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Met Charmant

zit u goed!

Al 37 jaar... uw

Meubelstoffeerbedrijf

• Grote stoffencollectie
• Specialist in 
 designmeubelen
• Buiten- 
 vrijetijdsmeubilair

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

Volop...Volop...

in Noordenveld en
Het Westerkwartier

Nieuws en

informatie

van bedrijven

uit de regio!

Puzzelen
voor een

najaarsboeket
of een

lekkernijen-
pakket

Oktober
2022



MEUBELHUIS ROJA
Vanaf  € 835.-

(zithoogte 52 cm)Vanaf  € 835.-
(zithoogte 47 cm)

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

300 m2 Winkelplezier!

Kom gerust binnen...

Bloemenpotpourri.nl
Norgerweg 6b • Haulerwijk

Info@bloemenpotpourri.nl • 0516 - 423 346

Uw specialist in 
bouw- en tuinhout

Maatwerk
geen
probleem

Molenweg 84 - Niebert - Tel. 06 - 385 466 40 

www.finessekeukens.nl

 Keukens  Meubelen  Kasten
Ook voor renovatie en reparatie

Voor
al uw

interieur-
wensen





GEHELE COLLECTIE
15% KORTING

*actie geldig tot 31 oktober 2022





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

totaal onderhoud 
voor iedereen betaalbaar

>

HET BESTE ALTERNATIEF:

ALL SEASONS
BANDEN
Het hele jaar de beste grip op de weg 
(alle merken en maten leverbaar)

Bel ons voor 

de scherpste 

prijzen!

Zorgeloos rijden 
in een goed onderhouden auto?

Neem gerust contact met ons op!

Opel Astra 1.8 GTC
2006, 
235.092 km., 
airco, lmv, 
Parrot radio,
halfleer interieur

2.750,-

Opel Meriva 1.8
2009, 

81.886 km., 
airco, 

afneembare trekhaak, 
gezinsauto

3.750,-

Staande LPG fles
vanaf € 336,-

Bescherm uw  camper/caravan 
tegen herfst en winterweer
 • Kitnaden controleren/vernieuwen
 • Bodembescherming
 • Anti roest behandeling
 • Sloten en rubbers smeren
 • Vochtbeschermers  
plaatsen

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

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

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

Ook accessoires, 

lingerie, bad- en 
beenmode

Leeksterweg 2A
8433 KV Haulerwijk
T: (0516) 42 31 70

www.visser-stoffering.nl

UW ADRES VOOR: ■ Herstofferen van meubelen ■ Buitenmeubelen
 ■ Caravan- en bootkussens ■ Autostoffering
 ■ Meubelstoffen ■ Binnenzonwering
 ■ Leer ■ Horren
 ■ Stoffeermaterialen (ook voor D.H.Z.) ■ Kleinvakartikelen

eubelstoffeerderij

Visser
Creatief in stofferingCreatief in stoffering

Grote opruiming inGrote opruiming in
coupons meubelstoffencoupons meubelstoffen

Vanaf Vanaf €€ 5. 5.0000 per meter per meter
OP = OPOP = OP



HERFST-WINTERACTIE

De Schilder: altijd de beste vriend van je huis.

Zie 
onderaan 
pagina

20%
KORTING

op 
binnen-schilderwerk!

van oktober 2022t/m februari 2023
PROFITEER van dit aanbod !      Meer info: 06 - 5159 6110

voor binnen- en 
buitenschilderwerk 

en kleuradvies

VOORNA

Industriepark 3 • Leek • Telefoon 0594-518254 • E-mail: j.r.zaagman@hetnet.nl
www.zaagman-autopoetsen.nl      

weer als nieuw!Uw auto

• Lakpantsers
• Spotrepair
• Uitdeuken

Nieuwe auto of 
occasion gekocht?
Wij kunnen uw autolak tot wel 
5 jaar beschermen!

Nieuwsgierig? Bel of kom langs.

Wij adviseren u graag!

Wheel-
coating

OF CAMPER / CARAVANOF CAMPER / CARAVAN

Quartz
coating

Waxoyl
pantser

Dé 
specialist 

in 
coating

Ceramic
coating

Teflon
coating





Uw Franse autospecialist voor het 
Westerkwartier en Noordenveld

Industriepark 9A, 9351 PA Leek, 

tel. 0594 - 517 866

info@autobedrijfpompstra.nl

www.autobedrijfpompstra.nl
• ONDERHOUD   • REPARATIE   • APK   • OCCASIONS   • HAAL- EN BRENGSERVICE

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

Opel

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

 AIRCONDITIONERS • PELLETKACHELS • ELEKTRISCHE CV KETELS

OP ZOEK NAAR
EEN AIRCO OF BOILER?
DIT IS HET JUISTE ADRES!

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

SHOWROOM OP AFSPRAAK OPEN

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

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





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

Diverse nieuwe opstellingen met moderne keukens in de nieuwste trends!

Meerdere modellen 

budgetkeukens

Onze 
showroom is 
vernieuwd

NIEUWLoop gerust 
binnen voor 

meer info

Brandend 
te bekijken 

in onze 
showroom

 

 

Schoolstraat 6 
9301 KC Roden 
050-5019183 

www.beenwonen.nl 
info@beenwonen.nl 

 

Vloeren ● Gordijnen ● Raamdecoratie ● Zonwering ● Keukentextiel ● 
Badtextiel ● Bedtextiel ● Ondermode ● Nachtmode 

  

   

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





In de Oranjerie te Zeijen t/m 8 oktober

Rustig rond “struinen” tussen alledaagse
gebruiksvoorwerpen met een Engels tintje en

een vleugje vintage.

Di. t/m vr. van 13.00 - 17.30 uur
Zat. tot 17.00 uur

Noorderstraat 1, 9491 AJ Zeijen, www.de-oranjerie.nl

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

Vraag naar een gratis proefsachet en ervaar het zelf!

 Skin
Voor behandeling van eczeem, 
psoriasis en andere medische  
huidaandoeningen

Medisch
hulpmiddel

Rijk aan  
zuivere  

enzymrijke  
honing dat  

bewezen  
effectief is bij  

intensief  
herstel van  

de huid

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

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

Kunstgras is de oplossing!Herfstacties bij Tuincentrum OttemaHerfstacties bij Tuincentrum Ottema
Vervanger  
voor de buxus
(groenblijvend)

van € 2.49

per stuk 1.99

Gazonnajaarsmest
nu 10 kg.
         voor 33.50
* voor ca. 200 m2

     Nu met GRATIS zak bloembollen

Opruiming (fruit)bomen:
nu 30% KORTING

Ruim parkeren
voor de deur!

Het is tijd om uw beukenhaag 
en coniferen te planten

Kunstgras: 
dé oplossing!

KUNST-
GRAS

GIGANT
25 soorten

uit voorraad
leverbaar

tegen scherpe 
prijzen

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

10%
EXTRA 
KORTING

Coupons 
kunstgras

> >
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NORG - Het Struin- en Duinpad 
in de Langeloërduinen, een 
gezamenlijk initiatief van IVN 
Norg, camping De Norgerberg, 
boscamping Langeloërduinen 
en zorgboerderij Prins, is ge-
schikt voor het hele gezin.

Het natuurpad bestaat al sinds 
1980, toen ook een wandelgids 
met veel informatie over de na-
tuur van de Langeloërduinen en 
de omgeving van Norg is ver-
schenen. Sindsdien is er echter 
zoveel veranderd dat de wan-
delgids aan herziening toe was. 
Daarom is een nieuw routeboek-
je samengesteld. Bovendien zijn 
enkele jaren geleden alle route-
palen vernieuwd en is de wande-
ling op enkele punten gewijzigd.
Het startpunt is verlegd naar 

de parkeerplaats van camping 
De Norgerberg, waar een infor-
matiebord staat. Het pad leidt 
de wandelaars vervolgens over 
kronkelpaadjes langs de mooiste 
plekjes van het bosgebied Lange-
loërduinen. De wandeling heeft 
bovendien een educatief tintje. 
Onderweg is er een slangenpad 
waar men kan kronkelen als 
een slang, een modderpoelbrug 
waar men kan zoeken naar wa-
terdiertjes, een reuzenstoel en 
een natuurschommel. De wan-
delroute is gemarkeerd met 
genummerde, ruweiken palen 
die rechts van het pad staan. De 
schuine bovenkant van de rou-
tepalen wijst in de looprichting. 
Wandelaars kunnen kiezen tus-
sen de volledige route van 3 kilo-
meter of een verkorte versie van 

2 kilometer. Het wandelboekje is 
verkrijgbaar bij de receptie van 
camping De Norgerberg en in 
bospaviljoen De Norgerberg.

RODEN – Kunstencentrum K38 
in Roden organiseert op zondag 
13 november een grootse kunst-
veiling. De veilingmeester is Ri-
chard ter Borg, bekend van de 
kunsthandel, galerie en veiling in 
Groningen. Hij zal ook de taxa-
tie doen op zondag 30 oktober 
vanaf 11.00 uur, waar men zich 
niet voor hoeft aan te melden. 
Alle informatie over de kunst-
veiling staat vermeld op de web-
site www.kunstencentrumk38.
nl/kunstveiling. Op deze pagina 
kunt u vinden welke belangrijke 

informatie nodig is voor de taxa-
tie en wat de inbrengdagen en de 
kijkdagen zijn. U kunt 
ook digitaal een kunst-
werk aanmelden via 
heetla@home.nl. Wie 
nog objecten en kunst-
werken wil verkopen, 
is van harte welkom. 
De opbrengst van de 
20 procent courtage 
van de kunstwerken 
gaat in zijn geheel 
naar het goede doel: 
het onderwijsproject 

in Oekraïne door de gemeente 
Noordenveld.

TYNAARLO - Odink Keukens 
is al ruim 20 jaar gevestigd op 
bedrijventerrein Vriezerbrug in 
Tynaarlo.

,,Wij proberen van het samen-
stellen van een keuken een 
feestje te maken. Dat begint al 
met een warme ontvangst in de 
showroom. En vervolgens gaan 
we samen met de klant op ont-
dekkingsreis door keukenland”, 
lacht eigenaar Gert Odink. Het 
deskundige team van Odink 
Keukens neemt uitgebreid de 
tijd om de wensen van de klant 
in kaart te brengen. De mogelijk-
heden zijn in ieder geval legio. 
,,Een keuken kopen is niet niks”, 
realiseert Odink zich. Daarom 
begeleidt ons team van specialis-
ten u van begin tot eind. Zodat 
u precies díe keuken krijgt die u 
wilt. Als we de wensen van de 

klant in kaart hebben gebracht 
maken we een 3D-presentatie, 
zodat men alvast een digitaal 
kijkje in de toekomstige keuken 
kan nemen. En uiteindelijk zor-
gen we voor een transparante 
offerte, zodat de klant precies 
weet waarvoor hij betaalt.”
Odink Keukens regelt de aan-
schaf van een nieuwe keuken 
van A tot Z. ,,Van de ontvangst 
in onze showroom tot het daad-
werkelijk leveren van de keuken. 
Wij hebben een eigen meubel-
makerij, en een eigen montage-
ploeg. Goed personeel, mensen 
die weten waar ze over praten. 
Wij leveren maatwerk.”
Bij Odink Keukens zijn de mo-
gelijkheden onbeperkt. ,,Wij 
kunnen werkelijk alles leveren”, 
zegt Odink. ,,Daardoor worden 
wij wel eens gezien als een dure 
zaak. Maar dat is niet helemaal 
terecht. Want luxe kan ook heel 
simpel zijn.” Maar speciaal voor 
mensen die iets minder willen 

besteden aan een nieuwe keu-
ken - zoals starters op de wo-
ningmarkt - heeft Odink Keu-
kens sinds 2012 een nieuwe loot 
aan de stam: OK Keukens. Deze 
zaak, gelegen op een steenworp 
afstand van Odink Keukens, 
wordt gerund door Merlijn, 
de zoon van Gert. OK Keukens 
heeft moderne, voordelige keu-
kens die betaalbaar zijn voor ie-
dere portemonnee.
De laatste jaren treft Odink in 
zijn showroom veel mensen die 
hij ook in de beginjaren van 
Odink Keukens al eens mocht 
verwelkomen. ,,Die hebben des-
tijds een keuken bij ons gekocht, 
en zijn inmiddels weer toe aan 
iets anders. Dat deze mensen 
terugkomen, betekent dat ze 
onze dienstverlening als prettig 
ervaren hebben. Eigenlijk is dat 
het grootste compliment dat we 
kunnen krijgen. Tevreden klan-
ten zijn de beste ambassadeurs 
van ons bedrijf.”

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 com-
plete interieurs op maat: Kastde-
sign draait z’n hand er niet voor 
om. Er is keuze uit diverse mate-
rialen en oppervlaktebehande-
lingen. Melamine, fineer of mas-
sief hout, gespoten materiaal in 
elke RAL-kleur en in elke glans-
graad, leer- of metaaloppervlak-
ten: bijna alles is mogelijk.
Om gezamenlijk tot een goed 
ontwerp te komen zijn er twee 
mogelijkheden: óf Harry Kloek 
komt bij u thuis en ontwerpt 
daar ter plaatse op de laptop 
uw kast in 3D met meegenomen 

monstermaterialen, óf u neemt 
de grove maten mee naar de 
showroom waarna er gezamen-
lijk ook een ontwerp gemaakt 
wordt.
Bij Kastdesign zijn de ontwerpen 
én bezoeken aan huis vrijblijvend 
en gratis. Komt het tot een op-
dracht, dan verzorgt Kastdesign 
zelf de gespecialiseerde en uiterst 
nauwkeurige montage. ,,Om de 
juiste tijd vrij te maken, is het ma-
ken van een afspraak een must. 
Dit kan uiteraard tijdens kan-
tooruren, maar ook in de avon-
den zijn er voldoende mogelijk-
heden. Bel of app hiervoor naar 
06-24830074 of mail naar info@
kastdesign.nl. We zien uw bericht 
graag tegemoet. Voor meer in-
formatie en vooral foto-inspiratie 
kunt u terecht op www.kastde-
sign.nl of op Facebook.”

LEEK - Wonen in eigen stijl staat 
weer volop in de belangstelling. 
Er is vakmanschap voor nodig om 
meubels te bekleden met stof of 
leer. Laat daarom kostbare meu-
belen opnieuw stofferen door de 
vakmensen van Charmant 
in Leek. Zij staan al 37 jaar 
klaar met advies en creatie-
ve ideeën. Charmant werkt 
uitsluitend met hoogwaar-
dig kwaliteitsleer en meu-
belstoffen en heeft een 
ware droomcollectie met 
stofmerken als De Ploeg, 
Kobe en Saum & Viebahn. 
,,Kom gerust eens langs of 

bel ons voor meer informatie. 
Wij staan garant voor een per-
fecte kwaliteit. Kortom: bij Char-
mant zit u goed!” Charmant is 
gevestigd aan de Branderij 15 in 
Leek (0594-517269).

Op struun door de Langeloërduinen

Kunstveiling bij K38

Bij Charmant zit u goed

RODEN - Bij de tentoonstellin-
gen in K38 in Roden zijn altijd 
suppoosten aanwezig. Ook 
bij de huidige door Verkuno 
georganiseerde expositie ‘(V)
luchtig’. Verkuno is dankbaar 
dat hiervoor altijd een groep 
vrijwilligers klaar staat. Som-
migen doen dit al jarenlang, 
zoals Riekje Jongsma.

,,Ik vind het heel leuk om sup-
poost te zijn”, vertelt Jongs-
ma. ,,Van tevoren krijgen we 
informatie over de expositie 
en de kunstenaars, zodat je 
de bezoekers goed kunt in-
lichten. Dat vind ik heel be-
langrijk. De bezoekers zijn 
een interessante groep men-
sen, die belangstelling heb-
ben voor kunst. Zo ontstaan 
er vaak boeiende gesprekken 
en kun je ervaringen uitwis-
selen. Op deze tentoonstel-
ling is het extra verrassend 
om te zien hoe de exposan-

ten ieder weer op heel ver-
schillende wijze op het thema 
‘(V)luchtig’ inspelen. Je ziet 
dat kunstenaars in hun werk 
proberen te vertalen waar we 
in de wereld mee bezig zijn. 
Het suppoosten doe ik al heel 
veel jaren en ik hoop dat nog 
lang te mogen blijven doen. 
Ook het contact onderling is 
erg plezierig.”
Verkuno organiseert de mees-
te exposities in K38. Wie ook 
suppoost wil worden, kan 
zich aanmelden via www.
verkuno.nl. De expositie ‘(V)
luchtig’ is nog te bezichtigen 
tot en met zondag 9 oktober. 
Kunstencentrum K38 aan de 
Kanaalstraat 38 in Roden is 
geopend van woensdag tot 
en met zondag van 13.00 tot 
17.00 uur. In de Kunstwinkel 
van K38 is werk te zien en te 
koop van Maxelant Harmsze. 
Meer informatie: www.kun-
stencentrumk38.nl.

‘Het is heel leuk om suppoost te zijn’

COLOFON
NOAJOAR verschijnt in de 

Gemeenten Noordenveld en 
Het Westerkwartier

Oplage: 33.000 ex.

Acquisitie: Geert Lubbers 

Tel. 06 - 2901 4744

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

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

Op ontdekkingsreis door keukenland
bij Odink Keukens

Een 3D-kast uit de laptop



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

OPGERUIMD STAAT NETJES!!!

VOOR ELKE RUIMTE EEN SCHUIFWANDKAST OP MAAT

Garobe
schuifdeuren en
kastinterieurs
op maat
• Ruime keuze in
 dessins en kleuren
• Gratis inmeten

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

                                    WWW.SCHAAP-BESTRATING.NL 

KERAMISCHE TEGELS  uit voorraad leverbaar

v.a.
€ 49,95

p/m2

Volop
actie

partijen

Opslag voor latere levering 
mogelijk

HORIZONTAAL: 1 omslag, 6 dameskleding, 8 moe, 13 gedenknaald, 15 weefselopbou-
wend, 17 verwarmde vloer, 18 touw, 19 hooiberg, 20 ogenblik, 21 inhoudsmaat, 22 Inter-
nationaal Monetair Fonds, 24 fotografische afdruk, 26 zangnoot, 27 begroeiing van de 
arme grond, 29 biedprijs, 31 aardbol, 33 plaats in Gelderland, 34 vogel, 36 sprookjesfiguur, 
37 briefomslag, 39 infectieziekte, 42 vreemde munt, 43 lof, 44 zwaai, 48 innesteling, 52 ge-
voel van eigenwaarde, 53 schaats (Eng.), 55 muzikale term, 56 wilde buffel, 58 trichlooret-
hyleen, 59 drinkgerei, 61 Anno Domini, 62 varkensjong, 64 roem, 65 serie, 66 vulmiddeel, 
68 het hebben, 70 via, 71 lichaamsdeel, 72 niet correct, 74 moeitevolle zwerftocht, 76 effen, 
77 onderhuids gezwel, 78 schoeisel.

VERTICAAL: 1 begeleider, 2 schunnig, 3 smeermiddel, 4 oude maat, 5 cadans, 6 lat, 7 berg-
rug, 8 niet zo best, 9 als boven, 10 klein vlindertje, 11 schijnvrucht, 12 dreef, 14 soezerig, 
16 haat, 22 inzicht, 23 afstammeling, 25 heldere ster, 28 in plaats van, 29 klein, 30 looche-
ning, 32 oorspronkelijk, 34 zeden, 35 flauwekul, 37 dwingende vraag, 38 onbehouwen, 
40 halfgeleiderlampje, 41 Romeinse groet, 45 plan, 46 in geheime zitting, 47 beginner, 
49 bloedader, 50 dutje, 51 inwoner van Spanje of Portugal, 54 woonboot, 56 hoofdstad van 
Azerbeidzjan, 57 niets, 59 mineraal, 60 rij-onderricht, 63 zevende toon, 64 gelofte, 67 tus-
senwerpsel, 69 soort belasting, 70 nachthemd, 71 Business Software Alliance, 73 uitgesloten 
aansprakelijkheid, 75 Salvation Army.

PRIJSPUZZEL

Oplossing insturen vóór vrijdag 21 oktober o.v.v. naam, adres en tel. nr. naar:  
Unimax Hertz bv, De Millystaat 5, 9471 AG Zuidlaren of mailen naar: puzzel@noordpers.nl

WIN EEN NAJAARSBOEKET VAN MARJET
OF EEN LEKKERNIJENPAKKET VAN HOORN

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

Marjet's Bloemen AtelierMarjet's Bloemen Atelier
WelkomWelkom

najaarsseizoen!najaarsseizoen!
Wij zijn er klaar voor!Wij zijn er klaar voor!

Kolonievaart 16
Huis ter Heide

www.boer-hoorn.nl

• Streekproducten
• Vlees en zuivel
• Groente en fruit

• Sappen en 
lekkernijen

• Kerstbomenverkoop

Open: maandag t/m zaterdag van 10.00 
- 17.00 uur | 06-2200 4397

Ook kerstpakketten (op maat gemaakt)

Vrijdag 7 oktober

Swarovski Experience Day
verrekijkerdag voor de winkel (andere merken zijn ook te testen)

Kom testen en vergelijken , de koffie staat klaar !

Brinkstraat 14  |  Beilen  |  Tel. 0593 582 524  |  www.verrekijkershop.nl

Beilen

Meer dan
250 modellen

voorradig!



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

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

100 EV modellen op voorraad
o.a. BMW ix3, Honda E, Nissan Leaf, 

Kia EV6, Opel Corsa E. 
Breed assortiment!

Overweegt u de aanschaf van een EV? 
Laat u dan vrijblijvend informeren!

Audi E-Tron Sportback Tesla Model S Fiat 500 E

Opel Mokka - E Mini Electric Volkswagen ID-3

Altijd minimaal
20 op vooraad!

VELE
MODELLEN  

DIRECT
LEVERBAAR!

3x 2x

3x

11x
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LEEK - Chris Alserda is sinds 
begin dit jaar eigenaar van 
Egberts Caravan Center in 
Leek. Hij was daarvoor al 
ruim 13 jaar werkzaam bij 
het bedrijf, en kent daar-
door alle ins en outs. Voor 
de klanten is er weinig ver-
anderd, want de naam en 
het adres zijn niet gewijzigd 
en ook de vorige eigenaren 
Theo en Binny Hoekstra zet-
ten zich nog steeds volledig 
in binnen het bedrijf.

Bij Egberts Caravan Center 
ligt de focus op het dea-
lerschap van Eriba. Hier is 
Egberts al 25 jaar dealer 
van. Chris Alserda: ,,In onze 
showroom tonen wij een 
zeer grote collectie Eriba’s 
in vrijwel alle uitvoeringen. 
Zo kan de consument zich 
bij ons uitgebreid oriënte-
ren. Als aanvulling op het 
Eriba-dealerschap zijn wij 
in Nederland exclusief Tou-
ring 820-dealer. Dit is een 
zeer bijzondere en luxe ca-
ravan.”
Naast de verkoop van nieu-
we en gebruikte caravans 
heeft Egberts Caravan Cen-
ter een ruime werkplaats 

met vier werkplekken en 
twee remmentestbanken. 
Het bedrijf is bij BOVAG 
en FOCWA aangesloten 
en werkt samen met ver-
schillende verzekerings-
maatschappijen voor scha-
deherstel. Ook heeft de 
werkplaats een EHG-certi-
ficering, EHG staat voor Er-
win Hymer Group, wat ze-
kerheid geeft voor optimale 
kwaliteit.
Chris Alserda: ,,Het is leuk 
om te vernemen dat steeds 
meer mensen het kampe-
ren ontdekt hebben in de 
afgelopen jaren. Wat de 

toekomst betreft denk ik 
dat kamperen populair zal 
blijven. In ieder geval heb-
ben wij de aerodynamische 
Eriba Touring in ons assor-
timent, die mede door zijn 
lichte gewicht ook uiterma-
te geschikt is om getrokken 
te worden door een elek-
trisch aangedreven voer-
tuig.”
Op 17, 18 en 19 november 
houdt Egberts Caravan Cen-
ter aan de Van ’t Hoffstraat 
2 in Leek Open Huis-dagen. 
Er zijn dan weer volop nieu-
we modellen te bewonde-
ren in de showroom.

Egberts Caravan Center:
dé Eriba-dealer in de regio

RODEN – Begrafenis- en crema-
tievereniging De Laatste Eer in 
Roden staat voor een waardige 
en zorgeloze uitvaart.

De vereniging werd opgericht 
in 1912, met als doel om zonder 
winstoogmerk en op een res-
pectvolle manier hulp te bieden 
bij een uitvaart. Noaberschap 
stond bij De Laatste Eer centraal. 
Noaberschap is een oude tradi-
tie die het best kan worden ver-
taald als burenhulp of bijstand. 
Als lid van De Laatste Eer was 
men verzekerd van een waar-
dige en betaalbare uitvaart. De 
vereniging nam in het verleden 
alle werkzaamheden op zich. Zo 
konden nabestaanden met het 
afscheid bezig zijn en hoefden 
zij zich geen zorgen te maken 
over de uitvaart. Tegenwoordig 
zorgt Monuta er namens de ver-
eniging voor dat alles in goede 
banen wordt geleid. De Laatste 
Eer heeft hiervoor een overeen-
komst met deze uitvaartverzor-
ger.
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 in Roden: voor een 
waardige en zorgeloze uitvaart
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Wat kunt u
winnen?

Een kleur-
pakket 

van
BioCorner
uit Leek

Noajoarskleurplaat



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!

keuken-
opstellingen
in diverse
stijlen!

Regelmatig 
NIEUWE
modellen

Wij 
helpen u 
graag op 
afspraak

Ook keuken-
renovatie

Tolbert

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

Wij helpen u graag!

• Verkoop  • Onderhoud
• Reparatie  • Legservice

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

CARS JEANS
AL VOOR € 29.90

Volg ons op 2 STUKS € 50,-

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

• Verkoop
• Reparatie
• Onderhoud
• APK

In- en verkoop
jong gebruikte auto’s

Kwaliteit op maat bij Sipma Parket
TOLBERT - Wie een probleemloze houten vloer of het betere laminaat wil, kan terecht bij Sipma 
Parket in Tolbert. Harm Sipma is een zeer bedreven en ervaren legger die kwaliteit koppelt aan 
een scherpe prijs, service en flexibiliteit. Hij levert alle soorten harde vloeren, waaronder traditio-
nele zoals visgraatmotief. ,,Ik vind het belangrijk om kwaliteit te leveren en wil met een tevreden 
gevoel een klus klaren. Ik werk met de nieuwste machines en kan stofarm schuren.” Sipma Parket 
is ook voor vloerrenovatie een uitstekend adres. Door schuren en lakken of oliën wordt een vloer 
weer als nieuw. Sipma Parket is gevestigd in Tolbert en komt langs op afspraak (06-15869978).

Fifty-Fifty Tolbert: jeans en veel meer
TOLBERT – Fifty-Fifty in Tolbert is al ruim 26 jaar een begrip op het gebied van spijker-
broeken voor dames en heren.
Fifty-Fifty wordt gerund door Jeroen Pol en zijn vriendin Elina de Jong. Zij namen de winkel over 
van Anne-Heerke en Corry Lourens. ,,Ik was vertegenwoordiger van Cars Jeans”, vertelt Pol. ,,Een 
jaar of 13 geleden kwam ik voor het eerst bij Fifty-Fifty. Ik vond het meteen een unieke winkel, en 
had gelijk een klik met Anne-Heerke en Corry. Anne-Heerke zei toen al: jij neemt de winkel ooit 
van mij over. Blijkbaar had hij een vooruitziende blik.” 
Het echtpaar Lourens bleef wel betrokken bij de winkel. ,,We hadden afgesproken dat ze erbij 
zouden blijven”, aldus Jeroen. ,,Wij waren immers maar twee beginnelingen. Het ging hartstikke 
leuk en het was ontzettend gezellig, totdat Anne-Heerke in december 2020 plotseling overleed.”
Na deze zware klap hebben Jeroen en Elina de draad weer opgepakt en zijn ze verder gegaan op 
de weg die Anne-Heerke en Corry waren ingeslagen: namelijk het verkopen van broeken, broeken 
en nog eens broeken. Fifty-Fifty heeft een uitgebreid assortiment broeken voor heren (Cars, New 
Star, 247, Brams Paris) en dames (Cecil, Coj, Cars, IZ NAIZ). ,,Smal of breed, kort of lang: iedereen 
kan bij ons slagen voor een broek. En dat allemaal voor een fifty-fifty-prijs.”
Naast broeken heeft Fifty-Fifty ook een ruim aanbod van bovenkleding. ,,Shirtjes, blouses, jasjes 
en nog veel meer. We hebben ook een uitgebreide keuze in grote maten. Hier komen mensen van 
heinde en verre voor naar Tolbert. We hebben inmiddels ook onze eigen webshop ontwikkeld: 
www.grotematenvoorweinig.nl, met een compleet aanbod van kleding. Bekijk het maar eens. 
Zeer de moeite waard!”

BK Solutions: alles keurig opgelost op  
administratief gebied
TOLBERT - Alle administratieve oplossingen van de grondleggers Leon Brandsma en Jan 
Cornelis Klijn zijn gebundeld in de naam Brandsma Klijn Solutions (BK Solutions), een 
veelzijdig administratiekantoor met personeelsdiensten.

BK Solutions is een laagdrempelig kantoor waar iedereen welkom is voor een vrijblijvend gesprek. 
,,We zijn u graag van dienst bij het opstellen en verwerken van uw administratie. U kunt altijd bij 
ons terecht voor elk advies en voor elke vraag.”
Dankzij BK Solutions heeft u geen zorgen meer met betrekking tot jaarrekeningen, belastingaan-
giftes en meer. ,,We verwerken uw financiële administratie en helpen bij uw belastingaangiftes 
(OB, LB, IB, VPB). Daarnaast bent u welkom bij ons als u financieel advies zoekt.” Hoewel de op-
lossingen van BK Solutions divers zijn, hebben ze vrijwel altijd dezelfde voordelen: professionele 
ondersteuning, tijdbesparing en vriendelijk geprijsd. ,,Alles keurig opgelost op administratief ge-
bied: dat is wat we u bieden.”

Veelzijdige dienstverlening bij Brové Auto’s
TOLBERT - Voor aanschaf, onderhoud, APK-keuring en reparatie van uw auto kunt u terecht bij 
Brové Auto’s: één van de voordeligste autobedrijven in Leek en omgeving. Brové Auto’s is BO-
VAG-erkend en bekend met ieder automerk. ,,Dagelijks bewijzen wij onze klanten dat reparatie 
en onderhoud van een auto niet per se duur hoeft te zijn. We bieden scherpe reparatietarieven, 
gratis voor keuring bij APK, en vervangend vervoer als dit noodzakelijk is. Toch houden we bij 
Brové de kosten laag. Door slim te plannen en te automatiseren kunnen we een hoog serviceni-
veau voor onze klanten combineren met een voordelig onderhoudstarief.” Wie op zoek is naar 
een mooie occasion, kan terecht op www.broveautos.nl voor een overzicht van het aanbod. ,,Staat 
het gewenste model of type auto er niet bij? Neem dan gerust contact op voor onze aankoopbe-
middeling. Zo krijgt u de beste auto voor de beste prijs!”

Overname Hoppmann Keukens
Amanda Hoppmann Keukens staat al jaren bekend om kwalitatief goede keukens. In een prachti-
ge boerderij in Tolbert zijn specialisten op keukengebied aan het werk. Het bedrijf is uitgegroeid 
tot een begrip in de wijde omgeving. Sinds 1 juli jl. is het bedrijf van Willem Dijkema overgenomen 
door Reinder Jongsma. Ook een ervaren keukenspecialist. Hij zal het bedrijf, nog wel met Willem 
op de achtergrond, op dezelfde voet doorzetten.

Reinder zal u stap voor stap helpen bij het realiseren van uw droomkeuken. Of het nou klassiek, 
nostalgisch of modern moet zijn. 

De showroom is recent weer vernieuwd met nieuwe keukenopstellingen. Het geheel is opgefrist 
en gemoderniseerd. Het is nu een stuk overzichtelijker. Ook is er een apparatenhoek met in-
bouwapparatuur voor een nieuwe of bestaande keuken. Met merken zoals AEG, Atag en Siemens.
Daarnaast is er ook een tegelhoek, om een keuken op dat gebied aan te vullen.

En wil u geen nieuwe keuken maar juist uw  bestaande keuken renoveren? Dat kan ook. Wij ver-
vangen desgewenst ook de deuren, werkbladen en/of apparatuur.

Amanda Hoppmann is gevestigd aan de Hoofdstraat 81/1 in Tolbert. Tel. 0594-513275. 
Meer info kunt u vinden op: www.amandahoppmann.nl



DE MOOISTE KEUKENS
De voordeligste
keukenzaak van

het Noorden

Keukenadvies op maat

Voor elke stijl 
een passende keuken

Regelmatig
nieuwe opstellingen

koop je in TYNAARLO

Wij zijn de specialisten in strak
modern of gezellig landelijke
keukens.
En bieden ongekende
kwaliteit en mogelijkheden.
Geven goed en
gedegen advies op afspraak.
Onze keukens zijn mooi,
praktisch en prima betaalbaar.



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

DE GROOTSTE KEUZE
in vloeren!in vloeren!

vloerenlifestyleroden.nl

Gordijnen, raamdecoratie en traprenovatie

Ook geschikt voor vloerverwarming!Met V-groef

(050) 502 0085

Voor iedereen 
het 

juiste adres

Inspirerend
zowel op de
vloer, trap als

voor het raam!

Uitgebreid 
advies en een
gegarandeerd

scherpe prijs!

Alles in huis
voor een

gezellig thuis!

Groot
assortiment

Laminaat, parket
of PVC

Kom langs
voor

passend advies!
>


