


KerstKerst
Verrassend en sfeervol
• De mooiste boeketten voor Kerst
• Groot assortiment kado-artikelen
• Decoratief glaswerk

kwekerij “de Baggelhof”
Historische Vruchtbomen

www.baggelhof.nl

• Historische hoogstamfruitbomen

• Vermeerderen van fruitrassen

• Enten en oculeren op verzoek

• Levering van kleinfruit

• Flora inventarisatie

• Advisering aanleg boomgaard

Baggelveld 2  •  Terheijl  •  06-1151 8397

Fijne Feestdagen
en een goed en
plantrijk 2023

Fijne Feestdagen en een Voorspoedig 2023
Bert-Jan Lageman en Jan-Willem Drenth

Culinaire 
Kerst 

in Roden

Deze Kerst geen boodschappen en uren 
in de keuken maar gezellig uit eten. 

Wij hebben een feestelijk kerstdiner voor 
u samengesteld, waarbij u kunt kiezen 

uit 3-6 gangen. Zoals u van ons gewend 
bent brengen wij al het moois samen… 
dus natuurlijk hebben wij hier ook een 
uitstekend wijn of bierarrangement bij. 

Vooraf krijgt u van ons 2 heerlijke 
amuses met een feestelijk glas Cava 

(alcoholvrij).

Voor de kleine gasten (tot 12 jaar) 
hebben wij een speciaal 3-gangen 

kindermenu.

Reserveren kan via onze site: 
www.hetwapenvandrenthe.nl 

of bel: 050-5019192

Wij wensen iedereen 
Fijne Feestdagen 

en een goed 
en gezond 2023

Informeer nú alvast naar 

zonwering, screens 
en/of rolluiken. 

Dan geniet u volgend 
jaar van een 

verkoelende zomer!



Feestelijk December6 december 2022 3

Inschrijving 
geopend voor 
34e December-

loop Peize
PEIZE - De 34e editie van de 
Decemberloop Peize vindt 
plaats op zondag 18 decem-
ber.
De Decemberloop Peize kent 
drie verschillende afstanden: 
5, 9,5 en 15 kilometer. De 
routes leiden door het prach-
tige natuurgebied De Onlan-
den. Het startschot voor de 
Decemberloop Peize klinkt 
om 12.00 uur aan de Boerak-
kerweg. Er is ook een esta-
fetteloop van 3 x 5 kilometer.
Voor kinderen van de basis-
school is er een speciale Ki-
dsRun. Kinderen tot en met 
8 jaar lopen een halve mijl 
(800 meter), kinderen van 9 
tot en met 12 jaar een hele 
mijl (1600 meter). Voor kin-
deren is deelname aan de 
KidsRun gratis. Bovendien 
ontvangen zij een leuke her-
innering.
De voorinschrijving voor de 
Decemberloop Peize is in-
middels geopend. Hiervoor 
kan men terecht op www.
decemberlooppeize.nl of 
www.inschrijven.nl.

Drenthe 200: 
extreem in 

alles
RODEN - De Drenthe 200 
is een ultramarathon voor 
mountainbikers, fatbikers en 
cyclocrossers. Deze extreme 
uitdaging wordt verreden op 
28 december vanuit Roden.
Deze marathon is niet voor 
iedereen weggelegd. De 
Drenthe 200 is alleen geschikt 
voor mensen die fysiek en 
mentaal het uiterste van hun 
lichaam en geest willen vra-
gen. Maar het is niet alleen 
lijden. Want Drenthe is mooi. 
En ook dát wordt getoond 
tijdens de Drenthe 200. De 
start is om 6.00 uur in Roden 
en deelnemers doorkruisen 
zes Drenthe gemeenten. Ze 
zien de mooiste bossen, hei-
develden, beekdalen en na-
tuurgebieden. En beklimmen 
de flanken van de Hondsrug. 
Vóór middernacht moet ie-
dereen binnen zijn. 
Deelnemers kunnen mee-
doen aan de wedstrijd of aan 
de cyclosportieve tocht. Ook 
is er een NK Fatbike. In to-
taal is er ruimte voor duizend 
deelnemers. De indeling van 
de startvakken is op volgorde 
van inschrijving. 

De Drenthe 200 is extreem 
in alles. En dat geldt dus ook 
voor de verzorging. Van start 
tot finish begeleidt de orga-
nisatie de deelnemers met al-
les wat ze nodig hebben om 
het uiterste van zichzelf te 
vragen. Elke 30 kilometer is 
er een Makro Foodpoint. De 
beloning na deze ultramara-
thon smaakt zoet. Mierzoet.

Ingrediënten:
* 250 gram boter +
 om in te vetten
* 2 zakjes vanillesuiker
* 250 gram zelfrijzend
 bakmeel
* 200 gram lichtbruine
 basterdsuiker
* 5 eieren
* 50 gram pistachenootjes
* 100 gram gedroogde
 cranberries
* 50 gram rozijnen
Glazuur:
* 75 gram witte chocolade
* 30 gram boter
Materialen:
* Tulband van
 circa 22 centimeter
* Mixer
Bereiding:
* Verwarm de oven op
 170 graden

Mix de boter met de basterds-
uiker en vanillesuiker romig. 
Mix één voor één de eieren 
erdoor. Schep daarna met een 
houten lepel het meel erdoor. 
Hak de pistachenootjes grof. 
Bewaar wat pistachestukjes en 
cranberries voor de garnering 
en schep de rest met de rozij-
nen door het beslag. Vet de 

tulband goed in met wat boter. 
Schep het beslag in de vorm 
en zorg ervoor dat het gelijk 
verdeeld is. Zet de tulband on-
geveer 60 minuten in het mid-
den van de oven. Controleer 
daarna met een satéprikker of 
hij gaar is van binnen. Laat de 
cake ongeveer 15 minuten af-
koelen en keer hem dan om, 
om helemaal af te laten koe-
len. Je kunt eventueel wat van 
de onderzijde afsnijden om 
hem recht te maken.

Smelt de chocolade met 30 
gram boter au bain marie. Als 
de chocolade helemaal vloei-
baar is geworden, bedruip je 
de bovenzijde van de cake 
hiermee. Bestrooi met de stuk-
jes pistache en gedroogde 
cranberries en laat de chocola-
de stollen.

Recept: kersttulband

Vloeren, gordijnen en raamdeco-
ratie bij Vloeren Lifestyle Roden

Roder Weihnachtsmarkt:
één groot kerstcadeau

Kerst bij Tuincentrum Ottema

Kerstconcerten Paiser Hopsingers

RODEN - In de showroom van 
Vloeren Lifestyle Roden vindt 
u op een oppervlakte van 1000 
vierkante meter alles op het ge-
bied van vloeren, gordijnen en 
raamdecoratie.

Vloeren Lifestyle Roden is al 
ruim 16 jaar gevestigd aan de 
Ceintuurbaan in Roden. In de 
beginjaren lag het accent vooral 
op houten vloeren en laminaat. 
Maar na verloop van tijd is de 
nadruk steeds meer komen te 
liggen op pvc-vloeren. ,,Met het 
oog op verduurzaming kiezen 
steeds meer mensen voor vloer-
verwarming”, zegt Regina Nij-
boer. ,,Vloerverwarming en pvc 
vormen een ideale combinatie, 
want pvc is maar 2,5 millimeter 
dik.” Bij Vloeren Lifestyle Roden 
vindt u een uitgebreide collectie 
pvc-, laminaat- en houten vloe-
ren. U kunt hier volop inspiratie 
opdoen en advies inwinnen. Re-
gina Nijboer runt Vloeren Lifes-
tyle Roden samen met haar man 
Ronald. Regina is het gezicht van 
de winkel en doet de inkoop, 
Ronald komt bij de mensen thuis 
om op vakbekwame wijze de 
vloeren te leggen. Daarnaast 
heeft Vloeren Lifestyle Roden 
één personeelslid in vaste dienst, 
ook wordt er regelmatig een 
beroep gedaan op één van de 
vaste zzp’ers met wie ze al jaren 
samenwerken. 

In de loop der jaren heeft Vloe-
ren Lifestyle Roden ook gordij-
nen en raamdecoratie toege-
voegd aan het assortiment. Het 
bedrijf werkt met enkele beken-
de raamdecoratiemerken (ABZ, 
HR Design, Lifestyle, Multisol 
en Nuance) en heeft voor ieder 
interieur - van trendy tot tijd-
loos en van sfeervol tot zakelijk 
- passende raamdecoraties. Voor 
gordijnen heeft het bedrijf de 
collectie van Vadain. Voor elke 
lichtinval zijn er tal van oplos-
singen in stijlvolle en eigentijdse 
uitvoeringen: rolgordijnen, plis-
sés, vouwgordijnen, jaloezieën, 
multi-shades en nog veel meer. 
Na de zomer is Vloeren Lifesty-
le Roden in samenwerking met 
één van de huisleveranciers be-
gonnen met het recyclen van 
restafval van pvc. 

Onlangs heeft het onderkomen 
van Vloeren Lifestyle Roden aan 
de Ceintuurbaan 112-1 in Roden 
een opfrisbeurt ondergaan. Het 
pand is van de buitenkant ge-
schilderd en heeft daardoor een 
heel ander aanzien gekregen. 
Ook de showroom wordt regel-
matig geüpdatet, bijvoorbeeld 
wanneer de nieuwste collecties 
binnen zijn. Ronald en Regina 
Nijboer nodigen iedereen dan 
ook van harte uit om een keer 
een kijkje te komen nemen in 
hun winkel.

RODEN - Veel gezelligheid, sfeer, 
vertier voor jong en oud, stand-
houders en veel bezoekers: de 
Roder Weihnachtsmarkt is een 
begrip in Roden en omstreken 
en een van de grootste kerst-
markten in het noorden van Ne-
derland.
De Vereniging voor Volksver-
maken Roden organiseert in sa-
menwerking met de Zakenkring 
Roden deze markt op de Brink in 
Roden. Voor de Catharinakerk 
en de gezellige terrassen van 
de Roder horeca komt de echte 
Weihnachstmarktsfeer nog be-
ter tot zijn recht. De Roder Wei-
hnachtsmarkt is een tweedaags 
evenement: op zaterdag 10 de-
cember van 14.00 tot 21.00 uur 
en op zondag 11 december van 
12.00 tot 18.00 uur. Waar kerst, 
cultuur, gezelligheid, eten en 
drinken, kunst, muziek, straat-
theater en vermaak in één groot 
kerstcadeau verpakt worden.

De Catharinakerk zorgt voor 
een idyllisch plaatje op de Brink, 
terwijl een lichtgevende kun-
stroute u naar Havezate Mensin-
ge brengt. Aan de andere kant 
van de markt worden sfeervolle 
terrassen ingericht en komt de 
inwendige mens niets tekort bij 
de Roder horeca, met glühwein, 
heerlijke curryworsten, warme 
chocolademelk, poffertjes, na-
tuurlijk een kop snert, winter-
biertjes en tal van andere lekker-
nijen.
Er is ook veel vertier voor de kin-
deren, die gratis gebruik mogen 
maken van de kunstijsbaan en 
de draaimolen. Zelf schaatsen 
meenemen is niet nodig: deze 
krijgen ze gratis in bruikleen.
Ook de Kerstman zal niet ont-
breken op de Roder Weihnachts-
markt. Toneelvereniging ATO-
VERO speelt ‘Diner for One’ en 
ook het straattheaterduo Knip & 
Knap loopt over de markt. 

MARUM - Tuincentrum Ottema 
in Marum is al helemaal inge-
richt op kerst met een doorlo-
pende kerstshow tot aan de 
feestdagen. Klanten kunnen 
volop inspiratie opdoen. 

,,We hebben diverse extra kraam-
pjes ingericht met een variëteit 
aan kerstartikelen zoals ballen, 
verlichting, doe-het-zelf-mate-
rialen en groen voor mensen 
die zelf dingen willen maken. 
Natuurlijk zijn er diverse kerst-
bomen te koop: een heel terrein 
vol. Vooral echte bomen zoals de 

Picea, Omorika en Nordmann, 
maar voor wie dat wil zijn er ook 
kunstbomen.”
Ottema is een tuincentrum en 
hoveniersbedrijf dat veel tuin-
wensen kan waarmaken. Het 
bedrijf doet niet alleen aan tui-
naanleg en -onderhoud, maar 
verzorgt ook bestrating en tuin-
ontwerp en maakt beplantings-
plannen. ,,Met ons hoveniers-
bedrijf doen we bovendien aan 
gladheidsbestrijding voor zowel 
particulieren als bedrijven.” Ot-
tema is gevestigd aan De Terp 2 
in Marum (0594-641900).

PEIZE - De Paiser Hopsingers ge-
ven deze maand nog vier concer-
ten: op maandag 12 december 
in De Esborg in Peize (aanvang 
19.30 uur), op vrijdag 16 decem-
ber in kerkgebouw Op de Helte 
in Roden (aanvang 19.30 uur) 
en op zondag 18 december in 
de kerk in Peize (aanvang 15.00 
uur en 19.30 uur). Het gemeng-
de koor bestaat inmiddels ruim 
20 jaar en heeft zo’n vijftig le-
den. Het gevarieerde repertoire 
van de Paiser Hopsingers omvat 
evergreens, shanty’s, smartlap-
pen en nummers van nu: zowel 
gezellige meezingers als gevoe-
lige luisterliedjes. Kaartjes voor 

de kerstconcerten van de Paiser 
Hopsingers zijn onder andere te 
bestellen via e-mail:
info@paiserhopsingers.nl.



Molenweg 84 - Niebert - Tel. 0594 - 549 434 

www.finessekeukens.nl

 Keukens  Meubelen  Kasten
Ook voor renovatie en reparatie

Fijne 
feestdagen 

en een 
Voorspoedig 

2023

Heerestraat 67 - Roden - tel. 050 - 501 0955 - www.genw.nl

Fijne Feestdagen 
en een goed en gezond 2023

• Natuurlijke cosmetica• Theeën en kruiden

Ervaar Kerst
in onze

sfeervolle
winkel!

Een bezoekje
waard!

DECEMBER

SHOWROOM OP AFSPRAAK OPEN

AANBIEDINGEN

SHOWROOM OP AFSPRAAK OPEN

AANBIEDINGEN

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

 AIRCONDITIONERS • PELLETKACHELS • ELEKTRISCHE CV KETELS

Voorwaarden standaard installatie 
• Maximaal 3 meter koelleiding 
• Maximaal 2 meter leidinggoot 
• Incl muurboring steen/hout  
• Stroompunt op maximaal 3 meter 
• Maximale hoogte buitenunit 2,3 mtr 
• Incl muurbeugel of opstelblokken 
• Binnen en buiten unit op dezelfde muur (binnen/buiten) 
• incl werkschakelaar 
       (Actie’s geldig zolang de voorraad strekt!) 

 Incl standaard montage 
 € 1.299,- 

Haier tide 3,5 KW 
Max 120 M3 
Incl wifi 
Koelen en verwarmen

Wij 
komen 

langs voor 
gratis advies 

op maat

Koel in de zomerWarm in de winter

 Elektrische
 boiler
 € 414,33 

TESY elektrische boiler
100 liter (tot 3 personen)
3 jaar garantie
2000 Watt

Iedereen
Fijne Feestdagen

en een goed en
gezond 2023

Kunstgras is de oplossing!Kunstgras is de oplossing!Kerst in ons TuincentrumKerst in ons TuincentrumKerst in ons Tuincentrum
KERSTBOMEN
(ook Nordmann)

Div. hoogtes, kerststukken, 

dennengroen, 

kerstboomstaanders, enz.

MOS

Grote volle doos

€ 6.95
2 stuks € 12.50

KERSTGROEN
(bosje)

kant en klaar

van € 5.50

NU € 2.9999

Kom 
gezellig 

langs

Wij maken ook kerststukken 
op uw eigen schaal!

Ruim parkeren
voor de deur!

KOOPZONDAG 11 december
van 11.00 - 16.00 uur

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

> >

30 en 31
december 

gaan wij weer 
oliebollen

bakken i.c.m. de 
drivethrough





En bovenal 
een rijveilig 
2023!

VRAAG NU GERUST EEN
GRATIS PROEFLES AAN

PETER V.D. BERG
GEDIPLOMEERD

FAALANGST-
INSTRUCTEUR

Autorijschool Tolbert • Tel. 06 - 8104 8007

Productieweg 16 Roden | www.zellerautos.nl | 050 - 501 9267

Fijne Feestdagen en Fijne Feestdagen en 
een goed, gezond en een goed, gezond en 
mobiel 2023mobiel 2023

1e Energieweg 16 - Roden
Tel. 050 - 501 4343
www.deotterautosroden.nl

De Otter Auto’s v.o.f.

1e Energieweg 17a  •  Roden  •  Tel. 050 - 3646 716
www.kallenkootautos.nl

Voor al uw occasions en bedrijfswagens!

Kallenkoot Auto’sKallenkoot Auto’s

Auto Onderhoud Emile

De Ring 4, Leutingewolde, tel. 06 - 2537 0323

www.autoonderhoudemile.nl

Industriepark 9a, 9351 PA  Leek
0594 - 517 866
info@autobedrijfpompstra.nl
www.autobedrijfpompstra.nl

U bent ook 
volgend jaar 

weer 
van harte
 welkom!

Industriepark 31 • Leek • 0594 - 581165
www.autobedrijfwierenga.nl

Fijne Feestdagen
en een 

Voorspoedig en
Mobiel 2023!
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race- en atb-specialist

Kom langs in onze vernieuwde Giant Store

ATB-tochten in de regio
Zondag 11 december, Diever:  Klok Sanidrome ATB Tocht (30 en 50 kilometer)

Dinsdag 27 december, Hardenberg:  Spar Pierik  ATB Kersttocht (35, 55 en 70 kilometer)
Woensdag 28 december, Annen:  Bikeshop Annen ATB Snerttocht (35 en 55 kilometer)
Woensdag 28 december, Roden:  Drenthe 200 (200 kilometer)

Zaterdag 31 december, Hoogeveen:  ATB Oliebollentocht (35 en 55 kilometer)
Zaterdag 21 januari, Staphorst:  B+B Veldtoertocht (35 en 60 kilometer)
Zondag 29 januari, Steenwijk:  Holland-Venetië Toertocht (70 en 120 kilometer)

LEEK – In het centrum van Leek 
bestaat sinds enkele jaren een 
unieke locatie voor kleine zelf-
standige ondernemers. Het 
Boveneind kenmerkt zich door 
het kleinschalige, informele ka-
rakter en de gezellige sfeer on-
derling. Al deze bedrijven zijn 
zeker de moeite waard om te 
bezoeken.

Rahmanis Kledingatelier houdt 
zich bezig met het vermaken 
en repareren van onder ande-
re kleding en gordijnen. Het 
kledingatelier doet eventueel 
ook spoedreparaties. Rahma-
nis Kledingatelier repareert en 
vermaakt ook leer, zoals mo-
torpakken. Bovendien beschikt 
het bedrijf over een stomerij.
Natascha’s Kapsalon is dé salon 
die zich onderscheidt in tijd én 
kwaliteit. Bij Natascha kan men 
terecht voor een knipbeurt, 
maar ook voor een bruids- of 
feestkapsel.
GezondheidsCentrum Wes-
terkwartier streeft ernaar hét 
centrum te zijn waar mensen 
gezien, gehoord en geholpen 
worden. Door het combine-
ren van traditionele Chinese 
geneeswijzen met diverse 
complementaire behandelme-
thodes wil GCW een op maat 
gemaakte behandeling aanbie-
den en toepassen om mensen 
te helpen bij het (weer) gezond 
worden en bij hun persoonlijke 
ontwikkeling. GCW maakt on-
der andere gebruik van Tuina 
Therapie. Dit is een Chinese 
behandelmethode waarbij 
massage- en/of manipulatie-
technieken worden toegepast 
bij diverse pijnklachten die niet 
of onvoldoende te verhelpen 
zijn met de reguliere genees-

kunde of andere therapieën. 
Behalve bij fysieke klachten is 
Tuina goed in te zetten om pro-
blemen te behandelen zoals 
vermoeidheid en stress.
Pedicurepraktijk Trea verzorgt 
voeten door het knippen van 
teennagels en het verwijderen 
van eelt, likdoorns, schimmel 
en ingroeiende teennagels.
Goudsmederij De Vries is een 
atelier waar ambacht hoog in 
het vaandel staat. Hier doet Pe-
ter de Vries alle reparaties aan 
sieraden en horloges. Ook kun-
nen nieuwe sieraden worden 
gemaakt in opdracht van de 
klant. Alle reparaties aan hor-
loges kunnen worden gedaan. 
Ook zijn er batterijen en horlo-
gebandjes verkrijgbaar.
Voor het verzorgen en gezond 
houden van de voeten kan 
men terecht bij pedicureprak-
tijk Intens. Ook als mensen 
probleemvoeten hebben, laat 
Renee Drent hen zonder pijn 
weer naar huis gaan. Tijdens 
de behandeling werkt Renee 
volgens de Code van het Voet-
verzorgingsbedrijf. Dit houdt 
in dat ze altijd werkt met scho-
ne instrumenten en rekening 
houdt met het milieu.
Met zijn praktijk De Pijnbaas 
hanteert Hans Berends een 
andere, nieuwe aanpak als 
het gaat om pijnklachten. De 
kern van de zaak: pijn zit in het 
brein, zeker wanneer de oor-
zaak van de pijn niet duidelijk 
te herleiden valt. Volgens Be-
rends zijn mensen in 80 tot 90 
procent van deze gevallen zelf 
in staat om de pijn op te lossen. 
Hij geeft zijn cliënten handvat-
ten om weer ‘gewoon’ te kun-
nen bewegen en de controle 
terug te krijgen.

Veelzijdig Boveneind in Leek
TERHEIJL – Bij kwekerij De Bag-
gelhof in Terheijl worden onge-
veer 300 verschillende soorten 
fruitbomen gekweekt. Rassen 
die - op een enkele na - niet 
meer in de winkel te koop zijn. 
Dit worden historische fruitras-
sen genoemd. 
De bomen worden bij De Bag-
gelhof op een biologische wijze 
gekweekt, zonder bestrijdings-
middelen. Het bedrijf wordt 
door Skal Biocontrole gecontro-
leerd. Op de kwekerij is een rijke 
biodiversiteit. Er zijn niet alleen 
fruitbomen te vinden, maar ook 
andere bomen en planten, heg-
gen voor vogels en takkenrillen 
waar veel dieren in weg kunnen 
kruipen. Dit alles zorgt voor een 
biologisch evenwicht. Het ter-
rein van de kwekerij is daardoor 
aantrekkelijk voor dieren én een 
mooie plek om te werken.
Kweker Lubbert Dijk vindt het 
belangrijk dat de klant naar huis 
gaat met een boom die past in 
de tuin, bij de grondsoort en hoe 
groot de boom in de toekomst 
wordt. Hij snoeit de boom in het 
bijzijn van de klant, geeft snoei-

advies voor het volgende jaar 
én tips voor het planten van de 
boom. Verder zijn bij De Baggel-
hof aanverwante producten te 
koop, zoals onbehandelde palen 
met boomband en gesp, biologi-
sche potgrond, biologische com-
poste en gesteentemeel. ,,Alles 
wat je nodig hebt om een boom 
te planten en om hem te onder-
houden.”
Op de kwekerij worden niet al-
leen fruitbomen verkocht, maar 
ook onder andere kleinfruitstrui-

ken, hazelnoten, tamme kastan-
jes, mispels, perziken, abrikozen, 
amandelen en diverse geënte 
walnootrassen. 
De gehele winter – van novem-
ber tot april, als het niet vriest – 
is het de tijd om bomen te plan-
ten. Bomen van De Baggelhof 
kunnen tegen gemaakte kosten 
gebracht en eventueel geplant 
worden. De Baggelhof is geo-
pend op vrijdag en zaterdag op 
afspraak. Meer informatie is te 
vinden op www.baggelhof.nl. 

RODEN - G&W Gezondheidswin-
kel Rima is in deze tijd van het 
jaar extra gezellig aangekleed 
met het oog op Kerstmis. Elk 
jaar wordt de winkel vanaf eind 
oktober sfeervol ingericht met 
kerstversieringen, accessoires, 
kussens, kleden en kaarsen: tal 
van leuke items om het in huis 
nóg gezelliger te maken. ,,Zeer 
de moeite waard om te komen 
kijken”, aldus de eigenaren Ria 
en Marjon.

Gezondheidswinkel Rima is ge-
vestigd aan de Heerestraat in 
Roden. Hier heeft de reform-
winkel de beschikking over 350 
vierkante meter met een keur 
aan voedingssupplementen, ho-
meopathische middelen, biolo-
gische en ecologische producten, 
cadeautjes en reformartikelen. 
Naast het reguliere aanbod kun-
nen klanten ook bij Rima terecht 
voor diverse soorten thee en raw 
food (onbewerkt voedsel).

Op het gebied van uiterlijke ver-
zorging heeft Rima een ruim 
aanbod van biologische cosme-
tica. Het gaat om producten 
voor gezicht en lichaam zonder 
parabenen; geschikt voor elk 
huidtype. ,,Kortom: iedereen die 
het belangrijk vindt om gezond 

te leven, is bij ons aan het goede 
adres.”
Voor meer informatie over G&W 
Gezondheidswinkel Rima aan 
de Heerestraat 67 in Roden kan 
men terecht op www.gezond-
heidswinkelrima.nl of bellen 
naar 050-5010955.

RODEN - Kunstencentrum K38 
in Roden staat in de decem-
bermaand tijdens de expositie 
‘Fragmenten’ van Verkuno vol 
met werken van kunstenaars 
die reageren op de verbrokke-
ling in onze samenleving. De 
samenleving die steeds meer uit 
elkaar lijkt te vallen…
Voor deze tentoonstelling vroeg 
Verkuno aan tien kunstenaars 
uit het hele land om werk te 
maken rond dit thema, en de 
uitkomst blijkt zeer divers. Soms 
is het persoonlijk, soms abstract, 
en ook vaak werden fragmenten 
weer een eenheid. De deelne-
mende kunstenaars zijn Moniek 
Westerman, Hans van der Mark, 
Henk van Donk, Ina Fekken, 
Machteld Kee, Marleen van En-
gelen, Maxelant Harmsze, Peter 
Boersma, Nadja Willems en Thea 
Hoek. De expositie ‘Fragmenten’ 
is te bezichtigen vanaf 
10 december tot 
en met 8 januari 
2023.

Van 14 januari 
tot en met 12 fe-
bruari zal in K38 
de tentoonstelling 
‘Kunst of Design’ 
te zien zijn. In deze 
expositie toont het 

kunstencentrum werken van 
negen kunstenaars/ontwerpers. 
Allen zijn zij bezig met vernieu-
wing, moderne ambacht, duur-
zaamheid, bijzonder materiaal-
gebruik en hun eigenzinnige 
vormgeving. Design is kunst die 
men kan gebruiken, zoals acces-
soires, serviezen, vazen, meu-
belen of ander woningtextiel 
of posters en kunstwerken. De 
kunstenaars aan ‘Kunst of De-
sign’ zijn Ria van der Linden, Mir-
jam Kerstholt, Jeanet Metselaar, 
Ida Venhuizen, Eversomdesign, 
Vivolli, Marc Paulusma, Willem 
Kolvoort en Peter Kiewied.
Kunstencentrum K38 aan de 
Kanaalstraat 38 in Roden is geo-
pend van woensdag tot en met 
zondag van 13.00 tot 17.00 uur. 
Meer informatie: www.kunsten-
centrumk38.nl.

Plantseizoen bij kwekerij De Baggelhof

Rima Reform: gezelligheid richting kerst

Expositie ‘Fragmenten’ in
Kunstencentrum K38

is te bezichtigen vanaf 

te zien zijn. In deze 
expositie toont het 



Onze meubelmakers heten u van harte welkom! ook in 2023!
Wij maken alle meubelen

voor u op maat van o.a. 

massief hout en vele 

andere materialen!

Kijk voor voorbeelden op: 

broekwood.com Turfsteker 7, Haulerwijk, 0516 - 422763

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

HAARDEN en KEUKENS

Scan-line Green 
300 pelletkachel
• De compacte kachel voor  

  gezelligheid en comfort

• Bespaar op uw gasrekening

• Ook in speksteen uitvoering

Voor elk 
budget een 

keuken

Uw specialist in kachels, rookkanalen en kachelpijpen

KEUKENS & HOUTKACHELS

BUDGETKEUKENS
Meerdere modellen 

in diverse prijsklasses

Onze 
showroom is 
vernieuwd

Loop gerust 
binnen voor 

meer info

Brandend 
te bekijken 

in onze 
showroom

Fijne 
Feestdagen en 

een gezond, warm 
en aangenaam 

2023

KNIPBON 
Geldig tot en met 15 december 2022 

20% KORTING
op een artikel naar keuze

Schoolstraat 6
9301 KC Roden
(050) - 501 91 83

www.beenwonen.nl Niet geldig op vloeren, gordijnen, zonwering en raamdecoratie

CADEAUTIP! 

Hoofddiep 66, Zevenhuizen, tel. 06 - 1218 1549, www.c-vin.com

Fijne Feestdagen en een Fijne Feestdagen en een 
Goed en Goed en 
GezondGezond
2023 !2023 !

Schoolstraat 18 Roden
Tel. (050) 501 94 62
www.boutique-xx-elle.nl

Trendy Mode
voor een maatje meer!

De meeste keus in vlotte én draagbare  
mode, ook voor de feestdagen.

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

t/m 24 december tegen inlevering van deze advertentie

20% korting op een artikel naar keuze!

Ook accessoires, lingerie, bad- en 
beenmode

Winter wonder 
markt

Markt • Eten • Drinken • Gezelligheid • 
Proeverij • Fotograaf • Kinderknutselhoek

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

Zaterdag 

10 dec. 

10.00 - 16.00 

uur



BOVENEIND 17B - LEEK

HET BOVENEIND
BEDRIJVENVERZAMELGEBOUW

WIJ WENSEN IEDEREEN FIJNE FEESTDAGEN EN EEN GOED EN GEZOND 2023

Telefoon:
06 - 2546 3131

www.gcw-leek.nl

Gezondheidscentrum
Westerkwartier

Telefoon:
0594 - 863 414

Telefoon:
06 - 8352 6088

www.depijnbaas.nlHans Berends
Word regisseur van je eigen lichaam

Telefoon:
06 - 5189 1185

pedicure-intens.nlPedicure Intens

Telefoon:
06 - 4002 8141

Telefoon:
0594 - 744 017

www.top-atelier.comwww.top-atelier.com

Gordijnen- en kledingatelier 

RAHMANI



DE GROOTSTE AANBIEDER VAN 
ELEKTRISCHE AUTO’S IN DE REGIO!

100 EV modellen op voorraado.a. BMW ix3, Honda E, Nissan Leaf,
Kia EV6, Opel Corsa E.

Breed assortiment!

Wij wensen 
u 

Fijne 
Feestdagen 

en een 
goed en 
gezond 
2023!

Audi E-Tron 55 Tesla Model S Kia EV6

Opel Mokka-E

Nissan Leaf

Mini Electric

Tesla Model X

Fiat 500 Fiat 500

Fiat 500 Fiat 500

5x

5x

4x

3x

10x

4x

Opel Corsa E Volkswagen E-Golf

2x

Opel Corsa E Volkswagen E-GolfOpel Corsa E Volkswagen E-Golf

Wij doen alles voor uw auto & camper
Van ‘t Hoffstraat 4, Leek, Tel. 0594 - 512464, www.autoegberts.nl

Min. 40
stuks op 
voorraad



LEEK • Industriepark 5V • 0594 - 514270

KOOPZONDAG
11 december: 12.00 - 17.00 uur

GEZELLIG KERSTSHOPPEN

Kunst of echt!
Gekapt of in pot!

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

Wij wensen iedereen Fijne Feestdagen en een Voorspoedig 2023
Wij zijn gesloten van 24 december tot 8 januari.

ROLLUIKEN:
• Zon- koude- en   
  inbraakwerend
• Verduisterend

Alle zorg omtrent de uitvaart wordt u uit handen genomen.

Mogelijk voor opbaring, condoleance en plechtigheid in onze aula.

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

Roden,

LEDENVOORDEEL
mail ons: info@delaatsteeer-roden.nl

Bij overlijden dag en nacht bereikbaar 050-5015151
Mail: info@delaatsteeer-roden.nl
Adres aula: Borglaan 1a 9301 ZE Roden

Het bestuur 
en medewerkers 
wensen iedereen 

Prettige Kerstdagen 
en een goed en 
gezond 2023



Op strúún IN DE REGIO

www.carlotte.nl

In- en verkoop
van antiek,
brocante en
oudheden

Brink 9a - Norg
Tel. 0592 - 614 339

Open:
vr. en zat. 10.00-17.00 uur

zon. 12.00-17.00 uur

brocante en
oudheden

vr. en zat. 10.00-17.00 uur

Open 
Kersthuis

9, 10 en 11 dec.

VERKOOPADRESSEN:
Hubo en Perfect Flowers Haulerwijk
Warenhuis Terschelling (Midsland)

“Wat mijn hart voelt en
mijn handen zien, maak ik!”

www.juthout.com
06 - 2750 3742Kijk ook op

Wiebe Wesstra
Tuincentrum

Slinke 6 • Haulerwijk • 0516 - 421 448 • wiebe-wesstra-voor-uw-tuin.nl

• Kerstrozen ............................................................................................v.a. € 3,50
• Tulpen- en/of narcisbollen 50 st. ............................................. nu € 4,99
• Amaryllisbollen ..................................................................................v.a. € 3,99
• Materiaal om zelf kerststukken te maken

Kerststukjes

nu v.a. € 4,99

Kransen, kerstboompjes 

en verlichting

Kerstbomen

(ook Nordmann)

Kolonievaart 16
Huis ter Heide

06 - 2200 4397

www.boer-hoorn.nl
winkel@boer-hoorn.nl

• Streekproducten
• Vlees en zuivel
• Groente en fruit
• Brood, koffie en thee
• Sappen en lekkernijen
• Kerstbomenverkoop

Open: di. t/m vr. 13.00 -17.30 / zat. 10.00 -17.00 uur

Ook
kerst-

pakketten

(op maat 

gemaakt)

OP ZOEK NAAR  OP ZOEK NAAR 
EEN KERSTGESCHENK?EEN KERSTGESCHENK?

Kom langs  Kom langs 
in onze  in onze 
winkelwinkel

of bestel opof bestel op
www.panapuur.nlwww.panapuur.nl

Heerestraat 30 • Roden • 050 - 364 5982

Kerst-Kerst-
chocoladechocolade

• Exclusieve en 
ambachtelijke 
bakmixen

• Streekproducten
• Cadeaupakketten

Molenpad 1 • Peize • www.broodlust.nl

Uniek 
in de 
regio

Antiek en (kerst)brocante in Norg
NORG – Carlotte in Norg levert kasten, kabinetten, tafels en heel veel antiek 
en brocante accessoires om de woning helemaal naar uw wensen in te richten. 
In deze tijd van het jaar vindt u bij Carlotte onder meer veel oude kerstver-
sieringen. ,,Het is altijd een feest om onze kerstitems in de winkel te mogen 
zetten en daarmee een knusse kerstsfeer te creëren. Klanten die met een blij 
gevoel en met net die ene unieke kerstbal de deur uitgaan: dat geeft ons een 
speciaal gevoel. We gaan dit jaar ook weer een open kersthuis organiseren, 
op 9, 10 en 11 december. Speciaal voor deze dagen is onze woonkamer ook 
omgetoverd in kerstsferen. En in ditzelfde weekend wordt de 
Brocante & Antiek Route Drenthe georganiseerd. Daar doen 
wij ook aan mee. Kom dus gerust een kijkje neme, elke dag 
van 10.00 tot 17.00 uur. Meer informatie is te vinden op onze 
website www.carlotte.nl.

Regionale streekprodukten bij Hoorn
HUIS TER HEIDE - In Huis ter Heide bevindt zich Boerderijwinkel Hoorn. Een 
winkel vol met streekproducten, vlees en zuivel, groente en fruit, broodpro-
ducten, koffie, thee, sappen en bijzondere lekkernijen. Allemaal regionaal 
geproduceerd. Maar dat betekent niet dat het aanbod beperkt is. Het assor-
timent is met zorg geselecteerd op duurzaamheid en een lage CO2-afdruk. 
Het gaat om eerlijke producten van de beste kwaliteit voor eerlijke prijzen. 
Het hele seizoen door. ,,In het voorjaar natuurlijk de asperges. In de maand 
december produceren wij op maat gemaakte kerstpakketten, 
vol met streekproducten. En ook kerstbomenverkoop natuur-
lijk. Bezoek zaterdag 10 december onze Winter Wonder Markt 
in en om de boerderij. Knus en gezellig. De markt is geopend 
van 10.00 tot 16.00 uur. We zien u graag.”

Leuke kerstcadeautjes bij Pranapuur
RODEN - Bij Pranapuur in Roden kunt u volop in de kerststemming komen. Zo 
is ook dit jaar de speciale kerstmix van CHI, voor de aromabrander of diffuser, 
weer een echte aanrader. Daarnaast van de echte chocolatier kleurrijke bon-
bons en chocolade rendieren. ,,Wie wordt daar nu niet blij van?” Nieuw bij 
Pranapuur zijn de schapenwollen sokken van SOXS. 100 procent prikvrij, op 
ecologisch verantwoorde manier geproduceerd in Nederland 
en ademend door hoogwaardige structuur. ,,Kortom: het ideale 
cadeautje dat u warm houdt tijdens de koude wintermaanden. 
Ook makkelijk te bestellen op onze website pranapuur.nl.”

Kerst bij Tuinspecialist Wiebe Wesstra
HAULERWIJK - Bij Tuincentrum Wiebe Wesstra ademt de winkel weer kerst, 
zowel buiten als binnen. Met volop kerstbomen, zoals Nordmann, Picea 
Omorica, Abies Koreana en Picea Glauca Conica. Van klein tot groot. En veel 
kerstartikelen, kerststukken, cadeaus en accessoires. Ook is er veel materiaal 
verkrijgbaar om zelf aan de slag te gaan met een kerststuk of -krans. Er 
is verlichting voor binnen en buiten, er zijn kerstrozen, amaryllisbollen en 
hyacinten in pot. Ook met het oog op de winter is er een ruim assortiment 
producten voorradig zoals strooizout, sleeën, sneeuwschuivers, 
voederhuisjes en voederkransen en winterlaarzen. Kortom: 
Tuinspecialist Wiebe Wesstra is een winkel vol nuttig moois. 
,,Kom gezellig langs voor een mooie boom of leuk kerststuk 
en proef de kerstsfeer in ons tuincentrum. De medewerkers 
helpen u graag bij uw keuzes.”

Bakmixen en streekproducten bij de Paiser Meul
PEIZE - Rolf Koning van de Paiser Meul richt zich nu voornamelijk op de 
verkoop van zelf samengestelde bakmixen. Maar ook streekproducten en 
cadeaupakketten. Broodsoorten in thuisbakmixen zoals meergranenbrood, 
donker volkoren, spelt meerzaden (donker), Peizerpit en koren plus. Per ver-
pakking kunnen twee broden worden gebakken. En daarnaast ook verpak-
kingen voor het maken van amandelcake, Paisermeulcake, roombotercake en 
poffert. En Paiser pankoukmix, cranberry-appel pankoukmix en spekpannen-
koekmix. Alles uniek in zijn soort en smaak. En heeft u moeite om het voor 
het eerst te maken: voor advies kunt u Rolf Koning altijd raad-
plegen. Ervaring genoeg. Naast deze mixen verkoopt Koning 
ook streekproducten. Het is mogelijk om hiervan een (cadeau)
pakketje te maken. ,,Wees welkom in Peize in De Paiser Meul. 
Nog steeds volop lekkers, alleen dan in bakmixvorm.”

Heerlijke delicatessen bij Het Lekkere Winkeltje
LEEK - Heeft u in deze feestelijke decembermaand ook zo veel zin in een 
heerlijk gedekte tafel met de lekkerste hapjes en drankjes? Dan bent u bij Het 
Lekkere Winkeltje in Leek aan het juiste adres. Mariëlle Gremmer is sinds dit 
jaar hét nieuwe gezicht van deze delicatessenwinkel. ,,Al van jongs af aan heb 
ik een enorme passie voor lekker eten, drinken en gezelligheid en ik ben dan 
ook vereerd dat ik deze passie nu als jonge onderneemster met iedereen mag 
delen. Elke dag haal ik in de winkel weer mijn geluk uit het bereiden van heer-
lijk eten, het maken van de mooiste cadeaupakketten en het hebben van leuke 
gesprekken. Met de feestdagen in zicht doen wij bij Het Lekkere Winkeltje 
nog net even dat beetje extra voor u, zodat u een gezellige, warme en vooral 
smakelijke tijd zult hebben. Van lekkere kaasfondue en salades tot borrelhapjes 
voor op tafel, heerlijke wijnen om mee na te kletsen en cadeaupakketten voor 
onder de kerstboom: we hebben het allemaal. En heeft u nog 
specifieke wensen? Dan kunnen we het daar natuurlijk altijd 
even over hebben. Dus kom snel eens langs om een culinair 
kijkje te nemen of gezellig een praatje te maken! Dan zetten wij 
ons vol liefde en enthousiasme in om u zorgeloze, overheerlijke 
feestdagen te bezorgen. Wij kijken er in ieder geval enorm naar 
uit. Tot snel en alvast heel fijne feestdagen.”

Perfect Flowers: een bloemenzaak met passie
HAULERWIJK - Perfect Flowers is al 11 jaar gevestigd in het centrum van Hau-
lerwijk, in een stijlvol pand. Buiten staan altijd stellages met uiteenlopende 
bloeiende planten om aan te geven dat eigenaresse Anita Louters daar haar 
winkel runt. Perfect Flowers is hét adres voor al uw bloemwerk voor iedere 
gelegenheid en elk seizoen. En u kunt er terecht voor bloemen, planten en 
accessoires. Met het oog op kerst is er in de winkel natuurlijk meer op dat 
(kerst)gebied; alles mooi verwerkt door de hele winkel heen. Anita Louters zit 
alweer 21 jaar in het bloemenvak. In alles wat ze maakt zit haar passie voor 
het vak verwerkt. En zo gaat ze graag nog jaren door. In de winkel staan over-
al tussen de bloemen door prachtige rendieren; hoe toepasselijk met kerst. 
,,Deze hele maand december geef ik daar 20 procent korting 
op. Profiteren maar dus! De winkel is helemaal in kersttooi en 
nu is het dus zeer de moeite waard om binnen te lopen. Laat 
u verrassen! Ik help u graag. Volg ons ook op Facebook. Daar 
staan regelmatig foto’s van leuke creaties en aankomende acti-
viteiten op vermeld.”

Unieke woonaccessoires bij Juthout
HAULERWIJK - Juthout is de merknaam waaronder Jan de Vries zijn unieke 
woonaccessoires maakt. Al heel zijn leven is hij tijdens vakanties op het strand 
van Terschelling te vinden om daar mooie stukken hout te jutten. Zonge-
bleekt, zandgestraald en geïmpregneerd door de zee. Van dit prachtige hout 
worden unieke creaties gemaakt. Van fotolijst tot badkamermeubel. Ook lam-
pen in diverse soorten en maten. Eventueel voorzien van een handgemaakte 
kap van gevonden materiaal of in iedere gewenste kleur of maat. ,,Omdat 
vooraf nooit duidelijk is wat het eindresultaat zal zijn, zeg ik altijd: geef mij de 
uitdaging en ik maak het voor je. Is het niet naar je zin, dan laat je het staan. 
Maak gerust een afspraak in mijn atelier aan de Laweijstraat 
26 in Haulerwijk. Kijk ook beslist eens op mijn Facebookpagina, 
Instagram, Pinterest of de website www.juthout.com. Hier staan 
voorbeelden genoeg.” Tot slot heeft De Vries nog een cadeautip 
voor de feestdagen: een cadeaubon in de vorm van flessenpost. 
,,Om iemand echt mee te verrassen.”



Op strúún IN DE REGIO

www.carlotte.nl

In- en verkoop
van antiek,
brocante en
oudheden

Brink 9a - Norg
Tel. 0592 - 614 339

Open:
vr. en zat. 10.00-17.00 uur

zon. 12.00-17.00 uur

Open 
Kersthuis

9, 10 en 11 dec.

VERKOOPADRESSEN:
Hubo en Perfect Flowers Haulerwijk
Warenhuis Terschelling (Midsland)

“Wat mijn hart voelt en
mijn handen zien, maak ik!”

www.juthout.com
06 - 2750 3742Kijk ook op

Wiebe Wesstra
Tuincentrum

Slinke 6 • Haulerwijk • 0516 - 421 448 • wiebe-wesstra-voor-uw-tuin.nl

• Kerstrozen ............................................................................................v.a. € 3,50
• Tulpen- en/of narcisbollen 50 st. ............................................. nu € 4,99
• Amaryllisbollen ..................................................................................v.a. € 3,99
• Materiaal om zelf kerststukken te maken

Kerststukjes

nu v.a. € 4,99

Kransen, kerstboompjes 

en verlichting

Kerstbomen

(ook Nordmann)

Kolonievaart 16
Huis ter Heide

06 - 2200 4397

www.boer-hoorn.nl
winkel@boer-hoorn.nl

• Streekproducten
• Vlees en zuivel
• Groente en fruit
• Brood, koffie en thee
• Sappen en lekkernijen
• Kerstbomenverkoop

Open: di. t/m vr. 13.00 -17.30 / zat. 10.00 -17.00 uur

•
•
•
•
•

Ook
kerst-

pakketten

(op maat 

gemaakt)

OP ZOEK NAAR  OP ZOEK NAAR 
EEN KERSTGESCHENK?EEN KERSTGESCHENK?

 
in onze  in onze 
winkelwinkel

of bestel opof bestel op
www.panapuur.nlwww.panapuur.nl

Heerestraat 30 • Roden • 050 - 364 5982

Kerst-Kerst-
chocoladechocolade

• Exclusieve en 
ambachtelijke 
bakmixen

• Streekproducten
• Cadeaupakketten

Molenpad 1 • Peize • www.broodlust.nl

Uniek 
in de 
regio

Antiek en (kerst)brocante in Norg
NORG – Carlotte in Norg levert kasten, kabinetten, tafels en heel veel antiek 
en brocante accessoires om de woning helemaal naar uw wensen in te richten. 
In deze tijd van het jaar vindt u bij Carlotte onder meer veel oude kerstver-
sieringen. ,,Het is altijd een feest om onze kerstitems in de winkel te mogen 
zetten en daarmee een knusse kerstsfeer te creëren. Klanten die met een blij 
gevoel en met net die ene unieke kerstbal de deur uitgaan: dat geeft ons een 
speciaal gevoel. We gaan dit jaar ook weer een open kersthuis organiseren, 
op 9, 10 en 11 december. Speciaal voor deze dagen is onze woonkamer ook 
omgetoverd in kerstsferen. En in ditzelfde weekend wordt de 
Brocante & Antiek Route Drenthe georganiseerd. Daar doen 
wij ook aan mee. Kom dus gerust een kijkje neme, elke dag 
van 10.00 tot 17.00 uur. Meer informatie is te vinden op onze 
website www.carlotte.nl.

Regionale streekprodukten bij Hoorn
HUIS TER HEIDE - In Huis ter Heide bevindt zich Boerderijwinkel Hoorn. Een 
winkel vol met streekproducten, vlees en zuivel, groente en fruit, broodpro-
ducten, koffie, thee, sappen en bijzondere lekkernijen. Allemaal regionaal 
geproduceerd. Maar dat betekent niet dat het aanbod beperkt is. Het assor-
timent is met zorg geselecteerd op duurzaamheid en een lage CO2-afdruk. 
Het gaat om eerlijke producten van de beste kwaliteit voor eerlijke prijzen. 
Het hele seizoen door. ,,In het voorjaar natuurlijk de asperges. In de maand 
december produceren wij op maat gemaakte kerstpakketten, 
vol met streekproducten. En ook kerstbomenverkoop natuur-
lijk. Bezoek zaterdag 10 december onze Winter Wonder Markt 
in en om de boerderij. Knus en gezellig. De markt is geopend 
van 10.00 tot 16.00 uur. We zien u graag.”

Leuke kerstcadeautjes bij Pranapuur
RODEN - Bij Pranapuur in Roden kunt u volop in de kerststemming komen. Zo 
is ook dit jaar de speciale kerstmix van CHI, voor de aromabrander of diffuser, 
weer een echte aanrader. Daarnaast van de echte chocolatier kleurrijke bon-
bons en chocolade rendieren. ,,Wie wordt daar nu niet blij van?” Nieuw bij 
Pranapuur zijn de schapenwollen sokken van SOXS. 100 procent prikvrij, op 
ecologisch verantwoorde manier geproduceerd in Nederland 
en ademend door hoogwaardige structuur. ,,Kortom: het ideale 
cadeautje dat u warm houdt tijdens de koude wintermaanden. 
Ook makkelijk te bestellen op onze website pranapuur.nl.”

Kerst bij Tuinspecialist Wiebe Wesstra
HAULERWIJK - Bij Tuincentrum Wiebe Wesstra ademt de winkel weer kerst, 
zowel buiten als binnen. Met volop kerstbomen, zoals Nordmann, Picea 
Omorica, Abies Koreana en Picea Glauca Conica. Van klein tot groot. En veel 
kerstartikelen, kerststukken, cadeaus en accessoires. Ook is er veel materiaal 
verkrijgbaar om zelf aan de slag te gaan met een kerststuk of -krans. Er 
is verlichting voor binnen en buiten, er zijn kerstrozen, amaryllisbollen en 
hyacinten in pot. Ook met het oog op de winter is er een ruim assortiment 
producten voorradig zoals strooizout, sleeën, sneeuwschuivers, 
voederhuisjes en voederkransen en winterlaarzen. Kortom: 
Tuinspecialist Wiebe Wesstra is een winkel vol nuttig moois. 
,,Kom gezellig langs voor een mooie boom of leuk kerststuk 
en proef de kerstsfeer in ons tuincentrum. De medewerkers 
helpen u graag bij uw keuzes.”

Bakmixen en streekproducten bij de Paiser Meul
PEIZE - Rolf Koning van de Paiser Meul richt zich nu voornamelijk op de 
verkoop van zelf samengestelde bakmixen. Maar ook streekproducten en 
cadeaupakketten. Broodsoorten in thuisbakmixen zoals meergranenbrood, 
donker volkoren, spelt meerzaden (donker), Peizerpit en koren plus. Per ver-
pakking kunnen twee broden worden gebakken. En daarnaast ook verpak-
kingen voor het maken van amandelcake, Paisermeulcake, roombotercake en 
poffert. En Paiser pankoukmix, cranberry-appel pankoukmix en spekpannen-
koekmix. Alles uniek in zijn soort en smaak. En heeft u moeite om het voor 
het eerst te maken: voor advies kunt u Rolf Koning altijd raad-
plegen. Ervaring genoeg. Naast deze mixen verkoopt Koning 
ook streekproducten. Het is mogelijk om hiervan een (cadeau)
pakketje te maken. ,,Wees welkom in Peize in De Paiser Meul. 
Nog steeds volop lekkers, alleen dan in bakmixvorm.”

Heerlijke delicatessen bij Het Lekkere Winkeltje
LEEK - Heeft u in deze feestelijke decembermaand ook zo veel zin in een 
heerlijk gedekte tafel met de lekkerste hapjes en drankjes? Dan bent u bij Het 
Lekkere Winkeltje in Leek aan het juiste adres. Mariëlle Gremmer is sinds dit 
jaar hét nieuwe gezicht van deze delicatessenwinkel. ,,Al van jongs af aan heb 
ik een enorme passie voor lekker eten, drinken en gezelligheid en ik ben dan 
ook vereerd dat ik deze passie nu als jonge onderneemster met iedereen mag 
delen. Elke dag haal ik in de winkel weer mijn geluk uit het bereiden van heer-
lijk eten, het maken van de mooiste cadeaupakketten en het hebben van leuke 
gesprekken. Met de feestdagen in zicht doen wij bij Het Lekkere Winkeltje 
nog net even dat beetje extra voor u, zodat u een gezellige, warme en vooral 
smakelijke tijd zult hebben. Van lekkere kaasfondue en salades tot borrelhapjes 
voor op tafel, heerlijke wijnen om mee na te kletsen en cadeaupakketten voor 
onder de kerstboom: we hebben het allemaal. En heeft u nog 
specifieke wensen? Dan kunnen we het daar natuurlijk altijd 
even over hebben. Dus kom snel eens langs om een culinair 
kijkje te nemen of gezellig een praatje te maken! Dan zetten wij 
ons vol liefde en enthousiasme in om u zorgeloze, overheerlijke 
feestdagen te bezorgen. Wij kijken er in ieder geval enorm naar 
uit. Tot snel en alvast heel fijne feestdagen.”

Perfect Flowers: een bloemenzaak met passie
HAULERWIJK - Perfect Flowers is al 11 jaar gevestigd in het centrum van Hau-
lerwijk, in een stijlvol pand. Buiten staan altijd stellages met uiteenlopende 
bloeiende planten om aan te geven dat eigenaresse Anita Louters daar haar 
winkel runt. Perfect Flowers is hét adres voor al uw bloemwerk voor iedere 
gelegenheid en elk seizoen. En u kunt er terecht voor bloemen, planten en 
accessoires. Met het oog op kerst is er in de winkel natuurlijk meer op dat 
(kerst)gebied; alles mooi verwerkt door de hele winkel heen. Anita Louters zit 
alweer 21 jaar in het bloemenvak. In alles wat ze maakt zit haar passie voor 
het vak verwerkt. En zo gaat ze graag nog jaren door. In de winkel staan over-
al tussen de bloemen door prachtige rendieren; hoe toepasselijk met kerst. 
,,Deze hele maand december geef ik daar 20 procent korting 
op. Profiteren maar dus! De winkel is helemaal in kersttooi en 
nu is het dus zeer de moeite waard om binnen te lopen. Laat 
u verrassen! Ik help u graag. Volg ons ook op Facebook. Daar 
staan regelmatig foto’s van leuke creaties en aankomende acti-
viteiten op vermeld.”

Unieke woonaccessoires bij Juthout
HAULERWIJK - Juthout is de merknaam waaronder Jan de Vries zijn unieke 
woonaccessoires maakt. Al heel zijn leven is hij tijdens vakanties op het strand 
van Terschelling te vinden om daar mooie stukken hout te jutten. Zonge-
bleekt, zandgestraald en geïmpregneerd door de zee. Van dit prachtige hout 
worden unieke creaties gemaakt. Van fotolijst tot badkamermeubel. Ook lam-
pen in diverse soorten en maten. Eventueel voorzien van een handgemaakte 
kap van gevonden materiaal of in iedere gewenste kleur of maat. ,,Omdat 
vooraf nooit duidelijk is wat het eindresultaat zal zijn, zeg ik altijd: geef mij de 
uitdaging en ik maak het voor je. Is het niet naar je zin, dan laat je het staan. 
Maak gerust een afspraak in mijn atelier aan de Laweijstraat 
26 in Haulerwijk. Kijk ook beslist eens op mijn Facebookpagina, 
Instagram, Pinterest of de website www.juthout.com. Hier staan 
voorbeelden genoeg.” Tot slot heeft De Vries nog een cadeautip 
voor de feestdagen: een cadeaubon in de vorm van flessenpost. 
,,Om iemand echt mee te verrassen.”



Deze ondernemers wensen iedereen uit

TOLBERT - Twinkelende lichtjes, vrolijke versierin-
gen, veel kraampjes met prachtige artikelen, kleur-
rijke decoraties, gezellig brandende vuurpotten, 
vele geuren van diverse overheerlijke lekkernijen 
en een gezellige sfeer: dat is het beeld dat men 
kan verwachten op de uitgebreide en gevarieerde 
kerstmarkt in Tolbert, die na twee jaren van afwe-
zigheid op zaterdag 10 en zondag 11 december 
plaatsvindt in de HJC Manege aan de Hoofdstraat 
in Tolbert.
Het bestuur van Volksvermaken Tolbert gaat voort 
op de ingeslagen succesvolle weg en heeft ook nu 
weer een mooie kerstmarkt weten samen te stellen. 
Bewust is ook nu weer gekozen voor een overdek-
te kerstmarkt; lekker verwarmd voor de bezoekers 
en zeer sfeervol ingericht. De vele kraampjes met 
kerstartikelen, kerststukjes, glühwein, ambachte-
lijke producten, kunstnijverheid, lekkernijen en 
versnaperingen én de rondwandelende Kerstman 
maken het tot een zeer complete en sfeerrijke 
kerstmarkt die zijn weerga in de regio niet kent. 
Mensen die op zoek zijn naar een speciaal cadeau 
of een origineel accessoire voor de kerstoutfi t ko-
men hier volledig aan hun trekken. Om het voor de 
duizenden bezoekers nog aantrekkelijker te maken 
is er gezellige sfeermuziek en kan men gedurende 
deze twee dagen even bijpraten en genieten op het 
horecaplein. Voor de kinderen is er gelegenheid om 
creatief uit de voeten te kunnen. Popcorn, warme 
chocolademelk met slagroom en andere lekkernij-
en maken de kerstmarkt ook voor de jeugd com-
pleet. Kerstdorp Tolbert heeft alle bezoekers van 
jong tot oud heel veel te bieden in een prachtige 
ambiance en is het bezoeken zeker waard.

De kerstmarkt in de HJC Manege aan de Hoofd-
straat 53 in Tolbert is op zaterdag 10 december 
geopend van 12.00 tot 21.00 uur en op zondag 11 
december van 11.00 tot 17.00 uur. Gratis parkeren 
kan in de directe nabijheid van de manege.

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

Wij helpen u graag!

• Verkoop • Onderhoud
• Reparatie • Legservice

CARS JEANS
AL VOOR € 29.90

2 STUKS € 50,-
Hoofdstraat 44 • Tolbert • Tel.: (0594) 517 224 • www.fiftyfiftytolbert.nl
Openingstijden: Do. 9.00-18.00 uur - Vr. 9.00-21.00 uur - Zat. 9.00-17.00 uur Volg ons op

18 december

KOOPZONDAG

12.00 - 17.00 uur

WEEKENDVOORDEEL17+18 decemberGRATIS ROLLADEbij aankoop van2 broekenProfiteer!

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

Kwalitatief goed én

verantwoord vlees!!!
Het adres voor de 
lekkerste
rollades 

en gourmet specialiteiten

gezellig! Gourmetten

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

Bent u op zoek naar een klassieke, 
moderne of nostalgische keuken?

Kom ze bekijken in onze showroom!

Moderne
keukens
in diverse
stijlen!

Doorlopend 
NIEUWE
keuken-
opstellingen!
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Asser Bach 
Cantategroep 
geeft concert 
in Grote Kerk 
Veenhuizen
VEENHUIZEN - Koor en 
orkest van de Asser Bach 
Cantategroep voeren op 
zaterdag 17 december de 
‘Hohe Messe’ (BWV 232) van 
Johann Sebastian Bach uit 
in de Grote Kerk van Veen-
huizen. Dirigent is Marion 
Bluthard. Vooraf houdt ba-
rokspecialist Ton Koopman 
een lezing met als titel ‘De 
Hohe Messe: Bachs laatste 
werk?’ Dit is een unieke ge-
legenheid om een lezing van 
Ton Koopman bij te wonen 
én te luisteren naar een in-
tegrale uitvoering van de 
‘Hohe Messe’.
In 1992 werd de basis gelegd 
voor de Asser Bach Cantate-
groep. Koor en orkest heb-
ben tot nu toe zo’n 120 can-
tates en andere werken van 
Bach uitgevoerd. Sinds 2018 
staat het ensemble onder de 
enthousiaste en deskundige 
leiding van dirigent Marion 
Bluthard. Vier keer per jaar 
werkt de Asser Bach Canta-
tegroep mee aan een vesper-
dienst in de Adventskerk in 
Assen. Af en toe verlaat het 
ensemble de thuisbasis voor 
een concert of cantatedienst 
buiten Assen.
Het 30-jarig jubileum is aan-
leiding voor een bijzonder 
programma in de beide ker-
ken van Veenhuizen. Eerst 
houdt Ton Koopman een 
interessante lezing over de 
ontstaansgeschiedenis van 
de ‘Hohe Messe’ en de plaats 
van dit werk in het oeuvre 
van Johann Sebastian Bach. 
Koopman is al jarenlang een 
autoriteit op het gebied van 
Bach en diens muziek. Zijn 
lezing begint om 18.15 uur 
en vindt plaats in de Koepel-
kerk in Veenhuizen. Daar-
na voeren solisten, koor en 
orkest om 20.00 uur de in-
tegrale ‘Hohe Messe’ uit in 
de Grote Kerk van Veenhui-
zen, aan de overkant van de 
straat.

Voor meer informatie over 
lezing en concert kunt u te-
recht op www.asserbachcan-
tategroep.nl. Daar kunt u 
ook kaarten bestellen.

PEIZE – Met een breed assorti-
ment ladders, trappen en stei-
gers is Proklim dé specialist op 
het gebied van klimmaterialen. 
Proklim fungeerde jarenlang als 
groothandel voor grotere bedrij-
ven, maar het bedrijf richt zich 
nu ook op particulieren, zzp’ers 
en andere kleinere onderne-
mers. In de webshop van Proklim 
vinden zij een grote hoeveelheid 
ladders, trappen en steigers van 
toonaangevende merken als 
Little Giant, Little Jumbo, Altr-
ex, Solide, Maxall, Waku, Alga 
en het eigen Proklim-merk. Een 

groot deel van deze producten is 
ook uit voorraad leverbaar van-
uit het compleet nieuwe pand 
aan De Steiger 10A in Peize. 
Daarin is ook de houtbouwtak 
gevestigd. ,,Wij hanteren voor 
iedereen nog steeds de groot-
handelprijzen”, zegt Rick Bos, 
eigenaar van Proklim. ,,Zo is ie-
dereen verzekerd van de scherp-
ste prijs.”
Om veilig en verantwoord te 
kunnen werken, denkt Proklim 
ook actief mee op het gebied 
van valbeveiliging. Borgingspun-
ten, veiligheidslijnen, railsyste-

men, hekwerken: voor elke klus 
kan Proklim de beste veiligheids-
systemen leveren.
Proklim is bovendien een on-
afhankelijke keuringsinstantie. 
Omdat werken op hoogte risi-
co’s met zich meebrengt, zijn be-
drijven verplicht om klimmateri-
alen minimaal één keer per jaar 
te laten keuren. Namens Proklim 
verricht Rick Bos deze keuringen 
in heel Noord-Nederland, en 
soms zelfs daarbuiten.
Het volledige aanbod van Prok-
lim is te vinden op de website 
www.proklim.nl.

Proklim: de specialist in klimmaterialen

RODEN - Het bestuur van be-
grafenis- en crematievereniging 
De Laatste Eer in Roden is bezig 
met plannen voor renovatie en 
uitbreiding van het uitvaartcen-
trum aan de Borglaan. Daarmee 
hoopt de vereniging mensen 
nog beter van dienst te kunnen 
zijn. Het uitvaartcentrum wordt 
aangepast aan de eisen van 
deze tijd.
Begrafenis- en crematievereni-
ging De Laatste Eer in Roden 
staat voor een waardige en zor-
geloze uitvaart. De vereniging 
werd opgericht in 1912, met als 
doel om zonder winstoogmerk 
en op een respectvolle manier 
hulp te bieden bij een uitvaart. 
Noaberschap stond bij De Laat-
ste Eer centraal. Noaberschap is 
een oude traditie die het best 
kan worden vertaald als buren-
hulp of bijstand. Als lid van De 
Laatste Eer was men verzekerd 
van een waardige en betaalbare 
uitvaart. De vereniging nam in 
het verleden alle werkzaamhe-
den op zich. Zo konden nabe-
staanden met het afscheid bezig 
zijn en hoefden zij zich geen zor-
gen te maken over de uitvaart. 
Tegenwoordig zorgt Monuta er 
namens de vereniging voor dat 
alles in goede banen wordt ge-

leid. De Laatste Eer heeft hier-
voor een overeenkomst met 
deze uitvaartverzorger.
De uitvaart kan volledig naar de 
wensen van de overledene en de 
nabestaanden worden ingevuld. 
Leden van De Laatste Eer heb-
ben bij overlijden recht op gratis 
gebruik van het uitvaartcentrum 
in Roden, de diensten van de ver-
eniging en een gereduceerd ta-
rief voor gebruik van de opbaar-
kamers. Het uitvaartcentrum is 
zeer geschikt voor een plech-
tigheid of samenzijn met zowel 
kleine als grote gezelschappen, 
met een persoonlijke sfeer en 
alle tijd. In het uitvaartcentrum 

bevinden zich vier rouwkamers 
voor opbaringen. Gedurende 
de periode van opbaring blijft 
de rouwkamer uitsluitend gere-
serveerd voor de nabestaanden, 
zodat zij de ruimte geheel naar 
eigen wensen kunnen inrichten. 
En voor wat betreft de catering: 
het hoeft niet altijd koffie met 
cake te zijn. Er zijn volop andere 
mogelijkheden.

Voor meer informatie over de 
voorwaarden kan men altijd 
contact opnemen met begrafe-
nis- en crematievereniging De 
Laatste Eer via 050-5015151 of 
info@delaatsteeer-roden.nl.

De Laatste Eer werkt aan vernieuwd uitvaartcentrum

REGIO - Drenthe is op vrijdag 
9, zaterdag 10 en zondag 11 
december weer het toneel van 
een speciale kersteditie van Bro-
cante & Antiek Route Drenthe. 
Liefhebbers van brocante en 
antiek kunnen op deze dagen 
van 10.00 tot 17.00 uur terecht 
op verschillende adressen in de 
hele provincie.
Brocante & Antiek Route Dren-
the, waarbij zo’n vijftien winkels 
zich presenteren, is een begrip 
onder brocanteliefhebbers in 
heel Nederland. Brocante zijn 
spullen uit vroeger tijden die 
momenteel erg in trek zijn, maar 
niet vallen onder de noemer an-
tiek. 
Alle vijftien winkels hebben hun 
best gedaan om voor verzame-
laars en snuffelaars een waar pa-
radijs vol charmante oude spul-
len in te richten. Elke winkel is 

weer anders en heeft een ande-
re sfeer, maar één ding hebben 
de winkels gemeen en dat is de 
liefde voor brocante, antiek en 
oude spullen. Tel daarbij op de 
mooie route, de lieflijke plaats-
jes en de veelal oude panden en 
men heeft een prachtige invul-
ling van het weekend.
Veel brocante komt uit het bui-
tenland. Het is voor bezoekers 
van de brocante- en antiekroute 
dus zeer de moeite waard om 
rond te snuffelen tussen al het 
moois en zich even in Frank-
rijk, België, Engeland of andere 
markten in het buitenland te 
wanen.
Meer informatie over de Brocan-
te & Antiek Route Drenthe is te 
vinden op Instagram (@brocan-
teroutedrenthe) en Facebook 
(Brocante & Antiek Route Dren-
the).

Brocante- en antiekroute door Drenthe

Tiende Sfeermarkt in Langelo
LANGELO - Kleinschalig en ge-
zellig: dat zijn de kenmerken 
van de Sfeermarkt in Langelo. 
Dit jaar voor de tiende keer or-
ganiseren Margreet Brands, Det-
ty Kemker en Jeichien Martens 
hun sfeervolle kerstmarkt. Zo’n 
tiende editie verdient natuurlijk 
iets speciaals. Daarom zijn er 
deze keer meer kramen én is er 
volop livemuziek, van het duo 
Jan & Henk en van muziekver-
eniging De Vooruitgang. 
De deel en kapschuur van de 
boerderij aan de Schoolbrink 
10 in Langelo worden omgeto-
verd tot een plek waar het goed 
toeven is. Lekker rondsnuffelen 

tussen de kramen met veelal 
handgemaakte - en dus unie-
ke - producten. Decoraties voor 
binnen en buiten, eerlijke boer-
derijproducten, brocante, verras-
sende kerstcadeaus voor jong en 
oud: u kunt er van alles vinden. 
Traditiegetrouw is er volop ge-
legenheid om elkaar te ontmoe-
ten, onder het genot van een 
kop koffie met een versgebak-
ken kniepertie of van een heer-
lijke kop eigengemaakte snert. 
De Sfeermarkt in Langelo vindt 
plaats op zaterdag 10 december 
van 10.00 tot 16.00 uur. De toe-
gang is gratis.

Byou Primeur:
unieke 
sieraden
LEEK - Byou Primeur in Leek 
heeft een grote collectie 
byoux: korte en lange col-
liers, armbanden en oorbel-
len. Bekende merken zijn 
BIBA (onder andere mag-
neetarmbanden), Culture 
Mix (handgemaakt en fair-
trade) en Squadra Blu (ex-
clusieve colliers). Ook zijn 
er dunne en dikke sjaals en 
stola’s voor de winter. In 
het echte zilver heeft Byou 
Primeur nieuwe modellen: 
ringen, colliers, armbanden 
en sieraden voor kinderen. 
En echte zilveren beads van 
de merken Amora en Pic-
colo. Naast sieraden heeft 
Byou Primeur ook een rui-
me collectie OOZOO-horlo-
ges. Ook voor reparatie van 
sieraden en het vervangen 
van horlogebandjes en 
batterijen kan men terecht 
in de winkel aan de Schrei-
ershoek 12 in Leek (0594-
515462).

Eerste Survivalrun in Norg
Eigenlijk zou de Survivalrun dit jaar al plaatsvinden: enkele 
fanatieke leden van Survivalvereniging Norg hadden het 
draaiboek al klaar liggen. Maar toen gooide corona roet 
in het eten. In de loop van het jaar ging het bij een aantal 
leden van Survivalvereniging Norg toch weer kriebelen. Zij 
vormden een nieuw bestuur en kondigden een nieuwe da-
tum aan voor het evenement: zondag 23 april 2023.

De Survivalrun in Norg is er voor drie categorieën deel-
nemers: jeugd, volwassenen en ouders met kinderen. De 
voorbereidingen op het evenement zijn inmiddels in volle 
gang. Het bouwteam is druk bezig met de invulling van de 
hindernissen, het financiële team zoekt sponsoren. Bovenal 
zijn de vrijwilligers van de organisatie op zoek naar colle-
ga’s.
Wie als sponsor of als vrijwilliger een bijdrage wil leveren 
aan de Survivalrun in Norg, kan voor meer informatie en 
voor aanmelding mailen naar info@survivalrunnorg.nl.
Meer informatie over de inschrijving voor de Survivalrun 
verschijnt te zijner tijd op de website www.survivalrunnorg.
nl en op Facebook en Instagram.



Hoofdstraat 17 - Peize
Tel. 050 - 501 0110
www.vanslootentweewielers.nl

Fijne FeestdagenFijne Feestdagen
en een en een 
Fietsrijk 2023Fietsrijk 2023

Een goede kop koffie,
Het begin van een
Geweldige dag.
Duurzame heerlijke koffie voor een eerlijke prijs. 

Dat is Laurens Coffee.

Oude Asserstraat 26, 9481 BL Vries
Tel. 0592 - 820 793
mail@laurenscoffee.nl
www.laurenscoffee.nl

De voordeligste 
keukenzaak
van het Noorden!

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

Verhuizen, verbouwen 
of nieuwbouw?

Tot ziens in Tynaarlo

Voor
elke stijl

een
passende
keuken

Een 
keuken 

compleet 
al v.a. 

€ 2.899,-

Wij
adviseren
u graag

op  
afspraak

Keuken-
advies 

op maat
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VRIES – Een geweldige dag be-
gint met een goed kopje koffie. 
Laurens Coffee in Vries levert 
duurzame, heerlijke koffie voor 
een eerlijke prijs. 

Eigenaar Edwin Laurens koopt 
zijn koffie rechtstreeks in bij 
koffieboeren in landen als Bra-
zilië en Colombia. Zij ontvangen 
hiervoor een eerlijke prijs. Het 
assortiment van Laurens Coffee 
omvat zes koffiesoorten: Blues 
(allround en kruidig), Britpop 
(stevig en vol), Dixieland (zoet 
en vol), Folk (pittig), Rockabilly 
(romig en krachtig) en Samba 
(zacht en romig). De koffiesoor-
ten dragen alle de naam van een 
muziekstijl, dit met een knip-
oog naar de andere passie van 
Laurens: muziek. Naast Laurens 
Coffee runt Laurens in Vries ook 
Audio Artistiek, een zaak met 
hoogwaardige geluidsappara-
tuur. Inmiddels levert Laurens 
Coffee koffie aan dertig ver-
kooppunten in heel Noord- en 
Oost-Nederland, waaronder Ex-

pert Marum aan de Hoornweg 
in Marum.
In de winkel van Laurens Coffee 
aan de Oude Asserstraat 26 in 
Vries vindt men een uitgebreid 
aanbod van koffiemachines: vol-
automaten van de merken Nivo-
na en Siemens en halfautomaten 
(espressomachines) van Rancilio. 
En voor de klassieke filterkof-
fie zijn er de apparaten van het 
merk Moccamaster. Ook voor 
accessoires en reinigingsmidde-
len kan men bij Laurens Coffee 
terecht, evenals voor onderhoud 
aan alle merken en modellen. De 
producten van Laurens Coffee 
zijn eveneens te bestellen via de 
webshop op www.laurenscof-
fee.nl.
Met het oog op de naderende 
feestdagen heeft Laurens Cof-
fee een speciaal proefpakket sa-
mengesteld. Dat bevat drie ver-
schillende koffiesmaken, in een 
leuke cadeauverpakking. Een 
mooie gelegenheid om kennis te 
maken met het aanbod van Lau-
rens Coffee.

NORG - Carlotte in Norg houdt 
in het weekend van 9 tot en met 
11 december open kersthuis.

Arjan en Janet Kaspers van Car-
lotte stellen voor deze gele-
genheid ook hun woonkamer 
open voor publiek. Naast antiek 
en brocante bieden zij hier een 
groot assortiment kerstartikelen. 
Het geheel wordt uiteraard aan-
gekleed in kerstsfeer. Bij de open 
haard kunnen bezoekers genie-
ten van een hapje en een drank-
je. Ook vorig jaar hield Carlotte 
al een open kersthuis, en dit was 
een groot succes. ,,We organise-
ren dit vooral om iets extra’s te 
doen voor onze vaste klanten”, 
zegt Janet Kaspers. ,,Maar ui-
teraard is iedereen van harte 
welkom.” Het open kersthuis bij 

Carlotte is op vrijdag 9, zaterdag 
10 en zondag 11 december van 
10.00 tot 17.00 uur. 
Uiteraard is ook de winkel van 
Carlotte deze dagen gewoon 
geopend. Hier vindt u kasten, 
meubels en heel veel brocante-
artikelen om uw woning hele-
maal naar uw eigen wensen in te 
richten. Bij Carlotte is elk product 
uniek. Door aan- en verkoop va-
rieert het aanbod wekelijks.
Carlotte, gevestigd aan de Brink 
9 in Norg, neemt op 9, 10 en 11 
december ook deel aan de Bro-
cante & Antiek Route Drenthe. 
Vijftien brocantewinkels in de 
provincie Drenthe zijn deze da-
gen geopend. Meer informatie is 
te vinden op de Facebookpagina 
van het evenement (Brocante & 
Antiek Route Drenthe).

LEEK - De Welkoop-winkel in 
Leek is weer helemaal in kerst-
sfeer. Alle mogelijke kerstar-
tikelen zijn er te vinden: voor 
het versieren van de boom, of 
het maken van kerstdecoraties. 
Ook als het gaat om de aanschaf 
van een kerstboom is de keuze 
enorm. Van vele soorten echte 
bomen tot kunstbomen, zowel 
onverlicht als verlicht en com-
pleet met versiering. De kerstbo-

menverkoop wordt extra gepro-
moot voor de winkel. Een van 
de medewerkers zal buiten de 
kerstbomen verkopen en deze 
verpakt meegeven. Op 11 de-
cember van 12.00 tot 17.00 uur 
houdt Welkoop een koopzon-
dag: gezellig kerstshoppen in 
een sfeervolle winkel. Welkoop 
is gevestigd aan het Industrie-
park 1 in Leek.

RODEN – Bloemenhuis De Ap-
pelbloesem in Roden ademt vol-
op kerst. De kleuren voor kerst: 
natuurtinten, rood, wit, zilver en 
goud. Deze zijn terug te vinden 
in de kerststukken met veel na-
tuurlijke materialen.
Eigenaresse Tanja Appelo heeft 
veel oog voor franje. ,,Presenta-
tie is voor mij net zo belangrijk 
als de bloemen zelf.” De bloe-
miste schuwt felle kleurcontras-
ten niet: ,,Met de juiste bloemen 
ontstaat er iets moois dat niet 

alleen bloeit, maar ook opvalt.”
De Appelbloesem beschikt ook 
over een ruim assortiment ca-
deau-artikelen en decoratief 
glaswerk. Kerstmannen met 
lichtjes van glas, stof en kera-
miek. Engelen, van groot tot 
klein. Diverse dubbelbloemige 
amaryllissen in glas, op schors, in 
een boeket of natuurlijk in een 
kerststuk. Kersthangers, kande-
laars, waxinelichtjes in glas en 
nog veel meer. ,,We hebben alles 
in huis voor een gezellig thuis.”

Laurens Coffee: duurzame koffie 
voor een eerlijke prijs

Open kersthuis bij Carlotte in Norg

Kerstbomen bij Welkoop

Kleurrijke kerst bij De Appelbloesem

Broodlust 
concentreert 
zich op 
bakmixen 
en streek-
producten

PEIZE - Rolf Koning van 
bakkerij Broodlust in 
Peize is gestopt met het 
bakken van brood en 
andere specialiteiten. Hij 
richt zich nu voornamelijk 
op de verkoop van bak-
mixen, streekproducten 
en cadeaupakketten.

Koning zag zich genood-
zaakt te stoppen met bak-
ken vanwege de torenho-
ge energieprijzen. ,,Die 
zijn drie keer over de kop 
gegaan. Voor een klein 
bedrijf als het mijne is dat 
niet op te brengen.”
Eerder dit jaar introdu-
ceerde bakkerij Broodlust 
een serie bakmixen voor 
thuisbakkers. Daar gaat 
Koning gewoon mee door. 
Zijn aanbod omvat onder 
andere broodmixen, pan-
nenkoekmixen en cake-
mixen. Deze worden door 
Koning eigenhandig ge-
produceerd, van meel dat 
wordt gemalen in de Pai-
sermeul. ,,En dat is dus an-
ders dan standaardmeel. 
Ik probeer mijn eigen 
fantasie er op los te laten. 
Het is een puur en zuiver 
product, zonder conser-
veermiddelen of schade-
lijke E-nummers.” De bak-
mixen zijn volgens Koning 
geschikt voor zowel be-
ginnende als gevorderde 
thuisbakkers. ,,Te bakken 
in een bakmachine of in 
een oven. Alles wat ik 
voorheen in de bakkerij 
maakte, kan men nu zelf 
bakken.” Koning maakte 
uitsluitend desembrood, 
zonder toevoeging van 
gist of conserveermidde-
len. Hij realiseert zich dat 
dit met name voor begin-
nende thuisbakkers lastig 
kan zijn. ,,Daarom kunt u 
voor advies altijd bij mij 
terecht.”
Koning betreurt het dat 
hij het bakken moest sta-
ken. ,,Bakken was mijn 
lust en mijn leven. Ik was 
trots op wat ik maakte. 
Maar tegelijkertijd sta ik 
er heel nuchter in: het is 
het gevolg van omstan-
digheden waar ik geen 
invloed op heb. Nu zet ik 
mijn schouders eronder 
om mijn bedrijf opnieuw 
op te bouwen.”
De molenwinkel van de 
Paisermeul is geopend 
van dinsdag tot en met 
zaterdag van 9.30 tot 
16.30 uur. U vindt hier niet 
alleen bakmixen, maar 
ook diverse streekproduc-
ten. Het is mogelijk om 
van deze producten een 
(cadeau)pakketje te laten 
samenstellen.

Eerste Winter Wonder Markt 
bij Boerderijwinkel Hoorn
HUIS TER HEIDE - Boerde-
rijwinkel Hoorn in Huis ter 
Heide organiseert op zater-
dag 10 december de eerste 
editie van de Winter Wonder 
Markt.

Het bedrijf van Hermen en 
Jacolien Hoorn richtte zich 
tot vorig jaar vooral op de 
verkoop van asperges en 
aanverwante producten tij-
dens het aspergeseizoen. 
Een groot deel van het jaar 
stond de winkel echter leeg. 
Hierdoor ontstond het idee 
om er een boerderijwinkel 
van te maken, die het hele 
jaar open is. Bij Boerderij-
winkel Hoorn vindt u naast 
groente, fruit, zuivel, vlees, 
brood en delicatessen ook 
diverse streekproducten en 
andere duurzame, eerlijke 
producten met een goed 
verhaal; een breed en uitge-
breid assortiment.
Geïnspireerd door het suc-
ces van de traditionele 
Boerenerfmarkt, die in het 
voorjaar wordt gehouden, 
organiseert Boerderijwin-
kel Hoorn op 10 december 
de eerste Winter Wonder 
Markt. Binnen én buiten ko-

men zo’n vijftien kramen te 
staan met eten en drinken 
(onder andere warme choco-
lademelk, friet gemaakt van 
recent geoogste aardappels 
en verse stroopwafels vanuit 
een food truck), kerststukjes, 
wolproducten, home made 
deco, sieraden, kaarten en 
lampen. Verder zijn er kerst-
bomen te koop, er zijn proe-
verijen van verschillende 
producten én er is een foto-
graaf aanwezig die bezoe-
kers in een winterse setting 
op de gevoelige plaat kan 
vastleggen. De Winter Won-
der Markt bij Boerderijwin-
kel Hoorn aan de Kolonie-
vaart 16 in Huis ter Heide is 
geopend van 10.00 tot 16.00 
uur. De boerderijwinkel is tot 
17.00 uur open. Naast het re-
guliere aanbod vindt u hier 
ook cadeau- en kerstpakket-
ten. Deze kunnen door het 
team van Boerderijwinkel 
Hoorn naar wens worden 
samengesteld. Meer infor-
matie is te vinden op www.
boer-hoorn.nl. Voor het laat-
ste nieuws over de Winter 
Wonder Markt kunt u Boer-
derijwinkel Hoorn volgen op 
Facebook en Instagram.
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RODEN - Kastdesign, gerund 
door Harry Kloek, is sinds 1990 
actief op het gebied van kasten 
op maat in de breedste zin van 
het woord.
Boekenkasten, kledingkasten, 
inloopkasten, tv-kasten of 
complete interieurs op maat: 
Kastdesign draait z’n hand er 
niet voor om. Er is keuze uit di-
verse materialen en oppervlak-
tebehandelingen. Melamine, 
fineer of massief hout, gespo-
ten materiaal in elke RAL-kleur 
en in elke glansgraad, leer- of 
metaaloppervlakten: bijna al-
les 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 meegeno-
men monstermaterialen, óf u 
neemt de grove maten mee 
naar de showroom waarna er 
gezamenlijk ook een ontwerp 
gemaakt wordt.
Bij Kastdesign zijn de ontwer-
pen én bezoeken aan huis vrij-
blijvend en gratis. Komt het 
tot een opdracht, dan verzorgt 

Kastdesign zelf de gespeciali-
seerde 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 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 fo-
to-inspiratie kunt u terecht op 
www.kastdesign.nl of op Face-
book.”

Een 3D-kast uit de laptop

Warme kleuren deze kerst bij 
Bloemenpotpourri 2.0
HAULERWIJK - Bij Bloemenpot-
pourri 2.0 in Haulerwijk kunt 
u heerlijk rustig rondstruinen 
tussen prachtige kerstplanten, 
kerstbloemen, kerststukken en 
kerstdecoratie en kunt u genie-
ten van de warm gekleurde aan-
kleding en lichtjes. ,,U kunt rus-
tig ideeën opdoen. Ziet u door 
de bomen het bos niet meer en 
komt u er niet uit, dan staan wij 
graag klaar om u te helpen. Wilt 
u graag uw eigen vaas of ander 
item op laten maken? Dat kan. 
Komt u gerust langs en we be-
spreken de mogelijkheden. We 

zullen zorgen dat we iets voor 
u maken helemaal naar uw 
wens!” Ook voor kerst heeft 
Bloemenpotpourri 2.0 weer 
prachtige bloemen: ilextakken, 
rozen, eustoma’s, amaryllis, glin-
stergyps, glinstergrassen, glin-
sterasparagus en ook verschillen-
de soorten kerstgroen, bollen, 
mos en dennenappels. ,,Te veel 
om op te noemen. Iemand ver-
rassen voor kerst? Wij bezorgen 
het graag! U kunt ons bellen, 
WhatsAppen, mailen of bestel-
len in onze webshop. We horen 
of zien u graag!”

LEEK - Zaalvoetbalinternational 
Yoshua St. Juste heeft onlangs 
de loting verricht voor de 35e 
editie van het Leekster Voetbal-
gala.

Titelhouder VEV’67 stuit in de 
eerste ronde van het A-toernooi 
op onder meer streekgenoot 
Zuidhorn, dat op het veld in 
dezelfde klasse uitkomt als de 
Leeksters. Meest opmerkelijk is 

de groep met Roden, Peize en 
Gomos. 
De 35e editie van het Leekster 
Voetbalgala begint op vrijdag 16 
december met het B-toernooi, 
waarvoor zich tien clubs heb-
ben ingeschreven. Een dag later 
vangt het vrouwentoernooi aan, 
met twintig clubs. FC Zuidlaren 
won de laatste keer het B-toer-
nooi en Nieuw-Roden het vrou-
wentoernooi. Het A-toernooi 

telt dertig verenigingen. De fi-
nales van het Leekster Voetbal-
gala worden gespeeld tijdens de 
gala-avond op zaterdag 7 janu-
ari. Voorzitter Marja Wardenier 
heeft er zin in: ,,We zijn er weer 
aan toe.”

Alle informatie over het Leekster 
Voetbalgala en de poule-inde-
ling zijn te vinden op www.lvga-
la.nl.

TOLBERT - Reinder Jongsma is de 
nieuwe eigenaar van Amanda 
Hoppmann Keukens in Tolbert. 
Hij heeft het bedrijf overgeno-
men van Willem Dijkema.
Reinder Jongsma is al heel wat 
jaren actief in de keukenbran-
che. Met zijn bedrijf Keukenser-
vice Friesland houdt hij zich bezig 
met het monteren van keukens. 
Begin dit jaar kwam hem ter ore 
dat Willem Dijkema wilde gaan 
stoppen met Amanda Hopp-
mann Keukens. Jongsma besloot 
eens een kijkje te gaan nemen in 
Tolbert, met de gedachte dat hij 
wellicht een aantal keukenop-
stellingen uit de showroom kon 
overnemen. Hij was echter dus-
danig onder de indruk van het 
bedrijf, gevestigd in een prachti-
ge boerderij aan de Hoofdstraat, 
dat het uiteindelijk tot een com-
plete overname is gekomen. Die 
was op 1 juli een feit. ,,Keukens 
monteren is best zwaar werk”, 
zegt Jongsma. ,,Ik ben 58, mijn 
lichaam accepteert niet alles 
meer. Daarom is het fijn om nu 
een showroom te hebben van 
waaruit ik mijn werk kan doen. 
Met Keukenservice Friesland 
werk ik nu de laatste opdrach-
ten af. Willem Dijkema werkte al 
samen met twee uitstekende zz-
p’ers en die blijven het montage-
werk voor Amanda Hoppmann 
Keukens doen.”
Volgens Jongsma is de overname 
deze zomer vrij geruisloos verlo-

pen. ,,Veel mensen weten waar-
schijnlijk niet eens dat Amanda 
Hoppmann Keukens een nieuwe 
eigenaar heeft. De showroom is 
ook nooit dicht geweest: de één 
draaide op zaterdag de deur op 
slot en de ander deed hem op 
woensdag weer open.” Willem 
Dijkema zal de komende peri-
ode nog enkele dagdelen per 
week bij Amanda Hoppmann 
Keukens te vinden zijn. Jongsma: 
,,Willem is nog lang niet zo ver 
dat hij achter de geraniums gaat 
zitten om te kijken wat er zoal 
op straat rijdt. Hij zal dus nog af 
en toe in de zaak aanwezig zijn 
om voor klanten een keuken sa-
men te stellen. Dat doet hij door 
met de klanten aan tafel te gaan 
zitten, hij pakt er een kladblok 

bij en maakt dan een schets van 
de toekomstige keuken. We 
hebben net nog een nieuw klad-
blok gekocht. Ik hoop van harte 
dat hij die vol maakt.”
Jongsma gaat met Amanda 
Hoppmann Keukens verder op 
de weg die Willem Dijkema is in-
geslagen: kwalitatief goede keu-
kens leveren tegen een goede 
prijs, en dat in een gemoedelijke 
sfeer. ,,Er zullen in de loop van 
de tijd wel wat veranderingen 
plaatsvinden. Zo heb ik recent 
twee showroomkeukens ver-
kocht, daar komen nieuwe voor 
in de plaats. Ook zullen we wat 
meer digitaal gaan werken. Op 
die manier zal ik een beetje een 
eigen draai aan het bedrijf gaan 
geven.”

Leek maakt zich op voor 35e editie Voetbalgala 

Reinder Jongsma nieuwe eigenaar
Amanda Hoppmann Keukens

Kerstshoppen bij 
Tuincentrum Roden
RODEN - Bij Tuincentrum Roden 
kunt u volop inspiratie opdoen 
voor een mooie en sfeervolle kerst.
,,Heerlijk, het is bijna kerst. Maar 
hoe haal je de kerstsfeer in huis? 
Ga je voor een echte boom of ga je 
dit jaar toch voor een kunstboom? 
Gelukkig is het nog geen kerst en 
heb je nog genoeg tijd om je huis 
en ook je tuin gezellig in te rich-
ten.”

Ook dit jaar kunt u uw geluk niet 
op bij Tuincentrum Roden. ,,Onze 
kerstshop is open en hier kun je 
volop inspiratie opdoen voor een 
mooie en sfeervolle kerst. Geniet 
van gezelligheid in onze winkel en 
doe oneindig veel ideeën op voor 
het versieren van je eigen huis en 
tuin. Er is volop keuze. Ook dit jaar 
weer. Kom snel langs in onze kerst-
shop: de koffie staat altijd klaar.”
Op zondag 11 december van 12.00 
tot 17.00 uur houdt Tuincentrum 
Roden een extra koopzondag.

Boutique XX-elle: trendy mode 
in de grotere maten
RODEN - Bij Boutique XX-elle in Roden kunt u terecht voor ge-
makkelijk te combineren trendy mode in de grotere maten. In 
de winkel aan de Schoolstraat 18 vindt u ook warme winter-
jassen en beenmode van Cette. En tevens underwear van RJ 
Bodywear. Ook is er natuurlijk voor de feestdagen een leuke 
outfit te vinden. U kunt vrijblijvend komen kijken en passen. 
En indien u het op prijs stelt, wordt er deskundig advies ge-
geven. Dit alles onder het genot van een kopje koffie of thee 
met wat lekkers. Elders in deze krant staat een bon die goed is 
voor 20 procent korting op een artikel naar keuze. Deze bon is 
geldig tot en met 24 december.

NORG - Don Vloeren & Raamde-
coratie aan de Eenerstraat 65A in 
Norg is dé vloerenspecialist. Het 
assortiment bestaat uit laminaat, 
pvc, tapijt, gordijnen en raamde-
coratie. Eigenaar Don Middel-
veld is al ruim 25 jaar werkzaam 
in de woninginrichting, vooral 
als stoffeerder en specialist in 
trapbekleding. Met een eigen 
winkel is hij een nieuwe weg in-

geslagen. ,,Graag ontvangen wij 
u in onze winkel voor een advies 
op maat. U kunt ons bezoeken 
op woensdag, vrijdag en zater-
dag. Een afspraak maken is niet 
nodig.” Meer informatie over 
Don Vloeren & Raamdecoratie 
is te vinden op www.donvloe-
renraamdecoratie.nl. Het bedrijf 
is telefonisch bereikbaar via 06-
55163203.

Advies op maat bij Don Vloeren 
& Raamdecoratie
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Originele cadeaus bij Been Wonen
RODEN – It’s the most wonderful time of the year. De gezellig-
ste tijd van het jaar is weer aangebroken. Wie op zoek is naar 
een leuk cadeau voor de feestdagen, is bij Been Wonen aan 
het juiste adres. Naast woninginrichting heeft Been namelijk 
ook een ruim aanbod van cadeauartikelen. Zoals fraaie keu-
kensets, zachte pyjama’s, warme dekbedovertrekken of mooie 
badhanddoeken. Speciaal voor de feestdagen zijn de mooiste 
cadeauartikelen ingekocht. Die worden in deze periode extra 
feestelijk ingepakt. Het geven van een cadeau is hierdoor net 
zo leuk als het krijgen ervan. Been Wonen is gevestigd aan de 
Schoolstraat 6 in Roden (050-5019183). Parkeren kan gemakke-
lijk voor de deur.

COLOFON
FEESTELIJK DECEMBER

 verschijnt in de Gemeenten 
Noordenveld en 

Het Westerkwartier

Oplage: 33.000 ex.
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MARUM – Tuincentrum Ottema 
in Marum is evenals andere ja-
ren weer helemaal ingericht voor 
kerst. En na het succes van de 
afgelopen jaren is er op 30 en 31 
december weer een Oliebollen 
Drive-through.

De Oliebollen Drive-through 
van Tuincentrum Ottema is een 
schoolvoorbeeld van een uit de 
hand gelopen hobby, zo vertelt 
Aletta Dijk, samen met echtge-
noot Luitzen Ottema eigenaar 
van het tuincentrum annex ho-
veniersbedrijf aan De Terp in 
Marum. ,,Ik bak al jaren oliebol-
len in de aanloop naar oud en 
nieuw. Aanvankelijk alleen voor 
familie. Maar van het een kwam 
het ander… En zo is het steeds 
verder uitgebreid.”
Veel inwoners van Marum heb-
ben in de afgelopen jaren al 
kennisgemaakt met de heerlijke 
oliebollen van de Ottema’s. Met 
het oog op de coronamaatrege-
len kwamen zij twee jaar geleden 

op het idee om een Oliebollen 
Drive-through op te zetten. Die 
wordt dit jaar wegens succes ge-
prolongeerd. ,,Mensen kunnen 
hun oliebollen dan komen opha-
len terwijl ze in hun auto blijven 
zitten. Gelukkig hebben we daar-
voor de ruimte op ons terrein.”

De Oliebollen Drive-through is 
geopend op vrijdag 30 en zater-
dag 31 december. Overigens kun-
nen de oliebollen ook gewoon 
thuis worden bezorgd. Oliebol-
len bestellen kan tevens via de 
webshop oliebollenverkoopmar-
um.nl.

LEEK - In Leek worden in de aan-
loop naar kerst allerlei kerstacti-
viteiten georganiseerd.

Van 15 tot 24 december wordt in 
het centrum van Leek een Duitse 
kerstmarkt gehouden. Naast de 
kramen is er ook een ijsbaan en 
een nostalgische kermis. Boven-

dien zullen er iedere dag koren 
optreden. Om voor extra kersts-
feer te zorgen worden er chalets 
geplaatst en is er veel groen.
Op vrijdag 16 december geven 
Di Sheyne Sisters vanaf 19.30 uur 
een concert in Museum Nien-
oord, waar tot maart 2023 een 
tentoonstelling van werken van 
Anton Pieck te zien is. In het info-
centrum van Nienoord wordt om 
19.30 uur een kerstfilm vertoond. 
Christelijke muziekvereniging 
Harmonie Leek geeft op zater-
dag 17 december een kerstcon-
cert in De Hoeksteen. In het info-
centrum van Nienoord draait om 
13.30 en 16.00 uur een kerstfilm 
speciaal voor de jeugd.

Op zondag 18 december is het 
tijd voor de Santa Run: een eve-
nement waarbij deelnemers ver-
kleed als de kerstman een route 
van 2,5 of 5 kilometer over land-
goed Nienoord wandelen, ren-
nen of slenteren. De start is om 
15.00 uur op het sfeervolle plein 
bij Borg Nienoord, waar die dag 
het evenement Kerst op de Borg 
plaatsvindt. Om 16.30 uur start 
een sfeervolle kerstwandeling 
door het centrum van Leek.

Meer informatie over de kerstac-
tiviteiten in Leek is te vinden op 
de website www.leukleek.nl.

Oliebollen Drive-through bij Ottema

Leek bol van de kerstactiviteiten

Fijne Feestdagen

en een Goed en Gezond

Nieuwjaar !

Fijne Feestdagen

en een Goed en Gezond

Nieuwjaar

Openingstijden
Woensdag: 9.30 uur -18.00 uur
Vrijdag: 10.00 uur - 18.00 uur
Zaterdag: 10.00 uur - 16.00 uur

Op overige dagen kunt u een afspraak maken. 
Kom gerust eens langs in onze showroom!

06-55163203
    info@donvloerenraamdecoratie.nl

Eenerstraat 65a ●  Norg

Maak uw huis mooi met Don,
ook in 2023

ZEIJEN - De Oranjerie in Zeijen 
organiseert op zaterdag 10 en 
zondag 11 december de Victori-
an Christmas Fayre. Tijdens deze 
dagen wandelt men regelrecht 
een 19e eeuws Engels stadje 
binnen waar van alles gebeurt 
en te zien is.

Op de overdekte Victorian Christ-
mas Fayre met vijftig kraampjes 
is de sfeer van weleer te proe-
ven en te voelen met brocante, 

antiek, kransen, kerststukken, 
prachtige verse mistletoe, oude 
kerstdecoraties, christmas pud-
ding, kazen, jams en chutneys, 
Franse worsten, aardewerk, 
pomanders, schapenvachten, 
wol- en viltproducten, gebreide 
kleding, kerstbonbons, koekjes, 
serviezen, handgemaakte siera-
den, vintage stoffen, leerproduc-
ten, hoeden, plaids, delicatessen, 
ambachtelijke gerookte zalm 
en nog veel meer. Duizenden 

lichtjes, kerstbomen en de geur 
van kaneel, kruidnagel en anijs 
vormen het sfeervolle decor. Bij 
brandende vuurkorven kunnen 
bezoekers zich heerlijk opwar-
men en winterse gerechten 
eten. Verschillende koren zullen 
live christmas carols ten geho-
re brengen. Wellicht komt men 
ook kinderen met zwavelstokjes 
tegen, en zeker nog meer ge-
spuis. Afkomstig uit Engeland is 
de echte christmas pudding en 
heel veel prachtige mistletoe. 
In de schemering zal het terrein 
van De Oranjerie prachtig ver-
licht zijn. Het belooft een sfeer-
vol weekend te worden in de 
oude Engelse sfeer.

De Victorian Christmas Fayre 
bij De Oranjerie aan de Noor-
derstraat 1 in Zeijen is op zater-
dag 10 december geopend van 
11.00 tot 18.00 uur en op zon-
dag 11 december van 11.00 tot 
17.00 uur. Kinderen tot 12 jaar 
hebben gratis toegang. 

Meer informatie is te vinden op 
www.de-oranjerie.nl.

Victorian Christmas Fayre bij De Oranjerie in Zeijen
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De bedrijven op deze pagina wensen iedereen Prettige Kerstdagen en een Voorspoedig 2023

Na overbrenging van de gevraagde letters is er in onderstaand diagram een rijm te lezen. 
Oplossing insturen vóór vrijdag 30 december o.v.v. Mammoetpuzzel, naam, adres en telefoonnummer naar: 

Unimax Hertz bv, De Millystraat 5, 9471 AG Zuidlaren of mailen naar puzzel@noordpers.nl

Industriepark 5G, Leek
0594 - 510500

info@pro-administratie.nl

BreiBrei-- en en
haakgarenshaakgarens

+ ritsen, 
elastiek, 
naalden, 

e.d

eubelstoffeerderij

Visser
Creatief in stofferingCreatief in stoffering

Leeksterweg 2A, 8433 KV Haulerwijk

Kalkoven 5 - Leek
Tel. 0594-515181
www.jasicamp.nl

Graag tot ziens
in 2023

Grootste camper-
onderdelenwinkel

in Noord-Nederland

Norgerweg 15  Een
Tel. 06 - 5044 6373

www.rskasttechniek.nl

VOOR ELKE RUIMTE EEN 
SCHUIFWANDKAST OP MAAT

Hans Wever

06 - 54 29 38 16 
www.hanswever.nl

Tweede Energieweg 22 
Roden

Oud ijzer en metalen

POEDER
BANDEN

Noordhoek 7 Roden
050 - 501 5843

poederbanden.nl

• Sieraden  • Sjaals  • Horloges  
• Ook voor reparaties van sieraden



HOOFDSTRAAT 42  •  EEN  •  0592 - 656 547  •  TUINENPARK@ROETERSBV.NL  (Actie geldig t/m zat. 25 febr. 2023)

Meld uw machine nu aan voor
een winterbeurt en

ontvang gratis een LED zaklamp.*

Nù onderhoud plegen
betekent straks on-bezorgd werken; 

Maak nu een afspraak!

en tijdens de donkere wintermaandenen tijdens de donkere wintermaanden
kunt u wel wat verlichting gebruiken!kunt u wel wat verlichting gebruiken!

WORDT HET VOOR TUINMACHINES ALLICHT TIJD VOOR EEN

Horizontaal: 1 uitspansel, 5 paardenvlees 
(barg.), 12 gymnastiekvereniging, 19 moerbei-
achtige klimplant, 21 Belgische onderneming, 24
epidemie, 28 vierwielige motor, 30 ploegsnede, 
31 wedren, 33 wasstaaf, 34 zwijn, 36 transactie, 
37 uitgeloofde beloning, 38 ultra light (afk.), 
40 klappende zoen, 42 tweezang, 44 Europese 
hoofdstad, 46 biljartstok, 47 issue, 48 vrucht, 49
visnet, 50 vrouwelijk individu, 51 sterke drank, 
53 vis, 55 unie, 57 onderwijstype, 59 reëel, 60
lange kapmantel, 61 binnendeel van een boom, 
62 saus, 63 niet lekker, 65 schoolmeester, 66
glassoort, 68 zangvogel, 70 cirrus, 71 verticale as, 
73 niet-jood, 75 buitengewoon onderwijs (afk.), 
76 onder andere (afk.), 77 schouderblok, 79
ruthenium (afk.), 81 Griekse letter, 82 asceet, 84
stengel, 86 voorzetsel, 87 volgens anderen (afk.), 
88 standaardtijd, 90 soort hert, 91 telwoord, 92
speelgoed, 93 feestje, 96 wereldkampioenschap 
(afk.), 97 megabyte (afk.), 99 afgeplatte cirkel, 
101 herexamen (afk.), 102 melkproduct, 104 vlie-
gende schotel, 106 vogel, 108 deun, 110 brokstuk, 
112 mist en rook, 113 doos, 115 ingezonden med-
edeling (afk.), 117 computer, 118 mevrouw (afk.), 
119 voorzetsel, 120 Individuele Gezondheidszorg 
(afk.), 121 dientengevolge, 122 marionet, 124
deel van de hand, 126 Romeinse god, 128
Collectieve Arbeidsovereenkomst (afk.), 129

traktement, 131 koraaleiland, 132 prehistorisch 
dier, 133 gewichtig, 135 hevige wervelstorm, 
138 regelmatig stuk hout, 141 standaard, 143
prak, 147 prikkel, 151 rustig, 155 Nomen Nescio 
(afk.), 156 lengtemaat, 157 tijdsperiode, 158
schaakstuk, 160 astronoom, 161 zaterdag (afk.), 
163 nader overeen te komen (afk.), 165 vrije 
universiteit (afk.), 166 uitgesloten aansprake-
lijkheid (afk.), 168 universitair docent (afk.), 
170 standaard voor mobiele digitale telefonie, 
172 omwindsel, 173 kledingstuk, 174 afdruk, 
176 leus, 179 zeilschip, 181 soort belasting, 183
persoonlijk voornaamwoord, 184 soezerig, 186
Bijbelse naam, 187 kind zonder ouders, 188
binnendringer, 190 lof, 191 elpee (afk.), 193
land in Azië, 195 gerecht, 196 muziekstroming, 
199 gooi, 200 aankoopbedrag, 202 geheel en 
al, 205 alleenheerser, 208 misselijkheid, 209
hechtlat, 210 vrees, 211 smart, 212 agitatie, 213
schrijver, 215 Ghanese taal, 216 Eerste Hulp Bij 
Ongelukken (afk.), 219 Kirgizstan (landcode), 
220 instructie, 222 deel van de Bijbel, 224
en dergelijke (afk.), 225 speech, 226 praktijk-
geval, 228 voegwoord, 229 milliliter (afk.), 230
grote bomengroep, 232 zangvogel, 233 hectare 
(afk.), 234 stad in Brazilië, 235 aanspraak, 237
existentie, 238 opstap, 240 Griekse mytholo-
gische figuur, 242 nachthemd, 243 zojuist, 245

mager, 246 boom, 247 evangelist, 249 gezellig, 
252 deel van de Bijbel, 253 laatste adem, 255
inkoop (afk.), 256 beryllium (afk.), 257 voorloper 
van de euro, 259 een zekere, 260 salvo titulo 
(afk.), 261 dwarsmast, 262 zoogdier, 264 muz-
ieksoort, 266 stannum (afk.), 268 zevende toon, 
269 langharig rund, 270 middelbaar onderwijs 
(afk.), 271 geluidsweerkaatsing, 272 vrouwel-
ijk schaap, 274 doordringbaar, 277 zanik, 281
deel van het telefoonsignaleringssysteem, 284
ziedaar, 287 eetbare wortelknol, 291 plaats in 
België, 294 dierenverblijf, 296 spaarzaam, 298
voorbelasting, 300 vlechtwerk, 301 letterkun-
dige, 304 familielid, 305 topje, 307 dyne (afk.), 
308 eikenschors, 310 zangspel, 311 egaal, 312
bacardi cola, 313 stuiver, 314 speelplaat, 315
mond-en-klauwzeer (afk.), 317 detachement, 319
bouwstijl, 322 op leeftijd, 323 deel van de voet, 
324 proefwerk, 325 halsdoek, 327 ter beschik-
king (afk.), 328 riviertje bij Utrecht, 329 ad 
interim (afk.), 331 vreemd, 333 deciliter (afk.), 
334 Internationaal Olympisch Comité (afk.), 336
tijd, 337 Perzische heerser, 338 inhoudsmaat, 
339 ultraviolet (afk.), 341 golfterm, 343 rivier-
hoofd, 345 zonder gezelschap, 347 van links 
naar rechts (afk.), 348 Indonesische traditie, 349
samenstel, 352 ei in wording, 353 in het jaar, 
355 spijsverteringskanaal, 357 onbelangrijke 

film, 359 regenscherm, 360 uitgestorven vogel, 
361 overal, 362 eiland in Papoea-Nieuw-Guinea, 
363 Nederlandse omroep, 364 op dit moment, 
365 5e toon, 366 onderofficier (afk.), 367 intel-
ligentiequotiënt, 369 post scriptum (afk.), 370
zangstem, 371 meertouw, 373 hengst, 375 kalm!, 
377 bijbelboek, 378 lofdicht, 379 platte steen, 
380 ingenieur (afk.), 382 Europese hoofdstad, 
384 van de (afk.), 386 inhoudsmaat, 387 blauwe 
kleurstof, 389 Liquid Crystal Display (afk.), 390
het moe zijn, 391 gemakzuchtig, 393 fulltime 
eenheid (afk.), 394 maanstand, 395 persoon-
lijk voornaamwoord, 396 muziekinstrument, 
397 Integrated Services Digital Network (afk.), 
399 aanduiding van aarzeling, 401 Sovjet Unie 
(afk.), 402 flexibel omhulsel, 403 slee, 404 en 
andere (afk.), 405 mouw, 407 computerterm, 408
scheepswrak, 411 handel, 416 avondmaaltijd, 
422 vetlaag, 426 brand, 428 kip, 429 dienstmeis-
je, 430 job, 431 pictogram, 433 verbod, 434 trots 
en zelfbewust, 436 peulvrucht, 438 jaloezie, 440
decigram (afk.), 441 steltloper, 442 coating, 443
kist, 444 geboden som, 446 ontvangstbewijs, 
448 teken, 450 onbeschadigd, 452 zangnoot, 453
vogel, 454 droombeeld, 455 zwaardwalvis, 456
fortuin, 458 grappig, 460 bridgeterm, 462 bewijs, 
464 hand, 465 indianenstam, 466 insect, 467
geesteswetenschap, 468 rusthuis, 469 beet.

Vertikaal: 1 wrang, 2 emotioneel quotiënt 
(afk.), 3 Europeaan, 4 strijd, 6 openbaar ver-
voer (afk.), 7 lengtemaat op zee, 8 maniert-
je, 9 voorstelling, 10 nummer, 11 voertuig, 12
betekenisleer, 13 voor elkaar!, 14 afstandsmaat 
bij het zeilen, 15 vroegere Chinese munt, 16
grof, 17 briefaanhef, 18 geboorteplaats van 
Jezus, 19 persoonlijk voornaamwoord, 20 onder-
nemingsraad (afk.), 21 merkstok, 22 kuip, 23
berkelium (afk.), 24 trots, 25 lichaam, 26 spil, 
27 asgrauw, 29 niets horend, 32 diepe slaap, 
35 verdeeldheid, 36 steunpaal, 37 keteltrom, 
39 kraagplooi, 41 sleepnet, 43 spantouw, 45
eventueel (afk.), 47 internationale trein, 48 wat 
betreft, 49 schuilplaats, 50 gezinslid, 52 magis-
ter (afk.), 54 nikkel (afk.), 56 pasgeboren kind, 
58 roomskatholieke titel, 59 kiemcel, 60 houten 
halsjuk, 61 holmium (afk.), 62 langharig rund, 
64 zaad, 67 naam voor een zwart dier, 69 roofdi-
er, 71 jeugdige carrièremaker, 72 spat water, 74
panel, 77 speelgoed, 78 grote verkoopruimte, 80
staat in de VS, 83 aanwinst, 85 elpee, 87 dijkwi-
jls, 89 bemanning, 92 rechthoekig stuk hout, 94
velours, 95 sportkleding, 98 in hoger beroep, 100
onduidelijk, 103 proteïne, 105 lichtdeeltje, 107
zitvlak, 109 damschijf, 111 zonder woning, 112
schep, 113 Italiaans gerecht, 114 gereedschap, 
116 schijf, 121 hom, 123 voornemen, 125 maat-

latje, 127 armzalig, 128 chronische aandoening, 
130 voorwerp, 134 uitroep van ontzag, 136 een-
heid van elektrische weerstand, 137 emeritus 
(afk.), 138 Bijbelse naam, 139 samenvoeging, 
140 f (Eng.), 142 radon (afk.), 144 als boven 
(afk.), 145 twaalfde toon, 146 plotselinge rage, 
148 United Nations (afk.), 149 hoge bal, 150
dierenverblijfplaats, 152 elektronvolt (afk.), 
153 muzikale term, 154 stuwkracht, 157 lek-
enrechtbanken, 158 drek, 159 nauwgezet, 162
aurum (afk.), 164 halskraag, 167 departement 
(afk.), 169 heuvel langs de zee, 171 steun, 172
vestibule, 173 keldergevangenis, 174 helden-
roman, 175 noodoproep, 177 referentie (afk.), 
178 klassering, 180 lage temperatuur, 182 niet 
diplomatiek, 183 periode, 185 plat gebouw, 186
groente, 187 schapenhaar, 188 rivier in IJsland, 
189 oneffenheid, 192 schaakterm, 194 opdracht, 
195 kerkvorst, 197 windvrije, 198 id est (afk), 
199 wettelijke aansprakelijkheid (afk.), 200
boomknobbel, 201 persoonlijk voornaamwoord, 
203 niets, 204 Chinese afstandsmaat, 206 Frans 
voegwoord, 207 deel van een zeil, 210 klooster, 
214 muziekinstrument, 217 Duitse deelstaat, 218
telwoord, 221 herfstsering, 223 piek, 227 wezen, 
229 verliespunt, 231 voorraad, 234 belacheli-
jk mens, 236 Poolse rivier, 237 incarceratie, 
239 ontmande man, 241 sprookjesfiguur, 244

kokertje, 247 manoeuvre, 248 goed smakend, 
250 muziekteken, 251 heelal, 253 redmiddel, 
254 tarwe, 258 opwekkend genotmiddel, 261
zonderling, 263 kus, 265 bloemdier, 267 nieuwe 
ster, 269 concentratieoefening, 273 een beet-
je, 274 tankstation, 275 dreumes, 276 schuim, 
277 avondmaaltijd, 278 Academisch Ziekenhuis 
(afk.), 279 hectoliter, 280 rietveld, 282 frisdrank, 
283 pluspunt, 284 draadrichting, 285 landstreek, 
286 in afschrift aan (afk.), 288 binnenvaartschip, 
289 dominee (afk.), 290 schuine streep, 291
land- en tuinbouworganisatie (afk.), 292 water 
in Friesland, 293 toon, 294 onderstel, 295 buiten 
de lijn, 297 scheepstouw, 299 dopingproduct, 
300 uitleg, 302 informatie- en communicati-
etechnologie (afk.), 303 Spaanse portwijn, 306
opgelegd werk, 309 wig, 311 hoofdzakelijk, 312
soort ritme, 315 mededeling, 316 aangeschoten, 
318 Portugese kustplaats, 320 ordedienst (afk.), 
321 zoogdier, 323 zondige, 324 tussenwerpsel, 
325 bladzijde (afk.), 326 festiviteit, 328 batterij, 
330 in casu (afk.), 332 Republik Indonesia (afk), 
335 cerium (afk.), 336 persoonlijke lening (afk.), 
337 sine dubio (afk.), 338 compagnon (afk.), 340
corrupt, 341 voederkuil, 342 zo, 344 katoenen 
lussenweefsel, 346 dierlijke geslachtsdrift, 348
salmiakgeest, 350 dwaling, 351 doffe slag, 352
plaats in Limburg, 354 kompasrichting, 356 rug, 

358 vereiste, 364 niet ver weg, 368 vraag- en 
antwoordspel, 370 rond voorwerp, 372 kade, 374
zweer, 376 neusophaling, 377 kledingstuk, 381
steekbeitel, 382 plaats, 383 modder, 385 kopie, 
386 klandizie, 387 levenstocht, 388 geur, 390
eenheid van oppervlakte, 392 net zo, 395 drop 
van zoethout, 396 windwijzer, 398 deel van een 
wiel, 400 tribunaal, 402 vorm van Boeddhisme, 
406 Europeaan, 407 traject, 408 betrekkelijk 
voornaamwoord, 409 grafopschrift, 410 Anno 
Domini (afk.), 411 Duits vrachtschip, 412 ver-
traging in een netwerk, 413 jongensnaam, 414
kwibus, 415 voorzetsel, 417 vice versa (afk.), 
418 oorspronkelijk, 419 water in Brazilië, 420
elfde toon, 421 schoenmakersgereedschap, 423
per expresse (afk.), 424 vreselijk, 425 weke 
massa vlees of vet, 427 zonder twijfel, 428 High 
Definition Television (afk.), 429 penning, 430
zee-inham, 432 opinieonderzoek, 435 ringtone, 
437 speksteen, 439 condens, 441 bosje, 442
stuk doek, 443 katholieke zendgemachtigde, 
444 praatvogel, 445 tweetal, 447 deel van de 
dag, 449 voorvoegsel, 451 plezierig, 453 het 
Romeinse getal 6, 454 woensdag (afk.), 455 oost-
erlengte (afk.), 456 persoonlijk voornaamwoord, 
457 kilogram (afk.), 459 Katholieke Universiteit 
(afk.), 461 titel, 463 vogel.

Haal de letters in een vakje met een gelijk getal naar het verzameldiagram en lees zo de oplossing. WAT KUNT UWAT KUNT U
WINNEN?WINNEN?

Cadeaupakket
van Rima Reform

uit Roden

Luxe houten
serveerplank
van De Vries XL

uit Roden

Winter-
arrangement

van Flowers
and Lifestyle

uit Roden



Maandag en dinsdag gesloten. Woensdag t/m vrijdag 10.00-17.00 uur. Zaterdag 10.00-13.00 uur

PLANKENVLOEREN  |  LAMINAAT  |  PARKET  |  TAPIJT  |  PVC VLOEREN
GORDIJNEN  |  BINNENZONWERING  |  TRAPRENOVATIECeintuurbaan Noord 112-1

vloerenlifestyleroden.nl

Gordijnen, raamdecoratie en traprenovatie

Ook geschikt voor vloerverwarming!Met V-groef

(050) 502 0085

Voor iedereen 
het 

juiste adres

Groot 
assortiment

Laminaat, parket
en PVC

Kom langs voor
objectief en uitgebreid 

advies!
>

DE GROOTSTE KEUZE
Inspirerendzowel op devloer, trap alsvoor het raam!

Alles in huis
voor een

gezellig thuis!

Ook in
2023

in vloeren!in vloeren!


