
maat aan, of worden in onze ei-
gen werkplaats aangepast zodat 
ze bij u thuis geplaatst kunnen 
worden. Tevens kunt u bij ons 
terecht voor horren voor ramen 
of deuren. Verder zijn we dealer 
van binnen- en buitendeuren 
van Skantrae en ook zijn we le-
verancier van Woodvision. RS 
Kasttechniek is een dynamisch 

bedrijf waar klantgericht den-
ken en kwaliteit voorop staan.”
RS Kasttechniek is gevestigd aan 
de Norgerweg 15 in Een (06-
50446373).



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

Moderne
keukens
in diverse
stijlen!

Doorlopend 
NIEUWE
keuken-
opstellingen!

Bent u op zoek naar een klassieke of moderne keuken?

Kom ze bekijken in onze showroom!

Ook keuken- 
renovatie 
en inbouw 
apparatenhoek

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

• Verkoop
• Reparatie
• Onderhoud
• APK

In- en verkoop
jong gebruikte auto’s

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

Wij helpen u graag!

• Verkoop  • Onderhoud
• Reparatie  • Legservice

HJC Manege

Hoofdstraat 53 • 9356 AV Tolbert • Tel. (0594) 51 42 14
info@hjcmanege • www.hjcmanege.nl

• Zat. 17 juli: K.T.V.H. Keuring (Haflingers en Belgen)
• Do. 22 juli: Springen B t/m 1.40 m.
• Vr. 23 juli: Veulenkeuring K.W.P.N. Groningen
• Zat. 24 juli: N.R.P.S. Keuring
• Zat. 31 juli: Keuring Welsh pony’s (Gron., Fr., Dr.)

Voor alle takken 
van paardensport

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

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

Volg ons op

Of download
onze nieuwe app!

NIET DE GROOTSTE MAAR WEL 

DE GEZELLIGSTE 
CARSDEALER VAN HET NOORDEN

CARS JEANS
AL VOOR t29.90

Dagactiviteiten Volksvermaken 
Tolbert juli 2021

Waar Stichting Volksvermaken Tolbert 
normaal altijd een bruisende feest-
week presenteert, hebben ze dit jaar 
een aangepast programma van zater-
dag 3 juli t/m woensdag 7 juli i.v.m. de 
nog geldende coronaregels. We probe-
ren alles voor zover mogelijk door te 
laten gaan maar alles is helaas ONDER 
VOORBEHOUD.

Volksvermaken wil toch de dorpsbe-
woners oproepen om vanaf zaaterdag 
3 juli a.s. de tuin of straat zo feestelijk 
mogelijk te versieren. Het mag met 
de blauw witte vlaggetjes, maar ook 
andere versieringen worden op prijs 
gesteld. Zo maken we er toch nog iets 
feestelijks van.
Ook zal de Hoofdstraat worden ver-
sierd met de Tolberter vlaggen en de 
blauw witte vlaggetjes.

Het programma per dag is als volgt:

Zaterdag 3 juli: 
Brommer toer tocht rondom Tolbert 
en omstreken
Inschrijven tussen 09.00-10.00 uur,  
vertrek vanaf 10.00 uur
Locatie: Terras achter De Postwagen 
bij de Activiteiten Arena

 
Zondag 4 juli: 

Terras quiz, test je kennis lekker bui-
ten met een drankje  
Locatie: Terras achter De Postwagen 
bij de Activiteiten Arena
Aanmelden: vanaf 14.00 uur, aan-
vang quiz: 15.00 uur
Opgave: vooraf op het terras
Kosten: een vrijwillige bijdrage is al-
tijd welkom

Maandag 5 juli :
Ringsteken bij de HJC manege vanaf 
19.00 uur
Aanmelden via info@volksverma-
kentolbert.nl

Dinsdag 6 juli:
Wandeltocht / Vossenjacht door de 
omgeving van Tolbert.
Vertrektijd tussen 19.00 en 20.00 uur 
vanaf de Activiteiten Arena, achter 
De Postwagen
Kosten: € 2,50 voor niet donateurs, 
donateurs zijn gratis
Aanmelden via info@volksverma-
kentolbert.nl

Woensdag 7 juli:
Fietstocht door de mooie omgeving 
van Tolbert met keuze uit een tocht 
van 30 of 60 km.
Vertrektijd tussen 19.00 en 20.00 uur 
vanaf de Activiteiten Arena, achter 
De Postwagen
Kosten: € 2,50 voor niet donateurs, 
donateurs zijn gratis
Aanmelden via info@volksverma-
kentolbert.nl

Voor meer informatie kijk op 
www.volksvermakentolbert.nl
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OK Keukens: voor elke portemonnee

Talent Ontwikkeling Groningen 
trekt dressuur naar hoger plan

TYNAARLO – OK Keukens in 
Tynaarlo bewijst al ruim 10 jaar 
een mooie toegevoegde waar-
de te zijn op het assortiment van 

Odink Keukens. OK Keukens 
bevindt zich op loopafstand van 
Odink: aan de Industrieweg 4G 
in Tynaarlo.

OK Keukens laat zien dat een 
mooie en degelijke keuken ook 
heel betaalbaar kan zijn, met de-
zelfde service als Odink Keukens. 
Want zaken als planning en 
montage verlopen via dezelfde 
mensen. ,,Wij zijn concurrerend 
met de grote concerns qua prijs, 
maar dan wel met een persoon-
lijke service. Het beste van twee 
werelden. De ideale mix!”
OK Keukens biedt moderne, 
trendvaste en voordelige keu-
kenontwerpen die betaalbaar 
zijn voor elke portemonnee. ,,In 
onze OK-showroom staat diver-
se inbouwapparatuur van meer-
dere bekende merken die u kunt 
bekijken.”
Voor meer informatie over OK 
Keukens kan men terecht op 
www.okkeukens.nl of bellen 
naar 0592-543504.

TOLBERT - Om de dressuursport 
in Groningen naar een hoger 
plan te tillen heeft KNHS Regio 
Groningen de handen ineen-
geslagen met Stichting Wester-
kwartier Paardenkwartier. Sa-
men lanceren zij een meerjarig 
talentenplan, waarvoor komend 
najaar gestart zal worden met 
het scouten van talentvolle dres-
suurduo’s. Niemand minder dan 
‘Gronings trots’ Emmelie Schol-
tens heeft zich als selecteur en 
trainer aan dit ambitieuze pro-
ject verbonden.

Door de samenwerking tussen 
KNHS Regio Groningen en Stich-
ting Westerkwartier Paarden-
kwartier heeft het Talent Ont-
wikkelingplan Groningen (TOG) 
een groot bereik en draag-
kracht, onder meer dankzij de 
hoofdsponsoren Horse Food, 
Data B en MW Bedrijfskleding. 
,,Afgelopen najaar hebben we 
bijeengezeten om onze plan-
nen uit te gaan werken. Het was 
aanvankelijk de bedoeling om 
al eerder van start te gaan met 
het TOG, maar vanwege alle co-
ronamaatregelen bleek dat nog 
geen haalbare zaak”, vertelt 

Helen de Koning namens KNHS 
Regio Groningen. ,,We hebben 
een drie jaar durend talenten-
programma opgezet waarmee 
we dit najaar van start gaan. 
De paardensport komt nu weer 
op gang en daarmee is het een 
ideaal moment om te beginnen 
met de selecties.”

Het plan staat open voor iedere 
veelbelovende combinatie van 
ruiter en paard (geen pony). De 
Koning: ,,We stellen geen eisen 
aan het niveau of de leeftijd. Ie-
dereen die denkt een talentvolle 
combinatie te vormen met zijn 
of haar paard, een KNHS-start-
pas heeft én zich graag verder 
wil ontwikkelen in deze tak van 
sport is welkom om zich aan te 
melden voor de eerste selectie.” 
Het TOG heeft met het aantrek-
ken van Grand Prix-amazone 
Emmelie Scholtens een fantas-
tische ambassadeur in huis ge-
haald. Deze van oorsprong Gro-
ningse amazone is een prachtig 
voorbeeld van waar talent, hard 
werken en de juiste begeleiding 
toe kunnen leiden. 
Deze zomer maakt zij een re-
ele kans op deelname aan de 

Olympische Spelen. Scholtens zal 
de eerste selectie op basis van 
ingezonden video’s verzorgen, 
waarna de geselecteerde com-
binaties worden uitgenodigd 
voor een tweede selectie begin 
september in de HJC Manege in 
Tolbert, dat de thuishaven van 
het TOG zal gaan vormen. ,,Daar 
gaat Emmelie met de voorlopig 
geselecteerde combinaties aan 
het werk en verwachten we zo’n 
acht tot twaalf combinaties over 
te houden waarmee we medio 
oktober van start kunnen gaan 
met het talentenplan”, aldus De 
Koning.

De komende drie jaar krijgen 
de combinaties jaarlijks tien 
privé-trainingen van Emmelie 
Scholtens en tienmaal theore-
tische begeleiding, waarbij te 
denken valt aan mediatraining, 
de ruiter APK, voeranalyse, men-
tal coaching en een check-up 
met de paardenfysio. Elke vijf 
maanden is er per combinatie 
een evaluatiemoment, zodat er 
alles aan gedaan wordt om zo-
wel het talentenplan als de daar 
uit voortvloeiende resultaten zo 
optimaal mogelijk te krijgen. Airco’s en kachels bij Cool 

Fire Company

Eerste hulp bij tekenbeet

LEEK – Cool Fire Company in 
Leek heeft sinds januari een ei-
gen showroom aan het Indus-
triepark 2-1A, naast garagebe-
drijf Doornbosch. Men kan bij 
het bedrijf terecht voor airco’s 
(Cool) en voor pellet- en houtka-
chels (Fire).
Vooral in de zomer zijn de airco’s 
zeer in trek. Cool Fire Company 
werkt met vele bekende mer-
ken, zoals LG, Panasonic, Daikin 
en TCL. ,,Al onze airco’s kunnen 
ook verwarmen, wat voor veel 
mensen ideaal is. Voor de kou-
de dagen hebben wij pelletka-
chels van onder andere Kalor 
en houtkachels van Wamsler. In 
de showroom staat een ruim as-
sortiment brandend opgesteld, 
maar op www.coolfirecompany.
nl is nog veel meer te vinden.”

Cool Fire Company is een fami-
liebedrijf dat rekening houdt 
met de wensen van de klant, 
betaalbaar is en zorgvuldig 
werk aflevert. De showroom 
is op afspraak geopend, maar 
telefonisch (0594-204025, ook 
WhatsApp) en per e-mail (info@
coolfirecompany.nl) is het bedrijf 
ook te bereiken.

Wanneer u gaat wandelen in het 
bos of als de kinderen tussen de 
struiken spelen, is het belangrijk 
dat u daarna iedereen naloopt 
op teken. Een tekenbeet kan im-
mers besmetting met de ziekte 
van Lyme veroorzaken. Vergeet 
zeker niet de liezen, knieholtes, 
oksels, bilspleet, ondergoedran-
den, achter de oren, rond de 
haargrens en in de nek te con-
troleren. Het kan handig zijn 
een spiegel en een vergrootglas 
te gebruiken. Controleer tot slot 
ook de kleding.

Teek weghalen
Een teek die nog niet vastzit, 
haalt u weg met bijvoorbeeld 
een stukje plakband. Een vastzit-
tende teek verwijdert u met een 
puntige pincet of tekentang. 
Pak de teek voorzichtig vast bij 
de kop, zo dicht mogelijk op de 
huid. Trek nu zachtjes tot de teek 
loslaat. Pas hierna behandelt u 
de plek met een ontsmettings-

middel, zoals 70 procent alcohol 
of jodium.
Neem contact op met de huis-
arts als:
• het niet lukt om de teek te ver-

wijderen
• de teek langer dan 24 uur op 

het lichaam heeft vastgezeten
• er jeuk over het hele lichaam 

ontstaat
• er na enkele dagen tot drie 

maanden een (blauw)rode 
ring ontstaat op de plek van 
de beet

• er na enkele dagen tot drie 
maanden griepverschijnselen 
optreden

Kijk voor meer informatie op 
www.rivm.nl.

Audio Artistiek in Vries: genieten van pure muziek
VRIES – Met een uitgekiende 
selectie van hifi en high-end ge-
luidsapparatuur laat Audio Ar-
tistiek in Vries mensen genieten 
van pure muziek.

Audio Artistiek is gevestigd in 
een sfeervol pand in het cen-
trum van Vries. Iedereen kan 
hier terecht voor hoogwaardige 
apparatuur en accessoires voor 
muziekweergave: van draaitafel 
tot netwerkspeler en van luid-
spreker tot hoofdtelefoon. Ook 
heeft Audio Artistiek een be-
scheiden maar kwalitatief goed 
aanbod van flatscreen-tv’s. De 
mensen achter Audio Artistiek 
hebben samen meer dan een 
eeuw ervaring als het gaat om 
hoogwaardige weergave van 
muziek en film. Zij combineren 
klassieke opvattingen over kwa-

liteit en gastvrijheid met een 
eigentijdse visie op audio en vi-
deo. ,,Uw wens staat centraal. 
De door u gekochte apparatuur 
wordt in principe door ons bij u 
thuis geplaatst en geïnstalleerd. 
Daarnaast hebben we een eigen 
technische dienst, mocht er on-
verhoopt iets niet goed functio-
neren.”
Stereo is nog steeds de bes-
te weergave van muziek. Met 
slechts twee luidsprekers zijn 
de muziekinstallaties van Audio 
Artistiek in staat om adembene-
mende resultaten neer te zetten. 
,,Omdat we weten hoe de ver-
schillende merken klinken, hoe 
de componenten op elkaar rea-
geren en wanneer ze een goede 
combinatie vormen, kunnen wij 
voor elk gewenst budget een 
systeem samenstellen dat klinkt 

om werkelijk van te kunnen ge-
nieten. Als u bij ons langskomt, 
gaan we eerst eens rustig ken-
nismaken. Dan kunnen we gaan 
begrijpen waar u van houdt, wat 
u zoekt en wat u past. Daarna 
kunt u waarschijnlijk al begin-
nen met luisteren in onze ruim-
tes. Uiteindelijk moet het bij u 
thuis gaan klinken. Dus brengen 
we het bij u langs en luisteren 
met u mee. Wanneer er aanpas-
singen gedaan moeten worden, 
dan komt het zelfs voor dat wij 
die zelf in eigen huis ontwikke-
len. Het genieten van muziek en 
geluid is nou eenmaal heel per-
soonlijk.”
Voor meer informatie over Au-
dio Artistiek aan de Oude As-
serstraat 26 in Vries kan men te-
recht op www.audioartistiek.nl 
of bellen naar 0592-580672.

Ook
trimsalon

ALLES VOORHET WELZIJN VAN UW DIER

Havenstraat 14
Peize 050-5010643
www.quno.nl

Met het afronden van de opleiding tot Pet Health Coach heeft Eric Val-
kenburg van Dierenspeciaalzaak Quno Peize een nieuwe stap gezet in de 
verdere professionalisering van het bedrijf.
De door Valkenburg gevolgde opleiding tot Pet Health Coach maakt dat 
de eigenaar van Quno Peize deskundig is en kan adviseren op het gebied 
van onder andere voeding, gedrag, verzorging, regelgeving, medische 
zaken, maatschappelijke dingen of andere alledaagse vragen. Het is dus 
niet meer nodig om te blijven rondlopen met vragen of problemen, U 
kunt rustig binnen lopen bij Quno voor advies, hulp en ondersteuning, 
Mocht het probleem te complex zijn, dan kan er ook een adviesgesprek 
worden ingepland.
De deskundigheid van Eric Valkenburg zal nu ook worden bevestigd 
door de toekenning van het Martin Gaus Dierenwelzijnskeurmerk voor 
huisdierprofessionals. Dit keurmerk toetst of de huisdierexpert voldoet 
aan criteria op het gebied van organisatie, opleiding, deskundigheid en 
vaardigheid. Deze toetsing is ondertussen afgerond; daarom zal op korte 
termijn dit keurmerk op de gevel van Quno kunnen worden bevestigd.
Ook hierna blijft het bedrijf zich ontwikkelen en vernieuwen, zo staan in 
de nabije toekomst al weer diverse opleidingen en nieuwe bedrijfsactivi-
teiten gepland. Loop dus gerust eens binnen en blijf op de hoogte van de 
nieuwste ontwikkelingen.

Keurmerk voor Quno Peize



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

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

Haal- en brengservice

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

Meer informatie:
www.kunstgrasgigant.nl

Online shoppen via
www.tuincentrumgigant.nl

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

• Tuinaanleg
• Tuinonderhoud
• Sierbestrating
• Kraanwerk

25 soorten
uit voorraad 

leverbaar  
tegen scherpe 

prijzen!

Keuze uit
175 soorten

xx √√
Vraag de gratis stalendoos aan met mooie grassoorten!

 √ Schoon
 √ Kindvriendelijk
 √ Voor elke tuin
 √ Uit voorraad

Kunstgras is de oplossing!

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

VUURTAFEL PRO

Zowel
verkoop
als verhuur

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

Monturen | Glazen | Oogmetingen
HANDELSWEG 14 - TYNAARLO - 0592 - 860 717 - WWW.DEBRILLENFABRIEK.NL

Zonnebril + bril in één 
met Magnetic clip on

NIEUW IN ONS ASSORTIMENT:
Zonnige vakantie gewenst!
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Genieten van maatwerk wellness in eigen huis of tuin
Sauna & Stoom Balloo biedt di-
verse topproducten op het ge-
bied van wellness. Zo kunt u als 
particuliere- en zakelijke klant 
uitstekend bij ons terecht voor 
jacuzzi’s, zwemspa’s en maat-
werk (buiten)sauna’s. De well-
ness mogelijkheden zijn grenze-
loos. 

In onze showroom staat een uit-
gebreide collectie jacuzzi’s, sau-
na’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 waterbehandelings-
producten, saunageuren, zwem-
bad- 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 pro-
ducten van het merk Sundance 
Spa. De jacuzzi’s van Sundance 
Spa onderscheiden zich van an-
dere spelers op de markt door de 

bijzondere techniek. Met Fluidix 
Jets kunt u zichzelf trakteren op 
een heerlijke hydrotherapieses-
sie. 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 vermin-
dert 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 te-
genstroomfunctie kan zelfs de 
onervaren zwemmer gemakke-
lijk een zwemtraining volgen. 
Daarnaast kan de zwem spa ook 
als zwembad benaderd worden 
voor uw gezin en is het een unie-
ke 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 sauna-
meesters 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 voor-
zien van een traditioneel Fins 
interieur maar kan het interieu-
rontwerp 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-, stoom- 
en infraroodcabines 
De wellness mogelijkheden bij 
Sauna & Stoom zijn grenzeloos. 
Wij beschikken niet alleen over 

een prachtige 
collectie jacuzzi’s 
en buitensau-
na’s maar bieden 
daarnaast voor 
binnenshuis ook 
sauna’s, stoom- 
en infraroodca-
bines aan van 
het traditionele 
Zweedse sauna 
merk Tylö. Er is 
een uitgebreide 
collectie van mo-
dellen en uitvoe-
ringen beschik-
baar, 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

TYNAARLO – modiQ in Tynaarlo 
biedt innovatieve oplossingen 
als het gaat om tijdelijke en per-
manente gebouwen voor bedrij-
ven en particulieren.

modiQ is gespecialiseerd in de 
bouw van modulair vastgoed: 
reguliere woningen, vakantie-
woningen, 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 ro-
buust stalen skelet dat wordt 
voorzien van dikke isolatielagen. 
De klant kan zelf aangeven waar 
ramen, deuren en overige de-
tails geplaatst moeten worden. 

Er is keuze uit diverse 
dakconstructies en het 
is zelfs mogelijk om 
een gevel volledig van 
glas te maken of schuif-
puien en openslaande 
deuren toe te passen. 
modiQ beschikt in Ty-
naarlo over een pro-
ductiehal waar de 
modules worden ge-
maakt. Een modiQ-huis 
wordt in delen naar de 
plek van bestemming getrans-
porteerd 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 bij-
zonder 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.

modiQ: modulaire staalbouw

RODEN – Een vuurtafel zorgt 
voor sfeer, beleving en warmte 
op het terras of onder de veran-
da. VuurtafelPro in Roden levert 
vuurtafels in elke gewenste 
maat.

Vuurtafels zijn de laatste jaren 
ontzettend populair. Een vuurta-
fel zorgt voor warmte als het ’s 
avonds buiten weer wat kouder 
wordt, maar ook voor licht, ge-
zelligheid en sfeer. Het is dan ook 
niet verwonderlijk dat vuurtafels 
erg in trek zijn bij de horeca. 
Met de oprichting van Vuurta-
felPro is Paul van der Vlugt, een 
horecaman in hart en nieren, in 
2017 ingesprongen op deze ont-
wikkeling. Van der Vlugt maakt 
vuurtafels op maat, waarbij de 
klant kan kiezen uit verschillen-
de materialen waaronder di-
verse houtsoorten. Dat Van der 
Vlugt het werken met hout van 
huis uit letterlijk met de paple-
pel ingegoten kreeg, komt hem 
hierbij goed van pas. ,,Sinds de 

horeca vanwege de coronacrisis 
maandenlang de deuren moest 
sluiten werk ik ook veel in op-
dracht van particulieren. Mensen 
leven graag buiten, en investe-
ren daarom graag in een terras 
of veranda. Een vuurtafel zorgt 
ervoor dat mensen extra van het 
buitenleven kunnen genieten.”
Op de website www.vuurta-
felpro.nl staat een uitgebreid 
overzicht van de vele mogelijk-
heden. VuurtafelPro beschikt 

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

Warmte, sfeer en gezelligheid 
met vuurtafels van VuurtafelPro

Ottema: dé kunstgrasspecialist
in de regio
MARUM – Bij Tuincentrum Ot-
tema/Kunstgrasgigant Mar-
um – op slechts 5 minuten van 
de A7 – vindt men het groot-
ste assortiment kunstgras van 
de regio.

Bij Kunstgrasgigant Marum 
zijn zowel binnen als buiten 
alle soorten kunstgras te be-
kijken en uit voorraad mee te 
nemen. Door de samenwer-
king 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 me-
ters 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, speelga-

zon, sportgazon of (dak)ter-
ras. Naast onze vier nieuwe 
topkunstgrassoorten hebben 
wij ook prijsscherpe vaste as-
sortimentsgrassen, actiekunst-
grassen en coupons. En alles 
op maat gesneden. Wij staan 
garant voor goed advies, vak-
manschap, kwaliteit, service, 
garantie, ontwerp en ideeën. 
Ook beschikken wij over een 
groot assortiment bloemen en 
planten. Zo kunt u bij ons kie-
zen uit ruim 200 soorten vaste 
planten en hebben wij allerlei 
soorten tuinplanten en bo-
men. Zit de plant die u zoekt 
er niet tussen, dan kunnen wij 
deze altijd bestellen.”

Tuincentrum Ottema is geves-
tigd aan De Terp 2 in Marum. 
Meer informatie: www.kunst-
grasgigant.nl of https://tuin-
centrumottema.nl.

Rimo Verhuur
LEEK - Onder de naam Rimo Ver-
huur is Jochem Wauters onlangs 
gestart met het verhuren van 
hoogwerkers, grondverzetma-
chines en overig materieel.

Wauters heeft al 16 jaar zijn ei-
gen autobedrijf aan de Molen-
wieck in Leek: Autoservice Leek. 
Enige tijd geleden besloot hij 
een tweede bedrijf op te richten 
dat zich richt op de verhuur van 
hoogwerkers, grondverzetma-
chines en overige machines zoals 
aggregaten, houtversnipperaars 
en verhuisliften. ,,Ik denk dat er 
in Leek ruimte is voor zo’n be-
drijf, tussen de gevestigde orde 
in Groningen en Drachten”, zegt 
Wauters. ,,Wij proberen ons te 
onderscheiden door onze per-
soonlijke benadering, scherpe 
prijzen en hoogwaardige ser-
vice.” Rimo Verhuur is gevestigd 

in een loods naast Autoservice 
Leek. Een compleet overzicht 
van alle machines van Rimo Ver-
huur is te vinden op de website 
rimoverhuur.nl. Zowel bedrijven 
als particulieren kunnen bij Rimo 
Verhuur terecht. ,,Wij verhuren 
louter goede machines, die vol-
doen aan alle eisen. En ook qua 
verzekering is alles goed gere-
geld.” En mocht er toch onver-
hoopt iets aan de hand zijn, dan 
kan men altijd rekenen op de 
service van Rimo Verhuur. Wau-
ters: ,,Wij snappen heel goed 
dat als iemand een hoogwerker 
huurt, er werk te doen is waar 
misschien wel heel veel mensen 
bij betrokken zijn. Die kun je niet 
laten wachten.”
Meer info: Rimo Verhuur, Mo-
lenwieck 7 Leek, rimoverhuur.nl, 
bellen naar 06-54981464, info@
rimoverhuur.nl.



BONNEN ZIJN GELDIG T/M ZATERDAG 10 JULI*
* Tenzij anders vermeld!

Heerestraat 67, Roden
Tel. (050) 501 09 55

drogisterijrima@home.nl

www.genw.nl
(aanbiedingen geldig t/m zaterdag 10 juli)

LEVER IN EN
PROFITEER!

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

Open: woe t/m vr. 
13.30 - 17.30 uur
Zat. 13.30 - 17.00 uur

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

t 10,- 
KORTING

op uw aankoop tegen  

inlevering van deze bon.  

(geldig t/m zaterdag 10 juli)

Schoolstraat 6, 9301 KC Roden
Tel.: (050) 501 91 83

Geldig tot en met 28 augustus 2021
LEEK

(Geldig t/m zaterdag 31 juli)

L

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

Boekenkasten, kleding-
kasten, inloopkasten, 
tv-kasten of complete in-
terieurs op maat: Kastde-
sign draait z’n hand er niet 
voor om. Er is keuze uit 
diverse materialen en op-
pervlaktebehandelingen. 
Melamine, fineer of mas-
sief hout, gespoten mate-
riaal 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 mogelijkhe-
den: óf Harry Kloek komt 
bij u thuis en ontwerpt 
daar ter plaatse op de 
laptop uw kast in 3D met 
meegenomen monster-
materialen, óf u neemt 
de grove maten mee naar 
de showroom waarna er 
gezamenlijk ook een ont-
werp gemaakt wordt. In 
beide gevallen wordt ui-
teraard gewerkt volgens 
de 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 ge-
specialiseerde en uiterst 
nauwkeurige montage. 
,,Om de juiste tijd vrij te 
maken, is het maken van 
een afspraak een must. 
Dit kan uiteraard tijdens 
kantooruren, maar ook 
in de avonden zijn er vol-
doende mogelijkheden. 
Bel of app hiervoor naar 
06-24830074 of mail naar 
info@kastdesign.nl. We 
zien uw bericht graag te-
gemoet. Voor meer infor-
matie en vooral foto-in-
spiratie kunt u terecht op 
www.kastdesign.nl of op 
Facebook.”

Een 3D-kast uit de laptop
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Bouma Tweewielers: niets rijdt als een Gazelle

Knooppuntenroute: Nieuw-Roden, Leek, Peize, Roden
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

34,5 
KM

‘Ik bak nu zoals ik altijd heb willen doen’
PEIZE – In de molenwinkel van 
de Paisermeul verkoopt bakker 
Rolf Koning van bakkerij Brood-
lust zijn gist- en e-nummervrije 
desembrood en andere speciali-
teiten. 

Als derde generatie bakker is 
Rolf Koning al zo’n veertig jaar 
actief in het bakkersvak. Sinds 
enkele jaren verkoopt hij zijn 
producten vanuit de winkel in 
de Paisermeul, de korenmolen 
waar ook het graan voor zijn vol-
korenmeel wordt gemalen. ,,Ik 
maak uitsluitend desembrood, 
zonder toevoeging van gist of 
conserveermiddelen. Het is een 
100 procent natuurlijk product. 
Dat geldt ook voor het rogge-
brood. Daar heb ik een goede 

naam mee opgebouwd: mensen 
komen er van heinde en verre 
voor naar Peize. Deze werkwij-
ze bevalt mij uitstekend. Ik bak 
nu zoals ik altijd al heb willen 
doen.”
De molenwinkel van de Paiser-
meul is geopend op vrijdag-
middag en op zaterdag. Men 
kan er ook terecht voor de an-

dere specialiteiten van bakkerij 
Broodlust, zoals het Peizer wal-
noottaartje en de echte Peizer 
notenkoek. Nu het coronavirus 
op zijn retour is, is ook de ver-
koop van streekproducten weer 
opgestart. Men kan bij bakkerij 
Broodlust ook een pakketje van 
allerlei heerlijke streekproduc-
ten laten samenstellen.

NIEUW-RODEN – Dat niets rijdt 
als een Gazelle, kan iedereen 
nu zelf vrijblijvend uitprobe-
ren bij Bouma Tweewielers in 
Nieuw-Roden. Hier staan di-
verse demofietsen van Gazelle 
klaar voor een proefritje.

Zoals bijvoorbeeld het nieuwste 
model van Gazelle, de Chamonix 
C7 HMS of de Chamonix C5 HMS. 
Deze fiets kenmerkt zich door 
zijn opvallende design en Shima-
no middenmotor. Ook heeft 
deze fiets een unieke verstelba-
re stuurpen met kabelintegra-
tie, die elk moment zorgt voor 
de juiste en fijnste zithouding. 
En met de krachtige motor en 
accukeuze tot 630 Wh kan men 
eindeloos blijven fietsen. ,,Jouw 

fiets zorgt voor een betere we-
reld: schoner, gezonder en leu-
ker. Meer kilometers op de fiets 
maakt onze wereld mooier.”

Een overzicht van de actuele 
voorraad van Bouma Tweewie-
lers is te vinden op www.bou-
matweewielers.nl.

Theetuin De Baggelhof:  
een groene en bloemrijke plek
TERHEIJL – Kwekerij en theetuin 
De Baggelhof in Terheijl is een 
plek waar wilde en gekweek-
te planten, kruiden, bomen en 
struiken door elkaar groeien en 
bloeien.

Wie de route aflegt die over het 
terrein van de kwekerij voert, 
kan lezen hoe er bij De Baggel-
hof op biologische wijze wordt 
gewerkt. De zitjes in de thee-
tuin, omringd door bloemen 
en planten, krijgen steeds meer 
vorm. Het is genieten geblazen 
tussen al het groen, de kleuren 

van diverse bloemen en planten 
én het zingen van de vele vogels. 
In de theetuin is er keuze uit 
biologische theeën en verse krui-
denthee, zoals verveine-, salie-, 
gember en muntthee. Daarnaast 
worden diverse soorten biolo-
gische koffie aangeboden met 
zelfgemaakte baksels. Ook is er 
Drentse appelsap, frisdrank en ijs 
te koop.
Theetuin De Baggelhof  is aan-
gesloten bij Stichting Rustpunt. 
Hierdoor bestaat ook de moge-
lijkheid om de fiets te repareren 
of de accu op te laden. Bij Stich-
ting Rustpunt zijn de mooiste 
pauzeplekjes aangesloten voor 
fietsers en wandelaars op het 
platteland. ,,Wij zijn daarom 
trots dat wij hier bij horen!” 
Theetuin De Baggelhof is ge-
legen aan het Baggelveld 2 in 
Terheijl, tussen Nieuw-Roden en 
Nietap. De theetuin is tot 1 ok-
tober geopend op zaterdag en 
zondag van 10.00 tot 17.00 uur. 
Wie met een groep wil komen 
voor koffie/thee en/of een rond-
leiding, is van harte welkom om 
te informeren naar de mogelijk-
heden. Meer informatie: www.
baggelhof.nl. Molenpad 1 • Peize • www.depaisermeul.nl



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

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

Ceintuurbaan Noord 112-1

Inspirerend
zowel op de
vloer, trap als

voor het raam!

Uitgebreid 
advies en een
gegarandeerd

scherpe prijs!

Voor
iedereen

het
juiste adres!

DE GROOTSTE KEUZE
in vloeren!in vloeren!

vloerenlifestyleroden.nl

Gordijnen, raamdecoratie en traprenovatie

PVC Vloer
Per m2 vanaf

Laminaat
Per m2 vanaf

Eiken vloer
Per m2 vanaf

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

59.59.000027.27.505045.45.0000

Ook geschikt voor vloerverwarming!Met V-groef

(050) 502 0085


